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Toreiz un tagad .... 160

Tu augstā vietā, kādu

sasniedz grūti
....

177

Tu esi mans eņģels . . 182
Tu esi saule 114

Tu tā neesi 203

Uz dzejas spārniem ļauji 208

Uz kaila kalna
....

208
Uz nāvi notiesāts

...
130

L.p.

Vakarā 115

Vakara 115

Vecpuiša nelaime . . . .162

Vecas paniņas jaunā
veidā 188

Vecums 179

Vēja pūšana 147

Vienalga 187

Vienīgi_ klints 183

Vienprātība 183

Vienreiz tik 168
Vientulīgā būdiņā . . . 125

Vijņi 148

Viņai . . 167

Virs un sieva
.....

125

Vīrs un sieva
.....

164

Visas rozes ir skaistas . 184

Vītusi lapiņa 140
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Dzejoļu sākumi alfabetiskā

sakārtojumā

A L.p.

Ai, kā visus pārņem bēdas 209

Aiz tumšā meža saule noriet naigi 149

Ak, cik sāpēs lēju 206

Ak, es vēlos, kaut it visām sievietēm 182

Ak liepu ēnā 139

Ak, mana mīlestība 152

Ak, par daudz kautra esi tu 175

Ak, reti vien tās lietas iraid lielas 186

Ak tu, mazā šķelmīte 158

Ar lieliem muļķiem labi iztikt var 187

Ar mazu, skaistu meičiņu 159

B

Bērns, miedziņā kad saldi snaudu 142

Bēru dziesmas skan tik klusu 151

Bez sāpēm mīlestība 179

Bij sitis vienpadsmit, un nakts jau zemi klāja
....

216

c

Cauru nakti, līdz aust rīts • 163

Cik bāli naktī sapnī mirdz 153

Cik bieži sūdzamies jau dzirdēju 180

Cik daudz jau teikti piemēri
_

181

Cik tumša uz skumīgās pierītes . 133

Cik tumšs un vētrains ir laukā 125

Cik vientulīgai dzīvei moku 201

Cilvēks nemaz nezin, cik viņš negants 188

D

Daži sūdzas
L

ka vairs nav 185

Dažs sārtu ābolu tur gārdu 174

Debess mirdz tik spoži zila : 118

Dievs, radīj's pasauli, it taisni sprieda 165

Dievs tas Kungs, kad vīru radīj's bij 166

Dimants ne tik tad vien spīd 178

Domas, ka katrai sievietei jādabon vīrs 183

Domas maldīgas, ka draudzība 179



XXII

Dz L. p.

Dzejniek, tavi dzejoļi 180

Dzejols itkā viesis dodas 179

E

Es labprāt teiktu:_ Paliec, meitiņ 214

Es skatos jūrā, kā tā cinas . 130

Es tevi mīlēju, varbūt, vēl_ sirdī
_

204

Es vēlētu, lai spožs tev dzīves rīts 173

Esi jautrs, nelaime kad draudē 186

G

Gan asariņas neritēs ■ • , 212

Gan ziedons katru gadu . 151
Gan tavs logs ir manam pretī 135

Gan tur pie debess velves 157

Glauzdamies pie debestiņas 140

Gribi mūžam tālāk steigties? 211

I

It visiem redzami pie sienas 124

Izgreznojusies sieva 184

J
Ja no dzīves koka nevarēsi 186

Ja, pie vīna pilnas glāzes 213

Ja, tevi, saldo meitiņu 160

Ja tik labus dzejoļus 181

Ja, tu domā, ka es gan 173

Ja tu kādu sievieti bučo 184

Jau atspīd zvaigznes gaišas 126

Jau gaisma aust pie tava loga 201

Jau Līniņa ir gadu divdesmit 162

Jau spožo sauli grimstam redz 205

Jaunam esot, meičas 168

Jel paskaties uz bagātā, kā tas 214

Jūrā cits aiz cita steidzas 176

Jūs gribat atrast līdzekli, kā varat 185

Jūs man pārmetiet, ka nepastāvīgs es 182

Jūs sūdzaties, ka mīlestība dod 184

Jūs sūdzaties, ka sievas esot ļaunas 182

X

Ka acīm kaitē lasīšana 362

Ka cīrulīts tik agri 170

Ka daiļnieks L. daudz nestrādā 181

Kā dienvidniece mani vilināja 145

Ka drīz pēc lietus atkal saule spīd 176
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L. !).

Kā es gan varot 134

Ka lieta līdz šim atrasta nav vis 182

Kā līst, kā līst, kā līst
_

213

Ka Matilde tik bezsirdīga, daži brīnās 161

Kā meitene šķīsta un jauna . 115

Kā mīlu pastaigāties 154

Ka pats caur sevi augstu vietu guvis 177

Kā plašā jūra viļņo lauks 147

Kā pumpuriņš tu esi 138

Kā purpurs debess mala 115

Kā rītos sārti nosarkst debesis 121

Ka sievieši ir eņģeļi 166

Kā sirds man izslāpusi . ._
137

Ka spoža zvaigzne gaismu rada 145

Kā tauriņš mīlestība apkārt lido 174

Kā tava acs
...

132

Kā vienīgi tik lietus laikā redzi 1/9

Kad apkārt druvās līgo zelta rogas 202

Kad ar varu tevi saķēru 159

Kad biju puisītis it jauns 160

Kad Dori slepus saķēru 159

Kad gan tā saule, ko es gaidu 122

Kad labu darīdams 178

Kad liktens tumšu nakti 134

Kad man nāks stunda pēdīgā 167

Kad pie krūts man galvu spiedi klāt 123

Kad precas, tad top nelaimīgs 183

Kad reiz manā dārzā tu plūci 124

Kad reiz pēc ilgām cīņām nāc 143

Kad reizi senās bērnu dienās 143

Kad saulīte rītos pār kalniņiem nāk 136

Kad senāk vasarā 163

Kad sēras tev iz acīm laužas 202

Kad zeme ir elle 184

Kad teici, ka man' mīli 132"

Kad tev acīs liesma tā kā zibens mirdz 182

Kad tu iz acīm manī skatu laidi 132

Kad vējiņš lēnas skaņas
_

151

Kad viņas zārciņš gremdēts 215

Kādēļ, bērns, tik noskumis tavs vaigs 122

Kādēļ gan pasaulē arvien 18/

Kādēļ gan pie elles stāv 187

Kādēļ gan teic, ka vecums mūs 179

Kāds dzejnieks teic, ka līgaviņas . '. 184

Kāds teica, ka tik deguns 160

Kam, civēk, sūdzies tu?
._

150

Kam, karstais stars, man krūtīs 153

Kamēr vien cilvēks dzīvo, tas 185

Kapsētā, lūk, divi kapi veras 170
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L.p.

Kas apgalvo, ka mana tauta maza, sīka 175

Kas lai izzin vilnu skaitu 148

Kas mīlestība ir? Ja, kas to zina? 142

Kas mierīgs cieš, ko citi tam dar' sliktu 187

Kaut dvēs'le liesmas dzēstu 208

Kaut gan manus dzejoļus 181

Klau, cik rāmi strautiņš laistās 111

Klusa nakts! Nq vēja lēnā 131

Klusā pusnakts ir jau tuvu 117

Kluss eņģelītis staigā
.__

211

Kluss mežs. Pār mirēju stāv_ liecies 130

Kluss vakars rāmo mežu klāj 128

Ko ļaudis dara, to tie nepareizi dar' 188

Ko ļaudis negrib 188

Ko sūdzies, draugs, par meitenēm 169

Košā krasta malā, kur 128

Košais mauriņš upes mala_ 141

Kurā vietā Dievs tevi stādījis 188

Kur dūmi, tur_ _.
188

Kur gar kraujam klintīm gaisa 129

L

Lakstīgala krūmā pogā 138

Liels koks ir pirmās zilbes man 180

Likten, Jauj tik vienreiz pilno 127

Lūk, kā strauts gar puķēm dodas . 131

Lūk, mīļā, mēnesnicā dus 132

Lūk, puisēns šķiras 120

Lūk, tumšais klajums mēnesnicā 133

L
Ļaujat vel, lai skatu es to pusi 153

M

Man akmeni uz kapa 156

Man divas acis modri 144

Man gan nospriests, ka man visu mūžu 1.67

Man nav vis žēl, ka manim prieku nav 127

Man prieks un mīlestība nīka 204

Mana sirds, kam naktī vēli 140
Manas dzejas netīk jums; jūs teiciet 172

Manas mīlestības vērta 141

Mans ceļš gar meža mālu iet 140

Mans dārziņš mazs 139

Mēnesstari niknā aukā 207

Mēs ejam it klusi, ap vaigiem mums dveš . . . . . . 111

Mīli savu tuvāku 188
Muļķi, ko tu neapnicis 141



XXV

L. p.

Mums piedzimstot daudz asaras jau laistas 176

Mums savā pilnīgumā tā 180

Mūs' dzejas lauks palaists gan tagadiņ ....... 180

N

Nabags dzejniek, sirds lai skumja , 172

Nakts ar rasu laista 116

Necel āzi par dārznieku 188

Nē, manai sirdij mījš tavs vaigs vis nav
.......

203

Nei pasauli gudriem vārdiem vien 186

Nekad lai neapsmādē tava sirds 186

Nesmukas, no vīriešiem bailīgas sievas 184

No kokiem iapas zemē krīt 140

P

Par mūsu rakstniecību tu tik bargi spried ......
181

Pasaulē tik reti šķirts 188

Patiesi mūsu sieviņas 182

Pēc nemierīgas nakts es atstāju 128

Pie debess saule spīd 130
Pie savas mīļās kapa 213

Pie sirds reiz daiļu rozi spiedu 138

Pie upes stāv mājiņa, pari kur ceļ 197

Pie šķiršanās bij mums ap sirdi tik baigi 206

Prastas puķītes, ko nesu 173

Puķu vidū stāvēji tu dārzā 121

R
R. jaunkundze uz baznīcu 185

Reiz dziļās domās nogrimis 162

Reiz ērglis pārsteigts kāds it dikti 170

Reiz Kātiņa, no dārza izskriedama 161

Reiz kaut kur nikna čūska bija 215

Reiz liktenim kāds nelaimīgs bij lūdzies 177

Reiz pie paradīzes vārtiem 171

Reiz prieks un bēdas kopā sāca 207

Reiz zelta mākons pavadīja 204

z

Zelta tauriņš, košs un glīts 112

Zeme, biezā miglā austa 149

Ziedoņa saulīte smaida 118

Ziedonis caur mežiem iet 215

Zilo debestiņu tumši 134

S

Saki, meitiņ, mīļā, slaikā 209
Saki, puķīt, kādēļ kari 212



XXVI

L.p.

Saki, pukīt, kādēļ tu_
121

Salta zeme vaļa taisās 151

Salts vējš caur kailiem kokiem slīd 148

Sāpēs pazaudēju 122

Saule savu gaitu iet ļļ,6
Sēdēju reiz upes mala . . • 120

Sevi pašu_ ķēdēs likt 183

Sieva ir kā slikta grāmata 183

Sievas, jūs es esmu cienīgs 165

Sievas lūdz Dievu . .
_

184

Sievietes mēdz vairāk nožēlot tos 184

Silts nāk ar sildīšanu • • •_
l^B

Sirds, ai sirds, cik reiz jau svēti 134

Skaidra ir vakara debess 203

Sliktas dzejas vien, jus sakiet 171

Spoža saule zemi silda 207

Stalto piļu ēnas lejā ..............

210

Stalts pīlārs augstu gaisos paceļas 177

Š

Še pie galda es
205

T

Tā puķīte, kas visiem rokās duras 186

Tādēļ vien, ka labi darbi 178

Tava sirds 175

Tavs kaps tik jauki pušķots 154

Teic, ka jūs sievu ienaidnieks? 168

Teic, mīlestība īsu brīdi 142

Tik jauka tu kā puķīte 136

Tik rets vien visu mūžu prieku jutis . . . .' . . . . 176

Tik vien sirdī dziļu īsta 112

Tik vien tevi visu mūžu 160

Tos gadus tā kā sapni . . . . '_. 119

Tu augstā vietā, kādu sasniedz grūti 177

Tu augstu kāp, lai galā noprastu 177

Tu esi saule, kas man spīd tik spoži 114

Tu, gredzens, dārgi izgreznots 123

Tu pasaulē nemūžam neiespēsi 185

Tu pasaulē p_atiesi laimīgs kļūsi 187

Tu teic, ka kārklis priekšzīmei tev der 174

Tu uzsmaidi man, dārgā tēvija 145

Tumšā mežā cilā kājas 143

Tur viņš dus, un viiļa sirds 150

v

Uz apstarotas krastmalas 125

Uz dzejas spārniem ļauji 208



XXVII

L. p.

Uz kaila kalna vientuļš 208

Uz tālā apvāršņa pusi 114

V

Vai akmins man uz kapa būs, vai ziedi 174

Vai nav netaisnība tīri ;
164

Vai no torņa augstu krīt 187

Vai raudāt, daiļais bērns 152

Vai redzi mežu, kas tik drūmi stalts
.......

113

Vai strautiņus tu redzēj's gan . 169

Vai tā ir debess, kas tur augšā spīd? 124

Vai tu domā tādēļ, ka tu katram dur 175

Vairs pērkons nerūc baiļi 114

Vārdos, kas pār lūpām plūdīs 189

Vārdus, ko mums sirds ar varu 197

Veca pils —
viesi nāk 166

Vējš, ak vējš! tu saceļoties 147

Vējš tumšās priedes loka 113
Vēl tava sirds dus miegā, rāmā, maigā 137

Vēl uz koka bāla lapa . .■ 148

Vēl uz koka zaļa lapa 148

Velns nav tik ļauns 188

Vienīgi klints spēj izturēt auku 183

Vienreiz tik tev sacīt vēlos 168

Vienreiz tik uz plašo stepi 146

Vienprātību laulībā 183

Vienu stūri manā šķirstā 154

Vilkos būdams, nemauj kā teļš 188

Visas rozes ir skaistas 184

Visi kliedz, ka nepastāvīga 185
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Bibliografiskas piezīmes

Dzejoli autora pirmredakcija līdz ar variantiem un

avotiem, no kuriem dzejoļi smelti

1) Ilgošanās (111. 1. p.) — „Austrumā" 1889. g.

2) Mežā (113. l.p .) — „Baltijas Vēstnesī" 1890. g. Nr. 55.

3) Dzejols (113. 1. p_.) — „Balt. Vēstn." 1889. g. Nr. 284.

*) Vainadziņa.

4) Tu esi saule (114. 1. p.) — „Rotā".
1 ) Kad noriet saule, to sedz tumša nakts.

5) Dzejols (114. 1. p.) — „Balt. Vēstn." 1889. g. Nr. 25.

6) Pēc negaisa (114. 1. p.) — „Austrumā" 1888. g.

7) Vakarā (115. 1. p.) — „Balt. Vēstn.".

8) Vakarā (115. 1. p.).
*) It, 2) un meža top it klusi.

9) Diena aust (116. 1. p.) — „Austrumā" 1890. g. '

Pirmajā redakcijā:

J ) Nakts vēl rasu laista

Rāmo koku zaros.

2) Viss uz dziļu dusu.

3) Tur nu jautrā dejā.
4) Bet drīz sārtas strāvas

Mirdzēdamas silda,
Birzītes un pļavas
Dzīvību tās pilda;
Steidzas tumsu dzēsti,

Viņas varu lauzt;
Nes mums prieka vesti:

Diena aust!

10) Saules stars un roze (116. 1. p.) — „Latvietī".

11) Dod mutītes (118. 1. p.) — „Rotā" 1885. g. Nr. 39.

12) Bērnības draudzenei (119. 1. p.) — „Mājas
' Viesa" pielikumā, 1883. g. Nr. 30.

13) Sēdēju reiz upes malā (120. 1. p.).

*) Vizuļoja rokās tai. 2) Jokodoms es prom to

sviedu. 3) Traucēts.
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14) Par vēlu (120. 1. p.) — „Austrumā" 1886.

*) Garām. 3) Un kuģis nāk tur. 3) Kur puisēns
smaid.

15) Nebaidies (121. 1. p.) — „Austrumā" 1886. g.

16) Kad būsi mana? (122. 1. p.) — „Mājas Viesa" pie-

likumā 1883. g. Nr. 7.

17) Ilzei (122. 1. p.) —

„
Austrumā" 1888. g.

18) Gredzentiņš (123. 1. p.) — „Austrumā" 1888. g.

19) Kad reiz manā dārzā (124. 1. p.).

Variants:

Kad lūdzi, vai rozīti dārzā

Es būšot tev noplūkt gan ļaut,
Cik mīlīgus vārdus tad teici,

Kā pateicies, kad ļāvu raut.

Bet kad manu laimi un godu
Jau kājām tu mīdīji pat,

Kad visu es tev upurēju,
Ne paldies tu neteici tad.

20) It visiem redzami pie sienas (124. 1. p.).
1) veidu, 2) neredzētu, 3) kā kādu svētumu jo

glītu.

21) Kur ir debess (124. 1. p.) — „Rotā".

22) S v ē t v a ka r s (126. 1. p.) — „Rotā".

]) Jau mežs viss ēnā rakts. 2) Ak.
:i ) Nu jaune-

klis jau vecs
4) Tam.

23) Man na v vis žēl (127. 1. p.) — „Latvietī".

*) Es nesūdzos, ka manim prieku nav,

Es nesūdzos, ka kaps man priekšā stāv,

Es nesūdzos, ka citi līgsmo, smej,
Man žēl tik, ka sirds mīlēt neiespēj.

2) tumsībā, 3) saules.

24) Likten, ļauj tik vienreiz pilno (127. 1. p.).
l ) Kamēr no it visa prieka

Briesmīgs riebums man ir vien
— —

25) Zo lieta (128. 1. p.) — „Baltijas Vēstn." 1888. g.

26) Uz nāvi notiesāts (130. 1. p.) — „Rotā".

27) Pie jūras (130. 1. p.) — „Latvietī".

28) Nakts mežā (131. 1. p.).
J ) mīt,

2 ) slīd.

29) Kad tu iz acīm (132. 1. p.).
*) Tad tomēr, kaut ar mīlīgi tu smaidi, 2) Iz manim

bailes tas tak nespēj dzīt.
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30} Ta v a acs (132. I. p.).

Pirmais variants:

Kad tev no acs,

Ak mīļākā,
Man trāpa skats,
Tad jūtos tā,

Kā briedis, kad

To mednieks tiek.

lekš sirds tam tad

Flints lodi liek.

Otrais variants:

Kad tev no acs,

Ak, mīļākā,
Ker mani skats,

Tad jūtos tā,

Kā briedis, kad

To mednieks lenc,
Un sirdī tad

—

Tam lodi trenc.

31) Līgavai (132. 1. p.).
*) Gaujas.

32) Kad teici (132. 1. p.) — ~Rotā".
*) šo vesti. 2) It.

33) Klusais ūdens (133. 1. p.) — «Latvietī" 1886. g.

34) Dzejols (134. 1. p.) — „Balt. Vēstn." 1889. g. Nr. 228.

36) Zudušais sapnis (134. 1. p.).
*) klāja, 2) saldu, 3) Tas, 4) un nu diena,

5) Jo

manim gaismu nes,
6) es.

37) Pretī (135. 1. p.) — „Rotas" feļetonā 1887. g. Nr. 4. pie

attiecīgas gleznas.

38) Pie debess saule spīd (135. 1. p.) — „Balt.

Vēstn." 1889. g. Nr. 198.

39) Kad sirds man izslāpusi (137. 1. p.).

*) Lai tik iz tavām acīm. 2) Man uzmests tiktu

skats.

40) Kā pum pūriņš (138. 1. p.) — „Rotā".
J ) Bet atmini, ka īsti.

41) Lakstīgala (138. 1. p.) — „Latvietī".

42) Pie sirds reiz daiļu rozi spiedu ((138. 1. p.)

„Mājas Viesī".

43) Mans dārziņš (139. 1. p.) — ~Mājas Viesa" pieli-
kumā 1885. g. Nr. 23.

44) Lapenīts (138. 1. p.) — „Baltijas Vēstnesī" 1889. g.

Nr. 175.

] ) Dzirdējis tu, 2) Kur tagad tie nu? 3) Es garam
steidzos Tev raudādams.
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45) Necienīga (141. 1. p.) — ~Latvietī".

46) Miegā (142. 1. p.) — „Balt. Vēstn." 1889. g. Nr. 169.

47) Mīlestība (142. 1. p.).
*) It visus viņas priekus just.

48) Ka s mīlestība ir? (142. 1. p.) ~Austrumā"

1886. g.

49) Sar genģels (143. 1. p.).
3 ) vecas,

2 ) Acis tam vel tikko redz. 3) Eņģeli
Dievs pie tā raida,

4) visi spēki.

51) Manai tēvijai (145. 1. p.) — „Austrumā" 1885. g..

52) Latvju meitiņas bučiņa (145 1. p.).

*) Man dienvidniece pie sev vilināja,
2) Ar liesmu

skatiem, kas man uzsmaidīja, 3) bučiņas kā, 4) smaids,
5 ) Man sirdi dzirdīja un atkausēja.

v ) Tās tukšās dru-

vas atkal ziedu bariem pildas.

53) Dzimtene (146. 1. p.) — (Agrākais virsraksts: Zudis
prieks.)

54) Vēja pūšana (147. 1. p.) — „Mājas Viesī".
J ) šurpu vējot, 2) ceļot, :! ) slēgtu, A ) beidzot.

55) Vilni (148. 1. p.) — „Baltijas Vēstn." 1889. g. Nr. 129.

*) Vajaga tev smiltīs zust

56) Rudenī (148. 1. p.) — „Austrumā" 1888. g.

57) Rudenī (148. 1. p.) — „Baltijas Vēstn." 1890. g. Nr. 223.

58) Rudens (148. 1. p.) — „Latvietī".

59) Rudens migla (149. 1. p.) — „Austrūmā" 1890. g.

60) Ziemā (149. 1. p.) — „Austrumā" 1890. g.

61) Nelaimīgajiem (150. 1. p.).

*) Jel apkārt lūkojies,
Ka liktens roka smagā
Ne tevim laimi vien,
Bet daudziem laimi dragā.

Tur pjavā puķes zied,
Bet daža sen jau vīta,

Gan vētras laupīta,
Gan kfjām samīdīta.

2) sirdsdraudziņu.

62) Dzejols (151. 1. p.) — „Baltijas Vēstn." 1889. g. Nr. 152.

*) atkust, 2) lūzt.

63) Kad vējiņš lēnas skaņas (151. 1. p.) — „Bal~

Tijas Zemkopja Pielikumā" 1884. g. Nr. 48.
a ) sēras,

2) aicinādams, 3) zilās.

64) Bēru dziesmas skan (151. 1. p.) — „Mājas
Viesa pielikumā" 1885. g. Nr. 1.

65) Aizgājis (151. 1. p.) — „Latvietī".
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66) Jel neraudi (152. 1. p.) — „Majas Viesī".

67) Mana mīlestība (152. 1. p.)—„Balt. Vēstn." 1889.g.

Nr. 135.

Pirmais dzejoļa variants:

Kā koks ar ziedu pušķiem,,.
Nav mana mīlība,
Bet tumšā zemes klēpī
Kā dīglītis ir tā.

No saviem tumšiem valgiem,
Pēc gaismas dzīdamās,
Tā izlauzās ar varu,

Pie akmens atdūrās.

Bet zem šī grūtā sloga

Tā vīta, sakalta, —

Un, ak, šis akmens, bija

Uz tava kapiņa.

Dzejoļa pirmā panta otrais variants:

Nav mana mīlestība

Kā koks, kas ziedos viss;
Bet tumšā zemes klēpī
Kā dīglītis.

68) Kam karstais stars (153. 1. p.).
*) plaukt, 2) Celt gaismā viņas ziedu, Tai likt no

jauna augt.
3) Tu krūtīs nāc man velti.

69) Ļaujat vēl, lai skatu (153. 1. p.).

Pirmā redakcijā:

Vienu skatu vēl tik uz to pusi
Smilšu kalniņu kur metām mēs:

Dusi, dārgā līgaviņ, nu dusi,
Manas gaudas tevi netraucēs.

Vienu buču vēl uz akmentiņu,

Pakalniņu kas sedz tagadiņ:
Tālumā man esot sargā viņu,

Ļaužu kājas lai to nesamin! —

Bet cik drīz tas pats ar sadrups, zudīs,
Vieglās smiltis vējš tad aizpūtis —

Un kas pāri staigās te, vai jutīs,

Ka tur mana laime guļ, mans viss.

70) Tavs kaps tik jauki pušķots (154. 1. p.) —

„Austrumā" 1889. g.

71) Tava ģīmetne (154. 1. p.) — „Balt. Vēstn." 1890. g.

Nr. 10.
J) Katru ritu klat tur eju.

72) Kaps ētā (155. 1. p ).
*) Kap tam virsu, ja tev tīk.
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73) Mans kaps (156. 1. p.) — ~Mājas Viesī".

*) Un krustu nebūs celt. 2) Uz tā var plaukt un

zelt.

Šī dzejoļa pirmajam pantiņam dzejnieks pats savu

roku manuskriptā pierakstījis šādu tulkojumu vācu

valodā:

Legt mir auf meinem Grabe

Kein Grabmahl oder Stein,

Bepflanzet nur die Stātte

Mit Blumen leicht und klein.

74) Skaistā dzejniece (157. 1. p.) ■— „Rotā" 1886. g_.
Nr. 36. (Sacerēts ka teksts pie kādas gleznas „Skaista
dzejniece", iespiestas tai pašā „Rotas" 36. numurā.)

75) Kādēļ ? (159. 1. p.) — „Mājas Viesī" 1880. g.

76) Apmierinājums (159. 1. p.).
*) uz lūpām uzspiedu.

77) Ērmoti (160. 1. p.) — „Latvietī" 1885. g.

78) Mūžība (160. 1. p.) — „Mājas Viesī".

79) Pēdīgais ceļš (162. 1. p.) — „Rotas" feļetonā
1887. g. Nr. 4.

80) Acis un lasīšana (162. 1. p.) — „Latvietī" 1885. g.

Nr. 15.

Otrā redakcijā dzejols skan tā:

Teic, acīm kaitē lasīšana,
Visvairāk krēslā vakarā —

Daudz taisnības, to katris mana,

Vis nerodas šai teikumā.

Man mīļākā iekš acīm lika

Sev tikdaudz lasīt krēslībā,
Un tak nekas tām nenotika,
Tik gaišāki tās spulgoja.

86) Vien re i z tik (168. 1. p.).

1) Ja kaut vienu reiz tu spiestu
Savas lūpas manām klātu,
Tad es sāpes smaidot ciestu,
Nāvē ietu pat labprāt.

81) Vecpuiša nela i m e_(l62. I. p.)
—_

„Rotā" 1886. g.

Nr. 36. Pie gleznas. Pēdējais pants pec Petefija.

82) Senāk un tagad (163. 1. p.) — „Rotas" feļetonā
1886. g. Nr. 48.

83) Vīrs un sieva (164. 1. p.) — „Rotas" feļetonā
1887. g. Nr. 8. Pie gleznas.

84) Debess un elle (165 1. p.) — „Latvietī".

85) Taure skan (166. 1. p.) — „Rotā" 1886. g. Nr. 36.
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87) Dabas pienākums (169. 1. p.).
4) Ģīmī.

-) Tak sirds

Tik pilna ļaunuma un naida.

:; ) Jo, 4 ) Ir.

88) Poēzija un proza (169. 1. p.) — ..Rotā" 1886. g.

Nr. 40.

89) Di v i kapi (170. 1. p.).

Pirmā redakcijā:

Kapu kalnā divi kapi rakti,
Viens no tiem top cieti aizmests drīz,

Tur bez dziesmām apbed nabadziņu,
Kas ir bada. nāvē nomiris.

Bet pie otra atskan visi zvaņi,
Slavas runas, dziesmas, pātari.
Tur tiek pildīts vīns, kur nopelns šitāds ir:

Nomira ar trieku — pārēdies.

90) Dzīves gudrība (170. 1. p.) — „Rotā".

91) Svētais Pēters un kritiķis (171. 1. p.) —

„Rotā", 1886. g. Nr. 32.

*) vest nu,
2) pie velniem, :i) visas esi.

92) Apmierinājums (172. 1. p.) — ~Rotā".

93) (). Br. kungam albumā (174. 1. p.).'
J
) saldu medu.

Šo pašu dzejoli dzejnieks pašrocīgi ierakstījis ari

albumā Leokadijas māsai Līzai Dunker_ j-kdzei. le-

rakstījums datēts ar 5. jūniju 1888. gadā. Vieta —

Kandartēnu Jāņi.

94) Manai tautai (175. 1. p.) — ~Austrumā".

95) Mūsu dzīve (176. 1. p.).
J) Un uz ta reti viņu straumes žūst.

96) Nepietiekošs apmierinājums (176. 1. p.) —

„Austrumā" 1885. g.

Dzejoļa otrā variācija skan tā:

Ka drīz pēc lietus atkal saule spīd,
Šos vārdus nelaimē dzird katru dien,

Un tomēr tiem, kas liktens aukā krīt,
Tie ir tik rūgta ironija vien:

Jo ko vairs saules stari kokam līdz,
Kas negaisā ir druskās sašķaidīts!?

97) Laime (177. 1. p.) — „Rotas" feļetonā 1887. g. Nr. 8.

98) Pīlārs un puķe (177. 1. p.) — „Rota" feļetonā
1885. g. Nr. 45.

99) Draudzība (179. 1. p.) — „Latvietī".

100) Vecums (179. 1. p.) — „Baltijas Vēstn." 1889. g. Nr. 12.1
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101) Sarāda (180. 1. p.) — „Rotā" 1884. g. Nr. 1.

102) Logo grifs (180. 1. p..
J ) Šis pasauls.

103) Mūs' dzejas lauks (180. 1. p.) — „Austrumā"

1887. g.

104) Kādam dzejniekam (180. 1. p.) — „Rotas feļe-

tonā" 1887. g. Nr. 4.

105) Kādam kritiķim (181. 1. p.)—„Rotā" 1886. g. Nr. 32.

106) Slava (181. 1. p.) — «Rotas feļetonā" 1886. g. Nr. 36.

107) Nepastāvīgais (182. 1. p.) — „Latvietī".

108) Perpetnum mobile (182. 1. p.) — «Tēvijā"'.

109) Sieva ir kā slikta grāmata (183. 1. p.).
J ) jauku.

110) Vienīgi klints (183. 1. p.) — «Latvietī".

111) Atgādinājumi (184. 1. p.) — «Baltijas Vēstn."

1889. g. Nr. 234
L

') Tik sāpes jautrības un prieku vieta jums.

112) Dievbijīgā jaunkundze (185. 1. p.) — «Latvietī".

113) Pasaules aplaimotājiem (185. 1. p.) — «Au-
strumā" 1885. g.

114) Nepilnība (185. 1. p.) — «Rotā" 1886. g. Nr. 36.

1 ) neiespēji, 2) nožāvēji.

115) Kādam gudram padoma devējam (186. 1. p.)
— «Rotā" 1886. g. Nr. 32.

116) Neiespējams (187. 1. p.) — «Latvietī".

117) Sievas sirds (189. 1. p.).
J ) Pasaulei no Dieva dotu.

2

)_ Radību lai izgrez-

notu. :!) skaistas, 4 ) Dieva, 5) Klāt likts maija saule

un aprija laiks tad tapa, Kā ir drebētajā apšu lapa,
v) Miegs ar drīz no viijas šķirts. 7) tapa,

s) sirdī.

118) Rīta sveiciens līgaviņai (201. 1. p.) — «Rotā"
1886. g. Nr. 28.

Pirmak:

Ak, mīļā, dzirdi,
Cik sveiciens man

Še gaidām sirdī

Jo žēli skan!

Tu, enģels, visu sievu rota,
Ko Dievs man dāvinājis pats!
Tik tevi mīlēt sirds man dota,
Tik tevi redzēt gaišais skats.

Lai, dārgā, dziļi
Tev sirdī iet,

Cik skumji, mīļi
Tavs draugs še dzied.
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118a) Lūgums (201. 1. p.) — «Mājas Viesī".

119) Kad apkārt druvās (202. I. p.) — «Rotā".

120) Albumā (202. 1. p.) — «Austrumā" 1885. g.

121) Tu tā neesi (203. 1. p.).

1) Ar jaunīb's draudzeni tik runā sirds.

Es tavā vaigā rodu viņas bildi,
Tavs liesmu skats ar mani nespēj vilt,
Jo tavā acī viņas acs man mirdz.

122) Es tevi mīlēju (204. 1. p.) — «Mājas Viesī".

123) Man prieks un mīlestība nīka (124. 1. p.) —

«Austrumā" un «Mājas Viesa" pielikumā 1882. g. Nr. 51.

124) Pie galda (205. 1. p.) — «Rotā".
*) man.

125) Asaras (206. 1. p.) — «Mājas Viesī".

Pirmā redakcijā dzejols skanēja tā:

Ak, cik sāpēs lēju
Rūgtas asaras,

Domādams, ka sirdi

Jās man vieglinās.
Bet es nemanīju,
Aizritot kā tās

Man iz sirds ir mieru

Līdzi ņēmušas.
Un kaut nožāvēju

Pēd'go asaru,

Sirds tak ir tik tukša

Un bez miera nu.

126) Šķiršanās (206. 1. p.) — „Austrumā" 1887. g.

127) Prieki un bēdas (207. 1. p.) — «Austrumā" 1885. g.

128) Liktens (207. 1. p.) — «Austrumā" 1885. g.

129) Mainīšanās (207. 1. p.) — «Mājas Viesa" pielikumā
1883. g. Nr. 13.

130) Stalto pilu ēnas lejā (210. 1. p.).
J
) pludos, 2 ) tas, 3) Jau ar ietērpj mīlīgs skats.

131) Atgādinājums (211. 1. p.) — «Mājas Viesa" pieli-
kumā 1882. g. Nr. 40.

132) Pacietība (211. 1. p.) — «Rotā" 1886. g. Nr. 3.

133) Atstātais (212. 1. p.) — «Mājas Viesa" pielikumā
1882. g. Nr. 40.

J) par man' neraudas.

134) Ēna un gaisma (212. 1. p.) — «Mājas Viesa" pie-

likumā 1883. g. Nr. 2.

J ) Vai iz sirds tev zuduši.
2) Ak, es tumsā au-

gusi.
3) Nepazīstu saulīti.

4) vienmēr. 5) izskatās.

'0 Neredzēji saulīti. 7) Ne. 8) tikko.
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135) Pie viņas kapa (213. 1. p.) — „Majas Viesī".

136) Kā līst (213. 1. p.) — «Baltijas Vēstnesī" 1885. g.

Nr. 258.

137) Dzērājs (213. 1. p.) — «Mājas Viesī" 1882. g.

138) Es labprāt teiktu (214. 1. p.) — «Mājas Viesī".

139) Dzejols (215. 1. p.) — «Austrumā" 1889. g.

140) Meža roze un mīlestība (215. 1. p.).
J ) Kurai mīlīb's saule mirdz. 2) stāv. :! ) Ak tām

mūžs tik ilgs vis nav.

141) Prologs (219. 1. p.) — «Balt. Vēstn." feļetona turp.

1887. g. Nr. 209.

142) Atvadīšanās no Rīgas Latv. vecās ska-

tuves (281. 1. p.) — «Balt. Vēstn." feļetona turp.

1887. g. Nr. 109.







Mīlestības dziesminieks

Esenberģu Jānis
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Ievads

13. novembris 1890. gadā.

Drūmi dzied ass rudens vējš garu gaudu dziesmu

Torņakalna kapsētā, locīdams apledojušos koku za-

rus. Laiks neizturāmi auksts.

Pie jaunizrakta kapa stāv vairāk vīriešu.

Nopietnām sejām, siltos uzvalkos viņi stāv un,

klusu ciezdami, šad tad pamet acis uz kapsētas vārtu

pusi, it kā ko gaidīdami.
Tie ir Rīgas Latviešu Biedrības teātra orķestra

locekļi, kas še ieradušies pilnā skaitā, lai sērām mū-

zikas skaņām pavadītu uz pēdējo dusu savu teātra
rakstnieku — Esenberģu Jāni.

Bet laiks, kā par spīti, sameties tik auksts, ka

tiem nav iespējams savu nodomu izpildīt.
Paiet brīdis.

Tad šaurajā kapu taciņā redz iegriežamies ne-

sējus ar zārku.

Visu acis tūdaļ pagriežas uz to pusi.
Zārks lēni virzās pa šauro taciņu uz priekšu.
Viņu nes Rīgas Latviešu Biedrības teātra aktieri.
Zārkā guļ 29 gadus vecā dzejnieka bālais, diloņ-

sagrauztais tēls.

Kad visi pavadītāji nostājušies ap kapa vietu, no

teātra personāla mutes, kapelmeistera Volferta va-

dībā atskan sēru dziesma:

Jaukie sapņi, nesiet viņu

Mūžīgajā valstībā!

Tur, kur kokles jauki skaņa,
Kur mirdz zvaigznes skaidrībā.

Tur, kur mājo mierība, —

Mīlestība mūžīga.

Vējš, trakodams un plosīdamies ap bēriniekiem,
pavada sēro meldiju ar drūmu gaudošanu.
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Kad pēdējās dziesmas skanas izskanējušas sal-

tajā gaisā, pie kapa nostājas teātra direktors, Rode-

Ebeliņš, runādams šādus vārdus:

„Pagalam! Atkal beidzies ir cerības pilns

jauneklis, savu vecāku un mīļo acuraugs. Kaps
atkal ir iznīcinājis visas cerības, ko bijām no

viņa gaidījuši, jo viņš, pie kura kapa tagad
stāvam, Esenberģu Jānis, daudzkārtīgi tika pierā-

dījis, cik liels talants

viņā mita, un ar

kādu labpatikšanu

viņš šo savu gara-

spēju izlietoja teā-

trim. Bet bālā, drūmā

nāve viņu rāvusi iz

mūsu vidus. levēro-

jams gars vājās mie-

sās — to še gan va-

rēja teikt. Zeme viņa

izdzisušās atliekas

tagad uzņēmusi savā

klēpī. Bet, mīļais
draugs, tu varēji

droši aiziet viņā pa-

saulē — aizmirsts tu

netiksi, it īpaši jau

ne no tiem, ar ku-

riem tu kopā strā-

dāji un ar kuriem tu

kopojies, — tie pa-

zina tavu nopietno,

piemīlīgo dabu. Mans draugs! īsti no manas atmiņas
tu nezudīsi, jo gan nevienam nebij izdevības tevi tā

pazīt, kā man. Cik bieži tu manim mūsu kopīgajā
mākslas darbā caur savu attapību nebiji izlīdzējis,
visiem palīdzējis. No viņa laika, kur tu mums

vairs nepiedalījies, tu mums loti, ļoti trūki; tagad
caur tavu šķiršanos radies liels robs latviešu drama-

tiskai literatūrai. Bet vārds „Esenberģu Jānis" būs

par pamudinošu priekšzīmi daudziem, kuri ari savus
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spēkus ziedo dramatiskai mākslai. — Kad tu priekš
trīs gadiem šinī pašā vietiņā tavai mīļotai, ari pārāk

agri aizgājušai māsai žēlabās pakaļ sauci: „Es tevim

drīzi sekošu!" tad gan nevarējām iedomāties, ka lik-

tenis jau tik drīzi prasīs tava solījuma izpildīšanu.
Tu esi izcietis, — nu salda dusa tev, mīļais draugs,
salda dusa tev!"

Teātra direk-

tora runai seko

aktiera Roberta
Jansona runa, kurš

teātra personāla
vārdā atsveicinā-

jās no nelaiķa, sa-

cīdams:

„Visi, kas mēs

te tevi, tu agri aiz-

migušais, pavadī-

juši, tavi bijušie
darba biedri, visi

mēs šo nupat kā

uzmesto kapu ne-

varam atkal at-

stāt, neizsacījuši

kādus atvadīšanās

vārdus, vārdus,kas

lai mūsu

tās sirdis atvie-

gļotu, vārdus, kui;i
lai tevim sacītu,

ar cik lielu mīlestību mēs tevi tavā pēdējā gaita pa-

vadījuši. Kas tu mums, taviem kolēģiem, kas tu visai

latviešu tautai esi bijis, kas to nezina! Čakli kā bi-

tīte, no zieda pie zieda laizdamās, tu stājies no viena

darba pie otra, kā bitīte tu visu cauru mūžu esi priekš
latviešiem cīnījies. Bet īpaši Latviešu teātris caur

tavu agro nāvi daudz, daudz zaudējis. Tēvs, māte

raud pēc dēla, māsa pēc brāļa, līgaviņa pēc līgavaiņa,

kolēģi pēc drauga, visa tauta raud pēc savas druvas

strādnieka. To iedomājoties, tu paliksi mūžam visu

Rode-Ebeliņš
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mūsu piemiņā. Tas mūsu sāpes remdinās. Šīs sā

pes mēs kā vīri nesīsim, līdz, beidzot, tur augšā, a

zvaigznēm tiksimies. Līdz tam laikam dusi salc

mūsu Esenberģi, mūsu Jāni!"

Pēc šīs atsveicināšanās runas nelaiķa biedri no

liek uz zārka savas sēru piemiņas. Atkal caur vē,

šņākšanu atskan četrbalsīga dziedāšana, un dr~

smilšu kopiņa, aug

dama aizvien lielāk

aizdarīja nelaiķa ka

pu uz visiem laikiem

Kad kapa kalniņ
bij jau uzmests v

pielīdzināts, pi*e kap
piegāja aktieris

Brigaders, un, nolil

dams uz tā krāšņ
metāla vaiņagu ar v

rakstu: „Teatra dze

niekam Esenberģu J
niirT, runāja pēdējo
atvadīšanās vārdus

„Mīlo Jāni! Š

vaiņagu noliek v

tavas smilšu kopiņa

Rīgas Latviešu tea

j tris, priekš kura tu a

visu sirdi strādāji, k

piemiņu taviem dze

jiskiem darbiem. Dv

saldi, neaizmirstamo dzejniek-rakstniek!" —

Tad mazais bērinieku pulciņš sāk pamazām iz

klīst. Tik vistuvākie piederīgie vēl uzkavējas brītiņ

pie sava mīlā aizgājēja kapa
...

Beidzot, ari viņi aiziet...
Un kapsēta paliek tukša

...

Tikai asais rudens vējš, dziedādams savu grie

zīgo iznīcības dziesmu, nebēdīgi rausta vaiņagu len

tas virs nelaiķa kapa kopiņas.

Roberts Jansons



Esenberģu
Jāņa

un

viņa

ģimenes

locekļu

kopējais

kaps

Torņakalna

kapsētā.

Kapā

guļ,

skaitot
no

labās

puses,

Es.

māte

(mir.

1914.

g.),

Es.

Jānis,
Es.

māsa

Alida

(mir.

1888.

g.)

un

Es.

tēvs

(mir.

1906.

g.).



8

Esenberģu Jāņa dzīves gājums

Esenberģu Jānis jeb flesu Jānis (dzimtai bij divi

uzvārdi: Hess un Esenberģis) ,dzimis 28. martā

1862. gadā Kurzemē, Liel-Svētes pagastā, Upes

Prieku-Daiļu mājās, kā savu vecāku pirmais dēls.

Mājas atrodas verstis 8 no Jelgavas. (Skat. attēlu

53. lap. p.)

Esenberģu Jāņa tevs, Dāvids Hess-Esenberģis,
bija pēc amata galdnieks un dreimanis, tā dēvētais

smalkais amatnieks. Viņš bij apmeklējis skolu un

mācēja rakstīt un lasīt. Tas bij neliela auguma vīrs,

veselīgs un izturīgs, kurš sadzīvoja 76 gadus (dzimis
1829. gadā un miris 1906. gadā).

Tēva radinieks no tēva mātes puses ir pazīsta-

mais aktieris Teodors Valdšmidts. Viņa tēvs, ari

Dāvis vārdā, bijis kādā muižā par vagaru. Tēva

tēva brālis bijis uzdienējis par virsnieku un, izstājies

no kara dienesta, dabūjis pensiju, kuru saņēmis Jel-

gavā.

Esenberģu Jāņa mate, Dore (dzimusi Janson),

bija 12 gadus jaunāka par vīru. Viņas tēvs bija pa-

gasta būvmeistars. Skolā tā nebij bijusi; rakstīt ne-

prata, bet lasīt mācēja. Tā bij reliģioza sieviete,

kura cītīgi apmeklēja baznīcu un pie gadījuma nogāja
ari citticībnieku dievnamā, lai noskatītos, kā kurā
ticībā izved ticības kultu. Pēc dabas tā bij saticīga

un labprāt mīlēja jauniešu sabiedrību. Savu vīru tā

pārdzīvoja par 8 gadiem.
Ari mātes rados sastopamas personas ar māksli-

nieka talantu. Tā, piem., attālāks mātes radinieks

ir tagadējais klavieru virtuozs Pauls Šuberts.

Esenberģu Jāņa vieta iztaisa dalu

no Jelgavas zemā līdzenuma. Šo līdzenumu skaita

par viszemāko visā Baltijā. Viņš stāv pat ze-

māku par Pernavas upes lielo purvaini. Liels

vairums mazu upīšu, kā asinsarteriju, tek caur šo

klajumu, uzplūzdamas pavasarī un darīdamās auglī-
gas apkārtējās lankas.
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Dabas skatu ziņā Esenberģu Jāņa dzimtenes

vieta nav nekāda bagātā. Visur, kur vien acis meti,

gluds un līdzens, kā uz delnas. Ej, uz kuru pusi gri-

bēdams, nekad tevi nepārsteigs tāda negaidīta dabas

jaukskatu panorāma, kāda piepeši atklājas tavām

acīm, kad piemēram uzkāp kalna galā Vidzemē ap

Gauju vai Kurzemē ap Abavu.

Un šīs upes, kas te tek, Jelgavas līdzenumā, tās

netek vis, jautri čalodamas, bet, it kā nogrimušas

grūtsirdīgos sapņos, slēpjas aiz meldru zaļajiem aiz-

klājiem.
Tā tad, šis stepju dabu atgādinošais ainavas rak-

sturs būs jau no bērnu dienām Esenberģu Jānī vei-

cinājis tās melancholiski-sapņainās jūtu pasaules at-

tīstību, kuru tas caur iedzimtību mantojis no saviem

vecākiem.

Rakstura drūmās puses: mazrunību, nogremdē-
šanos sevī un neuzticību pret cilvēkiem, Jānis būs

mantojis no sava tēva — Dāvja Esenberģa, pie kura

jau no laika gala manāmas mizantropa zīmes.

Ne ar vienu cilvēku viņš nesagājies, teikdams,
ka neviens cilvēks otram laba nevēlot. Visus viņš

turējis par saviem nelabvēļiem, skauģiem un naid-

niekiem.

Šī iedoma par cilvēku kaitēt-gribēšanu Dāvim

Esenberģim pēdējos gados laikmetiem izvērtusies

par īstu vajātības māniju (MaHia_ npecjrfc/iOBaHiH.
Verfolgungswahn). Tad viņš turējis par saviem

skauģiem un ienaidniekiem nevien svešniekus, bet

pat savējus, baidīdamies, ka viņi nenodarot tam ko

ļaunu. Logus tādās reizēs viņš nekad neļāvis vaļā

taisīt, tiepdamies, ka pa logu nākot iekšā ģifts. Jā-

piezīmē, ka tēva māsa Lizete mirusi kā. ārprātīga.
Savas dzejas dāvānas Esenberģu Jānis domā

dabūjis no mātes.

Šī sieviete, cēlusies no diezgan turīgas dzimtas,

jau no paša sākuma atšķīrās no citām lauku sievie-

tēm ar savu smalkjūtību un asprātību.
Kā romietei — Grakchu mātei — bērni bijuši

viņas dārgākā manta, tā ari viņa visu savu lielo sie-
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vietes mīlestību pārnesuši uz saviem četriem bēr-

niem, no kuriem mūsu dzejnieks bija vecākais.

Par to, ka savus bērnus tā lutinājusi un centu-

sies audzināt drusku „kundziskāki", viņai biļis no ap-

kārtējiem ļaudīm bieži vien jādzird visādi pārmetumi

un zobojumi.
No visiem bērniem jo cieša dvēseles harmonija

mātei bija ar vecāko dēlu — Jāni.
_

Savā laikā tas tika lutināts, kā pirmdzimtais, un

vēlāk, viņa inteliģencei attīstoties, māte viņā atrada

kaut ko sev līdzīgu.

Esenberģu Jānim, tāpat kā Rūdolfam Blauma-

nim, māte palikusi tā pati māte, kāda bērna gados,
ari visā vēlākā dzīves laikā.

Pie mātes viņš vienmēr griezies pēc padoma.

„Viņai ir dzīves gudrība. Viņa visu zin," — viņš

mēdza sacīt.

Sagrauzts un salauzts dzīves dažādāsaukās, dzej-
nieks pie mīļās mātes allaž atradis īsto miera ostu,
kā to rāda viņa dzejolis „Pie māmuliņas krūts".

Kad reiz pēc ilgām cīņām nāc

Pie māmuliņas krūts,
Tad atkal viegls top tev prāts,

Kas bij tik skumīgs, grūts.

Tas tevim atkal labu dar'

Un sirdī prieku lej,
Jo nu šī atkal ticēt var

It visai pasaulei.

Tev jāatzīst, ka pasaule
Tik ļauna nevar būt,
Jo vēl tu sirdi atrod še,

Kas karsti, šķīsti jūt.

Jau ar savu piekto dzīvības gadu mazais Jānītis

iemācās bez kādām pūlēm lasīt. Zīme, ka viņš nav

ikdienišķs bērns.

Aiz ziņkārības izzināt to, kas atrodas raibajās
papīra loksnēs, ko tēvs un māte lasa, viņš nerimstoši

liek tiem priekšā jautājumus: kas ir tas par burtu,



Esenberģa māte
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kas izskatās kā „dēlītis", un kas tas, kas izskatās kā

„āķītis".
Jāna tēvs visu laiku abonēja vecās „Latviešu

Avīzes", jo tas, kā vīrs, kas sevišķi interesējās par

politiku, nevarēja bez avizes dzīvot. Avize bija vi-

ņam tāpat, kā dienišķa maize.

Pat sirmā vecumā viņš, uz sliekšņa, mājas

priekšā sēdēdams, gaidīt gaidīja, kad nesīs jaunu

avizi.

— Nezinu, kā kapā varēšu bez avizes iztikt? Kad
būšu miris, tad ielieciet kādu avizi kapā līdz! —tā

viņš mēdzis jokot.
„Latviešu avizes" tad nu līdz ar tā laika parasto

kalendāru „Kurzemes laika grāmatu" bija Jāņa pir-
mais lasāmais materiāls agrā bērnībā ...

Ari mīlestība uz dzeju tam pamostas. Viņš ne

tik vien lasa un iemācās no galvas „Latviešu Avizēs"

drukātos dzejoļus, bet sāk ari pats tādus sacerēt.

Rotāties ar citiem bērniem un plosīties, kā tiem,
Jānim netika. Viņš labāk mīlēja būt viens.

Bieži to redzēja sēžam zem lielā ozola, Velnezera
malā (skat. attēlu 61. lap. p.) un lūkojamies uz mel-

driem aizklāto līmeni, pār kuru redzēja laižamies

ūdens vistiņas.
1868. gadā Esenberģu dzimtas galva no Prieku-

Daiļu mājām aizgāja par muižas amatnieku uz Sējas-
Platones muižu, kas piederēja baronam Hānam. Še
nākamā gadā vecāki sāka dēlu laist Liel-Svētes pa-

gasta skolā (skat. attēlu 69. lap. p.) pie skolotāja
Zēvalda. Zēns bija tikko septiņus gadus vecs.

Pēc trim gadiem no skolas izstājies, viņš labprāt
būtu vēlējies vai nutūdaļpaliktparkareivi,vaiiestāties
kada augstākā skolā.Bet tēva dreimaņaamats nespēja
dot līdzekļus tālākai skolas izglītībai, ievērojot to, ka

ģimene bij tapusi jau par vairāk galvām lielāka.

Vienu gadu Esenberģu Jānis pavadīja uz zemēm,
brīvo laiku ziedodams lasīšariai un sapņodams par

junkuru skolu. Tiešām, izklausās dīvaini, tomēr tas

ir, tiešām, tiesa, ka šis mīkstsirdīgais sapņotājs jau-
neklis nav varējis sev iedomāties cita dzīves
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ideāla, kā palikt par kara vīru. Varbūt, tur vainīga

vina bērnu dienu lektira par slavenajiem kara vado-

ņiem, kas tik ļoti aizgrāba viņa bērnišķo, nevaldāmo

fantāziju.

Varbūt, ari, ka viņu pie tam vilka, kā jau palai-
kam godkārīgu zēnu, oficiera mundiera ārējais spo-

žums.

Vēl savādāka tā lieta rādās, ka pat tai laikmetā,

kad Esenberģu Jānis nāk jaunekļa vecumā, viņš, pēc
māsas Emilijas stāstījuma, mēdzis izstādīt kā zal-

dātus rindās tēva skrūvītes un tad ņēmis tās ar kar-

tupeļu lodītēm no zosu spalvas stobriņa apšaudīt.
„Maķedonijas Aleksandri", vai „Kārļi Divpad-

smitie" ir bērnu dienās bijuši, varbūt, visi godkārīgie
puikas. Bet kad vēl jaunekļa vecumā var pie tādām

paijām atrast prieku un apmierinājumu, tad tur va-

jaga būt kaut kam vai nu pārlieku naivam, vai pār-
lieku „ģenialam".

Viss var būt, ka šīs „kareiviskās" tieksmes

Esenberģu Jānis mantojis no sava tēva, kuru ari vi-

sādi kara notikumi sevišķi interesējuši. Viņš zinājis,
kādā gadā kāds karš bijis, kādi bijuši karā ievēroja-
mākie kara vadoņi, kur notikušas galvenākās kaujas
un t. t.

Ari tēva rados, kā jau sākuma aizrādīju, sasto-

pama persona, kuru interesējusi kara vīra karjera.
Cerēdama pilsētā atrast lielāku peļņu, Esenberģu

ģimene 1873. gadā pārgāja uz Rīgu, nomezdamās uz

dzīvi Pārdaugavā, pirms Vēja ielā Nr. 5 (skat. at-

tēlu 14. lap. p.), tad Krāsns ielā Nr. 3 (skat. attēlu

85. lap. p.).
Ta- paša gada rudeni Esenberģu Jānis iestājas

Torņakalna pilsētas puisēnu elementarskolā (skat.
attēlu 75. lap. p.), kur par skolas vadītāju toreiz bij

Bērmans, vēlākais Rīgas savienoto elementarskolu

pārzinis Suvorova ielā 71. Lielākais prieks zēnam

bija tas, ka tas dabūja no skolas lasīt grāmatas, jo

pašam tādas iegādāties tam aiz līdzekļu trūkuma ne-

bij iespējams.
Zēna nodošana skolā notika pa lielākai daļai uz
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mātes vēlēšanos, kura, kā visasJatvju matēs, ar

miesu un dvēseli pūlējās savus bērnus kurmet pa-

skolot.

Pats par sevi saprotams, ka neko ievērojamu

dzejniekam šai mācības iestādē nebij iespējams iegūt.

Vienīgais, ko viņš, šo skolu nobeidzis, ieguva, bij

kara klausības atvieglinājuma liecība, dokuments, ku-

ram dzejnieka acīs toreiz bij ļoti svarīga nozīme.

To ieguvis, viņš domājās ticis savam lolotam

mērķim jau labu tiesu tuvāk.

Esenberģa dzīves vieta Vēja ielā Nr. 5

Otrā skola tā tad jau bija nobeigta. Zinības gan

nekādas lielās nebij iegūtas, bet tēvs, praktisks cil-

vēks, domāja: cilvēks, kas divi skolas cauri gājis,

var jau sev dzīvē maizi pelnīt. Un kurš gan, pēc
vienkāršu laužu uzskata, vēl var vairāk naudas pel-
nīt, kā koku brāķeris? Tādēļ tad ari vecais Esen-

berģis ieliek 1877. g. dēlu Pichlava koku zāģētavā,
lai izmācās par koku brāķeri. (Dažus autobiogrā-
fiskus datus par šo savas dzīves laikmetu dzejnieks
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iespraudis stāstiņā: „Vienīgais viesis".) Tad negantā
tifus sērga, kura savā laikā aizveda kapā dzejnieka

apdāvināto priekšteci Ausekli, piespiež to no fabrikas

izstāties.

No līdzšinējā veselā, lai gan diezgan vārīgi no-

augušā jaunekļa palicis pāri tikai vārgs sirgulis.
Viņš sāka spļaut asinis.

Tomēr jaunekļa dedzīgais gars paceļas pāri vi-

sām šīm miesas kaitēm. Ari Suvorovs miesās bijis

Pichlava koku zāģētava

vārgulis un, galu galā, kas tas iznācis par slavenu

kara vadoni!

Un jauneklis ar divkārtīgu enerģiju ķērās pie

mācīšanās, lai noliktu savvaļnieka eksāmenu.

Šai nolūkā viņš iegādājās Tusena-Langenšeidta

angļu un franču valodas mācības vēstules, un kopā
ar dažiem citiem biedriem sāka ņemt privātstundas
pie oficiera Aizupa.

Viss sāka iet kārtīgu gaitu, un jaunais censonis

soli pa solim tuvojās savam spraustajam mērķim.
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Te piepeši, it kā zibins gaišā laikā, pār skolotāja

un skolnieku galvām paspruka nelaime: tie tapa ap-

cietināti, kā politiski aizdomīgi.

Esenberģu Jānis gan izgāja sveikā, tādēļ ka ļau-
najā nestundā negadījās klāt. Tomēr tālākmācīšanās

nu bij jāturpina pašam uz savu roku.

To viņš ari darīja.

Mērķis bija tepat jau kā aizsniegts — te, ne do-

māts, ne cerēts, iegulās no jauna ceļā kāds šķērslis,
kurš pār visiem dzejnieka kareiviskajiem sapņiem

pārvilka strīpu uz visiem laikiem.

Pie mērīšanas izrādījās, ka jaunekļa krūšu mērs

nepilda vajadzīgo normu, un ka tālab viņš kara die-

nestam nederīgs.

Likteņa pārvarētam sapņotājam nu vajadzēja
gribot negribot piekāpties, vajadzēja aprakt sen lolo-

tos sapņus, atteikties no garnizona karjeras un pie-

griezties citam dzīves arodam.

Tādu viņš ari jau nākamā — 1880. gadā bij at-

radis pie Rīgas Latviešu Biedrības teātra, kur tas

iestājās par aktieri. Jāpiezīmē, ka tai pašā laikā

darbojās pie tā paša Rīgas Latviešu Biedrības teātra
J. Rozentals, mūsu vēlāk ievērojamais gleznotājs,
tolaik vēl vienkāršs „mālderzellis".

Aktiera dzīve, pēc kareivja dzīves, šķiet, Esen-

berģu Jāni visvairāk valdzinājusi.
Kā aktieris tomēr Esenberģu Jānis būs maz

lauru guvis, tāpat kā savā laikā Petefī un Gogoļš.

Un tomēr pie teātra, liekas, viņš atradis savu

īsto dzīves uzdevumu, ja ne kā aktieris, tad kā rakst-

nieks.

Ja jau tagad mūsu teātra repertuārs nav bagāts
lugām, tad toreiz tas bija vārda pilnā ziņā „neiztai-
sīts un tukšs".

Te nu atvērās mūsu dzejniekam plašs darba

lauks.

Un viņš ari nekavējās tūdaļ ķerties pie darba.

Gan tulkodams, gan lokalizēdams, viņš nedaudz ga-

dos mūsu teātra literatūru padarīja bagātāku par
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pāri desmit lugām. Tās ir: 1) „Domās palicis lietus

sargs", 2) „Korneviļas zvani", 3) „Brašie zēni"

(„Flotte Burschen"), 4) „Bez bēdām", 5) „Latviski
un vāciski jeb pilsētas galva", 6) „Redaktors",
7) „Mans Adolfs",_ 8) „Istais", 9) „Piektā brūte",
10) „Meiteņu_skola", 11) „Sniega putenis", 12) Ne-
izdevies jeb Ādams un leva paradīzē", 13) „Zaķīša
meitas" (pārstrādāta kopā ar Zīraku), 14) „Cilvēces
naidnieks", 15) „Pagasta nabags", 16) „Krusttēva
noslēpums", 17) „Anna raud, Ansis smej", 18) „Kas
grib precēties", 18) „Venecijas tirgotājs" (pārstrā-
dāts kopā ar aktieri Jansonu), 20) „Vasaras nakts

sapnis", 21) „Teksts laupītāju duetei iz Stradella",
22) „Miljona dēl", 23) „Dabas balss".

Līdz ar lugām un kuplejām dzejnieks sacer tai

pašā laikā ari dzejas un stāstus, nodrukādams tos

dažādos laikrakstos: „Baltijas Vēstnesī", '~Balsī",

„Latvietī", „Baltijas Zemkopī", „Mājas Viesī", un

vēlāk „Tēvijā", ~Rot_ā" un „Austrumā".
Tomēr vismīļākā viņam vienumēr paliek skatu-

ves darbība.

Pie teātra Esenberģu Jānis piedalās nevien kā

dramatisks rakstnieks, bet pieņem ari teātra zufliera

vietu.

Šo vietu nelaiķis, jādomā, gan pieņēma nevis

aiz kādiem ideāliem, bet gan materiāliem iemesliem,
lai nodrošinātu cik necik savu eksistenci.

Tomēr, lai būtu kā būdams, vai nu dzejnieks
palicis par zuflieri trūkuma spiests, vai aiz kādiem

citiem motiviem, nenoliedzams paliek tas fakts, ka

šis amats, kas jau cilvēkam ar veselām krūtīm

kaitīgs, Esenberģu Jānim palika par īsto kapraci.
Uz to nelaiķis pats aizrāda kādā vēlākā vēstulē,

kura tam, šķiet, izplūdusi slimības īgnumā un dusmās

par to, ka agrākie teātra biedri un draugi no tā no-

vērsušies viņa dzīves grūtākajos brīžos.

Šī vieta skan:

„... No Rīgas man neviens nav rakstījis. Mani

draugi ir visi smalki puiši. Teātra komisija gan ne-
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žēlo simtiem rubļu, lai kāds pusduls aktiers varētu

klejot apkārt pa ārzemēm*), bet uz tam, pabalstīt ar

kādu mazumiņu mani, kas pie teātra samaitājis savu

veselību, uz tam neviens nedomā. Saprotams, es

jau nemāku tā ložņāt, kā dažs cits! Ja tikšu vesels,

tad gan pie teātra atpakaļ vairs neiešu ..."

Teātra zufliera

amata kaitīga-

jam iespaidam

piebiedrojās vēl

kāds cits vese 7

lību bojājošs dzī-

ves apstāklis.
1885. gadā at-

stājās no Rīgas
Latviešu Biedrī-

bas skatuves to-

reizējais teātra

vadonis, Ādolfs

Allunans un līdz

ar viņu ari Esen-

berģu Jānis.
Nu sākās vi-

ņam, tāpat kā

savā laikā un-

gāru dzejniekam
Petefi, īsta klai-

doņa aktiera
dzīve.

KopāarAdolfu

Allunanuunviņa

organizēto teātra
ftrupuEsenberģu

Jānis, kā inspicients, apbraukāja gandrīz visas

Kurzemes pilsētiņas.
Teātra izrādes tika sarīkotas gan Bauskā, gan

Jānis Rozentāls

*) Domāts Rozentals-Kruminš, kurš 1889. gada aizbrauca

uz Parizi, uz pasaules izstādi.
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Nelaiķa mīļā māsa Lizete (aktrises vārds Alida

kurai dzejnieks raksta uz Minsku par toreizējo kol

ziju Rīgas Latv. Biedrības teātra lietās, viņam atbild

„Viss, ko man iz. teātra raksti, ir priekš mani

ļoti patīkami klausīties. Kā noprotu, tad tur viss ļot
raibi iet. Tā tad ari Steglavs un Rikman jaunkundz

nepiedalās vis pie jaunās partijas*), un tas jau ar' i

ļoti prātīgi."

■ Uz brāļa ziņojumu pa

viņa nodomu, piedalītie
pie Ādolfa Allunana teatr
izrāžu ceļojuma, māsa pie

zīmē:

„Lai Dievs dod, ka AI

lunana kungam veiktos

caur ko ari tev peļņa at

lektu."

Diemžēl gaidītās peļ
ņas vietā Esenberģu Jāni

tikai panāca neatlīdzinā

mv zaudējumu: viņš pa

zaudēja gluži savu vienī

go, jau izdilušo kapitālu —

veselību.

Mūžīgā . braukšana

nemierīgā dzīve, bezmiega
naktis līdz ar rudens auk

,
v
. stājām, nāvīgajām miglām

viss tas galīgi sabojāja dzejnieka jau tā satricināto

veselību.

Diloņa slimība slīka viņā parādīties jo lielā mērā

Tomēr dzejnieks, visiem nopietnajiem slimība

zimptomiem par spīti, nepiegrieza ari šoreiz slimība
nekādas vērības.

1887. gadā viņš atkal piestājās par zuflieri pi

Adolfs Allunans

*) Jauna partija — direktora Rode-Ebeliņa vadība.
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Magneta kalnam vajadzēja vēl reiz pieraut pie

sevis sabojāto kuģi, lai izmestu no tā atpakaļ dzīves

jūrā tikai galīgas dragās.

Diloņa kandidāts pēdējā stādijā un teātra zu-

fliers — vai vēl vajadzīga lielāka dzīves ironija? ...

Bet liktenim

ar to vēl nepie-

tika, ka viņš dzej-
nieka miesu bij

sitis ar ļauno, ne-

izdziedināmo sli-

mību, viņš gribēja
ari nomākt viņa

veselo; spirgto

garu.

Vienu pieme-

klējumu sāpīgāku

par otru viņš liek

nākt pār viņa, kā

citkārt pār nelai-

mīgā Ijaba galvu,
tiekams tas, bēdu

un vaidu nomākts,
nespēkā saļimst.

Pirmo tādu

likteņa sitienu ne-

laiķim bij jāpie-
dzīvo jau 1886.

gadā.

Kādā baltā!
dienā

dzīvoklī (Esen-

berģi tolaik dzlļM

Krāsns ielā Nr. 3), tiek pienesta pavēste, ierasties

tūdaļ iecirknī pie pristava.

Esenberģu Jānis, kā ģimenes aizgādnis, aiziet

Esot jāsaņem kāds piesūtījums... Bet caur po-

Mednis-Brīvniece,
piederēja pie A. Allunana ceļojošās

trupas.
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Un brīnīdamies un minēdamies, kas un no ķt
rienes sūtījums var būt, viņš stāv vēl domās, ka

tam pasniedz kādu drēbju sainīti...
Tas esot no viņa brāļa, kas jau kopš sešām ne

dēļām ar plaušu karsoni Varšavas kara hospita
miris...

Nepaiet vēl ne divi gadi pēc vienīgā brāļa, Ģe
derta (Gotharda) nāves, kad dzejniekam jāpiered

ka dilonī pamazāmnomir

viņa mīļākā māsa Lize

(Alida), ģimenē sauk

„Zetiņa", ar kurn dzejniel

dalījies savās intimākajlf

jūtās un nodomos.

Zetiņa no visiem ģ

menes locekļiem Jāni vi

labāki saprata. Viņa bi

tam nevien miesīgi, bet a

dvēselē rada. Tā Jāni

dzejošanā ir par

uzmudinātāju, un ari pa

mēģina dzejot. Viņa mī

tāpat kā brālis, filosof

par dzīvi un, līdzīgi viņai
māk savus spriedumus i

liet gludā, noteiktā, ep

grammatiskā formā.

līpatnēja1 īpatnēja šais prātulā

gan vēl nekā nevar iznu

nīt. Tiklab formas, kā sč

tura ziņā viņām tik lie

vienādība ar brāļa prātulām, ka vienas no otrām

bez paraksta nav izšķiramas.*)

Var redzēt, ka viņa vēl atrodas gluži zem brā

iespaida.
Viņas dzeja izaugusi, kā otra atvase no tā paš

Anna Spodrīte,
piederēja pie A. Allunana

ceļojošās trupas.

*) Pats vinu virsraksts („Valējas ļapiuas")_ dod liecību

par dzejnieces domu jumību ar brāli. Pēdējais kadu paša sa-

kopotu dzejoļu krājumiņu nosaucis par „Rudens lapiņām".
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celma un saaugusi ar brāļa dzeju, kā divi rieksti par

jumi.*)
Redzot acu priekšā nomirstam nedēļu pa nedē-

ļai, dienu pa dienai, lēni bez mitēšanās to, kas mīļš

un dārgs, to-

mēr nespēt viņam

palīdzēt, — vai tas

jau veselu cilvēku

nesagrauž līdz nā-

vei?

Tādēļ var ie-

domāties, cik sa-

tricinošu iespaidu
šis atgadījums at-

stāja uz slimīgo
dzejnieku, ar viņa

mīksto, jūtīgo dvē-

seli.

Satriekts no

māsas sāpīgajiem
vaidiem un kramp-
jiem, dzejnieks kā-

dā pavasara dienā

dodas atkal pie
ārsta.

Viņi nāk .
.

.

viņi steidzas . . .

viņi ir jau pie dur-

vīm
. . .

bet taisni

ta[ pašā acumirklī

māsa nostāj elpot.

Kazimirs Feils,
piederēja pie A. Allunana ceļojošās

trupas.

) Še kadi piemēri, kas nodrukāti „Rota":

Nav taisnība, ka vienmēr jaukākas

Tas lietas cilvēks tur, kas tam tiek liegtas, —

Man tieš_am_ šķiet, ka_ bučinas_
Daudz gardākas, ja tās top mīli sniegtas.

Par gudru vēl nav jāuzskata tas.

Kas savus biedrus gudri mācīt jēdz:
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„Still, Gewitter!
... Schweig vor diesen Mauernf

„flalte Frieden, \vo zwei Seelen trauern!"

(Klusu, pērkoni
...

priekš šiem mūriem klusi!

Paliec mierā te, kur divi dvēsles sēro!)

Šis vācu dzejnieka Ludviga Jakubovska dzejolis

man vienmēr nāk prātā,*) līdz ko iedomājos sēro

skatu toreiz, pavasarī, priekš trīsdesmit pieciem ga-

diem tur Pārdaugavā, Mūku salas ielā, kāda nama

otrā stāva istabiņā, pa kuras logu bija redzama Dau-

gava un Rīgas pilsēta.
Tā tad nāve īsā laikā atrāvusi Esenberģu Jānim

divi jo tuvu stāvošas, mīlas personas. Bet viņu pie-
miņa, sevišķi māsas Zetiņas piemiņa, saista joprojām

dzejnieka prātus, gan dzīvē, gan dzejā.
Gadu pēc māsas apglabāšanas Esenberģu Jānis

raksta no zemēm māsai Emīlijai:

„...Vispirms tu saki kādam no teātra komisijas

locekļiem, jeb vislabāki no ievērojamākiem aktie-

riem, lai liktu teātra personālam priekšā no R. kga
prasīt aprēķinu, kur palikusi atlikusē nauda no Zeti-

ņas vaiņagam samestās zummas, kura bija novēlēta

Tik tas ir tads, kas savas mācības

Pats ari iegaumēt un klausīt mēdz.

Ja no lielas laimes piepeši

Dziļā bēdu naktī kritis kāds,
Cik daudz ļauna tūdaļ pasaulē
Tiek no viņa visur izrunāts.

J'icat man, ka ļaunā pasaule
Daudz no sevis tad tur pielikt prot —

Jo neviens tak nemēdz būt tik liels,
Ka ta ena, saulei noejot.

") Esenberģu Jāņa dzīves gājums dažā labā ziņā līdzi-

nās augšminēta vācu dzejnieka Jakubovska dzīves gājumam.

Abi viņi piemeklēti vienādiem likteņa pārbaudījumiem.
Abiem bijusi apraudama pirms mīla brāļa un drīz pēc tam vie-

nam mīļas māsas, otram vēl mīļākas līgavas nāve. Abi viui
miruši vienāda vecumā un ar vienu un to pašu slimību —

di-

loni.

Tādēļ būtu interesanta literariska studija, izvest paralēli
starp abiem dzejniekiem un viņu dzeju.
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viņas kapa izpušķošanai un kura, pretī teātra perso-

nāla gribai, līdz šim vēl nav man atdota. Tur gan

nebūs vairāk par 15 rubļiem, bet ja tur ari būtu vē

mazāk, tad tomēr tā ir jāizlieto priekš tam, priekš kā

devēji to nolēmuši, un tas būtu kauns, atļaut, ka

šāda mīlestības dāvāna ietu pazušanā. Bez tam, ja

es šo lietu neizskaidrotu, tad varētu celties domas

ka es naudu esmu saņēmis

un paturējis. Pieprasījums
no dažiem teātra locekļiem
izgājušā ziemā, ko es par

atlikušo naudu esot iegā-

dājies — viņi esot bijuši uz

kapiem skatīties, bet nekā

neatraduši — mani ļoti

pārsteidza. Ari es tagad

esmu slims un kas gan uz

priekšu ko var paredzēt,
jo cilvēki jau ir mirstīgi, —

tādēļ lūdz Ariņu un Briga-
deru manā vārdā, lai viņi
izdabon, kur šī nauda pa-

likusi un, ja laimējās to da-

but roka, lai līdz ar tevi iet

iegadāties kādu piemiņas
zīmi, ko nolikt uz Zetiņas
kapa. Saki Ariņam un Bri-

gaderam, ka es ceru, ka

viņi aiz vecas draudzības

pret mani, vismazākais mē- ļ
ģinās šo lūgumu izpildīt."

Zem māsas apbedīšanas iespaida, šķiet, izplū-
dusi no dzejnieka sirds sekošā jaukā elēģija:

Ļaujat vēl, lai skatu uz to pusi,

Kur nu augstu smilšu kopu redz:

Dusi, dārgā, Dieva mierā dusi,

Smiltiņas lai tevi viegli sedz!

Ļaujat, buču lai uz krustu spiežu,

Jānis Birzgals,
piederēja pie A. Allunana

ceļojošās trupas.
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Sarga kapu, kad es talu iešu,
Ka to laužu kājas nesamin.

Bet tas pats reiz salūzīs un zudīs,

Vējš tad smiltis drīz būs aizpūtis:

Un kas pāri staigās te, vai jutīs,
Kas šeit savu laimi guldījis?"

Dzejnieks no jauda,cik-'

nāvīgu brūci tam situsi vā-

rīgajās krūtīs māsas nāve,

kad tas, kapmalā no viņas

atvadīdamies, izsaucās:

„Es tevim drīzi se-

košu!"

Gothards Esenberģis

Grūtie likteņa pieme-

klējumi, kā: dzejnieka jau-
nības sapņu izputēšana,
abu mīļo tuvinieku mir-

šana, paša kļūmā slimība, 1

neapskaužamie materiālie

apstākļi un bez tam vēl

vilšanās daudz un dažādās

citās lietās, — viss tas kopā uzlika vēl tumšākas, vēl

drūmākas krāsas uz Esenberģu Jāņa iedzimto me-

lancholisko dvēseli, tā ka dzejnieks jo dienas, jo vai-

rāk paliek par pesimistu.

Lizete Alide Esenberg
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Dzīve viņam apnikusi. Viņa mīļākais dzejas te-

mats šai laikmetā ir — miršana; mīļākā pastaigāša-

nās vieta — kapsēta; ilgošanās mērķis — kaps, ka

to pierāda sekošie dzejoļi:

Rudenī

Vēl uz koka bāla lapa
Šūpojas kā vientule,
Bet ir to drīz viļņu kapā
Rudens vēji nogremdē.

Vientulim tā tukšā laukā

Aiziet dzīves dienas man:

Kādēļ mani, nāves auka,
Tu tik ilgi saudzē gan?!

Kaps

Kad vējiņš sēras skaņas,
Kā aicinādams nes

No klusās miera vietas,
Tad krūtīs jūtu es:

Tur tumšais kaps man' gaida,
Tur būšu izcietis —

Mans kaps? — Ak nē, tad drīzāk

Mans pestītājs ir šis ...

Dziesma

Kā mīlu pastaigāties
let klusās kapenēs,
Kā ilgodamies stāties

Pie zaļā kakta es,

Kur sniegs no liepas skaistās,
Balts, smaršīgs ziedu bars.

Un kur no debess laistās
Tik mīlīgs saulesstars.

Šai stūrī, vēsā, klusā

Bus atvērts reiz man kaps,
Kur miesas nāves dusā,
Man guldinātas taps.
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Tad pirmo reizi tanī

Salds miers man uzsmaidīs,
Tur pirmreiz projām mani

Neviens vairs neaizdzīs.

Un ziedu laikā raisīs

Sev liepa ziediņus,
Pār kapa zāli kaisīs

Šos šķīstos krāšņumus.

Esenberģa dzīves vieta Mūkusalas ielā Nr. 31. Esenberģi

dzīvoja otrajā stāvā. (Šai mājā miruši Esenberģu Jānis, viņa

māsa Alida un viņa vecāki.)

Tā jaukums, kas man tapa
Še pasaulē viss liegts,
Tak pēdīgi pie kapa
Man pirmoreiz tiks sniegts.

Kad vas'ras saule smaidīs,
Tad tā, pirms norietēs,
Uz kapu staru raidīs,
Kas vinu zeltīt spēs.



29

Un tā tik kapa smiltīs

No likteņa kļūs velts

Un sausos ziedus pildīs
Mans pirmais pasaul's zelts!

Un, kad viss aukā drebēs,
Kad migla kapu tīs,
Un kad no tumšas debess
It smagas lāses līs, —

Cik mierīgs tad šai dienā

Es dusēšu tur, kaut

Tik debess pirmā — viena

Būs, kas par mani raud
...

1888. gada pavasarī Esenberģu Jānis jutās tik

noguris, ka tam gribošam negribošam bij pilsēta jā-

atstāj un jāmeklē atspirdzināšanās kaut kur uz lau-

kiem.

Viņš sarunājās ar kādu no saviem draugiem

(aktieri Stīnu), un maija sākumā nobrauca tam līdz

uz zemēm, uz Stīnus mājām, Kandartēnu Jāniem,

Bauskas apgabalā, Vecsaules pagastā. (Skat. attēlu

91. lap. p.)

Tā bij īsta, omulīga lauku idille pa vasaras brīv-

laiku.

Slimnieks dzēra, cik gribēja, svaigu pienu.

Caurām dienām uzturējās silā. Staigāja, atdusējās

vai gāja ogot. Kad patika — likās gulēt; kad pa-

tika — cēlās augšā.

Un meža veselīgais gaiss, klusā dzīve un pie-
mērotā diēta nepalika bez iespaida.

Diloņa slimnieks, pašam par lielāko prieku, sāka

pieņemties svarā.

Nevien miesīgā, ari garīgā ziņā dzejnieks sāka

pamanīt drīz pie sevis pārmaiņu.

Viņam likās, it kā tam no sirds noveltos pama-

zām kāda smaga nasta, kas to ilgus gadus bija spie-

dusi.

Ja, kas tā bija par nastu? —
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„Ein Māhrchen aus uralten Zeiten," ) kā fei

Heine, kuru dzejnieks par velti pūlējās aizmirst.

Tas bija kāds vecs mīlestības slogs, ko dzejniek

sen gribēja nokratīt. Tās bija kādas vecas mllestī

bas saites, kuras dzejniek

domājās jau sen pārrāvis
bet kas tomēr vēl nebij

pārrautas. Tā bij kād

E. N. jaunkundze, ar kur

dzejniekam reiz bij biji

tuvs sakars.

Margareta (Emilija) Esenberg

Kā teātra mākslas zin-

tenieki, viņi abi bija savā

laikā iepazinušies un, kā

Esenberģu Jānis pats kādā

savā vēstulē izsakās: pa-

vadījuši kopā dažu labu I
jautru brīdi".

Bet šie Jautrie brīži" bij metuši rožu ziedu tiltu

no viņas sirds uz dzejnieka sirdi. Un pa šo tiltu

dzejnieka dvēsele pret viņa paša gribu tiecin tiecās

vēl joprojām pēc viņas.
Vai viņš viņu mīlēja ?

Viņš domāja, ka nē.

Duburs-Āriņš

"") Kada pasaciņa no senseniem laikiem.
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No tā laika, kopš viņš bij nācis pie atzinās, ka

viņai citi tikpat mīļi kā viņš, viņa tam bija tapusi

nemīļa. Tā viņam bij apnikusi. Viņa nebija viņa

cienīga. Viņš viņu varēja pat nicināt...

To-viņš lūkoja sev iedvest. Un tomēr... to-

mēr viņš nemitējās joprojām domās pie viņas kavē-

ties un par viņu sapņot...

„TaK/L xpaMi> ocTaßJieHHHii —

k
ßce xpaMt,

„KyMHp,L noßepaceHHHft — bcp 6on>."

(Tā atstātā svētnica
-

paliek vēl arvienu

svētnica

Un atmests elks —

. arvienu dievs)

saka Ļermontovs.

Visās savās vē-

stulēs, kuras Esen-

berģis pirmajā laikā

raksta no zemēm

māsai, viņš gari un

plaši cenšas pierā-

dīt, ka pie E. jaun-
kundzes viņu nekas

nesaistot un neesot

saistījis. Bet taisni
ši cenšanās visu no-

liegt un aizbildināt,
runā visgaišāko pie-
rādīšanas valodu,ka

noliedzamais priekš-
mets tam nav gluži

Ari Esenberģu Jānim pašam tas duras acīs, un

kādā vēstulē viņš izsaka brīnīšanos, kā tas varējis

nākt, ka E. jaunkundze katrā viņa vēstulē ieņēmusi
tikdaudz telpas, ka maz kas atliekot citiem.

Brigaderu Maija

Antonidas lomā lugā "Dzīvība
priekš cara".
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ari juta, ka vecas mīlestības saites izirušas. Viņ
sirdī bija pamodusies jauna mīlestība...

Drīz pēc atbraukuma uz zemēm, Stīnus kād

dienu aizveda savu draugu pie Dunkeru ģimenes, a

kuru pirmējais bija pazīstams jau no agrākiem lai

kiem.

Nejaušajam iepazīšanās atgadījumam bija lemt

palikt par izšķiros
momentu visā turp
mākā Esenberģu Jā

ņa dzīvē.

Dunkeru ģime

nei piekrīt ievēroja

ma loma un svarīg
vieta nelaiķa dzej
nieka pāris pēdējo
mūža gados. Šī ģi
mene pieskaitām
pie tām retajām, vis

pārīgā literatūras vē

stūrē minētām ģime
nēm, kas savā laik

pie kāda dzejniek
likteņa ņēmušas to

siltāko līdzdalību.

Kādu nesavtīg

mīlestību, kādu nelie

kulotu līdzjūtību, kā

dv enģeļrūpīgu kop
šanu un gādību slim

nieks atradis šai ģi
mene, — to liecina ikkatra rindiņa viņa vēstulēs.

_„Visi Dunkeru ģimenes locekļi," tā viņš raksta

kada vēstulē māsai Emilijai, „mani lutināt lutina

nesa vai uz rokām."

To pašu apgalvo ari nelaiķa māsa Emilija.

Liekas, it kā liktenim būtu tapis piepeši žēl sava

līdzšinējā vaijājamā, un viņš būtu nodomājis šādā

Jānis Brigaders
kalnu gana lomā savā 10 gadu

jubilejas gadījumā.
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kārta dot viņam gandarījumu par nodarītam pare-

Te nu gan bij dzejniekam jāatzīst,

„... ka pasaule
Tik ļauna nevar būt,
Ja sirdi vēl var atrast še,

Kas šķīsti, karsti jūt."

Leokadija jeb, kā viņu ģimenē parasti saukāja.

Kadija, bija gaišmate jau-

nava, sārtiem vaigiem, zi-

lām acīm un bērnišķīgi

jautru dabu.

Divdesmit trešajā dzī-

vības gadā viņa izskatījās
vēl kā astoņpadsmit gadus

veca skuķe.

Dunkeru ģimenes gal-

va, citreizējais Vecsaules

draudzes ķesteris un skol-

meistars, atdusējās jau

zem velēnām. Atraikne —

māte ar prāvo ģimeni

(septiņām meitām un trim

dēliem) bij nometusies kā-

dā mazā mājiņā, Kreklēnu

Miķelos (skat. attēlu 101.

lap. p.), uz īri. Mājiņa at-

radās pašā sila malā. m

Leokadija, no septiņām
māsām ceturtā, bija bau-

dījusi lielāku izglītību nekā citas māsas. Viņa bi,

apmeklējusi Jelgavā augstāko meiteņu skolu, prata
franciski un bez tam ari mācēja veikli spēlēt kla-

vieres.

Tā kā cita ģimenes apgādnieka nebija, tad mei-

tām pašām bij jāpelna sev uzturs.

Leokadija bija visai ģimenei tas stiprākais at-

balsts. Vina pasniedza apkārtnes bērniem stundas

gan klavieru spēlēšanā; gan citos priekšmetos, iz

Mārtiņš Stīnus
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līdzēdama tādējādi ar saviem kārtīgiem ienākumiem
vienā otrā ģimenes vajadzībā.

Pēc pāris reižu satikšanās Kreklēn-Miķelu mājā

bija palikušas Esenberģu Jānim par mīļāko ciemu

kur viņš kopā ar Stīnu nodzīvoja dažu labu omulīg
vakaru, vai nu jautri tērzēdams ar viesmīlīgajām

mājniecēm, vai noklaus

damies Leokadijas klavie

ru priekšnesumos.
Nereti Stīnus, jauna

vas pavadījumā, mēģināi

uzvilkt kādu humoristisk

kupleju, vai jūsmīgu zol

Leokadija Dunker

dziesmu, kamēr dzejnieKs
kaktā, uz dīvāna klausīda-

mies, nolūkojās pavadītā-

jas graciozajā augumā un

veiklajās pirkstu kustībās,
nododamies tīksmīgām sa- '

Ari Kadijas sirds, no iesākuma vēsa, sāka pama-

zām pret kluso, bālo jaunekli iesilt...

_Tā pienāca latviešu trešie vispārīgie dziesmu

nieki, gan svētku viesi.

Līza Dunker
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Nepalika mājās ari Esenberģis ar Stīnu.

No Leokadijas atvadoties, dzejnieks nevilšus ie

minējās, kādu ciemkukuli lai viņš tai no Rīgas pār
vedot.

Uz tam pēdējā, pasniegdama viņam savu albumu

lūdza, kā vienīgo un dārgāko ciemkukuli, ierakstīt

tajā par piemiņu kādu pantiņu.
Otrā dienā viņa saņēma atpakaļ albumu ar se-

košu dzejoli:

„Vēl tava sirds dus miegā

rāmā, maigā

Un tikai sapņos tuvo laimi

jūt,

Kā šūplī bērniņš, kuram

šķīstā vaigā,

Pat saldi dusot, smaidi ne-

nozūd.

Un ja kāds traucētu šo

saldo dusu,
Un tava sirds, kā uztraukts

bērniņš, raud,

Lai mīlestība tad to dara

klusu,

Kā māmiņa, kas savu bēr-

nu glaud."

Pēc dziesmu svētkiem

dzejnieks palika uz lau-

kiem līdz teātra sezonas ■ ■ v ,
sākumam.

Kad viņš 1888. gada rudenī atgriezās Rīgā. viņ

draugi to vairs nepazina. Brūns nodedzis, miesās

par veselām piecpadsmit mārciņām smagāks palicis
viņš jutās atspirdzis miesīgi un garīgi.

Visi domāja, ka ar Esenberģa veselību stāvo

atkal labi.

Ari viņš pats bija tais domās.

Dace Akmentiņ,
piederēja pie Rode-Ebeliņa

trupas.
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Lauku dzīves iespaidi, izdiluma zīmju nozušana,

domas pie Leokadijas, — viss tas atraisīja viņa dvē-

selei spārnus.
Viņam gribējās tā strādāt, tā strādāt!

...
Un nu

viņš jutās ari spējīgs strādāt.

Tomēr jauneklis drīz vien dabūja nomanīt, ka

viņa veselības sajūta bijusi tikai māņi, ka ārējo ie

spaidu radītais ener-

ģijas uzplūdums sā

pāriet nespēkā.
Jau ap Ziemas

svētkiem viņš jī
tās slimāks.

Uz pavasari sl
mība soli pa solii

pieņēmās.

Neatlika cit

iekas, kā atstāt a

tai pilsētu unbrauk

uz laukiem, meklē

veselības.

Un 1889. gad

maija dzejnieks p

otram lāgam no

brauca uz Stīnu

mājām (Ķandartēn
Jāņiem), bet pē
viņu pārdošana

pārgāja pilnīgi dz"

vot pie Dunkeriei

— Kreklēnu Miķe
ļos un pēc tam vie

tējā Mēmelmuižā.

Pēters Ozoliņš,

piederēja pie Rode-Ebeliņa
trupas.

14 stundu garais brauciens bij slimnieku gluži
nogurdinājis.

Pirmajās dienās viņš jutās vēl slimāks nekā

Rīgā^
Ēstgriba bij pavisam nozudusi. Krūtis pastāvīgi

kasīja, tā ka vienā balsā bij jākāsē. Slimnieks neva-
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rēja paiet ne pāris solu, kad to pārņēma milzīga aiz-

kusma.

Kandartēnos dzejnieks sabija tikai kādas div'-

trīs dienas.

Tad tas ap-

metās pie Dunke-

riem, kuri nezinā-

ja, kā to kopt un

saudzēt.

„Es jau esmu

ņēmis divas van-

nas ar kalmju sak-

nēm un citām zā-

lēm," raksta Esen-

berģis kādā vē-

stulē no 18. jūnija
1889. gadā savai

māsai Emilijai:
„kuras man, kā

liekas, bijušas loti

derīgas. Ari ci-

tādi Dunkeri nezin

ko darītu, lai tikai

es taptu vesels, un

man ir diezgan pū-
les, viņus no da-

žas lietas norunāt.*'

Tomēr neska-

toties uz visu rū-

pīgo kopšanu, slim-

nieka veselības

stāvoklis ne par

matu nepalika la-

bāks.

Vainu uzkrāva līdzšinējam ārstam un griezās pie
cita.

Vēstulē no 28. jūlija 1889. gadā, dzejnieks māsai

Fricis Lepševics,

piederēja pie Rode-Ebeliņa
trupas.
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kā viņam liekoties, ar vairāk sekmēm. Vismazā-

kais," viņš saka: „es nezaudēju spēku, bet varu tur-

pretim jau ikdienas siltā saules gaisā sēdēt laukā;

zināms, no veselības vēl daudz nevar runāt. Mans

klepus gan ir stipri mitējies."

Slimnieks pats gan domājās, ka tapis veselāks,
bet patiesībā ar viņa veselību stāvēja tikpat bēdīgi,
ja ne bēdīgāki, nekā priekš tam.

Uz tās pašas lapiņas
otrās puses, kur viņš mā-

sai paziņo par savu vese-

lības labošanos, Leokadija

uzzīmējusi vācu valodā se-

košas rindiņas:

„Laiks šodien tāds ap-

mācies. „Mazais" (tā Dun-

keru ģimenē sauca Esen-

berģu Jāni viņa nelielā au-

guma dēļ) priekš kafijas
bija laukā. Tagad viņš guļ.

Viņš ir ļoti, ļoti noguris.

Runāt tas vairs nemaz ne-

runā. Krūtīs viņam stipri

I Te Leokadija vēstuli

spēji norauj, aizbildināda-

mās, ka gulētājs esot jau

pamodies un viņai jāstei-
dzoties pie tā iekšā.

Slimnieka jau tā vājo veselību vēl vairāk sa-

bojāja apziņa, ka viņam jāpārtiek no Dunkeru mazās

Gandrīz katrā vēstulē viņš liek māsai Rīgā ko

nebūt priekš sevis izdarīt un apgādāt.

Te viņš liek viņai aiziet uz dažādu laikrakstu

redakcijām; te saka, lai atvedot viņam pulksteni; tad

lai nopērkot tam galošas un huti; tad, lai apgādājot

O. Ezerlauk,
piederēja pie Rode-Ebeliņa

trupas.
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priekš viņa vīnus, sīki jo sīki pateikdams, kādas fir-

mas, kādas zortes, kādu numuru; beidzot piezīmē-

dams:

„Un kad Tu nopirktu kadu pudelīti koniferu

smaršas, tad es to nebūt neņemtu par ļaunu."

Jūlija Lanka,

piederēja pie Rode-Ebeliņa trupas.

Kad māsa taisās braukt pa Jāņiem pie viņa

ciemā, viņš uzdod tai garu garo sarakstu visādu ap-

gādājumu un izdarījumu.

Dabūjis zināt, ka ari E. jaunkundze nodomājusi
braukt viņu apraudzīt, Esenberģis liek māsai viņu
sveicināt un pateikt, ka viņš to gaidot.
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Tomēr E. kundzene, pec Esenberģa vēstules

spriežot, nav vinu apsērsusi.

Sešus mēnešus vēlāk, vēstulē no 1889. gada

12. decembra, dzejnieks izsakās par E. personu tik

bargi un paļājoši, ka jādomā, viņa savu nozīmi un

pievilcību viņa acīs gluži zaudējusi.
Šais pašās vēstulēs slimnieks savējiem pastāsta,

ka līdz ar ziemas iestāšanos viņa krūtis tapušas

drusku sliktākas.

„Pa ziemu nu jāmēģina," viņš saka: „tāpat iz-

kulties cauri: tikai no pavasara es ceru visu labu.

Tad, es domāju, izveseļošanās ies sekmīgāki uz

priekšu."
Pavasaris gan atkal atnāca un aizgāja, bet slim-

nieks velti gaidīja uz savas veselības atgriešanos.

Vēstulē no 14. jūlija 1890. gadā, viņš, zīmēda-

mies uz savu veselību, vēstules beigās, it kā negri-

bēdams šo tematu pārrunāt, saka:

„Tā, nu mana vēstule ir gandrīz jau pilna, bet to

svarīgāko, uz ko jūs, varbūt, gaidiet, proti, kā man

veicas ar veselību, es tomēr ne minēt neesmu mi-

nējis. Taisnību sakot, par to ar nav daudz ko ru-

nāt! Šimbrīžam esmu sadabūjis tik daudz spēka, ka

varu pastaigāties pa lauku. Zāļu dzeršanu acumirklī

esmu pavisam atmetis. Tagad dzeru tikai kefiru,

kuru paši sagatavojam. Dzēriens ir ļoti labs, lī-

dzīgs ķērnes pienam, un puto kā zelters. Bet mana

maga ir palikusi tik vāja, ka, laikam, paies ilgs laiks,

kamēr ar to apradīs. Šī nelaimīgā vasara (auksta un

lietaina) jau mani piespiež dienas pa lielākai daļai
pavadīt istabā. Kā lai zem tādiem apstākļiem var

cerēt uz atspirgšanu! Tagad nav ko bīties, bet es

baidos no rudens un ziemas."

Vairākas vēstulēs slimnieks māsai ari lūdz, lai

ta dabūtu priekš viņa no Brigadera kādas grāmatas,
ko lasīt. „Bet tikai kautko jautru," viņš piezīmē, „un

humoristigu. Es tagad esmu pavisam saīdzis. Var-

būt, tas mani uzjautrinās."
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Līdz ar to, kādā no vēstulēm, Esenberģis izteic

vēlēšanos, lai māsa tam piesūtot „proves burtnicas"

no illustrēto vācu laikrakstu mēneša vai zalona izde-

vumiem. Viņš gribot kādu izmeklēties, ko abonēt.

Aleksanders Freimans,

piederēja pie Rode-Ebeliņa trupas.

Kaudamies ar savu slimību, ciezdams plaušās
durošās sāpes, negantā klepus satricināts līdz pašām

smadzenēm, — dzejnieks tomēr nestāvēja dīkā.

Rakstīdams viņš cerēja kadu grasi nopelnīt, lai

nebūtu viss jāgaida no māsas un Dunkeriem.

Šai laikā no 89. līdz 91. gadam viņš sarakstīja



42

visas savas noveles; šai laikmetā sacerēti ari gan-

drīz visi labākie Esenberģu Jāņa dzejoļi.

Bez tam Esenberģu Jānis pārtulkoja kādu Offen-

bacha opereti un strādāja pie „Vildšūtca" un Oetes

„Fausta" atdzejošanas.
Pēdējo dzejnieks tulkoja teātra direktora Rode-

Ebeliņa uzdevumā tā beneficei.*)

Par Offenbacha operetes tulkojumu dzejnieks
kādam no saviem draugiem (Zīrakam) raksta:

„Zināmo Offenbacha opereti, kuru biju paņēmis

līdz, jau esmu pabeidzis un atdevis Stīnum, jo viņš to

grib izrādīt savā Pavasara biedrības teātrī. Prozas

pārtulkojuma dēļ viņš solījās ar Tevi izlīgt, ko viņš,

laikam, jau būs darījis. Bet ja Tu gribi, tad Tu vari

to iesniegt ari teātra komisijai. Par dziedāšanas

tekstu tad es paģēru 8 rubļus. Tas nebūt nav daudz,
jo es pie tā sastrādāju gandrīz divas nedēļas. Un es

ceru, ka šī operete patiks vairāk, nekā „Atrastā
manta".

Ātri pagāja 1890. gada vasara, neattaisnodama

uz viņu liktās slimnieka cerības.

26. augustā Esenberģis no Kroņa Mēmelmuižas

māsai raksta:

~... Jau sen vairs nešaubījos, ka mana slimība

nav nekas cits, kā dilonis. Cerēju, ka ārstam pa va-

saru izdosies to cik necik apturēt. Tagad izrādās,

ka vasara man ļoti maz ko līdzējusi, jo netik vien

krūtis, bet ari kakls man izliekas slimāks, nekā pa-

vasarī. Spēkā gan esmu drusku vairāk pieņēmies,
bet tam pašam ir tik maz izturības, ka tiklīdz kādu

'"') Pēc Es. J. māsas Emilijas stāstījuma, pārtulkoto
..Pausta" manuskriptu Fr. Kārkluvalks, kurš pēc Esenberģu
Jana nāves tolaik rakstīja par vhļu savu apcerējumu, esot pa-

ņēmis hdz uz Dundagu, uz savām mājām, kur manuskripts,
mājam degot, aizgājis līdz ar daudz citiem Esenberģu Jāņa
manuskriptiem boja.

Šimbrīžam tas ļoti labi noderētu salīdzināšanai ar Raiņa-
Aspazijas tulkojumu.
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dienu uznāk stiprāks klepus,_ tikko varu paiet, un

klepus nav citādi apturāms, kā tikai ar zalem. Bei-

dzot ari Dr. Krūze, kad tām prasīju, aplinkus iztei-

cās, ka man esot gan tuberkuloze (dilonis), tas ir ta

pati slimība, ar kuru Zetiņa nomira. Tā tad tu redzi

ka ir pats pēdējais laiks, ka uzmeklēju Rīgas ārstu

palīdzību. Šeitan, kā tagad esmu pārliecinājies, uz

pamatīgu ārstēšanu nav ko domāt, jo ta ka Bauska no

šejienes ir vairāk kā 11 verstes atstatu, tad neret

paiet mēneši, kur ārstu

nemaz nedabon redzēt.

Tādēļ Jums to jau pie
laika paziņoju, ka zep-

tembra beigās, visvēlā-

kais oktobra sākumā at-

griezīšos atpakaļ uz

Rīgu, lai Jūs zinātu uz

tam ierīkoties. Dzirdu,

ka manā istabā Jums

esot div' vai trīs īrnieki.

Tiem, saprotams, līdz

tam laikam jāizvelkas,
jo mana slimība prasa

ērtu istabu, kurā valda

tīrs gaiss, un kurā ne

no viena netiktu trau-

cēts. Tas trūkums iz-

gājušā ziemā ir daudz

piepalīdzējis pie manas

slimības veicināšanas.

Bez tam lai papus uztaisa priekš manis gultu
drusku zemāku, nekā brūno gultiņu, kur senāk

gulēju, bet tā vietā atkal par gandrīz veselu pēdu

garāku, augstiem galiem, kā jau tagad gultas mēdz

taisīt, un lai viņš to melnu nopulierē. Otra lieta, ka

viņam jāpagatavo, ir naktskrēsls, polstētu virsu. Tu

pati atkal pa tam lūko pataisīt vatētu gultas segu

vienā pusē to pārvelc ar sarkano purpura drēbi, otrā

ar puķainu katūnu. Šīs lietas ir nepieciešami vaja

dzīgas. Tām vajaga būt gatavām iepriekš manas

Dr. Buttuls
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pārbraukšanas. Tik daudz, esceru, jus iespēsiet.

Vēlākās vajadzībās Dunkeri solās pēc iespējas pa-

līdzēt, un ari es pats gribu mēģināt rakstīt priekš

„Baltijas Vēstneša". Cik lielas cerības uz tam var

likt, to šimbrīžam negribu apspriest, jo man jau tā

galva, no pastāvīgas domāšanas un rēķināšanas,

sāpēt sāp...
Nožēloju, ka nevaru Tev no sevis sūtīt labākas

ziņas, bet taisnība reiz bij jāsaka, tur nevarēja neko

darīt.

Sīkākus izskaidrojumus personīgi.
Vecākiem un svešiem tu vēl nekā no tam nesaki,

ka man dilonis. Sveika!

Tavs Jānis.

Sagatavodamies pāriet uz Rīgu, slimnieks kādā

citā vēstulē uzdod savai mammai sagatavot zie-

mai priekš viņa visādus ogu ievārījumus:
mellenes, ērkšķogas, brūklenes ar āboliem un t. t.

Tad viņš piekodina tai, iegādāties visādas saknes, kā

ari uzglabāt kāpostu galviņas, ko ziemā saldas vārīt.

Beztam liek ieskābēt labu tiesu gurķīšu un piesaka,
apgādāties pie laika ar malku.

Tas bija 3. oktobrī 1890. gadā.

Auksts, griezīgs vējš plosījās Rīgā ap namu stū-

riem, gaudoja dzelzstilta margās, spendza ap tele-

grāfa drātīm.

Pa kāda Pārdaugavas divstāvu nama koka tre-

pem kapa lielā kažokā, elsdams pūzdams, uz augšu

novārdzis, izdļlis jauneklis, jaunas dāmas pavadībā.
Tas bija līdz nāvei no ceļojuma nogurušais Esenberģu
Jānis un viņa līgava, Leokadija Dunker, kura to bij
atvedusi uz Rīgu.

_

Velti slimnieks bij licis cerības uz Rīgas ārstu

palīdzību.
Gan Dr. Butuls un Dr. Bergmans izmēģināja pie

viņa pēdējos līdzekļus, pa lielākai daļai, lai remdi-

nātu kasējot lielas sāpes, kamēr pēdīgi, ari tie atzina,
ka nekas vairs neesot darāms.
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Uz slimības gultas gulēdams, dzejnieks vēlējās,
kaut varētu nodzīvot tikai divus gadus, lai iesāktos

darbus un plānus izvestu galā.
Viņš vēl strādāja, cik vien viņa vājie spēki tam

atļāva.

Viņš gribēja nobeigt „Fausta" un „Vildšutca
tulkojumus.

Esenberģu Jāņa pēdējā fotografija,
ņemta 80-to gadu beigās.

Bet, diemžēl,_tikai piecas nedēļas vēl bij slim-

niekamjemts savējo vidū nodzīvot.

Spēki, acīm redzot, gāja mazumā.

Paris pēdējas dienas viņš nejaudāja vairs no

gultas pacelties.
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Un 8. novembra vakars bij dzejnieka mūža va-

kars.

Pulksten 7 vakarā viņa vārgās krūtis izpūta bei-

dzamo elpu.

Esenberģu Jāņa literariski

darbi

Kā starp 70. gadu dziesminiekiem pirmā vietā

stāv Auseklis, tā starp 80. gadu dziesminiekiem pa-

ceļas, pēc īstas dzejas vērtības, veselu galvu aug-

stāk par citiem Esenberģu Jāņa dzejiskais tēls.

Ka mākslinieki tie starp musu dzejniekiem pie-
der pie pirmajiem.

Katram no tiem sava noteikta individualitāte

dzejā.

Ausekļa dzeju veidojis un locījis 70. gadu strau-

jais, no cēlās, patriotiskās sajūsmas apreibušais tau-

tiskais gars.

Esenberģu Jāņa dzeja turpretim dzimusi tai

laikā, kad pirmais karstais tautisko sajūsmu drudzis

jau bij pārgājis, kad spirgtie tautiskie vēji bij no-

rimuši, un tautības kuģis, kādu gabalu veikli papel-

dējis, bija pamazām ieslīdējis rāmā, mierīgā jūras

joslā.

Un te nu, dzinējam vējam rimstot, un jūrasklusai
visapkārt valdot, — matrozim cits nekas nevarēja
ienākt prātā, kā, nogulties bezrūpīgi uz kuģa virsus,

lukoties_ zvaigznēs un sapņot par vēl burvīgākām
zvaigznēm — zeltenes acīm.

Tādēļ nav ko brīnīties, ka Ausekļa dzejas zī-

mogs — cīņa, kaut ari pasiva; turpretīm Esenberģu
Jāņa — miers, rāmums.

Ausekļa dzejas priekšmets — tēvzeme un tau-

tība, Esenberģu Jāņa — zeltene un mīlestība.
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Kamēr pie Ausekļa sastopam tikai divi, trīs

īsus dzejolīšus, kas runā par mīlestību, un tad ari

tie paši, kā liekas, nav dzimuši tieši iz dzejnieka

paša pārdzīvojumiem, bet darināti pakaļ svešiem

paraugiem, tamēr Esenberģu Jāņa dzejā, izņemot da-

žas epigrammas', neatrodam gandrīz cita nekāda te-

mata, kā vienīgi mīlestību uz sievieti, kuru dzejnieks
vienu acumirkli lād, un kuras priekšā tas nākamā

acumirklī krīt ceļos, to pielūgdams un dievinādams.

Šo savu erotisko dabu dzejnieks izteicis sekošā

dzejolī:

Sirds, ai sirds, cik reiz jau svēti

Apsolījies asarās,
Sievām neticēt vairs lēti,
Nemīlēt nevienas tās.

Bet līdz sastop daiļaviņu,
Kas tev' karsti nobučo,

Te tu tici atkal viņai,
Te tu mīli atkal šo.

Pārspīlētais 80. gadu tautiskums, kas visgarām
pārvaldīja toreiz mūsu rakstniecību, viņu neintere-

sēja.

Ne mazāko ziedu Esenberģu Jānis nav ziedojis
tam dzejas virzienam, kuru mūsu literatūrā ieveduši

Auseklis un Pumpurs. Nekad viņš nav dzejojis ne

tautas dziesmu garā, ne tautas dziesmu formā.

Viņam netikās apdziedāt šabloniskos priekšme-
tus: „ozoliņus", „bāleliņus", „straujupīti", ~villainīti",
„rožu dārziņu" v. t. t., bet viņš gribēja rādīt daiļās
;gleznās savu īpatnējo, bēdās sirgstošo vai mīlestībā

gavilējošo dvēseli.

„Baltijas Vēstneša" gada gājumos, kur cits caur

citu sastopami dzejoļi daždažādās variācijās par

augšminētiem tematiem, Esenberģu Jānis iespiedis

pari desmit dzejoļu ar individuelu nokrāsu un subjek-
tivi izjustu noskaņu.

Viss tas aizrāda uz zināmu patstāvību dzejnieka
mākslas uzskatos.
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Nav jāaizmirst tomēr, ka vienīgi 80. gadu atmo-

sfēra nebūtu spējusi Esenberģu Jāni padarīt par mī-

lestības dzejnieku, ja viņam nebūtu piemitusi mīkst-

sirdīga, pasiva, sievišķa daba.

Mīlestība, šis saldais neprāts, bija tā sērga, no

kups, tāpat kā no diloņa, nelaiķa dzejnieks līdz pē-

dējam elpas vilcienam nevarēja atkratīties.

Pat dabas klēpī, kur citiem dzejniekiem gars.

parasti mēdz uz kādu laiku aizmirsties citādu domu

un jūtu pasaulē, Esenberģu Jāņa prātus nodarbina
tikai sievietes tēls.

Lai ietu, kur iedams, visur viņa domas lido ap

sievieti, kā bites ap puķes ziedu.

Katrai dabas parādībai viņš atrod kautkādu sa-

karu ar sievieti un mīlestību. Viņa fantāzija visur

meklē tai pielīdzinājumus un simbolus.

Un iespaidi, kurus tas no apkārtnes uzņem, tam

izvēršas par mīlestības apdvestu dzejoli:

Vai redzi mežu, kas tik drūmi stalts,
Liec galotnes
Un savas klusās, sērās daiņas šalc —

Tas esmu es.

Šī šalkšana pie tumšās egles nāk,
Kas klausās nu,

Līdz līgsmās jaudās lēni drebēt sāk —

Tā esi tu.

Un meža ezers stāv it rāms un cēls,
Un tanī mirdz,

Kā pērle sudrabiņā, egles tēls —

Tā mana sirds.

Cik dzīvi, cik plastiski un vienkārši dzejnieks

simbolizē šai dzejolī sevi, savu mīļāko un savu mī-

lestību pret viņu.

Šo dzejoli lasot, nāk neviļus prātā Ģētes: „Nāhe
des Geliebten":

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer

vom Meere strahlt... v., t. t.
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Varbūt, ka Ciētes dzejolis aplinkus ari ierosi-

nājis Esenberģu Jānim viņa dzejoli, jebšu starp

abiem dzejoļiem, izņemot pantmēra un jūsmas vie-

nādību, nekā kopēja nav.

Kā persiešu dzejnieks, Zadi, dod sev padomu,
cita nekā neapdziedāt, kā tik mīlestību, teikdams:

„Bez mīlas neapdzied neko, ak Zadi!

Tik mīla dzeja ir, cits viss ir badi,"

tā Esenberģu Jānis izvēlējies par savu dzejas priekš-
metu tikai mīlestību, ar viņas priekiem un bēdām,

ar viņas lieglaimību un izmisību.

Par mīlestību gan mūsu valodā dziedājuši daudz

dziesminieki, tomēr neviens no tiem nav pratis šīs

jūtas izteikt ar tādu suģestivu spēku, kā Esenberģu

Jānis.

Šāds spriedums tomēr zīmējas tikai uz niecīgu

daļiņu Esenberģu Jāņa dzejoļu, proti, uz tiem dzejo-
ļiem, kuri cēlušies viņa dzīves pēdējā laikmetā, kā

tieša atbalss no patiesiem izbaudījumiem un piedzī-
vojumiem.

Turpretim vislielākais vairums Esenberģu Jāņa
mīlestības dzejoļu ir naivi, sekli, pārāk negludi^pan-
tiņi, kuros viss ir izdomāts un nekas nav pārdzī-
vots.

Tās nav dabīgas puķes, kuras uzdīgušas pašas

no sevis dzejnieka sirdsdārzā: bet mākslīgas papīra
puķes, ko darinājusi vēl diezgan neveikla iesācēja
roka.

Esenberģu Jānis, kā rakstnieks, aplūkojams tre-

jādā ziņā:

1) kā liriķis,

2) kā novelists un

3) kā dramatisks rakstnieks.
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Esenberģu Jānis kā liriķis

Jūtu lirika

Oriģinaldzejoļi

Man akmeni uz kapa
Un krustu nelieciet,
Tik mazās, vieglās puķes
Tur virsū uzstādiet.

Jo visu mūžu nesu

Es grūtu krustu gan,
Lai mazākais pēc nāves

Tad viegli būtu man.

Šis Esenberģu Jāna dzejolītis ir tā burvju atslē-

dziņa, ar kuru atslēdzams mirušā burtnieka „dzie-
smu kambaris".

Grūts krusts viņam bij jānes visu mūžu. Tālab

viņa kokle skan tik drūmi, tik skumīgi. Tālab viņa

dzejā tik maz saules, un tik daudz asaru.

Viņa dziesmas ir likteņa nospiestas, bēdu sa-

grauztas cilvēka sirds klusās nopūtas. Tās ir sēru

puķes, kuras pušķo mīļo trūdus kapu kalniņā.
Visā savā dzejā Esenberģu Jānis parādās kā pa-

sivs cietējs. No ienaida gara un prometējiskas spī-
tības liktenim nav pie viņa ne vēsts. Padošanās

likteņa varai ir viņa lozungs.

Bēdas ja sirdi tev rūgtu_dar\
Liktenim tev nebūs spītēt;
Ja tev ir naids, tad zini gan:

Dievs grib, tev nebūs nīdēt.

Tā dzied Esenberģu Jānis kādā (lugā
„Tēvijai"). lenaids viņam izvēršas rezignācijā; kai-

slība izplūst ilgās; mīlestība pāriet nosērās.

Viņa mīļākā pastaigāšanās vieta — kapsēta;
viņa dominējošais dzejas temps — andante; viņa mī-

ļākie epiteti: „rāms" un „kluss".



Visā Esenberģu Jāņa dzejā valda šķīsta, nevai-

nīga mīlestība. Un nevien liriskajā dzejā, bet ari

stāstos. Tā vienā no garākiem stāstiem („Re-
krutis"), runādams par divu jauniešu mīlestību, viņš

saka: „Viņi mīlējās ar tām neizteicamajām, kautra-

jām jūtām, kuras sacel sirds pukstēšanu aiz visniecī-

gākā iemesla, pārklāj vaigus ar kaunības sārtumu

pie visnevainīgākā vārda un pārvērš dzīvi par ilgu,
jauku sapni, par zilu, plašu debesi, pilnu mirdzošu

laimes zvaigžņu, itkā kad cilvēka sirdij būtu jāpa-
liek mūžīgi tādai, par kādu to pirmā mīlestības no-

pūta darījusi."
Caur un caur sievišķīgas, mīkstas dabas, viņš

nereti dzejā top pārāk naivs un sentimentāls.

Tā, piemēram, dzejolī: „Vientulīga būdiņa"
Esenberģu Jānis gluži vai Vecā Stendera „Jāņa"
vai „Brenča" garā gaužas par savu nelaimīgo mīle-

stību pret kādu „augstas kārtas" mīļāko:

Ja, reiz bij laiks, kad ticēju,
Ka tavas lūpas manas ņems,

Lai karstā bučā aizmirstu,
Cik augsta tu, un cik es zems.

Un priekš šīs laimes uzcelta

Bij vientulīgā būdiņa.

Tur skatīšos, kā nabadziņš,
Līdz tu iz greznās pils reiz ej,
Līdz tavas lūpas skūpsta viņš,
Kam tu tik mīli pretim smej, —

Tad pukstēt beigs man sirsniņa
Šai vientulīgā būdiņā.

Ar tādu pat salkanu sentimentālismu apdvesta
ari sekošā dziesma:

Bēru dziesma skan tik klusu

Meža malas kapsētā:

Jaunu puisi tur uz dusu

Dzestrās smiltīs guldina.

Meičas, cik jūs skumjas esiet,

Viņa dēļ kā raudiet vēl! —
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Ak, ja mani kapa nesiet,

Tad nevienai nebūs žēl.

Zvārgulim mīlestība ir visu dragājoša vētra,

visu aprijoša uguns liesma, visu pārņemošs oķeans;

Esenberģu Jānim turpretīm tā „sirdī no debess

slīd, kā puķes ziedā rasas pilieniņš", kā to liecina

sekošais dzejolis;

Kas mīlestība ir? — Ja, kas to zina? ...
Vai viņas krāšņumu gan apķer prāts?
Kur ceļas tā, kas to lai izdibina?

Kur pati gan, vai izpētījis kāds? —

Tā sirdī mums tāpat no debess slīd,
Kā puķes ziedā rasas pilieniņš,
Kur laistās tas un kā īsts dimants spīd...
Un tikai, ja kāds to grib pārbaudīt,
Tad vien tas redz — ka ūdens tik ir viņš.

Kur Aspazija, kā orģiska bakchante, par mīle-

stību dzied:

Ne ziedoņa klēpī
Audzēta,

Kā pumpurīts vārīgs

Plaucēta,

Sirdsmīlestība mums

Uzdīga:

Tā negaisā, vētrās

Piedzima —

Un kaislos viesuļos,

Pērkoņos,
Tā rāva mūs liesmu

Mutuļos ...

tur Esenberģu Jānim izplūst šāds dzejolis:

Kā koks ar ziedu pušķiem
Nav mana mīlība,
Bet tumšā zemes klēpī
Kā dīglītis ir tā.

No saviem tumšiem valgiem,
Pēc gaismas dzīdamās,



Upes-Prieku-Daiļu
mājas,

kur

Esenberģu
Jānis

dzimis.
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Ta izlaužas ar varu ...

Pie akmins atdūrās.

Bet zem šī grūtā sloga
Tā vīta, sakalta, —

Un, ak, šis akmens bija

Uz tava kapiņa!

Viss šai dzejolī bāls, novītis, slimīgs. Nekāda

jūtu spirgtuma, nekāda krāsu spilgtuma.
Kā melns pavediens caur visu Esenberģu Jāņa

dzeju velkas vilšanās cerībās, nelaimīga mīlestība,

rūgtums pret dzīvi un cilvēkiem.

No dzejas priekšmetiem viņu aizgrābj tikai tādi,

kas saceļ sēras, melancholiju. Viņš dzied par kapu,

iznīcību, rudeni. Visos viņa dzejoļos jūs neatradrsiet

nevienas dziesmas par pavasari.

Savus agrā jaunībā sarakstītos dzejoļus viņš

nosauc par „Rudens lapiņām".
Visiem Esenberģu Jāņa dzejoļiem uzspiests ero-

tisma zīmogs.

Uz dabu viņš lūkojas caur sievietības prizmu.

Dabas aprakstu dzejoļos nāk priekšā mīlētāju sim-

boli.

Lielākais vairums personifikāciju, ka ari salīdzi-

nājumu ņemts iz mīlestības pasaules.
Sauli viņš personificē, kā šķīstu, jaunu meiteni,

kas, dusēt iedama, kautri nosarkst. Ap vītolu mīļi

glāstās upīte. Puķes nolokās pret zemi, itkā līgavu

skūpstīt gribēdamas.

Dzejolī: „Vai redzi mežu?" — sastopam šādu

mīlestības simbolizāciju: dzejnieks pats — drūmais

mežs, kas izšalc klusas, sēras daiņas; sieviete —

egle, kas sērajās daiņās klausīdamās, tiek aizgrābta;

un meža ezers — dzejnieka sirds, kurā dus sievietes

— egles tēls.

Dzejolī: „Rudenī" — strauts — iemīlējies jau-
neklis nevar aizmirst nopļauto niedru — līgavu.

Dzejolī: „Mežā" — vējš glāsta priežu tumšos

zarus, tāpat kā dzejnieks savas dusošās līgavas

matus.
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Un dzejolī: ~Pēc negaisa" — dzejnieks pielīdzi-
na tāļumā nogrimušā negaisa zibins atspīdumu vai-

gam, kas miegā „koši smaida" par „seno laimi".

Kamēr dzejoļos ar dabas parādību erotiskajām
personifikacijām Esenberģu Jānis atgādina Heini,
tamēr tur, kur viņa fantāzija no šīs manieras atsva-

binās, kur viņš uzņem dabas iespaidus kā tādus,
nepārvērzdams tos simbolos un refleksijās, — tur

viņa dabas dzeja tuvinās Ģētem un Puškinam.

Lai viņš dzejotu par ko dzejodams: vai par bur-

vīgo vasaras nakti, kad „nakts ar rasu laista rāmos

koku zarus" un „miedziņā vēl saista raibo putnu

barus"; vai par karsto „siena laiku", kad „debess
mirdz tik spoži zila, ka vaj'g acis zemē laist"; vai

par auksto rudens miglu, kurā apkārtne „pazūd, itkā

sapnis miegā" un kurā liekas, itkā „katra dzīsla puk-
stēt stātu"; vai par plaši viļņojošo druvu,kuru,saulei
aiz mākoņiem aizbrienot, „pārklāj tumšas ēnas", —

visur viņam iznāk dzeja, maiga, sirsnīga dzeja, kurā
ar savu mīksto toni un daiļajām plastiskajām glez-
nām glaustin ieglaužas dvēselē, kā to liecina dzejoļi:
Diena aust (Nakts ar rasu laista ...), Siena laiks

(Debess mirdz tik spoži silta...), Rudens migla (Ze-

me, biezā miglā austa ...), Rudenī (Vēl uz koka zaļa
lapa ...) v. c.

Mīlestība Esenberģu Jānis nav piederējis pie

tiem lutekļiem, kurus pati Laima aiz rokas vadā.

Maz rožu smaršas, totiesu jo vairāk dzelkšņu
dzejnieks mīlestībā izbaudījis.

Vai tādēļ kāds brīnums, ka viņa dziesmas par

mīlestību neskan gaviļu skaņā, bet pa lielākai daļai

izlaužas tam no sirds klusos molltoņos, kā asās di-

sonanses.

Viņa erotisko dzejoļu temats pa lielākai daļai ir

vilšanās mīlestībā, mīlestības nīcība, mīlestības rūg-

tums, mīlestības sēras.

leraugot bālu, novītušu lapiņu, kuru vējš dzen

pretī, dzejnieks iedomājas, ka tā viņam nesot ar-

dievas uz mūžu, tāpat kā līgava.
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Sniegbaltais mākonīts, kurš vientulis peld gar

zilo debestiņu, viņam izliekas kā grūta nopūta, ko

viņa sirds ilgodamās sūta tālumā tai, no kuras viņš

sen šķirts.

Mīlestība ar nelaimīgu galu apdziedāta nevien

tīri liriskajās dziesmās, bet ari episkajos dzejoļos.
Tā piemēram, dzejolī: „Par vēlu" jauneklis aiz-

brauc tālu pār jūru. Un jaunava? —

„Tā gaida, gaida,
Līdz sirds tai lūzt,

'Līdz saltā nāve

Tai acis slēdz,
Un zemes māte

Tās sāpes sedz."

Pēc gadiem jauneklis pārbrauc un priecīgi do-

das pie savas līgavas, kuru atron kapa kalniņā.

„Un smaidi atstāj
Tam vaidziņus;
Zēns steidzas projām
Tik bāls un kluss."

Kaut gan mīlestības gaviļu dziesmu Esenberģu
Jānim ļoti maz, taču šo mazumu atsver viņu mai-

gums.

Ko dzejnieks šai ziņā rakstījis, pieder pie dār-

gākām pērlēm nevien viņa dzejas vaiņagā sevišķi,
bet mūsu mīlestības lirikā vispārīgi.

Kā pati mīlestības muziķa skan, piem., ilgu
dziesma:

„Klau, cik rāmi strautiņš laistās,

Mēness stari viņā mirdz,

Koki itkā sapņos saistās —

Nāc, jel nāc pie manas sirds!" v. t. t.

(Sk. attēlu 95. lap. p.)

Tikpat daiļi un aizraujoši plūst liriskas jūtas ari

sekojošā dzejolī:

„Mēs ejam tik klusi, — ap vaigiem mums dveš

It smaršīga vēsma, ko atsūta mežs,



57

Ko atsūta pļavas, kas zaļo_ un zied,

Kad zeme kā laimīga līgava šķiet;
Un smaids katrs ziediņš, kas vaigā tai vilts,

Kur kvēlo vēl ziedoņa skūpstījiens silts.

Mēs ejam it klusi, — cik vakars ir jauks! —

Kā smaragds mirdz zeltā, tā saulē zib lauks.

Tu pasniedz man puķi, kas ežmalā zeļ —

Cik vētraini elpa tev krūtis nu ceļ!
Tā augšup un lejup, lūk, zariņš ar slīd

L

Kur putniņš ir uzmeties ligzdiņu pīt.

Mēs ejam it klusi, — bet vaigi tev kaist...
Es aizmirstu rociņu vaļā tev laist, —

Un kā tam bez runas jau vaj'dzētu būt,
Mums piepeši lūpas ko kvēlošu jūt...

Un apkārtne izzūd, kā dažudien tvaiks ...
Ak ziedon, ak ziedon, tu, laimīgais laiks!

Vai tā nu nav tīrā mīlestības gaviļu dziesma? ...
Cik skaisti še saplūst brīnišķā saskaņā ziedoņa jau-
kums dabā ar mīlestības pirmo plaukumu divu mī-

lētāju sirdīs! Un kur cēli un plastiski un līdz ar to

īsi un liriski viss tas attēlots! Tēlojuma plastiskums
ar jūtu lirismu sakusis še daiļi, harmoniski kopā, lai

izskanētu aizgrābjošos mīlestības gaviļu akordos.
Un nekā lieka, nekā nedabīga, nekā uzbāzīgi-pār-

spīlēta. Viss tik vienkāršs, tik dabīgs un līdz ar to

tik sirsnīgs un dziļi izjusts. Tādēļ tad ari, dzejoli

lasot, sirds mums nekad nepaliek auksta, kā tas pa-

laikam mēdz būt, kad tagad lasām mūsu jauno dzej-
nieku pantus par mīlestību, bet mēs tiekam suģestēti

ar īstu mīlestības poēziju, tiekam aizrauti līdz un

liegi šūpoti mīlestības jūtu maigajos viļņos.

Pēdējam dzejolim ļoti dabīgi nostādīt blakām

Janševsku Jēkaba:

Vasarasvakarā.

~Jauks vakars — saule aiz priediena riet,
Zem rokas man mīlīga meitene iet;
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Tās mutīte — plaukstošas magones zieds,
Un jautri tā runājas, stāsta un triec.

Mēs ejam, mēs ejam un apstājamies,

Un saķeram rokas un saskatāmies,
Un slīgstam viens otram ar krūti pie krūts,

Un lūpas viskarstākās bučiņas sūc.

Un atkal mēs ejam — tā vēlīgi čukst,
Bet sirds man tik strauji, tik aukaini pukst,

Un līgsmākās jausmās man dvēsele kūst,
Un saldākie vārdi pār lūpām man. plūst.

Cik mījš un cik jauks tu, mans dvēseles draugs.

Un pats ir es līdza tev tieku tik jauks,
Es tieku tik mīlīgs, tik vēlīgs, tik labs,

Un liekas man: šovakar brīnumi taps.
Man liekas: viss naids nu iz pasaules bēgs,

Un mūžīgus mierus nu cilvēce slēgs.
Un vaimanas klusēs, un asaras žūs,

Un, līdzīgi mums, visi laimīgi kļūs." —

Ka Janševsku Jēkabam par paraugu noderējis
augšā pievestais Esenberģu Jāņa dzejols — tur nav

ko šaubīties. Uz to norāda nevien tas pats amfi-

brachiskais pantmērs, bet ari visa dzejoļa inscenē-

jums.

Tomēr Janševsku Jēkaba dzejols nav nekādā

ziņā uzskatāms par pakaļdarinājumu. Tas ir pat-

stāvīgs darbs, kurš spilgti, norobežoti atšķiras no

sava prototipa.

Esenberģu Jāņa dzejols — liriski-dramatisks;
Janševsku Jēkaba — liriski-episks, atkarībā no mo-

menta, kādu katrs no dzejniekiem savā sacerējumā

ietvēris.

Esenberģu Jānis apraksta to burvīgo jūtu fazi,
kad mīlestība, kā roze, patlaban atver savu smaršas

pilno ziedu pumpuru, to nekad vairs atpakaļ nenā-

košo acumirkli, par kuru Šillers savā „Zvana dzie-

smā" dzied:

„0 zarte Sehnsucht, sūsses Hoffen!

Der ersten Liebe goldne Zeit!
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Das Auge sieht den Himmel offen,

Es schwelgt das fierz m Seligkeit."

(Ak jaukas ilgas, liegas jūtas!
Tu mīlestības zelta laiks!

Sirds paradizes priekos jūtas,
Un laimi staro acs un vaigs.)

(Purkalīša tulkojumā.)

Janševsku Jēkabs iesāk savu dzejoli no tās vie-

tas, kur Esenberģu Jānis to noslēdz.

Viņš tēlo scēnu, kad skūpsti starp abiem_ mīļo-

tājiem vairs nav sveša lieta, bet tomēr tie vēl nav

apnikuši. Un ir tik patīkami jaukā ziedoņa vakarā

iet roku rokās, apstāties, saskatīties acīs un slīgt

viens otram pie krūts.

Tā tad Janševska dzejols uzlūkojams par Esen-

berģu Jāņa dzejoļa tiešu turpinājumu. Viņš stāv ar

to tādā pat radniecīgā sakarā, kā piem. Ļermontova

dzejols „Pravietis" ar Puškina „Pravieti".

Pirmais dzejols jūtu ziņā iet crescendo; otrais —

decrescendo tempā.

Kamēr Esenberģu Jānis maigās dolce-skaņas

noslēdz beigās ar skaņu principal-akordu, — Jan-

ševskis to varijē ar mīlestības jūtu refleksiju.

Tā kā Esenberģu Jānim nācies no sievietes

daudz ciest, tad ari. pulka dzejoļos viņš tēlo sievieti

tumšām krāsām, kā ļaunu, viltīgu, nežēlīgu, varmā-

cīgu, cietsirdīgu būtni.

Dzejoli „Kapsētā", kur mīļākā nejauši uzliek

kāju uz sava mīļākā kapa un iztrūkusies atraujas

atpakaļ, dzejnieks nobeidz ar sekošo pantu:

„Esi droša: mirons jau
levainots vairs nevar kļūt,
Ja tev dzīva nebij žēl,
Nu viņš nekā nesajūt."

Dzejolī: ~Manai līgavai" rāmā, klusā jūra sa-

līdzināta ar dzejnieka līgavu. Abas tās esot neiz-
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dibināmas, abas apburošas. Bet abas ari vienlīdzīgi
postu nesošas, ļaunas.

„Ja kas jums abām uzticas," saka Esenberģu
Jānis: „Bez glābšanas ar' beigts ir tas!"

Dzejolī: „Gredzentiņš" dzejnieks apdzied gre-

dzenu, ko tam līgava atdevusi atpakaļ un kuru tas

tagad nēsā savā pirkstā.
Bet katrs acu uzmetiens gredzenam rada dzej-

nieka sirdī smeldzošas sāpes, atgādinādams tam jau-
kos laimes brīžus, kurus tas ar mīļo būtni kopā pa-

vadījis.
Gredzens viņu pamazītinām nokauj, un cietējs

nežēlīgajai līgavai uzsauc:

„Vai tev nav šķēps, ko krūtīs grūst,
Lai tās jo drīz man aukstas kļūst?

Vai, nežēlīgā, tava sirds

Gan ir kā metāls, kas še mirdz,

Ka man tik gausi nokauj tu

Caur mana paša gredzenu?!"

Dažos dzejoļos, vismaz pirmā laikmeta, šis rūg-

tums pret sievieti liekas gan vairāk aizgūts no grā-

matām, nekā smelts no dzīves.

Esenberģu Jāna mīļākie dzejnieki, kā zināms,

bijuši Lermontovs un Heine, kuriem tāpat no sie-

vietes nācies daudz ciest, un kuru dzejā Esenberģu
Jānis atrada daudz ko sev radniecīgu.

Tulkoti dzejoļi

Bez oriģinaldzejoļiem- Esenberģu Jānim ir ari

laba tiesa tulkojumu. Lielākais vairums dzejoļu tul-

kots pēc Heines, Lermontova un Petefi.

Pa kādam dzejolim viņš atdzejojis ari no Puš-

kina, Baratinska, Žukovska, Cacharijas-Ceviča, Vja-

zemska, Zaļeska, Ģeržavina, Viktora Igo, Spittas,
Koļcova v. c.

No Heines Esenberģu Jānis tulkojis sekošos dze-

joļus: „Skumjais zēns", „Saki, meitin, mīļā, slaikā",
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„Kaut dvēsele liesmas dzēstu", „Stalto pilu ēnas

lejā", „Uz dzejas spārniem ļauji", „Uz kaila kalna

vientuļš stāv ziemeļos priežu koks".

No Ļermontova: „Kad sēras tev iz acīm laužas",

„Tu tā neesi", „Klints", „Es tevi mīlēju, varbūt",

„Kad apkārt druvās līgo zelta rogas".
No Petefi: „Kad viņas zārciņš gremdēts",

„Bagātais un nabags", „Pie savas mīļās kapa pilns
sēru nostājos", „Es labprāt teiktu: paliec, meitiņ',

par zvaigzni, kas man' apskaidro".
No Puškina: „Man prieks un mīlestība nīka".

No Baratinska: „Prieks un bēdas".

No Žukovska: „Nakts".
_

No Cacharijas-Ceviča: „Ena un gaisma".
No Vjazemska: „Asaras".
No Zaļeska: „Mainīšanās".
No Geržavina: „Liktens".
No Viktora Igo: „Rīta sveicinājums līgaviņai".
No Spittas: „Pacietība".
No Koļcova: „Še pie galda es sēžu domādams".

Visi šie tulkojumi, gandrīz bez izņēmuma, ir

liriskas dziesmas, kādas bija Esenberģu Jānim pa

dabai.

Tulkojot viņš nelūkojās uz oriģinaldzejnieka
vārdu, ja tikai dziesma bija pa viņa prātam.

Tādēļ tad ari blakus Puškina.un Ļermontova
dzejoļiem tulkojumu starpā sastopami Baratinska,
Žukovska, pat Ģeržavina sacerējumi.

Tulkotāja virsuzdevums ir: modināt ar tulko-

jumu tādu pat jūsmu, kādu modina oriģināls.

Lai to panāktu, nedrīkst oriģināla raksturigākos
vārdus un izteicienus ignorēt.

Šos tulkotāja virsuzdevumus Esenberģu Jānis

ukai retos savos tulkojumos centies ievērot.

Pa lielākai daļai viņa tulkojumi ir pārāk brīvi,

tā ka bieži iznāk vietām gluži cits iespaids, nekā no

oriģināla.

Kā piemēru, kur Esenberģu Jānis lūkojis tulko-
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juma garu pilnīgi saskaņot ar oriģinālu, varētu pie-

vest dzejoli: „Kad sēras tev iz acīm laužas".

Tulkojums.

Kad sēras tev iz acīm laužas,

Un asaras pār vaigiem plūst,
Tad līdz ar tevi sāpes gaužas

Es tomēr neiespēju just.

Un tavā sirdī slepus rodas

Kāds tārps, kas grauž to nākt' un dien...

Man prieks, ka citam neizdodas

Tā mīlēt tevi, kā man vien.

Tik, kad tev acīs prieks reiz zogas,

Un laimes stars tur jautri spīd,
Tad cīnos paslepenās mokās,
Un krūtīs elle man tad mīt.

Oriģināls.

„KorAa nenajib cjie3oft HeßOJibHon

EIpOMHHTCH no rjia3aMT> TBOHMTd,

Mh-B H nOHHTb He 60JIbH0,

Mto Tbi ct> ApvrnM-b.

He3pHMbm uepßb He3puMo rjiOKerb

>Kn3Hb 6e33auļHTHyio tbok),

H HTO-ECb? H paA'b, OH-b He MOKCTb

Te6n jiioČHTb, KaKb> h jik>6jik>.

Ho ecjin cjiyqaftHo
BjiecHeTb. bt> Jiyļ4axrb TBonxb>

TorAa h Myiļycb ropbKO, Taimo,
H ņisjībift ajļi) btd rpvAH Moen.

Tulkotājam ir ari tiesības šāda vai tāda iemesla

dēļ oriģinaldzejas gleznu vietā likt savas, ja tās tikai

atsver oriģināla gleznas un netraucē kopējo iespaidu.

Šo tiesību jo bieži tulkodams izmantojis ari

Esenberģu Jānis, kā to liecina sekošais salīdzinā-

jums:
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Heines oriģināls.

Auf Flūgeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag' ich dich fort,
Fort nach den Fluren des Ganges
Dort \veiss ich den schonsten Ort.

Dort liegt ein rotblūhender Garten

Im stillen Mondenschein;
Die Lotosblumen erwarten

Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen,
Und schaun nach den Sternen empor

Heimlich erzāhlen die Rosen

Sich duftende Mārchen ins Ohr.

Es hiipfen herbei und lauschen

Die frommen, klugen Gazell'n;
Und m der Ferne rauschen

Des heiligen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken,
Und trāumen seligen Traum.

Esenberģu Jāņa tulkojums.

Uz dzejas spārniem ļauji
Man tevi aizvest tur,
Kur Ganges vilnīši strauji
Caur zāļainām pļavām čur.

Tur mēnesis dārziņā smaida,
Kur sarkanas puķes zied;
Un daiļas lilijas gaida,
Lai māsiņa pie tām iet.

Tur vijoles mīļi glāstās

Un galvas pret zvaigznītēm liec;
It slepeni rozes stāstās,
Par mīlestīb's ziedoni triec.

Tad stirniņas pietek klātu

Un rāmi klausīties mēdz;
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Un čalojot upe pratu
Jo burvīgās dainās slēdz.

Šai vietiņā, skaistā, klusā,

Tev, līgavin', nebūs dairs

Pie krūts man nogrimt dusā

Un sapņot un neatmost vairs.

Esenberģu Jāņa tulkojumā ir vairāk gluži ci-

tādu paņēmienu, nekā oriģinālā.

Tā piem., Heines paņēmienu:

„Heimlich,erzāhlen die Rosen
Sich duftende Mārchen ins Ohr"

Esenberģu Jānis tulko:

It slepeni rozes stāstās

Par mīlestīb's ziedoni triec.

Tālāk Heinem nāk jo raksturīga vieta:

„Und m der Ferne rauschen

Des heiligen Stromes Well'n",

ko Esenberģu Jānis atdzejo:

Un čalojot upe prātu
Jo burvīgās daiņās slēdz.

Heinem pēdējais pants skan:

„Dort wollen wir niedersinken

Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken

Und trāumen seligen Traum",

Esenberģu Jānis to izteic šādi:

Šai vietiņā, skaistā, klusā,

Tev, līgaviņ', nebūs dairs

Pie krūts man nogrimt dusā

Un sapņot un neatmost vairs.

Augšā pievestais Esenberģu Jāņa tulkojums,
kaut gan diezgan brīvs un vietām triviāls, tomēr

jūsmas ziņā pa daļai radniecīgs oriģinālam.
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Turpretīm sekošā Ļermontova tulkojumā Esen-

berģu Jānis saviem erotiskajiem salīdzinājumiem
patvarīgi samaitā dzejoļa ideju un iespaidu.

Lermontova oriģināls,

KorAa BOjmveTCH >KejiTl3iomaH HHBa,

H CB'fetfUH jrfecb inyMHrb npn 3ByKi3 BisTepKa,
H npaneTCH B"b MajiHHOßan cjiHßa

EloA'b TisHbK) cjiaAOCTHoft 3e;ieHaro jiHCT.Ka;

KorAa pocoft o6pbi3raHHbin AymncTOH,

PyMsļHbiMij BeuepKOM-b, njib yrpa B-b 3JiaTOH,

Hsij-noA'b KycTa mhlb jiaHAbim'b cepečpncTbiH

FIpHBisTJiHBO KHBaeT'b rojiOßofi;

KorAa CTVAeHbift kāk>htd Hrpaerb no OBpary

H, norpy>KaH Mucib bi> KaKon-TO cmvthhh coH-b,

mhl3 TaHHCTBeHHyio cary

Elpo MHpHbIH Kpaft, OTKyAa OHb>

TorAa CMHpneTCH Aymn Moeft Tpeßora,

TorAa pacxoAHTCH MopniHHbi Ha Hejrß,

M cqacTbe h Mory nocTHrayTb Ha 3eMjrfe,
H btd He6ecax'b h BH>Ky Bora . . .

Esenberģu Jāņa tulkojums.

Kad apkārt druvās līgo zelta rogas,

Un zaļie meži dzidrā vēsmā šņāc,
It kairinoši raugās sārtās ogas

Iz lapu jumta, kas pār viņām klāts;

Kad smaršas pilnu rasu aplaistīta
Iz zāles vijole man pretim smaid',
No rīta blāzmas krāšņā rotā tīta,

Kā jaunava, kas līgavaini gaid';

Kad čukstot strauts caur leju viļņus laista,
Ka domas dziļos sapņos slēgtas kļūst,
Man prātu burvīgajām teikām saista

No miera valsts, iz kurienes tas plūst:

Tad redzu sevī bēdas lēni zūdam,

Un drošs top pieres izskats, pirms tik baigs,
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Tad sirds šķiet visu zemes laimi jutām,

Un acīm rādās Dieva žēlīgs vaigs ...

Ļermontovs šai dzejolī izsaka, ka cilvēka gars,

zem dabas jaukumu iespaida, aizmirst dzīves rūg-
tumu un bauda svētu, klusu laimi.

Otrais pants Ļermontova dzejolī skan:

„Kor#a pocoft o6pbi3raHHbift avujhctoh,
PvMHHbiM'b HJib yTpa B-b qacb 3JiaToft

Hs-b-noATj KycTa mh-b jiaHAbmrb cepeāpncTbm
FIpHB'BTJIHBO KHBaeTl> TOJIOBOH . . .

(Kad smaršainu rasu aplaistīta,
Sārtā novakarā vai rīta zelta stundā,

No krūma apakšas man sudrabota krējmene
Piemīlīgi māj ar galvu ...)

Turpretim Esenberģu Jānis sagroza šo pantu
šādi:

Kad smaršas pilnu rasu aplaistīta,
Iz zāles vijole man pretī smaid',
No rīta blāzmas krāšņā rotā tīta,
Kā jaunava, kas līgavaini gaid'.

Kur Ļermontovs, no dzīves bēgdams, ne ar

pušplēstu vārdiņu cilvēkus nepiemin, tur Esenberģu
Jānis ieliek vidū tādu gleznu, kura mūs uzreiz no-

stāda ar dzīvi vaigu vaigā, pielīdzinādams „vijoli"
(Ļermontovam krējmene — dzejiskāks šķīstības
simbols), līgavai, kas gaida līgavaiņa. Šī personifi-

kācija neļauj mums aizmirsties pie dabas krūts, bet

sauc atkal atmiņā dzīvi, no kuras Ļermontovs bēgtin
bēg, no kuras viņš meklē aizmirsties dabas klēpī.

Apceres lirika

Ari Esenberģu Jāņa apceres lirikā dominē sie-

viete, tikai šī sieviete vairs nav tā, kuras priekšā
dzejnieks krīt ceļos, kuru viņš pielūdz un dievina,
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bet tā ir sieviete, pār kuru dzejnieks pats paceļas
augstāk, sieviete, kuru tas kritizē, vai par kuru
tas viegli ironizē, ieraudzīdams vioā dažādus trū-

kumus un vājības.

Še pāris piemēru:

Dievbijīgā jaunkundze.

R. jaunkundze uz baznīcu

Ik svētdienas iet mēdz,
Un līdz nem dziesmu grāmatu,

Lai katrs to ar' redz.

Salīdzinājums.

Sieva ir kā slikta grāmata,

Kuras virsrakstu kad jauku rod,
Kārīgs ticis, nopūlējies, ka

To par savu vari iemantot.

Bet tai ieskatījies, tu jau drīzi

Visas vainas beigās atradīsi.

Sieviete liekas dzejniekam interesanta, pievil-
cīga tikai tik ilgi, kamēr tas viņu kā zvaigzni var ap-

brīnot no tālienes. Turpretīm ikdienišķā tuvumā šis

burvju mirdzums no viņas pamazām nobāl un izzūd.

Tādēļ tad ari par laulību mūsu dzejnieks māk tikai

zoboties, kā to liecina sekošās epigrammas:

Vienprātība.

Vienprātību laulībā

Meklēt tiešām grūti, —

Jo iekš divām galviņām
Viens prāts nevar būti.

Ari laime.

Sevi pašu ķēdēs likt,
Sievai dot, lai valda saimi,

Trīcēt, drebēt, izbārts tikt —

Un to cilvēks sauc par laimi!
.. .
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Tā kā no kritiķiem (piem. Laubes Indriķa) Esen-

berģu Jānim bijis savā laikā jāpiedzīvo viena, otra

nepatikšana, tad dabīgi, ka savu zobgalības asmeni

viņš vērš ari pret kritiku un kritiķiem, piem.:

Kādam kritiķim.

Par mūsu rakstniecību tu tik bargi spried,
Ka viņā krietnis neesot nekas: —

Lūķ, salmam jau ar' lauka vidū šķiet,
Ka pasaulē tik salmi atrodas.

Vai:

Jautājums.

Ja tik labus dzejoļus
Vien es rakstīt spētu,

Sakiet, kritiķi, kam jūs
Tad gan vajadzētu? . . .

Tāpat:

Mūs' dzejas lauks.

Mūs' dzejas lauks palaists gan tagadin, —

Bet citādi būt vai gan var,

Ka tik daudz, kas labāki zin,

Un tik maz, kas labāki dar'.

Nevien par kritiku un kritiķiem, ari par sava

laika dzeju un dzejniekiem Esenberģu Jānis mīl pie

reizes pazoboties, kā tas redzams no sekošām epi-

grammām :

Kādam dzejniekam.

Dzejniek, tavi dzejoļi
Ir tik ūdens pilieni!
Un ja tos ar' kopā liek,
Tad ne strauts, bet — peļķe tiek!

Vai:

Cik bieži sūdzamies jau dzirdēju.

Cik bieži sūdzamies jau dzirdēju,

Ka nav mums dieva dotu dzejnieku,
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Bet vai jel diezgan vel nav piedzīvots,
Ka dažs mūs' dzejnieks tik tāds „dieva dots".

Jāpiezīmē, ka šais epigrammās izteiktās domas

nav nebūt novecojušas, bet tās vēl šo baltu dien' var

pilnā mērā attiecināt uz dažu labu mūslaiku dzej-
nieku un viņa dzeju.

Būdams pats taisnas, atklātas dabas, Esenberģu
Jānis ne acu galā nevar ieredzēt muguras locīšanuun

līšanu, šos divi cilvēkcienību pazeminošos netiku-

mus. Tālab tad ari viņš ar savu satiras pātagu bez

saudzēšanas uzcērt tiem, kam lunkanāka mugura, kā

ari tiem, kas māk labi līst, kā to pierāda viņa dze-

joļi: „Zināmajam albumā" un „Dzīves gudrība".

Sevišķi pēdējais dzejolis, tā idejas, kā satura un

izteiksmes ziņā, pieskaitāms pie labākajiem satīri-

skiem gabaliņiem nevien Esenberģu Jāņa epigrammu

starpā, bet mūsu satiriskajā dzejā vispārīgi.

Viņš skan tā:

Reiz ērglis pārsteigts kāds it dikti

Uz augstas klints redz gliemezi

Un uzprasa: „Kā tu gan tikti

Tik augstā vietā iespēji?"
— „Nu, mīļais kungs, tā pamaziņām,
Ar līšanu," šis atbild viņam.

Esenberģu Jāņa dzejas technika

Vēl zinātne nav izdibinājusi, kādi faktori noteic

dzejnieka parādīšanos.
Tādēļ mēs sakām, ka dzejniekam par dzejnieku

jāpiedzimst, bet par mākslinieku viņam jātop caur

sevi pašu.

Neviens nevar būt labs mākslinieks, ja tas nav

bijis labs māceklis.

Dzejai, kā kurai katrai citai mākslai, ir sava

ārējā, amatnieciskā puse: tā ir izteikas pilnības jeb
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technikas gatavība, kura panākama vienīgi caur pa-

stāvīgu mācīšanos un neatlaidīgu vingrināšanos.

Ko nozīmē dzejas izteikas pilnība, to redzam,
piem., salīdzinādami Šillera izplūdušos, bālos, pirmā

perioda dzejoļus ar koncentrētajiem, spilgtkrāsņai-

najiem pēdējā perioda darbiem.

Katram dzejniekam jāsasniedz technikā zināma

virtuozitāte, pretējā gadījumā viņš nav spējīgs savu

dvēseles saturu ieliet tādā formā, kādu viņš garā iz-

tēlojies.

Jo tā taču ir viena no mākslinieka virspazīmēm,

caur ko tas atšķiras no ikdienišķajiem, ka viņš māk

nevien dziļi just, bet izjusto ari izteikt tā, kā viņš to

vēlas.

ledomāto ideālu formā pilnīgi attēlot, nav, zi-

nāms, nemaz iespējams. Priekš tam mākslas tech-

niskie līdzekļi ir par vājiem.

Ne par velti vācu rakstnieks Otto Ludvigs saka:

Das schone wird nie fertig;

Immer konnt es noch schoner sein."

(Daiļais nekad netop gatavs;
Vienmēr tas varētu vēl daiļāks būt.)

Stāsta, ka kāda skulptora draugi reiz apbrīno-
juši viņa izcirsto statuju un nevarējuši nopriecāties

par viņas daiļumu. „Tā taču pati mākslas pilnība!"
viņi teikuši. Bet šīs statujas radītājs, rādīdams sev

uz pieri, sēriem smaidiem piezīmējis: „Ak, kad jūs
redzētu to statuju, kura man te ir, tad jūs runātu ci-

tādāki."

Vel mazāk iespējams savas domas un jutas iz-

teikt tā, kā viņš to vēlas, —

N

ir dzejniekam —

māksliniekam. Jo neviens cits mākslinieks gan nav

tik atkarīgs no ārējiem izteikas līdzekļiem, kā viņš.
Cik bieži viņa karstākie centieni satura izveidojumā
nesatriecas un nesadrūp pret valodas nepārspējama-

jiem šķēršļiem. Jo valoda, diemžēl, kā cilvēka prak-
tisko tieksmju auglis, kā viņa visnepieciešamāko dzī-
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ves vajadzību izteicēja, ir pārāk nabaga jūtu nianšu

apzīmējumiem.

Viņā attēlots tikai pats tipiskākais, ikdienišķā-
kais.

Velti dzejnieks — mākslinieks tanī meklēs

vārdu, kuriem apzīmēt savas intimākās jūtu no-

krāsas.

Pustoņu valodai trūkst.

To tikai spēj muziķa un glezniecība. Vienkāršs

cilvēks šo trūkumu nesajūt. Ari pusmākslinieks to

nespēj apsvērt. Bet īstam māksliniekam šī lielā

nesaskaņa starp ideju un izteiksmi ir īstā mazā elle.

Ne par velti Bairons saka: „Dziņa rakstīt vārās

manī un moca mani, bet savas domas uzrakstīt uz

papīra, man visgrūtākais darbs."

Kā tādus cīkstoņus formas virtuozitātē varētum

minēt: Floberu, Jakobsenu, Nīcši un citus lielos sti-

listus.

Valda domas, ka Esenberģu Jānis neesot izteik-
smei piegriezis nekādas vērības, ka viņš savas jū-
tas ielējis tādā formā, kāda tam uz pirmo paņēmienu

padevusēs.
Šāds uzskats pieņemams tikai ar zināmu iero-

bežojumu, jo, ka Esenberģu Jānis dzinies pēc pil-

nīgākas izteiksmes, to liecina minētie daudzie labo-

jumi un pārstrādājumi viņa atstātajos papīros.
Pie izsmalcinātiem stilistiem Esenberģu Jānis,

zināms, nav pieskaitāms. Formas sajūta bijusi vi-

ņam diezgan ierobežota.

Nez' vai vēl kāds cits no mūsu dzejniekiem (iz-

ņemot Pumpuru) ir tik daudz grēkojis pret atskaņām
un ir tik bieži rīkojies savā dzejā papildzilbēm, kā

Esenberģu Jānis, kā tas redzams no sekošiem pie-
mēriem:

Piemēri uz neīstām atskaņām

Vienīgi klints spēj izturēt auku,
Ūdens tikai vijas ap to,

Tādēļ ar' vīrā tik meklē sev draugu,
Sievā — vienīgi mīļāko.
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Ka lieta līdz šim atrasta nav vis,
_

Kas kust vienmēr tā agri, kā ar v c 1 i,

Tas, kas to teicis, laikam, domājis
Gan nav uz manas līgaviņas mēli.

*

Es skatos jūrā, kā tā cīnās;

Kā viļņi plūst un negrib rimt
.
.

.

Cik dažam, kas pēc laimes dzinās,
Bij viņu dzestrā kapā grimt.

Nelokāmais liktens tā

Projām dodas savu gaitu,

Savā ceļā neskata

Zemes bērnu sāpju vaidu.

*

Šai brīdī, pie krūtīm viens otru kad spiedām
Daudz laimes gan jutām, bet sāpes ar cietām

Vai tur tu meklē vietu,
Kur puķei reiz bij plaukt,
Celt gaismā viņas ziedu,

Likt tai no jauna augt.

*

Tik rets vien visu cauru mūžu prieku jutis

Tas ir kā viesis, kas drīz projām aizsteidzas,
Un vienīgi vien sāpes paliek mūsu krūtīs,
Līdz dzīves vakaram tur viņas kavējas.

Nakts tumšiem spārniem zemē laižas,
Jau atspīd zvaigznes, krāšņas, gaišas.

Ai, kā visus pārņem bēdas,
Kad tiem rādās skumjais zēns,

Kura sirds jo dziļas rētas

Tēlo sejiņš, bāls un lēns.
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Bet, ak nē! —jo tādu veidu,

Actinas,kās zib'ņus sēj,

Tādu daiļu, jauku meitu

Dzejnieks radīt neiespēj.

Šie zvani miera vēsti

It visiem, visiem zvan,

Un tomēr mieru nesti

Tie nespēj vienam man.

Vai akmins man uz kapa būs, vai ziedi,
Tas man viss viens, kad iekšā gulēšu;
Ar asarām tik lūdzu ne ap 1 i c t i

Par daudz, jo es vēl peldēt neprotu.

Ak, ir tas tev nevar doti

Sapņus laimīgus,
Tu ir miegā neatrodi

Miera brītiņus.

Manas dzejas netīk jums, jūs te i c i c t,

Ka tur neko krietnu neatrod.

Ak, jel visas veltās pūles beidziet,
Kas jums ceļas, viņas nosodot.

Piemēri uz papildzilbēm

Bet tik nesacīji, ka es drīkstu,
Visu daiļākajo puķi rauti.

Ja man atstāt negribi šo muti,

Atpakaļ tad vari atdabūti.

Tev var tā kā putnam ieti,

Kas tur nepamanīts krīt.

Jo kad tevi ciet grib grābti,
Tad par Driksnu vaig' tik kāpti
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Tāpat spēju garām ieti

Katrai puķītei,
Un neviena pie sev sieti

Manis neiespēj.

Ak velti, viss par velti:

Tas ir kā klinšu lauks,
Kur ziedus nespēj celti

Pat saules stars, jo jauks.
*

Tu tālumā pēc glāžu suķes skrej,
Lai rod, ka ārējs spožums iespēj vilti.

*

Tomēr visi šie formas trūkumi nebūt neliecina

par dzejnieka pilnīgu vienaldzību pret izteiku._
Aplūkodami Esenberģu Jāņa dzeju visumā, va-

ram it labi novērot, kā dzejnieks attīstījies, kā tas

pastāvīgi cīnījies, izteikt domas koncentrētākā un

uzskatāmākā veidā.

Ja salīdzinām dzejnieka pirmos dzejoļus ar viņa

pēdējā laikmeta dzejoļiem, tad mums izteiksmes ziņā

spilgti duras acīs šādas pazīmes:

1. Pirmā laika dzejoļi pārāk stiepti. Dzejnieks
vēl nemāk ieturēt līdzsvaru starp izteiksmi un sa-

turu, nemāk, kā Šillers saka, vielu caur formu iznī-

cināt. Viņš lieto desmit, divpadsmit rindas tur, kur

vēlākā laikmetā iztiek ar trim, četrām rindiņām.
Piemēra dēļ salīdzināsim dažus dzejoļus par

vienu un to pašu tematu no agrākā un no vēlākā laik-

meta.

Agrākā laikmeta dzejolis

Veltīgi.

Kam, karstais stars, man krūtīs

Tik dziļu slīdējis?
Vai meklē kas tur zudis?

Kas sen jau novītis?
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Vai tu tur meklē vietu,

Kur puķei reiz bij plaukt,
Celt gaismā viņas ziedu,
Likt tai no jauna augt?

Tu krūtīs nāc man velti,
Tās ir kā klinšu lauks,
Kur ziedus nespēj celti

Pat saules stars tik jauks!

Tam kā pretstatu varētum nostādīt šādu vēlākā

laikmeta dzejolīti:

Rudens jausma.

Vēl uz koka zaļa lapa
Viena saltā vējā trīc;
Vēl uz skumjā, bālā vaiga

Viegls sārtumiņš top dzīts.

Zaļā lapa, košais sārtum,

Ko vairs spējat piemānīt!

Rudens tomēr kalnos lejās —

Rudens tomēr sirdī mīt.

Tā pati ideja, kura pirmajā dzejolī izteikta tri-

jos pantiņos, otrā dzejolī .ietverta tikpat pilnīgi divos

pantiņos. Ņemsim vēl sekošo piemēru:

Agrākā laikmeta dzejolis

Ari puķe.

Puķu vidū stāvēji tu dārzā,
Kad es nācu, mīļi lūdzu tevim,
Vienu puķīti vai drīkstu noplūkt?
Šķelmīgs smaids pār košo vaigu laidās

Tev, kad atvēlēji man to darīt,
Bet tik nesacīji, ka es drīkstu,
Visudaiļākajo puķi rauti.

Ilgi nezināju nu ko darīt;
Te uz reizi manim acīs kriti

Pati nosarkdamo vaigu, daili
Rīta-saules staros apskaidrotu.
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Saki nu, vai Jaunoties tu vari,
Tevi pašu ja es plūcu, tu jau
Biji visudaiļākajā puķe dārzā!

Šim dzejolim varētum pretim stādīt sekošo dze-

joli no dzejnieka darbības vēlākā laikmeta, kā pa-

raugu, līdz kādam īsumam un pilnīgumam dzejnieks
attīstījis savu izteiksmi:

Saki, puķīt, kālab tu,

Kad tev tuvojos, tā trīci?

Vai tev bail, ka noplūkšu
Tevi? — Ak ja, to tu tici! —

Puķīt, bailes atmeti,
Droša esi gan,

Jo tu simtreiz labāki

Ziedot patīc man.

2. Viņos, t. i. pirmā laikmeta dzejoļos, tā formā,
kā saturā, taustāmi izmanāms svešu dzejnieku ie-

spaids.

Tā,
_

piemēram, Esenberģu Jāņa epigramma:
„Nepastāvīgais" nav nekas cits kā izstiepta trave-

stija no Ģētes disticha: „Entschuldigung", kā tas

redzams no sekošā salīdzinājuma:

Jūs man pārmetiet, ka nepastāvīgs es,

Un man jauna mīļākā ikkatru dienu:

Ka es piekrāpjot tik visas meitenes,

Bet no viņām visām neprecot nevienu.

— Ak, man nepastāvīga jau nav vis daba,
Es tik sievu meklēju, kas būtu laba.

„Dv verklagest das Weib, sie schwanke von einem

zum andern!

Tadle sie nicht: sie sucht einen bestāndigen Mann."

Tāpat Esenberģu Jāņa prātula „Laime":

Tu augstu kāp, lai galā noprastu,
Ka tikai lejā saule spīd jo silti;
Tu tālumā pēc glāžu suķes skrej,
Lai rod, ka ārējs spožums iespēj vilti;
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Tu redzi tik, cik gaisma spoža ir,
Ja reiz visdziļākajā ēnā stājis —

Tu tik pie kapa jūt, ka laime tur,

Kur viņu neesi vis meklēt gājis, —

ir atkal sekošās Ģētes prātulas atšķaidīts domu pār-

tērpums:

Erinneruņg.

Willst dv immer weiter schweifen?

Sieh, das Gute liegt so nah.

Lerne nur das Gluck ergreifen

Denn das Glūck ist immer da.

Stipri atgādina Qēti ari sekošais dzejols:

Tā vai tā.

Kad Dori slepus saķēru

Reiz tumšā vakarā

Un nobučot to gribēju, —

Šī kliedz: „Jūs bezkauņa!"

Par tam es aizskārts palaidu
To vaļā: tikpat tā,

Kaut bučojis to nebiju,
Ar' kliedz: „Jūs bezkauņa!"

Tālāk dažs labs no Esenberģu Jāņa pirmajiem

dzejoļiem ļoti tuvu atgādina ari vienu, otru Heines

dzejoli.
Kā piemēru varētum pievest dzejoli: „Kādam

nelaimīgam":

Muļķi, ko tu neapnicis

Gremdējies iekš skumjības

Tādēļ, ka tu pievilts ticis

Tik no nieka meitenes!

Skaties apkārt: visas sārtas

Meičas, tā kā rozes zied,

Kurām lūpas tikpat gārdas,
Kad pie savām klāt tās spied.

Šai dzejolī izskan tāda pat jūsma, kā Heines
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dzejolī: „Herz, mein Herz, sei ņieht beklommen",

kuru Pavasaru Jānis atdzejojis šādi:

„Sirds, cik ilgi baiga būsi?

Nav tik ļauns tavs liktenis:

Atdos jaukais ziedonis,
Ko tev ziema laupījusi. •

Bagāta vēl tava daļa,
Jauka vēl ir pasaule,
Un kas vien tik patīk še,

Visu, sirds, tev mīlēt vaļa!"

3. Bieži agrākā laikmeta dzejoļiem pielikta
galā morāle vai paskaidrojums.

Piemēri.

0. Brd. kgm, albumā.

Kā tauriņš mīlestība apkārt lido

Un meklējas tik skaistās puķītes.
Gan draudzība ar' skaistus ziedus meklē,
Bet tā, kā bite, saldu medu nes.

Tā tauriņš patīkams tik ziedu laikā,
Un rudens aukās, lietū galu rod;
Bet bitīte vēl vēlā rudens salnā

Un ziemas aukstumā mums saldu medu dod;

Tad nekop tauriņu, šo skaisto nieku,
Kop labāk bitīti pats sev par prieku!

Ziemā.

Aiz tumšā meža saule noriet naigi,

Kā bēgdama no izmirušā lauka,
Nu puteņus pār to sāk bārstīt auka:

Tā šķidrautā tiek tīti līķa vaigi.

Un tukšie zari šķiet tik asi, slaiki,
Kā rikšu sauja, ko priekš soda brauka;
Sirds dreb, kad sniegs, ko vējš no kokiem slauka,

Kā smiltis kapā krītot nodimd baigi. —

Tik egle, raug, tā teic, ka viss nav miris,

Jo kaut gan sniegs ir viņas zaros biris,
Tā tomēr stāv kā pavasarī zaļa.
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To vēro, sirds, kad dzīves salnas draudē,
Nekad ir tu tad visu nepazaudē:
Par cerību nav bēdām ļauta vaļa.

4. Dažos pirmā laikmeta dzejoļos sastopam

smieklīgu naivitati vai banalitāti.

Piemēri.

Lakstīgala.

Lakstīgala krūmā pogā
Prieka pilna dziesmas vien,

Te lēnītinām aiz žoga
Medinieks ar bisi lien.

Lodi viras iz bises raida,
Bet tā kā mērķī nomaldās,

Lakstīgalai krūtis šķaida,
Nobeidz jautrās dziesmiņas.

Medinieks tak tālāk steidzas,
Šauda priecīgs, ka mežs skan,
Putniņu, kas sāpēs beidzas,

Viņa acis nepaman'.

Meitiņ, kas tik jautri dziedi,

Priekos vadi katru brīd,
Tev var tā kā putnam ieti,

Kas tur nepamanīts krīt.

Mīlestības bulta krūti

Drīz spēj trāpīt tevim ar';
Un tas, priekš kā visu jūti,
Dzestri garām iet. tev var.

Mana vēlēšanās.

Ak, es vēlos, kaut it visām sievietēm

Viena mute varētu tik būti,
Lai, kad viņas iesāk citus aprunāt,
Visām reizā iesist var pa muti.

Ka formas nogludināšana un noslīpēšana ari

Esenberģu Jānim nav bijusi sveša, to liecina daudz

pārgrozītu vietu viņa dzejoļos.
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Še kadi paņēmieni pirmuzmetuma un izlabo-

jumā.

Apmierinājums.

Pirmuzmetumā:

Kad ar varu tevi saķēru,
Buču tev uz lūpām uzspiedu.

Izlabojumā:

Kad ar varu tevi saķēru,

Buču tev no lūpām laupīju.

Par vēlu.

Pirmuzmetumā:

Tā gaida
. . .

garām
Tik viļņi plūst.

Izlabojumā:

Tā gaida
.
. . Šurpu

Tik vilni plūst.

Pirmuzmetumā:

Un kuģis nāk tur,
Kur laimīgs smaidu. t. t.

Izlabojumā:

Un puisēns pārbrauc,
Viņš laimīgs smaid.

Pirmuzmetumā:

Un velti viņš nu

Uz krasta gaid.

Izlabojumā:

Ai, velti viņš nu

Uz krasta gaid.

Pirmuzmetumā:

Viņš steidzas projām
Tik bāls un kluss.

Izlabojumā:

Zēns steidzas projām
Tik bāls un kluss.
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Kapsētā.

Pirmuzmetumā:

Esi droša: mirons jau

levainots vairs nevar kļūt,
Min tam virsū, ja tev tīk,
Nu viņš nekā nesajūt.

Izlabojumā:

Esi droša: mirons jau
levainots vairs nevar kļūt,
Ja tev dzīva nebij žēl,
Nu viņš nekā nesajūt.

Svētvakarā.

Pirmuzmetumā:

Jau atspīd zvaigznes gaišas
Jau tuva daiļā nakts,
Kluss miedziņš zemē laižas,
Jau mežs viss ēnā rakts.

Izlabojumā:

Jau atspīd zvaigznes, gaišas
Jau tuva daiļā nakts,
Kluss miedziņš zemē laižas,
Jau rāms ikkatris kakts.

Pirmuzmetumā:

Nu sen jau projām šie laiki,
Nu jauneklis jau vecs;

Tam grumbu pilni vaigi
Un sniedziņš galvu sedz.

Izlabojumā:

Nu sen jau projām šie laiki,
Es sen jau, sen jau vecs;

Man grumbu pilni vaigi,
Un sniedziņš galvu sedz.

Asaras.

Pirmuzmetumā:

Ak, cik sāpēs lēju
Daudzas asaras,
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Un cik sirdi spēju

Dziļi glabāt tās.

Izlabojumā:

Cik daudz sāpēs lēju

Gaužas asaras,

Un cik sirdī spēju

Dziļi glabāt tās.

Lietus.

Pirmuzmetumā:

Saltā zeme atkust taisās,
Ziemas cietais ledus kūst.

Izlabojumā:

Saltā zeme vaļā taisās,
Ziemas cietais ledus lūzt.

Manai līgavai.

Pirmuzmetumā:

Lūk, mīļā, mēnesnicā dus

Tur Gaujas spoguls rāms un kluss.

Izlabojumā:

Lūk, mīlā, mēnesnicā dus

Tur jūras spoguls rāms un kluss.

Dažus dzejoļus Esenberģu Jānis vēlāk pat pil-
nīgi pārstrādājis.

Tā, piem., pazīstamā elēģija: „Laujat vēl, lai

skatu uz to pusi" pirmredakcijā skanēja tā:

Vienu skatu vēl tik uz to pusi,

Smilšu kalniņu kur metām mēs:

Dusi, dārgā līgaviņ, nu dusi,
Manas gaudas tevi netraucēs.

Vienu buču vēl uz akmentiņu,

Pakalniņu kas sedz tagadin:
Tālumā man esot, sargā viņu,

Ļaužu kājas lai to nesamin! —
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Bet cik drīz tas pats ar' sadrups, zudīs,

Vieglās smiltis vējš tad aizpūtīs —

Un kas pāri staigās te, vai jutīs,

Ka tur mana laime gul, mans viss.

Tāpat agrāk pievestais dzejols: „Mana mīle

stība" pirmredakcijā skanēja tā:

Ak, mana mīlestība

Vis nebij kā liels stāds,
Kam katrs gleznains zariņš
Ir daiļiem ziediem klāts.

Tā bij tik, kā mazs dīglīts,
Kas zemes klēpī zeļ,

Un kad tā laiks ir nācis,

Sveiks savus valgus šķeļ.

Tā ar' šis dīglīts auga,

It mīlīgs, jauks un stalts, —

Te uzspiedās tam akmens,
Kā ledus, ciets un salts.

Un zem šī sloga vīta

Drīz gleznā lapiņa —

Un ak! šis akmens bija
Uz tava kapiņa!

Kā paraugu vēl varētum pievest sekošo dzejoli

Tava acs.

Pirmredakcijā:

Kad tev no acs,

Ak mīļākā,
Man' trāpa skats,
Tad jūtos tā,

Kā briedis, kad

To mednieks tiek,

lekš sirds tam tad

Flints lodi liek.

Vēlākā redakcijā:

Kā tava acs,

Ak, mīļākā,
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Tik gaiši spīd!

Un, taisni, kad

Man uzskati,

Tad laistās tā,

Kā negaisā,

Kad zibens slīd,
Mirdz — bendes šķēps.

Dzejas technikā Esenberģu Jānis gājis skolā pie
visiem lielajiem dzejniekiem, kas ar viņa garu har-

monējuši.

Par galvenajiem Esenberģu Jāņa dzejas skolo-

tājiem uzskatāmi jau minētie: Ļermontovs, Heine,
Puškins un Petefi.

Ilgi un vispusīgi viņš pie šiem dzejniekiem sko-

lojies un mācījies, iekam sasniedzis patstāvīga

mākslinieka pilnību.
No Ļermontova, Heines un Petefi Esenberģu

Jānis piesavinājies nevien izteiksmes līdzekļus, bet

agrā jaunībā aizguvis ari viņu pesimistiskos pasaules
uzskatus.

Kopspriedums par Esenberģu Jāni

kā liriķi

Visai Esenberģu Jāņa lirikai uzspiests ērotisma

zīmogs. Dzejas pamatskaņa sēra, melancholiska.

Stils vienkāršs, gleznains. Gleznas dzīvas, no-

teiktām kontūrām.

No tēlojamiem līdzekļiem dzejnieks visvairāk

mīl lietot salīdzinājumus un personifikācijas.
Savos pirmajos dzejoļos izplūstošs, daudzvār-

dīgs un abstrakts, — viņš vēlākā dzejā sasniedz

domu kondensaciju un konkrētību.

Viss viņa dzejā skaists, smalkjūtīgs; nekā tri-

viāla, piedauzīga.
Kas mūs valdzina un interesē viņa dzejā, ir, ne-

vis jūtu straujums, ne domu dziļums, ne ari formas

smalkums un vijīgums, — bet tā klusā, maigā

sirsnība, ar kādu viņš izsūdz savas sirdskaites; tā
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nemākslotā, bet daiļā vienkāršība, kādā viņa sirds-

domas tērpjas.
Mums ir dzejnieki ar nesalīdzināmi dziļākiem

jūtu atvariem, ar nesamērojami plašākiem domu ap-

vāršņiem, — bet neviens no viņiem nav pratis savas

domas un jūtas ietērpt tik vienkāršos, skaidros un

saprotamos vārdos, tik plastiski-suģestivās gleznās,

kā Esenberģu Jānis.

Esenberģu Jānis kā dramatisks

rakstnieks

Ne par velti mēdz Esenberģu Jāni dēvēt par

teātra rakstnieku, teātra dziesminieku. Viņš pa-

darījis mūsu teātra literatūru bagātāku par pāris

desmit lugām un lielu daudzumu kupleju.

Lugas nu gan visas ir vai nu tulkojumi, vai loka-

lizējumi un literariskā ziņā, izņemot Šekspira „Sap-
nis vasaras naktī" un «Venēcijas tirgotājs", viņām

mūsu dienās nav daudz literariskas vērtības.

Tomēr savā laikā tās visas pildījušas Rīgas Lat-

viešu Biedrības teātra repertuāru, un dažas („Sap-

nis vasaras naktī", «Venēcijas tirgotājs" v. c.) vēl

tagad parādās uz mūsu teātra skatuvēm.

Esenberģu Jāņa pirmā luga ir: „D omās

stāvot palicis lietussargs".

Tai drīzumā sekoja luga pēc lugas. Tās ir:

„Korne viļas zvan i", „B raš i c zen i",

„B c z bēdā m", „Latviski un vāciski,

jeb pilsētas galva", «Redaktors",

„M an s Ādolf s", „I st a i s", „P iek tā br v te",

„Meiteņu skolas", „Sniega putens",

«Neizdevies jeb Ādams un lev a_ pā-

ra di z ē", „Z āķīša meitas", «Cilvēces
naid ni c k s", «Pagasta vb a g s", «Krust-

tēva noslēpums", «Anna raud, Ansis
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sm c j", „Kas grib precētie s", «Venēci-
jas tirgotājs" (pārstrādāts kopā ar aktieri

Jansonu), «Vasaras nakts sapni s'\

«T eksts'laupītāju duetei iz Stradel-

-1 a s", «Miljona dē ļ".

Bez tam dzejnieks pārtulkojis «Vildsūtcu" un

labu dalu no Qētes „F aust a".

Tālāk pie Esenberģu Jāņa dramatiskās darbības

pieskaitāmas viņa kuplejas, kuras skaita ziņā ne-

stāv daudz pakal viņa literariskiem dzejoļiem.
Gan priekš mūsu laikiem viņas savu nozīmi

labu tiesu zaudējušas, tādēļ ka tajās graizītas pa

lielākai daļai toreizējās sadzīves nebūšanas. Bet ja

tās apskatam no tā laika sadzīves un literatūras

viedokļa, tad Esenberģu Jānis cienīgs stāties ar vi-

ņām blakus kuram katram mūslaiku labākajam
kupletistam. Visi panti tam iznāk tik vienkārši un

tik dabīgi. Un bez tam tiem netrūkst ari nekad va-

jadzīgo piparu.
Bet kā ievērojamāko Esenberģu Jāņa nopelnu

dramatiskā laukā mūsu skatuves darbinieki uzsver

viņa tulkotās operetes.
Dziedamo gabalu atdzejošana prasa sevišķu

mākslas techniku, kuru noteic ne tik daudz dzejas,

kā mūzikas rituma likumi. Kā komponists pielaistu
technisku kļūdu pret dzeju, ja tas, dziesmu kompo-

nējot, dzejas pantmēra garajiem balsieniem liktu

melodijā izskanēt īsi un strupi, tāpat dzejnieks, pie-

domādams mūzikai vārdus, resp. tulkodams kompo-
nētu dziesmu, apgrēkotos pret mūzikas garu, ja tas

ignorētu mūzikas ritumu, tempo, pauzes; ja tas dze-

jas frāzi nesaskandinātu ar mūzikas frāzi vai neievē-

rotu motiva pamatkoloritu un nepiemērotu vārdu

muziķu — skaņu mūzikai.

Cik daudz un kur un kā šai ziņā var grēkot, to

mums jo gaiši pierāda mūsu garīgo dziesmu tulko-

tāji.
Dziedot krīt svarā, nevien ikkatrs vārds, ko

ierindina teikumā, nevien zināms raksturisks vārda
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skanis, bet bieži pat vieta, kur šis skanis atrodas:

vai vārda sākumā, vai vidū, vai beigās.

Reiz man gadījās ar dažiem mūsu skatuves

māksliniekiem sarunāties par kādu operas teksta

tulkojumu latviešu valodā. Vini visi to vienā balsī

nosmādēja, apgalvodami, ka pēc minētā tulkojuma
nemaz neesot iespējams dziedāt. Libretto*) bij tul-

kojis viens no mūsu formas ziņā izveicīgākajiem
dzejniekiem.

Kāds no aktieriem — dziedātājiem, kas patla-
ban pats strādāja pie kāda libretto tulkošanas, iejau-

tājās, kā atdzejot latviski paņēmienu:

„Giebt's Sturm, giebt's Sonnenschein".

Burtiski pie oriģināla pieturoties, paņēmiens
būtu jātulko:

„Vai vētra, vai saules spīdums".

Šīs divi pretējās dabas parādības izteiktas tā

vāciski, kā latviski ne tikai caur vārdu loģisko jē-

dzienu, bet tās raksturo ari pati vārdu izskaņa, pati
valodas muziķa.

Kamēr vārdos: „Sonnenschein" un „saulesspī-

dums", kuri apzīmē klusu, jauku, siltu, spožu dabas

parādību, sastopamas liegas skaņas: „1", „m", „n'\
tamēr vārdos „Sturm" un „vētra" nāk priekšā rak-

sturīgākā, troksni apzīmētāja skaņa „r".

Kontrasts starp abām dabas parādībām jāizteic

ari mūzikai. Tādēļ vārds „vētra", „Sturm" dziedot

jātonē un jāuzsver, kā loģisks pretstats vārdam

„saulesspīdums", «Sonnenschein". Vācu tekstā tas

jo sekmīgi panākams, liekot pie dziedāšanas kolorit-

uzsvaru uz skaņas „r" un viņu trīsinot:

„Stu-r-r-rm".

Tādējādi dziedātājs, savienodams toņu muziķu

ar valodas muziķu, mums nevien liek saprast, bet

pat sajust vētras brāšanu.

*) Libretto
— operas teksts.
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Bet kā attēlot šī paša paņēmiena saturu lat-

viski, saistītā valodā un vajadzīgā ritumā?

Vārdu „vētra", kā tādu, uz kura dziedot liekams,

tāpat kā vācu tekstā uz vārdu „Sturm" loģiskais

akcents, nevar lietot, tālab ka tas divbalsienīgs, ja

negrib patvaļīgi noti uz vārda ~Sturm" dalīt.

Bez tam jamba pantmērs prasa, ka pēc vārda,

kurš izteic to pašu sajēgumu, kā vācu vārds

„Sturm", nāktu cezura (šķeltne), kā robeža, kas iz-

šķir abu pretējo dabas parādību izteiksmes. Tālab

šim vārdam jābūt vienbalsienīgam. Līdz ar to vi-

ņam jāsatur vētras jēdziena izskaņu raksturojošais
skanis „r".

Tulkotājs bij vācisko paņēmienu pārlatvisko-
jis tā;

„Vai rūc, vai saule spīd".

Bet tā kā vārdā ~rūc" „r" stāv vārda sākumā,
caur ko dziedot „r" nav iespējams pienācīgi uzsvērt,
tad devu tulkotājam padomu vārda „rūc" vietā

vemt vārdu „dārd", kurā skanis „r" līdzīgi vācu

vārdam „Sturm", atrodas vārda vidū.

_

Tagad redzu, ka ari es esmu misējies. Vārdā

~dārd" „a" — stiepta skaņa, caur ko dziedot sekošo

līdzskani „r" grūti reljefi attēlot.

Tādēļ vārda „dārd" vietā es labāk lietotu vārdu

~bargs". Šis vārds pēc izskaņas, man šķiet, stāv

vistuvāki vācu teksta vārdam „Sturm".

Tā tad paņēmiens skanētu:

„Vai bargs, vai saule spīd".

Ar augšā pievesto piemēru gribēju rādīt, kādiem

sīkiem, varētu teikt, mikroskopiskiem motiviem, ku-

rus citi cilvēki nemaz nespēj ieraudzīt, dzejniekam
daudzkārt jārēķinās, un cik pedantiski rūpīgam un

uzmanīgam viņam jābūt vārdu izvēlē, lai panāktu

vajadzīgo efektu.

No šī piemēra ari redzam, kur grūti kādreiz ie-

spējams drīzumā atrast zināmā vietā īsto vardu.

Vārdiem, kā viens no lielākajiem franču stili-

stiem Gustavs Flobērs izsakās: „ir dvēsele". Lai
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būtu kāda lieta būdama, viņš saka: „par kuru jūs

gribētut runāt, — viens lietu vārds vien tik ir lietas

nosaukšanai, viens īpašības vārds viņas apzīmēša-

nai, viens laika vārds viņas darbības izteikšanai.

Vajag meklēt šo lietu vārdu, šo īpašības vārdu, šo

laika vārdu, iekam tos atrod, neapmierinoties ap-

mēra izteikumiem, neķeroties pie akrobatiskas iz-

teiksmes."

Ka Esenberģu Jānis būtu bijis tik apzinīgs sti-

lists, kā to Flobērs prasa, to gan nevar apgalvot:
bet ka viņš mācējis loti veikli un viegli atdzejot
dziedamos gabalus lugās, to atzīst vēl šo baltu dien'

viss teātra dziedātāju personāls.
Viss tur izteikts vienkārši un saprotami. Vārds

kļaujas pie vārda, atskaņa saistās ar atskaņu tik

brīvi, tik nemeklēti, tik nemāksloti. Neviena jaun-
darināta vārda par atskaņu ielāpu, kā to tik bieži

sastopam Raiņa garākajos tulkojumos. Nekādu

akrobatisku, nedabisku vārdu saīsinājumu, kā tas

tagad modē pie daža laba no mūsu jaunajiem dzej-
niekiem.

Un vai ritumi lugā ~Sapnis vasaras naktī" jau

paši par sevi nav muziķa? Vai mums, tos dzirdot,

nav tā, kā kad smaršīgas ziedoņa nakts vēsma mūs

būtu paņēmusi uz saviem spārniem un, viegli aijā-

dama, nēsātu pa burvīgu brīnumu un sapņu valsti,
atklādama tikpat daiļu, romantisku pasauli, kā to

oriģinālā radījis lielais angļu dramaturgs, neskatoties

uz_ tam, ka Esenberģu Jāņa tulkojums diezgan pa-

brīvs.
_

Vienīgais, kura priekšā Esenberģu Jānim ar

savu Šekspira drāmas tulkojumu jāpiekāpjas, ir Fr.

Adamovičs, kuram, bez ierunas, starp mūsu biju-
šajiem, kā ari esošajiem dzejas tulkotājiem, nav otra

līdzīga.
Šo priekšrocību Fr. Adamovičs pirmā kārtā

iegūst jau ar to, ka viņš Šekspira drāmas tulkojis
tieši no angļu valodas; kamēr Esenberģu Jānim,

kuram anglu valoda nebija pieietama, vajadzēja ap-

mierināties ar Šekspira vācu un krievu tulkojumiem.
Cik vienkārši daiļa un dabīga Esenberģu Jāņa
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valoda viņa operētu tulkojumos, tikpat viegli un

ritmiski viņa plūst visos viņa lugu dziedamos ga-

balos.

Dziedātājam no liela svara, ka teksta vārdi

būtu viegli izrunājami un muzikāli. Tālab dziesmu

tekstā dzejniekam pēc iespējas jāizvairās no tādiem

vārdiem, kur nāk priekšā vairāki, no vietas salikti

līdzskaņi un jādod priekšroka visiem jaukskanīgiem
vārdiem.

Par jaukskanīgiem saucami tādi vārdi, kuru

skaņu sastāvs tā iekārtots, ka pēc katra līdzskaņa
seko patskanis un otrādi. Šim valodas jaukskaņas
ideālam no eiropiešu valodām vistuvāki stāv itāliešu

un japāņu valodas, kālab ari pirmā atzīta vispār

par valdošo valodu skaņu mākslas pasaulē, nerunā-

jot nemaz par itāliešu mūzikas klasisko nozīmi.

Ka ari latvju valodai netrūkst zināmas jauk-
skaņas un muzikalības, nelūkojoties uz tam, ka vi-

ņas uzsvars gandrīz vienīgi guļ uz pirmā balsiena,

to pierāda tādu estētiku un rakstnieku-spriedumi, kā

Herders un Kols.

Dzejniekam, kas grib iepazīties ar mūsu valo-

das īsto jaukskanību, pamatīgi jāstudē mūsu tautas

dziesmas.

Cik jaukskaņas muzikalības un dziedamības

Esenberģu Jānis ielicis savās dziesmu lugās, to

varam redzēt no visiem viņa dziesmu tekstiem.

Esenberģu Jānis kā stāstu

rakstnieks

Kaut gan Esenberģu Jāni kā stāstu rakstnieku

nevaram mākslas pilnības ziņā stādīt blaku Esen-

berģu Jānim kā dziesminiekam, taču, apcerot Esen-

berģu Jāņa literarisko darbību, nevaram paiet gluži

nevērīgi garām ari viņa stāstiem.
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No Esenberģu Jāņa mums ir 24 stāsti: no tiem

18 oriģinalstāstu un 7 tulkojumi vai lokalizējumi.
Oriģinalstāsti ir sekošie: ~Uz jūras" (novelete
„Rotā" 1887.), „Up_malā" (pasaciņa «Rotā" 1887.),
«Mīlestība pārspēj visu" („Balt. Vestn."

1887.), „A n sī t is" (tēlojums iz bērnu dzīves. Nodr.

«Rotā" 1886.), „BallePeļķupes pilsētiņā"
(„Rota" 1887.), Melnais Pēteris" (Jaungada

stāstiņš «Balt. Vēst." 1889.), «Sagaidīts" (Va-
saras svētku stāstiņš „Balt. Vestn." 1889.), „Sau-
les stars" (Nodr. „Balt. Vēstn." 1887.), „Vīrs
un sieva" (Ziemsvētku stāstiņš. Nodr. „Balt.
Vēstn." 1888.), «Zemnieku skukīts" (Nodr.

«Balt. Vēstn." 1889.), «Baltā roze" (Novelete iz

teātra dzīves. Nodruk. «Balt. Vēstn."_ 1889.),
«M usu tēvam debesis" (Ziemsvētku stā-

stiņš. Nodr. «Balt. Vēstn." 1889.), «Noslēpu-
maina koris t i c ne" (Stāstiņš iz teātra dzīves.

Nodr. «Balt. Vēstn." 1889.), «Džons Neilands

Pinku 1 o s" (Nodr. «Balt. Vēstn." 1887.), «Zaļu-

mos" (Nodr. «Balt. Vēstn." 1887.), «Mīlestības
kantorī" (Nodr. «Balt. Vēstn." 1888.), «Vienī-

gais viesis" (Nodr. «Balt. Vēstn." 1890.), „J ap

uguns" (Nodr. «Balt. Vēstn." 1890.).

Tulkojumi vai lokalizējumi sekošie: «Profe-
sora Šmitchena jocīgie piedzīvo jum i",

«Sasper ve i n s!", «Pazaudēt un_ a t r_a s t",

«Briesmīgākais brīdis manā muž a.",

«Bēgli Misis i p c s purvos" un «R ekr v -

t i s".

Esenberģu Jāņa stāstu saturs grozās vienīgi ap

tām pašām mīlestības būšanām, kādas sastopamas

viņa dzejā.

Mīlestība, šī neatminamākā mīkla, šī neatvairā-

mākā vara, kas liek divām sirdīm vienai pēc otras

tiekties, neskatoties ne uz kādiem šļvēršļiem; mīle-

stība, šis sarežģītākais sirds rēbuss, šis apreibinoši-

saldais ārprāts, kas pārvērš ne tik vien cilvēka dvē-

seli, bet atstāj dziļas pēdas ari viņa ārējā izskatā,

— šī mīlestība ari še stāv visu notikumu centrā.
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Esenberģu Jāņa stāstos aizkustināta, kaut gan

leizām pavirši un diletantiski, visa mīlestības jūtu

gamma: prieki un bēdas, gaviles un nosēras, cerība

un vilšanās, uzticība un neuzticība, pieķērība un

greizsirdība.

Savos stāstos rakstnieks mums rāda gan viegl-

prātīgas koķetes, kuras liek sevī iemīlēties kādam

vīrietim tikai tādēļ, ka viņas nenovīst to citai (piem.
Zadovska jaunkundze stāstā: „Baltā roze"); gan ari

patiesas mīlētājas, kuras mīl dziļi, sirsnīgi, ar visu

savu būtni un top nelaimīgas aiz mīlestības (kā piem.
Trīne stāstā; „Sagaidīts" vai Ziediņas jaunkundze
stāstā: „Baltā roze").

Dažos stāstos sastopamas divi sievietes, sān-

censes: viena skaista no ārienes, bet viltīga, viegl-
prātīga, bezjūtīga, otra vienkāršu izskatu, bet dziļi
jūtīgu sirdi un patiesīgu, atklātu raksturu (piem. Za-

dovska un Ziediņa stāstā: „Baltā roze", Anna un

Klāra stāstā: „Zajumos").
Visur Esenberģu Jānis mums rāda, cik ērmota

ir cilvēka sirds, „šis mazais pukstošais nieciņš", kā

pats rakstnieks to kādā stāstā („Vienīgais viesis")

apzīmē.

Tipu galerija Esenberģu Jāņa stāstos ir diezgan

raiba un dažāda.

Šie tipi sadalāmi divi grupās: lauciniekos un

pilsētniekos. No laucinieku aprindām tur sastopam

gan zemturus-saimniekus, starp kuriem ar savu no-

teiktību un raksturstingrību izceļas sevišķi vecais

Mežnoru saimnieks (stāstā: „Jāņu uguns") un ar

savu iespītību un stūrgalvību rosīgais Sauķitēnu
saimnieks un viņa jaunā sieva Anete (stāstā: „Sau-
les stars"); gan muižnieku cilts reprezentantus:

skaisto muižnieci Klotildi fon Velter un jaunos muiž-

niekus — fon Zonnenšternu un fon Hartbergu, kuri
latviešu trešajos dziesmu svētkos satiekas ar augš-

minēto fon Velter jaunkundzi, kas ģērbusies latvju

tautiskajā uzvalkā, un tanī iemīlas (stāstā: „Zem-
nieku skuķītis"); gan kalpu šķiras priekšstāvjus:
līdz nāvei mīlestībā uzticīgo Trīnu un dotā ja-vārda
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neturētāju Pēteri, jauno kuģa kapteini un vēlāko

Amerikas bagātnieku (stāstā: „Sagaidīts"); gan

zvejnieku tipus: jaunavu Martu un puišus, sāncen-

šus: Ansi un Rūdolfu (stāstā: „Uz jūras"); gan dzī-

ves grūtdieņus un likteņpabērnus: „eņģelīšu taisī-

tāju" Melno Trīni un pamesto bārenīti Ansīti (stā-
stā: „Ansītis").

Vēl dažādīgāka un daudzpusīgāka ir pilsētnieku
tipu galerija. Te sastopam pārdotavas kasiereni

Katarinu Valter jaunkundzi, kurai tik negaidīti at-

klāj savu mīlestību koku fabrikas rakstvedis Roberts

Jaunzems (stāstā:
~Vienīgais viesis"); tur rakst-

nieks ved mums priekšā dažādas personas iz teātra
mākslinieku dzīves, rādīdams viņu savstarpējās at-

tiecības un atklādams viņu dvēseles noslēpumus

(stāstos: „Baltā roze"un„Noslēpumainā koristene");
tur atkal viņš ieved mūs bagāta pilsētas tirgotāja
namā, kur sapulcējies daudz viesu, sagaidīt Jaunu

gadu, starp kuriem, kā sāncensis, kas tīkā pēc ba-

gātā tirgotāja meitas Lizetes rokas, vērš uz sevi

vērību tirgotāja veikalvedis un kāds virssekretars

(stāstā: „Melnais Pēteris") v. t. t.

Var sacīt, ka Esenberģu Jānis ir viens no mūsu

pirmajiem rakstniekiem, kurš sāk savos stāstos tē-

lot līdzās zemniekiem ari pilsētniekus: tirgotājus,

kantoristus, fabrikantus, amatniekus, māksliniekus,

aktierus, rakstniekus v. c.

Būdams pats nevis arāja zemnieka, bet muižas

amatnieka dēls, kas pilsētā audzis un pilsētā atradis

nodarbošanos, Esenberģu Jānis ar visām savāmper-

sonīgām interesēm un ar visu savu garīgo būtību

bija ieaudzis pilsētas atmosfērā un tālab piederēja
vairāk pilsētai, nekā laukiem.

Jebšu gan lielākais vairums Esenberģu Jāņa
stāstu un noveļu ir vai nu kalendariskas sadzīves

anekdotes, vai nodrāzti, šabloniski laimīgas vai ne-

laimīgas mīlestības stāstiņi, kādiem bagāti vācu bir-

ģeliskie žurnāli („Qartenlaube", „Buch fūr Alle"u.c),

tomēr retumis'starp tiem sastopami daži tādi ga-

bali, kuri nešaubāmi liecina, ka ar laiku mūsu dzej-
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nieks būtu attīstījies ari par ievērojamu stāstu rakst-

nieku, ka ari stāstniecībā tas būtu kļuvis spējīgs,

sniegt paliekamus mākslas darbus.

Pie tādiem gabaliem, kuri lasot mūs tiešām pār-
steidz ar savu patieso dzīves atveidu un uzvesto

personu meistariski attēloto dvēseles pasauli, pie-

skaitāmi stāsti: „Jānu uguns", „Sagaidīts",
„B all ā roze" un pa daļai «Noslēpumainā
ko r i s t i c ne".

Te sastopami dzīvi cilvēki, kuri tiešām dzīvo

paši savu dzīvi un netop no rakstnieka stumdīti

un bīdīti kā nedzīvas lelles. Te elpo un pukst pati
dzīves īstenība ar saviem daždažādajiem mīlestības

konfliktiem. Ari izteiksmes veids te koncentrēts,

vietām aizraujoši dramatisks.

Sevišķi izceļas vecā Mežnoru saimnieka dvē-

seles cēlums gadījumā, kur viņa jūtas sanāk kon-

fliktā ar prātu.

Tāpat cieši iespiežas prātā nelaimīgās jaunavas
Trīnes tēls, kas ik Vasarsvētkus uzposusies iet uz

lielceļa, gaidīt pārnākam no Amerikas savu līga-
vaini Pēteri, kurš šķiroties nosolījies pēc gada pa
Vasarsvētkiem pārnākt mājās un tadsvinēt ar tokāzas.

Trīnīte gaida savu Pēteri ar karstām ilgām, lai

gan tas savu solījumu, viņai vienmēr rakstīt, izpilda
ļoti pavirši. Pienāk gaidītie Vasaras svētki. Trī-

nīte uzpošas svētku drēbēs, izrotājas maijpuķītēm

un iet uz lielceļmalu, uz to pašu vietu, kur priekš
gada no Pētera šķīrusies. Viņa gaida par velti.

Pēteris nepārnāk. Tikai pēc dažiem mēnešiem tā

dabū no Pētera vēstuli, kurā tas solās būt atkal uz

nākošajiem Vasaras svētkiem. Ari šie Vasaras

svētki pienāk, tomēr Fētera kā nav, tā nav. Trīnīte,

viņu gaidīdama, saaukstējas un grūti saslimst. No

slimības gan viņa pēc ilgāka laika atspirgst, bet no

bēdām viņas prāts raliek aptumšots uz visu mūžu.

Stāsta attēlota ta pati ideja, kadu dzejnieks iz-

teicis savā dzejolī ..Par vēl v".

Ar savu vājprātības traģismu un nemitīgajam

gaidām uz tuva cilvēka pārnākšanu, Esenberģu Jāņa
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stāsta varone Tnne atgādina Poruka Peino Lizi

(„Misionarā").
Tāda pat satricinoša mīlestības traģēdija dveš

mums pretī iz stāsta: „Baltā roze". Bez

tam šis stāsts noder kā interesants dokuments

tam dzejnieka laikmetam, kad viņš nodar-

bojās pie Rīgas Latviešu Biedrības teātra kā zufliers.

Ar īsta realista-novērotāja roku rakstnieks uzmetis

šai novelete skatuves ainu īsi pirms izrādes sākuma.

„Bija īsi priekš izrādes sākuma. Skatuve jau pil-
nīgi bija sarīkota pirmajam cēlienam un teātra sulai-

nis tikai vēl dažas vajadzīgās rekvizites nostādīja uz

galdiem. Gandrīz visi aktieri, kuri iesāka lugu, bija

atstājuši garderobes un ieradušies uz skatuves.

Pirmā karaktra lomu spēlētāja, kura šovakar izrā-

dīja kādu augstas kārtas damu, staigāja greznā kleitā

cēliem soļiem pa skatuvi, galvu pacēlusi, ar vēdekli

vēdinādama un visādi mēģinādama izturēties kā

augstas kārtas dama; intrigants bija aplicis vienu

roku zuflieram ap kaklu un ar otru šķirstīja viņa grā-

matā, vēl ātri pārlasīdams dažas vietas no savas lo-

mas; komiķis bija atsēdies mīkstā atzveltnes krēslā,
savieba ļoti melankoligu ģīmi un ēda bonbonus; pa

vaļējām dibensdurvīm prospektā varēja redzēt pir-

mo mīlētāju, ģērbušos gaišā vasaras kleitā, koķetu
salmu cepurīti galvā, it dzīvi sarunājamies ar kādu

svešu kungu, kurš no publikas bija uznācis uz skatu-

ves; pie priekškara divas kora dāmas stāvēja, pa

caurumiņu lūkodamās uz publiku un brīžiem viena

otrai šo to iečukstēdamas ausī.

Patlaban ari inspicients, scenāriju un mazu zva-

niņu rokās, ātriem soļiem uznāca uz skatuves un rū-

pīgi apskatījās visapkārt, vai nav kaut kas piemirsts.

„Lūdzu, kam nav darīšanas, atstāt skatuvi!"

viņš tad strupi sacīja, ar zvaniņu stipri zvanīdams,

uz kuru zīmi orķestrī uvertira tūlit iesākās.

„Nac, nac!" pirmā koristiene smiedamās iesau-

cās un. lēkādama ieskrēja kulisē."

Ka komentārs Esenberģu Jana teātra dzīvei uz-

skatāma ari viņa novele: «Noslēpumainā ko -
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r i s t i c ne", kurā rakstnieks pastāsta vienu no tām

daudz un dažādām epizodēm, kādas nereti gadās pie-
dzīvot skatuves darbiniekiem.

Noveles sākumā autors atļauj sev, kā zuflieram,
tiesību, pazoboties par pirmlomu tēlotājām aktrisēm,
kuras viņa zuflēšanas laikā tik vāji zinājušas savas

lomas tekstu, ka bez zufliera palīdzības, autora vār-

diem runājot, apstājušās „kā pulkstens, kuram pie-

peši notrūkuši svari, kas to velk."

Sakarā ar to iepīta pat kāda maza,, jocīga epi-

zode, no rakstnieka paša zufliera dzīves atgadīju-
miem. Pirmajai mīlētājai, kurai zuflieram kādā mē-

ģinājumā vajadzējis bāzt katru teikumu mutē un kura
kā pa cērpiem bijusi jau notikusi līdz lugas lielākajai
pusei, vajadzējis teikt vārdus: „Lūdzu atvainot, ka

jūs esmu traucējusi v. t. t." Acumirklī zuflieram ie-

kritis kautkas prātā un, gribēdams atriebties par

traucēšanu, kuru viņam darījusi aktrise, savu lomu

neprazdama, viņš zuflejis viņai teikumu: „Lūdzu at-

vainot, ka šodien savu lomu nemaz neesmu mācīju-
sēs." Aktrise bez kādas apdomās ari norunājusi šos

vārdus zuflieram pakal, par ko visiem līdzspēlētājiem
bijuši lielu lielie smiekli.

Lielākajā daļā Esenberģu Jāņa stāstu, kā jau

minēju, ir maz dzīves īstenības. Zituacijas bieži ne-

dabiskas, pārspīlētas; stāstu saturs dibināts uz vi-

sādām intrigām un izausts raibum raibiem deku vi-

zuļiem.

Tā, piem. stāstā: „Zaļumos" viņš ir īsts un bau-

dāms tikai tur, kur tas zobojas par dažiem zal.um-

svētku viesiem. Turpretim mīlestības atklājumos

un sarežģījumos viņš top naivs, sentimentāls, neda-

bisks un nebaudāms.

Vispārīgi visi Esenberģu Jāņa stāsti ir šādas tā-

das dzīves epizodes, pa daļai izdomātas, pa daļai

ņemtas no dzīves īstenības, gan nopietnas, gan anek-

dotiskas.

Rakstnieks bieži iesāk savus stāstus reālā tonī.

Tad tam gadās kautkāda nejaušība, kura piešķir

stāsta notikumam pavisam citu virzienu, tā ka stāsta
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iznākums bieži dibināts uz pārpratumiem un nejau-

šībām.

Daži no Esenberģu Jāņa stāstiem rakstīti avizei

uz zināmiem svētkiem: uz Jaunu gadu, Ziemas svēt-

kiem vai Vasaras svētkiem.

Viens no parastākiem Esenberģu Jāņa tēloja-
miem līdzekļiem viņa prozā, tāpat kā viņa dzejā, ir

salīdzinājums.

Še kāds piemērs:

«Augšpusē ūdens griežas atvarā mutuļu mutu-

ļos un verveļot verveļo: nekad tas netop līdzens un

gluds, gluži it kā pērle, kura, pastāvīgi atminēdamās
kādu ļaunumu, sagrumbota. Bet drusku tālāk uz

leju tas piepeši stāv tik rāms un mierīgs kā vaigs, no

kura mīļa roka noglaudījusi visas rūpes un sirds-

ēstus.

Vecais vītols to apklāj dzestru ēnu, un viņa zari

liekdamies liecas tumšajos plūdos, iz kuriem paceļo-
ties tiem nobirst smagas lāses it kā asaras, raudātas

par kaut ko sāpīgu, ko tur redzējuši; brīžiem ari sau-

les stari izlaužas caur biezajiem zariem un, pakrē-
slību aizdzīdami, krāšņi zelto ūdens spoguli, kurš
tad uz acumirkli spīguļo un laistās taisni kā kad no-

grimusi glāžu pils tur patlaban paceltos iz dziļu-
miem."

Tomēr vispārīgi jāsaka, ka stila ziņā viņa stāstos

nav nekā svaiga, īpatnēja. Stāstu apstrādājums lie-

kas tāds kā paviršs. Viss konvencionels, nolietots,
nodrāzts. Reti sastopama kāda spilgtāka glezna vai

oriģinālāks salīdzinājums, kā piem. sekošais:

„Vai tu zini, ja mani tikai neskumdinātu šķirša-
nās no tevis, tad es varētu aiz priekiem gavilēt tik

skaļi, ka pat kurmis izlīstu no savām

alām, lūkoties, kas tad virs zemes

īsten notiekas."

Dabas ainas, kuras Esenberģu Jāņa dzeja ieņem
vienu no dominējošām vietām, viņa stāstos sa-
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stopamas diezgan reti. Plašāki dabas tēlojumi ie-

austi tikai pāris stāstiņos: „Upmalā" un „Uz jūras".
Vispārīgi savos stāstos Esenberģu Jānis parādās
vairāk kā stāstītājs, nekā tēlotājs.

Gala vārds

Cik tālu Esenberģu Jānis būtu savā dzejas at-

tīstībā gājis, kādas skaņas viņa liegā kokle vēl būtu

izdevusi, — tas grūti uzminams.

Taisni tai laikā, kad mūsu sabiedrībā sāka dīgt

jauni ideāli, un mūsu dzejā sāka atskanēt citādas bal-

sis, — viņam bij no šīs pasaules jāaiziet.

Par agru šis maigais dziedonis no mums aiz-

gāja. Tikpat pāragri, kā tas krievu dzejnieks, kuru

viņš tā mīlēja.

Vai viņš būtu mācējis saprast 90. gadu centie-

nus? Vai viņš būtu spējis pacelties līdz mūslaika

gara līmenim, to apjauzdams un pakļaudams? Jeb

vai viņš, tāpat kā Pumpurs savā laikā būtu pakāris
savu kokli aizdurvē, vai, kā Apsīšu Jēkabs, nošķī-

ries savrūp no visas tagadējās dzīves? —

Uz to jautājumu grūti atbildēt.

Un tik interesanti tomēr būtu bijis dzirdēt, kā

skanētu Esenberģu Jāņa kokle šī laika latviešu jauk-

tajā dzejas orķestri.





Esenberģu Jāņa

Dzejas

Motto :

Dzejols it kā viesis dodas,

Pasaulē kas gaidīts nāk

Un, kur krūtis vaļā rodas,

Vietu drīz tas ieņemt māk.

Esenberģu Jānis.







Oriģinaldzejas
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Liriski dzejoļi

Ilgošanās 1)

Klau, cik rāmi strautiņš laistās,
Mēnesstari viņā mirdz;

Koki itkā sapņot saistās, —

Nāc, jel nāc pie manās sirds!

Nāc pie manas sirds tik klusi,
Kā nāk puķēm pavasars,

Nāc pie manas sirds un dusi

Tur, kā strautā mēness stars.

Nāc, kā allažīn jau nāci,
Tiklīdz dienas gaisma dziest,

Nāc un atkal mani māci

Lūpas tev uz lūpām spiest,

Kas tik koši, sārti smaida,
Tā kā rozes, kuras zied

Saulgozī un kāri gaida
Bitīte lai ziedos iet.

Vēl ir karsti mani vaigi,
Tie vēl tavas bučas jūt,
Itkā kalnu gali maigi

Ilgi kaist, kad saule zūd
...

Klau, cik rāmi strautiņš laistās,
Mēnesstari viņā mirdz,
Koki itkā sapņos saistās —

Nāc, jel nāc pie manas sirds!

Mēs ejam it klusi

Mes ejam it klusi, — ap vaigiem mums dveš

It smaršīga vēsma, ko atsūta mežs,
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Ko atsūta pļavas, kas zaļo un zied,
Kad zeme kā laimīga līgava šķiet,
Un smaids katris ziediņš, kas vaigā tai vilts,

Kur kvēlo vēl ziedoņa skūpstījiens silts.

Mēs ejam it klusi — cik vakars ir jauks!
Kā smaragds mirdz zeltā, tā saulē zib lauks

Tu pasniedz man puķi, kas ežmalā zeļ —

Cik vētraini elpa tev krūtis nu ceļ!
Tā augšup un lejup, lūk, zariņš ar' slīd,
Kur putniņš ir uzlaidies lizdiņu vīt.

Mēs ejam it klusi, — bet vaigi tev kaist,
Es aizmirstu rociņu vaļā tev laist,
Un, kā tam bez runas jau vaj'dzētu būt —

Mums piepeši lūpas ko kvēlošu jūt,
Un apkārtne izzūd, kā dažudien tvaiks

. .
.

Ak ziedon, ak ziedon, tu laimīgais laiks!

Sapnis

Zelta tauriņš, košs un glīts,

Jautri man ap galvu skraid':

Tas ir saulesstars, ko rīts

Jau caur logu iekšā raid.

Un vēl neizprot mans prāts,
Vai tas tiešām tā var būt,

Jeb vai tas tik sapnis kāds,

Kam ir atkal jāizzūd.

Bet tas mūžam sapnis nav,

Tas, ko jūt, vairs neizgaist:

Tavas karstās bučas jau
Vēl uz manām lūpām kaist.

Tik vien sirdī

Tik vien sirdī dziļu īsta

Pērle-mīlestība mīt.

Dodi, Dievs, lai viņa spīd
Neapēnota un šķīsta!
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Tik vien sirdī prieki, sārti

Tā kā rožu pumpurs zied,

Un, kaut bēdas pāri iet,
Ziedi paliek neaizskārti.

Tik vien sirdī klusu rodas

Tauriņš kāds, ko laimi sauc;

Velti tu tam pakal trauc,
Ja tas prom no tevis dodas.

Mežā 2)

Vējš tumšās priedes loka

Un vinu zarus glaud,
Tāpat kā mana roka

Tev matus, kad tu snaud.

Te koki šalc it drūmi,

Un putni skali dzied —

Te zaļo mētru krūmi,
Un puķes slepus zied.

No augšas stari laistās

Un mitrās sūnās slīd,

Kā zelta puķes skaistas

Visapkārt spīdēt spīd.

Te staigādams es jūtu,
Ka jautris top mans gars,

Itkā man krūtīs būtu

Ar' slīdēj's saules stars.

Dzejols 3)

Vai redzi mežu, kas tik drūmi stalts

Liec galotnes
Un savas klusās, sērās daiņas šalc —

Tas esmu es.

Šī šalkšana pie tumšās egles nāk,
Kas klausās nu,

Līdz līgsmās jaudās lēni drebēt sāk —

Tā esi tu.
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Un mežā ezers stāv it rāms un cēls,

Un tanī mirdz

Kā pērle sudrabiņā *) egles tels —

Tā mana sirds.

Tu esi saule 4 )

Tu esi saule, kas man spīd tik spoži;

Un es? — es esmu rasas pilieniņš,
Kas prieka ziedā mirdz un laistās koši,

Kad taviem stariem aplaimots tiek viņš.

Bet tā kā rasa nobirst zemē klusi,

Kad saule riet, un klājas tumša nakts,
1)

Tā es, kad tu būt' manim pazudusi,
Tik dzītos vien, tikt dzestrās smiltīs rakts

Dzejols 5)

Uz tālā apvāršņa pusi
Jau lietus mākoņi grimst,
Nu koki mežā top klusi,
Tie it kā izbailēs rimst.

Tik brīžiem nodreb vēl zari,

Kad lēnais vējiņš tur slīd;
Un smagu pilienu bari
Ar joni zemē tad krīt.

Tā sirds dažreiz nodreb baigi.
Kad atmiņas prātā nāk —

Un lāse pēc lāses naigi
Pār vaigiem tad ritēt sāk.

Pēc negaisa 6)

Vairs pērkons nerūc baiļi,
Vairs zibens neatspīd,
Un klusā nakts it daili

Ka eņģels zemē slīd.

Zem viņas spārniem auka

Nu iemigusi dus,
Uz miglā tērptā lauka

Viss ir tik lēns un kluss.
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Tik strautiņš čalo naigi
Un sapņos jaucas man,

Kā šūpļa dziesma, kas maigi
No mātes lūpām skan.

Un tālumā debess spoži
Vēl retus starus raid\
Kā vaigs, kas miegā koši
Par seno laimi smaid'.

Vakarā7)

Kā meitene šķīsta un jauna,
Tā saulīte dusēt ar' iet:

Tā nosarkst, gandrīz kā aiz kauna,
Un kautri aiz mākoņiem riet.

No lejas nāk vēsma un stāsta

Cik daiļa tur upīte plūst,
Cik mīļi tā vītolu glāsta, —

Ka žēli ap sirdi man kļūst.
Un tauriņi ziedos jau rokas,
Un jāņa tārpiņi žib,
Un puķes pret zemi lokās:

Kā līgavu skūpstīt tās grib.

Vakarā 8)

Kā purpurs debess mala

Nu saulei rietot, šķiet,
Un *) sēri lakstīgala
Tur krēslā 2) birzē dzied.

Vēl saules stari zogas,

Kur vilno lauks it stalts,

Un līgodamās rogas

Tiem klusi pretīm šalc.

Tā skan, kad šķiras draugi,
Viens otru rokās slēdz —:

Tie karstas bučas, raugi,
Tad steigšus mainīt mēdz.

Šīs bučas sajutusi,
Nu zeme sapņos grimst;
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Un laukapaliek klusi

Pat lakstīgala rimst.

Diena aust 9)

Nakts ar rasu laista

Rāmos koku zarus,
1)

Miedziņā vēl saista

Raibos putnu barus;
Viss uz maigu dusu

2)
Aicināts vēl kļūst,
Pat ir avots klusu

Zālē plūst.

Spārni niedru ēnā

Patvērumu bauda,

Dīķa viļņus lēnā

Rītā vēsma glauda;
Un kur meitas lejā
Ūdeni nāk smelt.

Tur vēl jautrā dejā
3

)
Dūkņas peld.

Tik pret rītiem skaistās

Debestiņa sārti,

Padebeši laistās

It kā goda vārti,

Stars pie stara steidzas

Tumsas varu lauzt,
Nakts pamazām beidzas:

Diena aust!
4)

Saules stars un roze 10)

Saule savu gaitu iet,
Staru klusā lejā raida,
Vientule kur roze zied,
Un tam mīļi pretīm smaida.

Saulesstars nu dedzīgi

Savas liesmas vinā kaisa,

Roze nosarkst kaunīgi,

Sārtos ziedus vaļām raisa
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Liesmu staru noskūpstot,

Rozē saldas jūtas modās,

Ka tā, priekā notrīcot,

Pilnīgi tam sevi dodas.

Saule savu gaitu iet,
Tāliem kalniem pretīm steidzas

Pēdējs stars iz lejām riet,
Prieki līdz ar gaismu beidzas.

Pakaļ saules spīdumam

Rozes £ēli skati tiecas,
Bālais vaigs tai, asarām

Applūsts, skumji zemē liecas.

Nelokāmais liktens tā

Projām dodas savu gaitu,
Savā ceļā neskata

Zemesbērnu sāpju vaidu.

Naktī

Klusā pusnakts ir jau tuvu,
Un no skaidrās debesstelts

Bālais mēness apspīd druvu,

Zvaigznes mirdz kā spožais zelts.

Tomēr dziļus bezdibinus
Drūmā ēnā tērptus redz:

Nakts ar tumšiem spārniem viņus
It kā sēru autiem sedz.

Nakts ar miglu apklāj briesmas,

Kas to mitros klēpjos dus,
Kuros tīko maldu liesmas

levilināt celniekus

Austi, rīta blāzma, sārti,

Bezdibeņos gaismu laid,
Kas kā tumši pekles vārti

Šaušalīgi prātu baid!

Lai tur saules staros maigu,

Košu gaismu viņi mirdz:

Ka vairs savu tēlu baigu
Neredz aptumšotā sirds!
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Siena laiks

Debess mirdz tik spoži zila,

Ka vaig' acis zemē laist;

Raug' uz noras, tur pie sila

Gaiss pat trīc — tā saule kaist.

Visās pļavās tuv' un tāli,

Kur vien upe cauri plūst,
Izārdītie siena vāli

Smaršodami saulē žūst.

Braši zēni, veiklas skuķes

Grābekļiem tur cauri iet,

Tālumā, kā baltas puķes,

Zaļā villainē tie šķiet.

Piepeši no ganiem lēni

Tautas dziesmas skaņas nāk,

Tagad meitenes un zēni

Skaļi, jautri līgot sāk.

Un ikreiz, kad vāls ir galā,

Kamēr apkalst mitrais siens,
Atdusēties krūmu malā

Enā noliekas ikviens.

Viena meiča atstāj citas,
Čakli skrien uz upi dzert;

Zēns kāds ķer to, bet tā sitas

Šurp turp, ka to nevar tvert.

Bet tik skat: aiz krasta kraujā
Tie kā draugi kopā sēž,
Slāpes nevis upē straujā,
Bet jo karstā bučā dzēš.

Dod mutītes 11)

Ziedoņa saulīte smaida,

Rasainās puķītes žib;
Anna un Kātiņa skraida

Starp tām un rotāties grib.

Kate, līdz tauriņu mana,

Tūliņ to pūlējas ķert,
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Un kaut tai liegt to grib Anna,

Vienu tai izdodas tvert.

Mitrums nu Anniņai spiežas

Acīs, kad spārniņi irst,
Žēlabās nostu tā griežas,
Lai neredz, tauriņš kā mirst.

Dusmās par nerātni Kati

Maziņā sirsniņa pukst.
„Nu tu var' skriet viena pati!"
Raustošās lūpiņas čukst.

Te tā top apkampta mīksti,
Kamēr it lūgdami skan:

„Anniņ, vai dusmot gan drīksti?

„Anniņ, jel uzskati man'!"

„Lūk, kur jau tauriņš ir laidies

«Jautris, ka biedri tas rod.

«Tādēļ, ko veltīgi skaities,

«Labāk man mutītes dod!"

Mīļi jau apkampjas abas.

Dusmas drīz izzūd, kā tvaiks.

Atkal kā senāk tās labas.
.

Laimīgais bērnības laiks!

Bērnības draudzenei12)

Tos gadus tā kā sapni

Vēl tagad pieminam,

Kad bijām mēs vēl bērni

Un kopā spēlējām.

Kad lopiņus mēs dzinām

lekš zaļām birzītēm,

Un kronīšus kad vijām
No jaukām puķītēm.

Tā dziedādami jautri
Mēs vasar' aizlaidām

Un ziemā atkal mudri

Uz skolu staigājām.

Kad tagad tevi satieku,

Tu rociņu man sniedzi;
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Iz tavam acīm nomanu:

Man draudzene vēl esi.

Sēdēju reiz upes malā 13)

Sēdēju reiz upes malā,
Līdzās mazai meitiņai;

Vaiņags pīts no krasta puķēm,
Atradās iekš rokām tai.

1)

Jokodamies es to sviedu,
2)

Tā ka plūdos krita tas,
Un ka upes rāmais spoguls

Ilgi, ilgi
3) viļņojās ...

Un nu atkal viens tur sēžu,

Upes spoguls ir tik rāms, —

Tikai manās krūtīs viļņo
Dvēsles spoguls nerimdams.

Par vēlu 14)

Lūk, puisēns šķiras
No meitenes:

To kuģis tālu

Pār jūru nes.

Tā gaida ... Šurpu
Tik viļņi plūst;
Tā gaida, gaida,
Līdz sirds tai lūzt.

Līdz saltā nāve

acis slēdz,
Un zemes māte

Tās sāpes sedz.

Un puisēns pārbrauc, 2)

Viņš laimīgs smaid,3)

Ai, velti viņš nu

Uz krasta gaid! '

No kapiem nākdams,
Lens vējiņš šņāc:
Par vēlu, par vēlu

Tu tagad nāc!



121

Drīz smaidi atstāj
Tam vaidziņus,
Zēns steidzas projām,
Tik bāls un kluss.

Ari puķe

Puķu vidū stāvēji tu dārzā,

Kad es nācu, mīļi lūdzu tevim,

Vienu puķīti vai drīkstu noplūkt?
Šķelmīgs smaids pār košo vaigu laidās.

Tev, kad atvēlēji man to darīt,
Bet tik nosacīji, ka es drīkstu,

Visudaiļākaju puķi rauti.

Ilgi nezināju nu ko darīt,
Te uz reizi manim acīs kriti

Pati nosarkdamo vaigu, daiļi

Rīta saules staros apskaidrotu.
Saki nu, vai ļaunoties tu vari,
Tevi pašu ja es plūcu, tu jau

Biji visu daiļā puķe dārzā!

Nebaidies 15)

Saki, puķīt, kādēļ tu,

Kad tev tuvojos, tā trīci?

Vai tev bail, ka noplūkšu
Tevi? — Ak ja, to tu tici! —

Puķīt, bailes atmeti,
Droša esi gan,

Jo tu simtreiz labāki

Ziedot patīc man.

Mana debess

Ka rītos sārti nosarkst debesis,

Kad saules stars tās silti skūpstījis!

Ak, tad gan mana debess esi tu,
Un tava saule atkal esmu es,
Jo tu ar' nosarki, kad uzspiedu
Tev karstas, liesmojošas mutītes.
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Kad būsi mana? 16)

Kad gan tā saule,_ko es gaidu,

Pie manas debess rādīsies?

Uz man' ar žēlastības smaidu,
Uz mani vien tik skatīsies?

Kad mēness gan, ko sapņojoti
Es redzu, savu gaismiņu

Caur ziedu kokiem apskaidroti
Man iesarks manu vaidziņu?

Kad zvaigzni, arvienpalikdamu,
Kad rīta blāzmu, promsteigdamu,
Kad dienu vienādsmaidošu

Es redzēšu uzejošu?

Kad, priek' un cerības atspīdums, gan

Ak, teic jel, kad tu, pati, būsi man?

Nopūtas

Sāpēs pazaudēju
Tik daudz nopūtas,
Domādams, ka sirdi

Atvieglinās tās.

Bet es nemanīju

Aizejot, ka tās

Man iz sirds ir mieru

Līdzi ņēmušas.

Un kaut gan ir projām
Pēd'jā nopūta,

Sirds tak ir tik tukša

Un bez miera tā.

Ilzei 17)

Kadeļ, bērns, tik noskumis tavs vaigs?
Kādēļ gan tavs skats tik sērs un baigs,

Itkā saulei, rudenī kas spīd

Un caur miglu bālās lapās slīd?

Maza būdama, tu prati smiet,
Mīlēji tik labprāt lēkt un diet,
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Ka mazs strautiņš, kas no kalniem rit,

Vilnīšus gar krastu jautri sit.

Nu nekad vairs jautri nepasmej,
Vienumēr tik klusi, lēni ej,

Itkā strauts, kas nu par upi kļūst
Un tad smagiem viļņiem jūrā plūst.

Bet cik grūtus slogus nes tā viln's,
Cik tas pats ir netīrumu pilns! —

Bērns, vai tevi spiež ar' slogs kāds grūts?

Un vai šķīsta nav ir tev vairs krūts?

Gredzentiņš 18)

Tu, gredzens, dārgi izgreznots,
No manis līgaviņai dots

Par piemiņu, ka reiz kāds brīd's

Pie viņas lūpām pavadīts —

Man atkal pirkstā laisties sen

Un asaras man acīs dzen.

Cik dzestris var tā mirdzums būt,

Kā stars, ko ziemas saule sūt'!

Kā manas līgaviņas skats,

Kā saltais, cietais ledus pats. —

To jūtot, sirds man sastingt sāk,

Kā vēsmā, kas no kapa nāk.

Vai tev nav šķēps, ko krūtīs grūst,
Lai tās jo drīz man aukstas kļūst!

Vai, nežēlīgā, tava sirds

Gan ir kā metāls, kas še mirdz,

Ka man' tik gausi nokauj tu

Caur manu paša gredzenu?

Kad pie krūts

Kad pie krūts man galvu spiedi klāt,
Tad es pacietu to mīļu prāf,
Skūpstīju tev lūpas, matus vēl,
Nedomāju ļaunu, Dievam žēl.
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Teic, vai toreiz nemeklēji gan,

Kurā vietā īsti sirds pukst man,

Lai tad pēcāk, kad pie cita ej,

Taisni sirdī ievainot man spej.

Kad reiz manā dārzā 19)

Kad reiz manā dārzā tu plūci
Bez atļaujas puķīti lieku,
Cik skumīgi par šo nieku

Pēc piedošanas tad lūdzi!

Bet pēcāk, kad laimi tu pati

Man pilnīgi izpostīt spēji,
Tad laimīgi tu vēl smēji,

Tev prieka pilni bij skati.

It visiem redzami pie sienas 20)

It visiem redzami pie sienas

Tu zeltā manu tēlu*) kāri. —

Nu aizmirsts es; kur jau tās dienas,

Ka putekļi to klāj vispāri!
Es tevi slepus sirdī liku,
Lai sveša acs to

2) neskatītu,
Tur glabāt es to neapniku
Kā svētumu — arvienu glītu.

3)

Nu tālu pasaulē es došos,
Lai tu vairs nenāc manā gaitā,

Un tavus vaibstus vēl tik košos,

Man sirdī pati nesamaitā.

Kur ir debess? 21)

Vai tā ir debess, kas tur augšā spīd?
Vai tā ir debess, kas tur jūrā mīt?

Vai debess tā, ko redz iekš tavas acs
1 )?

Vai debess gan, ko sevī rodu pats?

Ak, tukšu miglu tik tur augšā rod,

Un jūras spoguls tik tās ēnu dod,
Un nešķīsts uguns tik tev acīs mirdz,

Un māni, māņi vien iekš manas sirds!



125

Vientulīgā būdiņā

Uz apstarotas krastmalas,
Kur sudrabstrauts caur puķēm slīd

Un lēni, lēni viļņojas
No rasiņas, kas plūdos krīt —

Tur, slēpta lapu pakrēslā,
Stāv vientulīga būdiņa.

Jo reiz bij laiks, kad ticēju,

Ka tavas lūpas manas ņems,

Lai karstā bučā aizmirstu,
Cik augsta tu, un cik es zems

Un priekš šīs laimes uzcelta

Bij vientulīga būdiņa.

Tur skatīšos kā nabadziņš,
Līdz tu iz greznās pils reiz ej,
Līdz tavas lūpas skūpsta viņš,
Kam tu tik mīļi pretim smej, —

Tad pukstēt beigs man sirsniņa
Šai vientulīgā būdiņā.

Vīrs un sieva

Cik tumšs un vētrains ir laukā,
Kā lietus pret rūtīm krīt,
Kur istabā krāšņi jaukā
It mīlīgi lampa spīd.

Un tomēr šai istabiņā
Viss laimību nesajūt:
Tie abi, kas atrodas viņā,
Gan vēlētos tālu kur būt.

Tie vīrs un sieva top saukti

Un tomēr kā svešnieki ir;
Tiem pirkstos gan gredzeni maukti,
Bet sirdis bezdibens šķir.

Tie nava vis savienoti,

Kā siržu vadītājs lem;
Nē, vecāki vēlējās ļoti,
Lai bagātais bagāto ņem.



126

Nu vientuļi sēž tie pie galda,
Tā šodien, tā katru dien;

Drūms klusums istabā valda,

Tik tauriņš ap lampu skrien.

Un pulkstenis neapnicis
It spocīgi tikšķēdams iet —

Vīrs galvu uz roku licis,
Kā drebēdams acis ver ciet

Tā domas maldās pie citas,

Ko aizmirst nevar tam prāts ...

Un lietus pret rūtīm sitas,
Un vētra baigi šņāc.

Svētvakarā 22 )

Jau atspīd zvaigznes gaišas,
Jau tuva daiļā nakts,

Kluss miedziņš zemē laižas,
Jau rāms ikkatris kakts.

1)

Tik tur vēl atskan zvani
No mazās baznīcas:

Drīz klusāki, drīz skaņi —

Svētvakarmiers ir tas.

Šie zvani miera vēsti

It visiem, visiem zvan,

Un tomēr mieru nesti

Tie nespēj vienam man.

Jo 2) tie jau paši bija,

Kas svēti skanēja,

Kad sāoju lāses lija
Man bālā vaidziņā.

Pie altāra ar citu

Kad viņu redzēju,
Aiz žēlabām tad šķitu,
Ka prātu zaudēšu.

Nu sen jau prom šie laiki,
Es sen jau, sen jau vecs

8);
Man

4) grumbu pilni vaigi,
Un sniedziņš galvu sedz.
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Bet tak iekš baznīciņas

Kad miers tiek iezvanīts,
Man atkal asariņas

Pār bāliem vaigiem rit.

Man nav vis žēl 23)

Man nav vis žēl, ka manīm prieku nav;

Man nav vis žēl, ka kaps man priekšā stāv;

Man nav vis žēl, ka citi līgsmo, smej;
Man žēl tik, ka sirds mīlēt neiespēj.

1)

Kad mīļu pāri manas acis redz,
Tad žēlabas man ēnu krūtīs sedz.

Un ēna šī uz manu dzīvi krīt

Kā tumšā nakts 2) — nei zvaigznes 3) stars

tur spīd.
Ak, kādēļ es viens pats, kā neviens cits,

No vispārīgās laimes izraidīts!

Un kādēļ, bargais likten, ejmu es

Nakts tumsā bez nevienas zvaigznītes?

Likten, ļauj tik vienreiz 24)

„Likten, ļauj tik vienreiz pilno
Prieka biķeri man tvert,

Kurā debess liesmas viļņo!

Ļauj tik vienreiz iz tā dzert!

Tā es lūdzos. Un man tika

Pasniegts prieka biķeris;

Tas zem manām lūpām sika,
Kāri iztukšots nu viss.

Ak, šis malks man nolaupīja
Prātu, apdomību, ka,
Kas vien svēts un dārgs man bija,
Izpostīju reibumā.

Un nu pamodies iz miega,
Žēlabās es nakt' un dien',

Jo no visa mana prieka
Riebums atlicies ir vien.

1)
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Zoneta 25)

Pēc nemierīgas nakts es atstāju

Reiz māju, domās nogrimis, no rīta;
Vēl zeme snauda, dziļā ēnā tīta,
Tā ka ap sevi tikai tumsību,
Kā ari dziļi sevī sajutu,
Un lapa kā pēc lapas, nolauzīta

No rudens vēja, klusu zemē krita,

Kā man, kad liktens lauza cerību.

Un austrumā drīz sārta gaisma dzima,

Bet kur no zemes virsus tumsa grima

Tur rādījās viss tukšs un savītis.

Tā, atsvabinot manu sirdi ari

No grūtsirdības ēnas, laimes stari

Tik rādīs, kāds tur šausmīgs tuksnesis

Neaizmirsti mani!

Koša krasta malā, kur

Strautiņš viļņus laista,
Neaizmirstelīte tur

Ziedēja tik skaista.

Viņu es ar mīlību

Skatīju un tanī

Šķiroties es lasīju:
Neaizmirsti mani!

Pie šiem vārdiem tālumā
Domāju arvienu

...

Atpakaļ pie strautiņa
Steidzos kādu dienu.

Bet tur krasts it tukšs bij viss,
Strauts tik deva ziņu:
Tikko biji aizgājis,

Cits jau plūca viņu.

Kluss vakars rāmo mežu klāj

Kluss vakars ramo mežu klāj;
Pat lapas lēni čukstēt stāj.
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Un tu, mans bērns, ej tam baigu

Un sāpēm saplosītu vaigu,

Un actiņās

Mirdz asaras!

Kad sāpes slepus tevi grauž,
Vai tevī žēlas jūtas snauž.

Ka viss, kas te stāv mierā jaukā,
Var īsā acumirklī aukā

Būt gaisos dzīts

Un izpostīts?

Jo tev ar reiz bij laimes laiks,

Kur nebij skumjš, nei bāls tavs vaigs;

Kur miers tev smaidīja tik daiļi,
Kur sirds vēl nepukstēja baiļi, —

Te brīdis īss,

Un beigts bij viss!

Kaps viļņos

Kur gar kraujām klintīm gaisā

Bangas tašķās, krāc,

Tumsā debess liesmas kaisa,

Auka baigi šņāc, —

letīts drūmā miglas tvaikā,

Jauneklis tur sēž.

Elles sāpes vina vaigā

Dziļas grumbas plēš,
Un uz augšu ceļas rokas,

Bālās, trīcošās:

„Tu tur augšā manas mokas

„Redzi, beidz jel tās!

„Tu, kas manu laimi kāvi,

„Ja, Tu taisnais Dievs,

„Tad ir manim sūti nāvi,

„Manis uzklausies!" —
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Te no tumšās debess lejā

Zibens- nošaujas ...

Bangu putās bālā seja

Vēl reiz parādās ...

Uz nāvi notiesāts 26)

Kluss mežs. Pār mirēju stāv liecies

Kāds mednieks, grūti elpodams.
Tur krūtīs nāvīgs svins ir triecies

...

Vēl nopūta ... tad viss top rāms ...

Šī asins greizsirdībā lieta;
Ar prieku redz viņš, kā tā plūst.
Un tad it jautru prātu cieta,

Kad tiesas rokās nodots kļūst.

Un spriedumu kad sludināja,
Cik mierīgs klausījās tad tas;
Vēl ķēdēs slēgts it lepni gāja:

Es darīju pēc taisnības!

Pat kad no torņa drūmi, baigi
Jau grēcinieku zvanis dūc,
Vēl dusmās sakniebti tā vaigi,

Kā ledus cieta viņa krūts.

Tik klusa sēra šņukstēšana
Tam sirdi draud vai pušu plest.
Kā pērkons tā tam ausīs zvana

...

Viņš griežas nost, viņš nevar nest.

Un te viņš acis pagriež lejā,
No neredzama spēka dzīts —

Ko viņš gan lasa bērna sejā —

Jo cietais vīrs top bāls un trīc? ...

Pie jūras 27)

Es skatos jūrā, kā tā cīnās,
Kā viļņi plūst un negrib rimt —

Cik dažam, kas pēc laimes dzinās

Bij viņu dzestrā kapā grimt.
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Te vilnītis pie krasta sitās

Un burbuļodams klusi skan:

Cik dažai sirdij posts še mitās.

Un vai tad laime tā nav gan!

Nakts mežā 28)

Klusa nakts! No vēja lēnā

ležūžots, mežs snauž;

Tikai mēness lapu ēnā

Bālos starus sprauž.

Un iekš klusa meža kakta

Veca liepa zied,
1)

Gar tās saknēm, tumsā rakta

Upe gausi iet.
2)

Ēnā upe plūst tik rāmi,
Bet kur mēness spīd,

Straujie viļņi putodami
Atvarā tur krīt.

Tur zem liepas es tik vēli

Sēžu sapņodams,
Skatqs upē ilgi žēli,
Visu aizmirsdams.

Skatos, kamēr prātu beigās

Sapņu tēli krāpj,
Un iz atvara, kā teikas,

Upes meitas kāpj.

Tās ap mani uzved dejas
Veiklas, burvīgas,
Vilinādamas tur smejas

Meičas skaistākās.

Kā strauts

Luk,_ka strauts gar puķēm dodas,
Ar tam rotājas;
Pat pie skaistās, kas tur rodas,
Neapstājas tas.

Tāpat spēju garām ieti

Katrai puķītei,
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Un neviena pie sev sieti

Mani neiespēj.

Kad tu iz acīm... 29)

Kad tu iz acīm manī skatu laidi

Kā šķēpu, kas ar asnīm aptašķīts,

Tad, kaut ap lūpām rotājās tev smaidi,
1)

Ik katra dzīsliņa man krūtīs trīc.

Un kaut uz manām lūpām savas spiedi,
Caur ko tu sevi manim atdot šķieti,
Ir tas vēl manas bailes nespēj dzēst, 2)
Un kad ap manim apliec rokas smagi,
Tad domāju, tie tīģerenes nagi,

Kas upurim iz krūts grib sirdi plēst.

Tava acs
30 )

Kā tava acs,

Ak mīļākā,
Tik gaiši spīd!
Un taisni kad

Man uzskati,
Tad laistās tā,

Kā negaisā,

Kad zibens slīd,
Mirdz — bendes šķēps!

Līgavai 31)

Lūk, mīļā, mēnesnicā dus

Tur jūras
x ) spogul's rāms un kluss,

Tik neizdibinājams, košs,
Kā pati tu, tik apburošs.

Ak, es par vēlu nomanu,
Cik daudz tai līdzinājies tu:

Jo kas jums abām uzticas,
Bez glābšanas ar' beigts ir tas.

Kad teici 32)

Kad teici, ka man' mīli,
Es tūliņ ticēju;
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Kad atstāji tad mani,
Cik rūgti raudāju!

Nu vari teikt ar prieku,
1)

Teikt 2) visām meitiņām,
Cik vīrs vēl var būt muļķis,
Cik mīksta sirds ir tam.

Cik tumša uz skumīgās pierītes

Cik tumša uz skumīgās pierītes

Tev žēluma ēna klājas,
Kad viss, ko pret tevi noziedzies es,

No jauna priekš acīm tev stājas —:

Ka lauzis es vārdu, kas tevim bij dots,
Ka atstājis tevi tad kaunā;
Un tomēr man jācieš nav pelnītais sods.

Es liekos būt līgsms no jauna.

Vai domā, ka sāpes tik te v sirdi šķeļ,
Ka tu tik to dzeloni jūti? —

Ak, skaties uz kapu: gan virsū tas zeļ,
Bet iekšā tik dzīvības trūdi."

Klusais ūdens 33)

Lūk, tumšais klajums mēnesnicā

Gul, klusā, netraucētā mierā tīts,_
Pat nerimstošos viļņus neredz plūstot,
Tak bālie stari viņa virsū trīc.

Bet kas tur viņa tumšā klēpī slēpjas,
Ko rāmā, nekustošā sega sedz:

Kāds šausmīgs dziļums, kādas gravas, plai
sas —

To skatītāja acs ne mūžam redz!

Tu, klusais ūdens, īsta bilde esi

No manas saplosītās dvēseles:

Tāpat kā tur, ir manī nespēj redzēt

Kāds dziļums glūn zem klusās ārienes.
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Dzejols 34)

Zilo debestiņu tumši

Lietus padebeši klāj —

Dailaviņas zilās acīs

Sāpju asaras ar' stāj.

Debess drīz top atkal skaidra,
Lietus mitrums zemē slīd —

Actiņas ar' spulgo atkal,
Un tik sirdī skumjas mīt.

Dabas pienākums

Kā es gan varot
Vēl jautris būt?

_

Un drīz pēc bēdām

Tik priecīgs kļūt?!

Tad prasiet saulei,
Kādēļ tā jel
Tik drīz pēc lietus

Gan smaida vēl.

Zudušais sapnis 35)

Kad liktens tumšu nakti

Man sedza
1) dzīvību,

Tad saldu, jauku
2) sapni

Es tanī sapņoju.

Viss
3) zuda. Nu jo gaiši4)

Man laimes saule mirdz5),
Un tomēr pēc šī sapņa

Kā ilgojas man sirds
y)!

Sirds

Sirds,_ai sirds, cik reiz jau svēti

Apsolījies asarās,
Sievām neticēt vairs lēti,
Nemīlēt nevienas tās.
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Bet līdz sastop dailaviņu,

Kas tev karsti nobučo:

Te tu tici atkal viņai,
Te tu mīli atkal šo.

Pretī 37)

Gan tavs logs ir manam pretī,
Gan tas paliek neaizklāts —

Bet es redzu tev' tik reti,

Jo tu reti pie tā nāc.

Gan es savu vaļā veru,

Kaut jau ārā salst un snieg —

Un tad čakli stīgās ķeru,
Kamēr pirksti stīvi tiek.

Tomēr visas pūles veltas,
Veltas visas lūgšanas,
Jo ne reiz vēl nevaid celtas

Šurpu tavas actiņas.

Veltīgi no tevis gaidu
Skatu jauku, mīlīgu,
It kā siltu saules smaidu,

Kas man salstot sildītu.

Nu es gribu, pirms pie malas

Likšu stīgas, iz tām vilt

Skaņas, kādām lakstīgalas
Ziedu laikā birzes pild'.

Un ja steigsies tad pie loga
Ziemas vidū skatīties,

Kur gan vēl tāds putniņš pogā
Un tavs logs reiz va[ām ies —

Tad, kaut tu ar loti skaistos,
Kaut man sods ar' būtu grūts —

Tak kā putniņš pats es laistos,
Sildīties pie tavas krūts.

Pie debess saule spīd 38)

Pie debess saule spīd,

Kas visiem mīli smaida;



136

No kalna avots slīd,

Kas piekusušo gaida,

Un sārtā puķe sniedz

Ar' bitei medutiņ'u —

Tik tu man muti liedz,

Priekš kā tu glabā viņu?

Tu saules stariņš spožs,

Kas gaišumu man nesi;

Tu avots, kas tik košs

Man dzīves ceļā esi;
Tu daiļā puķīte,
Kas tik priekš manis plauksti
Kādēļ tu rādies še

Tik lepni man, tik auksti?

Tik jauka tu kā puķīte

I

Tik jauka tu kā puķīte,
Tu daiļa magone;

Vairs otra tāda meitene

Nav visā pasaulē!

Kaut, puķīt, tu, kaut, rozīt, tu

Pie sirds man mūžam dusētu!

Kaut, puķīt, tu, kaut, rozīt, tu

Pie sirds man mūžam dusētu!

t II

Kad steidzu šurp iz tāluma,
Kā sirds man pukstēja, —

No tavas acs — vai asara

Par mani norita?

Tu puķīte, tu rozīte

Pie sirds man mīļi dusi te!

Tu puķīte, tu rozīte

Pie sirds man mīļi dusi te!

Kad saulīte rītos pār kalniņiem nāk

Kad saulīte rītos par kalniņiem nak,
Un putniņi priecīgi trallināt sāk,
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Tad līdzi tiem ceļos un ar jautru prat',

Atspirgusi, ķēros pie darbiņa klāt.

Un saulīte smaida un mīlīgi steidz

Man laburīt pasacīt — putniņi sveic,

Lai žirgtai un līgsmai darbi jauki šķiet,
Un viss man lai šķiras un pa vari iet.

Tā dieniņa jauka man allažiņ šķiet,
Un dārziņā puķītes priecīgi zied;
Un laime man uzsmaida te, kā nekur,

Man saulīte spoži spīd tā te, kā tur!

Kā sirds man izslāpusi 39)

Kā sirds man izslāpusi!
Kā mocos, ilgojos,
Lai reiz tik tavas acis

Uz manim pagrieztos!

Un kaut ar citiem visiem

Tu laipni tērzē, smej,
Tad tomēr manim vienam

Tik dzestri garam ej.

Man šķiet: es spētu sirdi

Šķelt tavā priekšā pats,
Lai tik no tevis tiktu

1

)
Man dāvāts mīlīgs skats

2).

Leokadijai Dunker

Vēl tava sirds dus miegā, rāmā, maigā,
Un tikai sapņos tuvo laimi jūt,
Kā šūplī bērniņš, kuram šķīstā vaigā,
Pat saldi dusot, smaidi nenozūd.

Un, ja kāds traucētu šo saldo dusu,
Un tava sirds, kā uztraukts bērniņš raud,
Lai mīlestība tad to dara klusu,
Ka māmiņa, kas savu bērnu glaud.
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Kā pumpuriņš 40)

Kā pumpuriņš tu esi,

Kas sārts

Vēl kaunīgs lapās slēpjas,
No vēsmām neaizskarts.

Bet zini, ka patiesi*)
Tik krāšņis paliek_ tas,

Kad saules skūpstījumiem
Tā lūpas atveras.

Lakstīgala 41)

Lakstīgala krūmā pogā

Prieka pilnas dziesmas vien,

Te lēnītiņām aiz žoga

Medinieks ar bisi lien.

Lodi viņš iz bises raida,
Bet tā mērķī nomaldās,

Lakstīgalai krūtis šķaida,
Nobeidz jautrās dziesmiņas

Medinieks tak tālāk steidzas,
Šauda priecīgs, ka mežs skan,

Putniņu, kas sāpēs beidzas,
Viņa acis nepaman'.

Meitiņ, kas tik jautri dziedi

Priekos vadi katru brīd',
Tev var tā, kā putnam ieti

Kas tur nepamanīts krīt.

Mīlestības bulta krūti

Drīz spēj trāpīt tevim ar';
Un tas, priekš kā visu jūti,
Dzestri garām iet tev var.

Pie sirds reiz daiļu rozi spiedu 42)

Pie sirds reiz daiļu rozi spiedu,
To karsti mīlot skūpstīdams,
Bet dziļu, dziļu krūtīs dūra

Tas ērkšķi man.
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Un iekšā gan šis asais ērkšķis
Ir palicis, jo tagadīt,
Kad citu jau pie krūts es spiežu,
Tur vienmēr sāp.

Mans dārziņš 43 )

Mans dārziņš mazs,

Ko biju apkopis,
Tur puķīti
It daiļu dēstījis.

Bet puķi drīz

Eauns tārps bij sācis grauzt;
Man vajadzēj'
To līdz ar sakni lauzt.

Šis dārziņš mazs,

Ak! mana sirds bij tā ...
Un puķe tur —

Tu biji, mīļākā.

Nu viss tur tukšs;
Vairs ziedu nemani,
Tik rētas vēl

Ir, kur tu stāvēji.

Lapenīts 44 )

Ak, liepu ēnā

Celts lapenīts,

Kur senāk palaists
Dažs laimes brīds!

Cik jautru smieklu

Reiz dzirdēj's tu —

r

)
Cik mīlu glaimu!
Cik bučiņu!

2)

Nu stāvi atstāts,
Tik kails un rāms ...

Tev steidzos garām
Es raudādams. 3)
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Mākonītis

Glauzdamies pie debestiņas,

Itkā bērns pie māmuliņas,

Sniega baltais mākonīts

Peld no rāma gaisa dzīts.

Bet man šķiet, ka "tā ir grūta

Nopūta, ko tāļu sūta

Ilgodamās mana sirds

Tev, no kuras sen es šķirts.

Vītusi lapiņa

Mans ceļš gar meža malu iet,

Kas biezā miglā tīta;
Tik klusa, drūma šalkoņa
Skan šurpu, vēja dzīta.

Tas lapiņu man pretīm pūš,
Tik bālu novītušu!

Vai tā, kā līgava, ar' nes

Man ardievas uz mūžu? ...

No kokiem lapas

No kokiem lapas zemē krīt;

Man asaras iz acīm rit.

Drīz nobirušās lapas žūst,
Tā ari asaras, kas plūst.
Un kokus jaunas lapas sedz, —

Ak, drīz ar' jaunas as'ras redz!

Miers tev būs

Mana sirds, kam naktī vēli,
Kad. jau viss ir kluss,
Pukstot nopūties tik žēli:

Visi sen jau dus.

Vai tu jūti cerību,
Kā, kad dusēt spētu tu,
Miers tev būs?
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Ak, ir tas tev nevar doti

Sapņus laimīgus,
Tu ir miegā neatrodi

Miera brītiņus.

Baigi puksti nakt' un dien',
Mana sirds, tik kapā vien

Miers tev būs!

Kādam nelaimīgam

Muļķi, ko tu neapnicis
Gremdējies iekš skumjības
Tādēļ, ka tu pievilts ticis

Tik no nieka meitiņas!

Skaties apkārt: visas sārtas

Meičas tā kā rozes zied,
Kurām lūpas tikpat gārdas,
Kad pie savām klāt tās spied.

Necienīgā 45 )

Manas mīlestības vērta

Meiča nav, ko mīlēju,
To es sajūtu un tomēr

Viņu atstāt nespēju.

Ja šo mīlestību rauju
Sev iz krūts, tad līdz tai ar'

Arā sirds man jāplēš būtu —

Un bez sirds vai dzīvot var?!

Atmiņas

Košais mauriņš upes malā

Dusēt vedina,
Es tad, zaļā zālē licies,
Skatos strautiņā.

Neviļot tur mana roka

Viļņiem rotājas,

Un, tiem man caur pirkstiem tekot

Atmost atmiņas.
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Kā še ūdeni reiz ķēru
Laimi pilnībā;

Bet, kā ūdens, man iz rokām

Viss, viss tecēja.

Miegā 46)

Bērns, miedziņā kad saldi snaudu,
Tad žuva rūgtās asaras,

Ko žēlabās par tevi raudu,
Un bija sapnī aizmirstas.

Jo tad man atkal mutes devi,
No jauna sauci man' par „tu"
Un teici: «Lētticīgais, tevi,
Tik tevi vien es mīlēju!"

Mīlestība 47)

Teic, mīlestība īsu brīdi

Tik aplaimo un drīz mēdz zust —

Es gribu tak šo laika sprīdi

Tos priekus un tās bēdas just
1).

Ikkatris zin, ka puķes, lauztas,
Kam brīvi zaļot neatļauj,
Drīz novīst, mums pie krūtīm spraustas
Un tomēr katris iet un rauj.

Kas mīlestība ir? 48)

Kas mīlestība ir? Ja, kas to zina?

Vai viņas krāšņumu gan apķer prāts?
Kur ceļas tā, kas to lai izdibina?

Kur pati gan, vai izpētījis kāds?

Tā sirdīs mums tāpat no debess slīd,
Kā puķes ziedā rasas pilieniņš,
Kur laistās tas un kā īsts dimants spīd .

Un tikai, ja kāds to grib pārbaudīt,
Tad vien tas redz — ka ūdens tik ir viņš.
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Pie māmuļiņas krūts.

Kad reiz pēc ilgām cīņām nāc

Pie māmuliņas krūts,
Tad atkal vieglis top tev prāts,

Kas bij tik skumīgs, grūts.

Tas tevim atkal labu dar'

Un sirdī priekus lej,
Jo nu šī atkal ticēt var

It visai pasaulei.
Tev jāatzīst, ka pasaule
Tik ļauna nevar būt

Jo vēl tu sirdi atrod še,

Kas karsti, šķīsti jūt.

Kad reizi senās bērnu dienās

Kad reizi senās bērnu dienās

Man jāiet bij gar upīti,
Tad sargāja no dziļās dzelmes
Man mātes roka bailīgi.

Bet tagad: vai gar viņu ejot,
Man kājas slīd un nomaldās,
Vai pats ar' lecu dzestros viļņos —

Neviens, neviens vairs nebaidās.

Sargeņģels 49)

Tumšā mežā cilā kājas
Ceļavīrs kāds sirms un vecs;

Tās jau nogurušas, vājas;

Viņa acs vēl tikko redz.
2)

Smaga nasta nospiež viņu,

Ceļš tik stāvs un bailīgs šķiet;
Un vējš satver nabadziņu, —

Bet tam vajag, vajag iet!

Tak, kad posts visvairāk baida,
Kad tas drošs vairs nav nekur,
Dievs tad eņģelīti raida,

3

)
Kas to vada, kas to tur.
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Kad to vējš pie zemes loka,
Kad tam visa dūša

4) zūd, —

Tad to paceļ stipra roka,
Palīdz tam uz priekšu kļūt.

Un tā vada viņu droši

Briesmām cauri labais gars,

.Kamēr ceļa galā spoži

Atspīd cerīb's ugunsstars.

Tādēļ cilvēk, zemes būdās

Dzīvo, staigā drošu prāt',
Jo tev bēdu dienās grūtās

Eņģels sargādams stāv klāt.

Divas actiņas

Man divas acis modri,

Kā daiļas zvaigznes spīd,
To stari man tik spodri
Uz dzīves ceļa krīt.

Tik tām es ticu visu,

Tās mani nepiekrāps;
Kad bēdās izsamistu,
Tad viņas mani glābs.

Cik reiz man māja jautri
Dažs sārtu lūpu smaids,
Cik reiz ar' mīļi, kautri

Dažs acustaru laids.

Bet vai gan bija šķīsta
Aiz smaidiem slēpta sirds?

Tik nevainība īsta

Šais actiņās man mirdz.

Cik karsti, mīļi glaimi
Jau skanējuši man,

Un pie cik krūtīm laimi

Es velti meklējs gan! —

Bet, kad ar mēmu staru

Šīs acis mani skat',
Par mīlestības varu

Es nešaubos vairs tad.
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Un kad reiz laika jura
Man mūžs uz galu ies,

Kad pienāks diena sūrā,

Kur mani aizsauks Dievs, —

Tad sāpes nesajutīs

Vairs miesas, kad tās mirs,

Jo iz šīm acīm krūtīs

Tad asaras man birs.

Kā zvaigzne

Kā spoža zvaigzne gaismu rāda

Man dzīves naktī mīļākā;
Bet tā no manis ar', kā tāda,

Stāv bezgalīgā tālumā.

Un mana sirds, kaut velti cīnās,

Bez kā jebkad to sasniegt var, —

Tā tomēr domās apmierinās,

Ka cits to nespēj sasniegt ar.

Manai tēvijai 51)

Tu uzsmaidi man, dārgā tēvija,
Tik uzticības pilna, gluži kā

Uz mani bērnu dienās skatījās
Reiz dārgās, mīļās mātes actiņas.

Vai tu, kā īsta māte, nešaubies,
Bet zini to, ka es tavs bērns paties';
Un, itkā tā, pie sevis jūti gan,

Ka ari tu patiesi mīļa man?...

Latvju meitiņas bučiņa 52)

Kā dienvidniece mani vilināja, x)
Kad tā ar liesmu skatiem manim uzsmaidīja!
Bet viņas skūpsti itkā 3) uguns lija
Man dziļi sirdī un to dedzināja...

Tad ziemeļnieces rāmais skats man māja
Un īsto laimi manim apsolīja;

Bet viņas skūpsti,
4) ak, tik salti bija,

Ka drīz uz sirds man ledus kārtu krāja.
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Un dzimtenē nu ņēmu līgaviņu,

Tās bučiņas, tik mīlīgas un siltas

Kā vēsmas ziedonī man sirdi atkausēja.
5)

Tā zeme kūst, kad saule skūpsta viņu,

Un tukšās druvas atkal ziediem pildās.
6)

Un to tik latvju meitas buča spēja.

Dzimtene 53 )

Vienreiz tik uz plašo stepi
Skatīties kad vēlos es,

Ak, kā pārņem ilgošanās
Tad pēc tālās dzimtenes!

Vēlos atkal redzēt ciemu,

Kurā reizi mitu pats,
Un ir būdiņu vēl skatīt,

Kur tev' sastapa mans skats

Un man atmiņā nāk brīži,
Kad pār lūpām mēdza plūst

Tevim mīļās tautas dziesmas

Un pat raizēs neapklust.

Kad tu daiļu meiču vidū,
Vaiņags kuplos matos pīts,

Balalaikas skaņu viļņos
Lidinājies citām līdz.

Drīz tev ari, daiļais bērniņ,

Manai vajadzēja kļūt,
Kā tavs īpašnieks es šķitos

Bagātāks par visiem būt.

Bet kā dzimtene nu esi

Tu ar' tagad tālu man,

Nevaru vairs klausīt dziesmās,

Kas no tavām lūpām skan.

Nevaru nekad vairs tavās

Mīļās acīs ieskatīt,
Vientulības mokas mani

Talā pasaulē sāk dzīt.
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Bet tur augšā satiksimies,

Kad man nāve pienāks klāt

Un šī cerība tik iespēj
Mani sāpēs mierināt.

Vēja pūšana s4)

Vējš, ak vējš! tu saceļoties
1 )

Atnes man no austruma

Ilgošanos projām doties,
2)

Ceļot jūrā, tālumā.

Kaut par visu pasaul's ēku

Spētu staigāt nakt' un dien',
let pa tumšu meža teku

Un kur karstais samums skrien

Tā es visu mūžu steigtu
Cauri zemju zemēm iet,

Kamēr sirds man pukstēt beigtu,
Nāve vērtu

3) acis ciet.

Tad lai manim mīļas rokas

Tanī vietā krustu ceļ,

Kur virs zemes beidzu mokas,

Kur man vienreiz
4) mieriņš zeļ.

Lauks

Kā plašā jūra viļņo lauks

Un mierā nenostājas:
Drīz saules staros smaida jauks,
Drīz tumšas ēnas klājas.

Es esmu lauks. Kā mākons slīd

Pār mani pāri bēdas,

Bet tiklīdz atkal saule spīd,
Vairs nepaliek ne pēdas.

Tā vaigs man allaž smaidīt prot,
Un ēnas drīz tur dzēstas, —

Tik dziļu krūtīs vagas rod,

Kas jaunībā tur sēstas.
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Viļņi 55)

Kas lai izzin vilnu skaitu,

Kuri plašā jūrā steidz,

Cits pēc cita savu gaitu

Krasta malas smiltīs beidz.

Cilvēk, jūras viļņos vari

Savas dzīves bildi just:

Gluži tā bez zinas ari

Tev vaj'g beidzot smiltīs zust.
x)

Rudenī 56)

Vēl uz koka zaļa lapa
Viena saltā vējā trīc;
Vēl uz skumjā, bālā vaiga

Sārtums brīžiem pamanīts.

Zaļā lapa, košais sārtums,

Ko vairs spējat piemānīt!
Rudens tomēr kalnos, lejās —

Rudens tomēr sirdī mīt.

Rudenī 57)

Salts vējš caur kailiem kokiem slīd,
Šur tur vēl bāla lapa krīt,
Šur tur vēl reta puķe zied,
Uz pļavas gans it skumji dzied.

Es krasta malā stāvu kluss —

Tur lejā strauts kā sapnī dus:

Tas smuidro niedri neaizmirst,

Kas tagad pļauta vējā irst.

Un vilnos saules staru laids

Tur mirdz kā žēli laimīgs smaids —

It viss ir tā kā bijis jau,
Tik tevis, tevis te vairs nav!

Rudens 58)

Vel uz koka bala lapa

Šūpojas, kā vientule,
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Bet ir to drīz viļņu kapa

Rudensvēji nogremdē.

Vientulim tā tukšā laukā

Aiziet dzīves dienas man:

Kādēļ mani nāves auka,
Tu tik ilgi saudzē gan?!

Rudens migla 59 )

Zeme, biezā miglā austa,

Rāmi snauž, kā ziemas sniegā;

Apkārtne, kurp acs vien tausta,
Pazūd itkā sapnis miegā.

Un no nemīlīgā gaisa

Visi koki slapji metas,

Nobirušām lapām kaisa

Pakaļ lāses smagas, retas.

Piepeši no augšas skanas
Nāk, tur dzērves skrienot klaigā,
Bet it drīz viss, kā bez maņas,

Nogrimst klusumā jo baigā.

Liekas, itkā milzu dabā

Katra dzīsla pukstēt stātu,

Un, ka tādēļ debess glabā

Savu vaigu, miglā klātu.

Tā mēdz bērnam mirstot autu

Klāt priekš vaiga mātes rokas,
Lai tam skatīt neatļautu

Savas sāpes, savas mokas
...

Slapjumā trīc priežu zari,

Nosarmojuši jau balti, —

Un es steidzos, jo man ari

Pārskrien drebuļi jo salti.

Ziemā 60)

Zoneta

Aiz tumšā meža saule noriet naigi,

Kā bēgdama no izmirušā lauka;
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Nu puteņus par to sak bārstīt auka:

Tā šķidrautā tiek tīti līķa vaigi.

Un tukšie zari šķiet tik asi, slaiki,

Kā rikšu sauja, ko priekš soda brauka;
Sirds dreb, kad sniegs, ko vējš no kokiem slauka,
Kā smiltis, kapā krītot, nodimd baigi.

Tik egle, raug, tā teic, ka nav viss miris,

Jo, kaut gan sniegs ir viņas zaros biris,

Tā tomēr stāv kā pavasarī zaļa.

To vēro sirds, kad dzīves salnas draudē,
Nekad ir tu tad visu nepazaudē:
Pār cerību nav bēdām ļauta vaļa.

Nelaimīgajiem 61)

Kam, cilvēk, sūdzies tu?

Kam sērojies un vaidi?

Vai pasaulē tu viens,
Kam jācieš sāpju spaidi?

Visapkārt skaties jel,
Kā laimes vidū dragā,

Kā tevi, dažu vēl

Ar' liktens roka smagā.

Tur pļavā, kamēr zied

Vēl citas, lūk, jau vīta

Cik daža puķīte,
No kājām samīdīta.

x)

Un zaros putniņš sēž,

Dzird žēli brēcot viņu:
Tam vanags laupījis
Ir dārgo līgaviņu.

2).

Un dažreiz nieks vien ir

Tas, ko tu, cilvēk, zaudi,
To pirms jel apskaties
Un tad tik ej un raudi!
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Dzejols 62)

Saltā zeme vaļā *) taisās,
Ziemas cietais ledus kūst, 2)
Jauni ziedi, lapas raisās,

Kad sāk lietus straumes plūst.

Citādi ir sirdī — ziedi

Pēdīgie tur zūd un vīst,

Ledus segs to apklāj cieti,
As'ru lietutiņš kad līst.

Kad vējiņš lēnas 1) skaņas 63)

Kad vējiņš lēnas*) skaņas

Kā trīcēdams
2) šurp nes

No klusās miera vietas,
Tad krūtīs jūtu es:

Tur tumšais kaps man' gaida,
Tur būšu izcietis.

Mans kaps? — Ak nē, tad drīzāk

Mans pestītājs ir šis.

Bet viņas tumšās '"') acis,
Tik daiļās, viltīgās,
Kur dvēsele man grima,
Mans īstais kaps ir tās!

Bēru dziesmas skan 64)

Bēru dziesmas skan tik klusu

Meža malas kapsētā,
Jaunu puisi tur uz dusu

Dzestrās smiltīs guldina.

Meičas, cik jūs skumjas esiet,
Viņa dēļ ka raudiet vēl! ...
Ak, ja mani kapā nesiet,
Tad nevienai nebūs žēl.

Aizgājis 65)

Gan ziedons katru gadu
No jauna atgriežas:
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Bet citam, jaunam puķēm,
Ne tām, kas vītušas.

Tā, kapā lūkodamās,
Tur bāla meiča stāv,

Un sirds tai žēli saka:

Tavs ziedons bijis jau!

Jel neraudi! 66)

Vai raudāt, daiļais bērns,

Jel vienreiz nenostāsi?

Vai domā: laime plauks,
Ja tu to slapināsi?

Nē, laimes zieds — tas ir

Kā puķe, kas zied skaisti:

Ja reiz tā vītusi,
Par velti tad to laisti.

Bet, ja tu nerimsies

Vēl as'ras straumēm lieti,

Tad tanīs noslīks tev

Ir vaigu sārtie ziedi.

Mana mīlestība 67)

Ak, mana mīlestība

Vis nebij kā liels stāds,
Kam katris gleznais zariņš
Ir daiļiem ziediem klāts.

Tā bij tik kā mazs dīglīts,
Kas zemes klēpī zeļ

Un, kad tā laiks ir nācis,

Sveiks savus valgus šķeļ.
Tā ar šis dīglīts auga

It mīlīgs, jauks un stalts —

Te uzspiedās tam akmins

Kā ledus ciets un salts.

Un zem šā sloga vīta

Drīz gleznā lapiņa —

Un, ak, šis akmins bija

Uz tava kapiņa!
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Debestiņa

Cik bāli naktī sapnī mirdz

Man debestiņa daiļi,
Ka atkal rāma top man sirds

Un nepukst vairs tik baiļi.

Jeb vai tā debestiņa nav,

Bet tavas zilās acis,

Tu, dārgā, ko tik agri jau
Es esmu kapā racis!

Kam, karstais stars 68)

Kam, karstais stars, man krūtīs

Tik dziļu slīdējis?
Vai meklē tur kas zudis,

Kas sen jau novītis?

Vai tu tur meklē vietu,
Kur puķei reiz bij zelt x),
Lai varētu tās ziedu

No jauna gaismā celt?
2)

Ak, velti, viss par velti, 3)
Tas ir kā klinšu lauks,

Kur ziedus nespēj celti

Pat saules stars jo jauks!

Ļaujat vēl, lai skatu 69)

Ļaujat vēl, lai skatu es to pusi,

Kur nu augstu smilšu kopu redz:

Dusi dārgā, Dieva mierā dusi,

Smiltiņas lai tevi viegli sedz!

Ļaujat, buču lai uz krustu spiežu,

Kuru zajas virknes koši tin:

Sargā kapu, kad es tālu iešu,
Ka to laužu kājas nesamin.

Bet tas pats reiz salūzis un zudīs,
Vējš tad smiltis drīz būs aizpūtis,
Un kas pāri staigās te, vai jutīs,
Kas še savu laimi guldījis?
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Tavs kaps tik jauki pušķots 70)

Tavs kaps tik jauki pušķots
No tālienes man šķiet:

Tas, apklāts puķu virknēm,

It visās krāsās zied.

Bet tuvumā man nākot,

Šis jaukums izzūd viss —

Tur gul tik vītušās lapas,
Ko vējš tur kaisījis.

Tava ģīmetne 71)

Vienu stūri manā šķirstā

Puķēm izgreznotu redz:

Tavu ģīmetni tās sedz,

Līgaviņa neaizmirstā.

Vakaros es klāt tur eju,
1)

Nemu puķu virkni nost.

Kādas atmiņas tad most,

Kad es redzu tavu seju!

Kad pie lūpām viņu lieku,
Karstums tad caur krūtīm iet.

Un man allaž, allaž šķiet,
Ka no tevis skūpstīts tieku.

Jo tā smaida tikpat cēli,

Kā tu senāk mēdzi smiet

Un es šķirstu veru ciet',
Un man asaras rit žēli.

Dziesma

Kā mīlu pastaigāties
let klusās kapenēs,
Kā ilgodamies stāties

Pie zaļā kapa es,

Kur sniegs no liepas skaistās

Balts smaršīgs ziedu bars,
Un kur no debess laistas
Tik mīlīgs saules stars!
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Šai stūrī vēsa, klusā

Būs atvērts reiz mans kaps,
Kur miesas nāves dusā

Man guldinātas taps.
Tad pirmo reizi tanī

Salds miers man uzsmaidīs.

Tur pirmreiz projām mani

Neviens vairs neaizdzīs ...

Un ziedu laikā raisīs

Sev liepa ziediņus,
Pār kapu saldi kaisīs

Šos šķīstos krāšņumus.
Tā jaukums, kas man tapa
Še pasaulē viss liegts,
Tak pēdīgi pie kapa
Man pirmoreiz tiks sniegts.

Kad vas'ras saule smaidīs,

Tad tā, pirms norietēs,
Uz kapu starus raidīs,

Kas viņu zeltīt spēs.
Un tā tik kapa smiltīs

No likteņa kļūs velts

Un sausos ziedus pildīs
Mans pirmais pasaul's zelts.

Un kad viss aukā drebēs,

Kad migla kapu tīs,

Un kad no tumšās debess

It smagas lāses līs, —

Cik mierīgs tad tai dienā

Es dusēšu tur, kaut

Tik debess pirmā — viena —

Būs, kas par mani raud!

Kapsētā 72)

Tur viņš dus, un viņa sirds

Klusa; nu vairs nepukst tā,

Kaut tā kapam tuvojas,
Kas to nāvē iedzina.
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Nejauši uz kapu tā

Uzliek kāju smiedamās,
Te tai uzraksts acīs krīt,
Viņa nobāl, atraujas.

Esi droša: mirons jau
levainots vairs nevar kļūt,
Ja tev dzīva nebij žēl,1)
Nu viņš nekā nesajūt.

Mans kaps 73 )

Man akmeni uz kapa
Un krustu nelieciet, 1)
Tik mazās, vieglās puķes
Tur virsū uzstādiet.2)

Jo visu mūžu nesu

Es grūtu krustu gan:
Lai mazākais pēc nāves

Tad viegli būtu man.
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Humoristiski un zatiriski

dzejoļi

Skaistā dzejniece 74)

Gan tur pie debess velves

Daudz spožu zvaigžņu spīd;
Gan Daugavā ar' viļņu
Vai neskaitāmu slīd;
Gan putniņu ir zaros

Daudz simtu tūkstošu —

Un tak, mans bērns, tev iraid

Daudz vairāk tikumu.

Tu smalki izglītota,
Un sirds tev daiļi jūt,
Un tavu acu liesmās

Pat zvaigžņu spožums zūd.

Tu būtu tiešām eņģels
To vainu izņemot,
Kas tevim manās acīs

Daudz nepilnības dod.

Tev mīlestības vārdi

Tik tukšas skaņas šķiet,
Un manām karstām bučām

Tu lūpas aizslēdz ciet;
Un ja tev acīs raugos,

Tavs skats ir auksts un kluss;
Tu grāmatā tik skaties
Un taisi dzejoļus!

Jel darīsim to abi,
Priekš kā mūs radīj's Dievs,
Tad ar' bez šaubīšanās

Mums labāk izdosies:
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Jel skūpsti tu tik mani,

Un skūpsti, skūpsti vien,
Gan dzejoļus no manim

Tad dabūsi arvien!

Bučo mani!

Ak tu, mazā šķelmīte,

Izliecies, ka mani še,

Garām ejot, nepamani!

Ko? tu izbēgt gribi vēl?

Rožu lūpu meitin, jel
Bučo mani!

Kādēļ mēģini to liegt?

Mulķīte, tu gribi kliegt!
To jau dzirdēs mežā gani.

Klusi tak, tā neredzēs

To neviens, kā tikai es.

Bučo mani!

Jeb vai bučoties tev kauns? .

Buča, bērns, nav nekas ļauns;

Debess liesmas slēpjas tanī.

Ja tev kauns, tad aizver ciet

Actiņas — tā vieglāk iet.

Bučo mani!

Kādēļ cīnies pretī tā?

Buča nieks ir, mīļākā:
Tur nei pēdas nepamani.

Dzirdi jel, kā sirds tev pukst,
Mīlīb's dievs tev ausīs čukst:

Bučo mani!

Nu, ja nē — ar varu tad

Lupas lūpām spiežas klāt...

Cik tur salds, tu, laikam, mani!

Ai, un kauns tev ar' vairs nav,

Jo bez mitēšanās jau
Bučo mani...
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Kādēļ? 75)

Ar mazu, skaistu meičiņu

Es kopā audzis biju,

Un, zināms, viņu mīlēju,
Kaut to gan nesacīju.

Bet liktenis mums neatļauj
Būt vienmēr mīļo rokās;

Viņš, skaudīgs, drīz no tiem mūs rauj, —

Ir man bij just šīs mokas.

Un šķiroties it klusu tā

Man roku pretīm sniedza;

Es mutes kāroju — nekā,
Šo piemiņu man liedza.

Bet vai ar' ziniet, kādēļ gan

Tik nelaimīgs es biju,
Ka mutes nedeva tā man? —

Nu, es tai — neprasīju.

Apmierinājums 76)

Kad ar varu tevi saķēru,
Buču tev no lūpām laupīju,

1

)

Dusmīgi tad muguru man griezi,

Kā kad tūliņ prom no manis iesi.

Mīļais bērns, ja manim nedusmo,

Izlabot jau atkal varam to:

Ja man atstāt negribi šo muti,

Atpakaļ tad vari atdabūti.

Tāvaitā

Kad Dori slepus saķēru
Reiz tumšā vakarā

Un nobučot to gribēju,
Šī kliedz: „Jūs bezkauņa!"

Par tam es aizskārts palaidu
To vaļā; tikpat tā,
Kaut bučojis to nebiju,

Ar' kliedz: „Jūs bezkauņa!"
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Toreiz un tagad

Kad biju puisītis it jauns,

Vēl nepazīts, bez slavas,
Tad meičām tomēr nebij kauns,
No manim, kad bučoties lāvās.

Bet vecumā tagad, kur slavens es,

Vairs nezinu, kādēļ gan jaunās

Un citkārt tik mīlīgās meitenes

Ar manim nu bučoties kaunās.

Ērmoti 77)

Kāds teica, ka tik deguns
Tad sarkans paliekot,
Kad lielu pulka vīna

Un šnaba iedzerot.

Nu sakiet tad jel paši,
Vai ērmoti nav tas?

Jo citādi pavisam
Man reizi gadījās.

Lūk, bučojot reiz brūti,
Mans deguns piespiedās

Pie vaiga tai, caur kam tas

It sarkans palikās.

Mūžība 78)

Tik vien tevi visu mūžu,

Dārgā, mīlēšu;

Mūžam uzticīgs tev būšu —

Tā tev zvērēju.

Cik šī mūžība ir gara,

To es zinu nu:

Jo jau otrā pavakarā
Citu bučoju.

Pirmā

„Ja tevi, saldo meitiņu,
Es tevi pirmo mīlu,
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Jel tici, ar šo vārdiņu
Vis tevi nepievīlu!"

Un, kamēr apkampjamies mēs

Es domāju it klusi:

„Vai pirmā, kas man neticēs,
Vai pēdīgā gan būsi?!"

Katiņas gaudas

Reiz Katina, no dārza izskriedama,

Kur iegājusi bija pastaigāt,

Pie mātes krūtīm metas raudādama

Un elso, kā kad būtu gals jau klāt.

„Kas tev, mans bērns?" tā sāpēs prasa māte,

„Kas tev ko darīj's, ka tu raudi tā?" —

„Ak, Jānis mani," — atšnukst beigās Kate.

„Nū, ko tad, bērns?" — „Viņš mani bučoja!" —

„Tas neģēlis!" tā māte dusmās saukā,

„Lai viņš tik vēlreiz teitan ieronas,

„Tad tūliņ likšu sviest no mājas laukā,

„Lai tas vis nedar' tādas muļķības!" —

„Ak, nē jel, māte, to es neatļautu:

„Es neraudu, ka viņš man bučojis;

„Lai Dievs man pasarg! es tik tādēļ raudu,

„Ka viņš to agrāk vēl nav darījis!" ...

Kā Matilde tik bezsirdīga

Kā Matilde tik bezsirdīga, daži brīnās,

Man tomēr tik liels brīnums tas vairs nav,

Jo cik daudz reiz tā sacījusi jau,

Ko katris no tās veciem mīlētājiem zinas,

§os vārdus citam laimīgajam gan ik dienas:

Še mana sirds, tev dāvināju šo,
Tā kaut tai simts ar' būtu bijis to,

Nu tomēr krūtīs neatrastos vairs nevienas.
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Pēdīgais ceļš 79 )

Jau Līniņa ir gadu divdesmit,
Un tādēļ tēvs teic meitai: „Mīļā Kate,
Vairs neklājas, ka viņa pie mums mīt,
Ir laiks, ka tā par sevi gādā pate.
Man šķiet, to vaig' par saimnieci kur dot

— „Nē, tā no saimniecības maz vēl prot."

„Nu, tad par guvernanti jāraida ir tā."

— „Priekš tam vēl jauna tā un muļķīga,
Un tur tik meklē prātīgas un vecas,

Kas saprot jau ar bērniem apieties."

„Nu, ja nekur tā neder, tad paties'
Tik atliekas, — ka viņa precas!"

Acis un lasīšana 80)

Ka acīm kaitē lasīšana —

Kas teica to — ir melojis.
Un kas to tūliņ nenomana,

Tam piemērs šis to pierādīs.

Man mīļākā iekš acīm lika

Sev tikdaudz lasīt krēslībā,
Un tak nekas tām nenotika,
Bet gaišāki tās spulgoja.

Ka acīm kaitē lasīšana —

Visvairāk krēslā, vakarā —

To nu gandrīz ikkatris mana,

Ka teikums šis nav taisnība.

Vecpuiša nelaime 81)

Reiz, dziļās domās nogrimis,
Es šurp turp staigāju,
Ta sen bij pīpis izdzisis,
Bez kā to manīju.

Un mazā spodrā mājiņā,
Pie bērzu birzītes,
Tur, kaut gan krams bij kabatā,
Pec uguns gāju es.
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Jo lūk, caur sētas treliņiem

Bij skuķīts redzams kāds,
Ar vaidziņiem tik apaļiem

Kā pienā nomazgāts.

Un tikko lūdzis biju tās,
Jau uguni tā šķeļ,
To dodot, spulgās actiņas

- It droši augšup cel.

Bet es kā apburts apstājos,

Nei paldies neteikdams,

Tik actiņās tai skatījos,
Ir projām neiedams.

Ak, kam šais acīs skatījis,
Kas tur kā ogles mirdz —

Nu pīpis tak man izdzisis

Un liesmās deg tik sirds!

Nemierīgais

Cauru nakti, līdz aust rīts,

Miegā neielaidos,
Jo bez miera, nomocīts

Šurp un turp es svaidos.

Ko vien daru, velti tas.

Kā lai beigt šīs mokas?
Velti pēc to cēlējas
Stiepju savas rokas.

Un kas tas, kad laiks tik vēls,
Traucē man no dusas?

Vai tas manas mīļās tēls!
...

Ak nē, tās ir — blusas!

Senāk un tagad 82)

Kad senāk, vasarā

Uz dzimteni es gāju,
Cik citādi bij viss,

Kad pakalnā tur stāju:
Tad nākot kalniņā,
Kur lejā tēva māja,
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Jau skaņas priecīgas
Man mīļi sveicināja.

Jo birzes biezumos,

Tur straujas upes malā,
Cik skaļi pogāja
Tad mazā lakstīgala!
Un druvā arājinš

No sava arkla skrēja,

Tas jau no tālienes

Man pretī gavilēja.

Bet nu, tur stāvēdams,
Tik redzu tukšu druvu,
Vairs sveiciens neatskan

Nei tālumā, nei tuvu.

Nu klusu birzītē

Ir pogāšana salda,
Nu laukos, pļavās ar'

Tik klusums daiļš vien valda.

Vai bēdzi, lagstīgal,
Tu prom uz citu pusi?
Vai esi beigusies,

Ka nu tik ilgi klusi?
Vai tu ar, arājin',
Kas teitan vagu dzini,

Jau guldīts kapiņā,
Ka man vairs nesveicini?

Nē, pogātāja gan

Vis projām neaizbēdza:

To zēns kāds saķēra

Un cietā būrī slēdza.

Tai būrī noskumties

Ir bargais liktens lēmis ...
Un nabags arājiņš? —

Ak, tas ir — sievu ņēmis.

Vīrs un sieva 83)

Sieva: „Vai nav netaisnība tīri,

Ka par sievietēm jūs, vīri,
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Tādi lieli kungi esat

Un šo vārdu lepni nesat,

Kamēr mums vien vajag strādāt,

Dien' un nakti par jums gādāt.

Tā tu atrod katru rītu

Brokastu jau uztaisītu,

Un, kad vakaros sen dusi,

Neesmu vēl pabeigusi
Traukus tīrīt, zeķes adīt,
Tavu saimniecību vadīt.

Es to labāko sev liedzu,
Jo kad tevim baudīt sniedzu,

Un lai tev nav jānokaunās:

Lāpu drēbes, šuju jaunas.
Bet vai nu man sacīt vari,

Ko tad tu gan īsti dari,
Kad tev sniedzu katru baudu?" —

Vīrs: „Es? es priekš tam pelnu naudu.'

Sievas

Sievas, jūs es esmu cienīgs,
Jo caur jums mūs' zemes dzīves brīži

Pārvēršas gan īstās debesīs,
Un tur esiet tad mūs' eņģelīši.

Bet, cik bieži ari notiekas,
Ka caur jums mūs dzīve top par elli,
Un tur atkal, mīļāssieviņas,
Jūs tad esiet mūsu īstie velli.

Debess un elle 84)

Dievs, radīj's pasauli, it taisni sprieda:
Ka zilais plašums debesis

Un sātanu ar elli zemē svieda,

Kur dziļu iekšā rakās šis.

Tā stāstīts tiek; un Dieva bērni priekus
No augstās debess gaidīja:
Tie ticēja, ka ļaunos grēciniekus
Pie sevis peklē dziļi ierāva.
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Bet, ak, cik drīz jau nāca citi laiki,
Kad ļaunie sāka apgalvot,
Ka zilais plašums tikai tukši tvaiki,
Un elles nekur neesot.

Dievs svētās dusmās tādēļ sprieda sodu

„Jūs, zemes nieka tārpi, jūs!
Šeit debesi un elli kopā dodu,

To jums virs zemes just jau būs.

To teicis sievas Tas virs zemes laida,
Un katris zin, cik sods šis grūts,
Jo kaut gan debess sievu acīs smaida,
Tak elle viņām glūn iekš krūts.

Labi un - -?

Dievs tas Kungs, kad vīru radīj's bija,

Pasaulei kad ausa sestais rīts,

Tad Viņš savu darbu apskatīja,
Teica: Tas ir labi padarīts.

Bet, kad pacēlās iz vīra ribas

Zem tā rokām pirmā sieviņa,
Mīļais Dieviņš tad aiz pārsteigtības,
Kā to lasām, teicis nav nekā.

Sievieši un vecpuiši

Ka sievieši ir eņģeli,

To neliedzu es vis,
Bet tādēļ ari vecpuiši
Nāks tiešām debesīs.

Jo kad tos Dieviņš gribētu
Pie velniem ellē likt,
Tad tie tak laimi baudītu —

No sievām vaļā tikt.

Taure skan! 85)

Balles balada

Veca pils — viesi nāk

Vakara — dancot sāk;
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Kungi lec, kundzes līdz,

Zoles klaudz, grīdas trīc.

Dancis beigts; — te tik klau!

Taure dobji atskan jau;

Logi dreb; — visi pras'
Bailīgi: „Kas tad tas?"

„Turki nāk!" tā viens sauc.

Citi jau ārā šmauc. —

„Mierā!" taurnieks sauc, ko spēj —

Un pie tā visi skrej:

~Kas te gan" — tas prasa nu —

„Pazaudējis turn i r v ?"

Viņai

Kad man nāks stunda pēdīgā,
Tad gribu vēlēties:

Par stabu man uz kapiņa
Lai tevi noliek Dievs.

To darīdams lai noteiktu,

Ka tev būs rūgtīgi
Priekš katra raudāt asaru,

Ko tāpat pievīli.

Un dienā, kad iz kapa man

Būs jāiet priecīgi,

Tad, viltiniece, tiešām gan

Vēl rūgti raudāsi!

Man gan nospriests

Man gan nospriests, ka man visu mūžu

Pasaulē būs vienam nostaigāt,
Jo neviena meiča mīlestību

Negrib dzejniekam vairs dāvināt.

Un kāpēc tā? Ja, tas notiek tādēļ,'
Ka ikkatris dzejnieks nesmuks ir,
It tāpat, kā putnus, kas dzied jauki,

Nesmuks izskats ar' no citiem šķir.
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Labs līdzeklis

A.

Teic, ka jūs sievu ienaidnieks?

B.

Ak nē! man sievas redzēt prieks!

Reiz dusmīgs uz tām biju gan,

Bet gadījās labs līdzeklis, —

Un nu tās atkal mīļas man.

A.

Ak teiciet, kāds gan bija šis,
Lai es ar izlietot to spēju?

B.

Es, lūk, nevienu neprecēju.

Patiesība

Jaunam esot, meičas

Ļoti tikās man,

Vēlējos, kaut visas

Precēt spētu gan.

Beidzot tad ar reizi

Vienu precēju,
Bet jau no tās pašas
Man par daudz ir nu,

Vienreiz tik 86)

Vienreiz tik tev sacīt vēlos,
Ka tik ilgi, kamēr še

Krūtīs dzīvīb's liesma kvēlos,
Tu tur būsi valdniece.

Vienreiz tikai mīli, klusi
Lai no tavas mutes skan,
Ka ir tu man laba būsi,

Ka tu piederēsi man.

Vienreiz tik lai noskūpstoties
Tavas lūpas manas sedz —
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Tad es labprāt nave doties

Gribu tik, kad būtu vecs.
4)

Dabas pienākums 87)

Ko sūdzies, draugs, par meitenēm,

Ka tām, kaut skaistums vaigā
4) smaida,

Tak sirdis reizām tumšas ir,
Un pilnas ļaunuma un naida.2)

Jel tici, tā tam vajag būt,
To 3) pati daba nolēmusi...

Lūk,
4) mēnesis, tik skaisti spožs

Ar' ir ar tumšu otru pusi.

Poezija un proza 88)

Pec svešas idejas

„Vai strautiņus tu redzēj's gan,

Kas tur caur pļavām laistās,
Kur apkārt jaukas dziesmas skan

Un viļņu troksnī saistās?"

Es redzēju gan strautiņus,

Kā peļķes zaļus, seklus,

Un divas sievas lamājās

Tur, velēdamas kreklus.

~Vai kapsētā tu bijis jau,
Sai klusā miera teltī,

Kad saule dienas vidū stāv

Un krustus stariem zeltī?"

Es kapsētā ar' biju reiz —

Tur kapu racējs mieru

Bij nometis un pusdienā
Tad ēda ceptu sieru.

„Vai tu gar pili gājis gan

Uz krauja upes krasta,
Kur skaņas baigas, drūmas skan

Un vecas teikas stāsta?"

Gar pili iedams, dzirdēju,
Kā kauca balsī skarbā



170

Kads suns, kam iespiedusies tur

Bij aste durvju starpā.

„Vai tu gan kalnu redzējis
Ar sniegu, ledu segtu,

Cik krāšņi mirdz un laistas viss,

It kā kad liesmām degtu?"

Tur stāvēju —

ne_ augstu bij
Kāds gans sev budu racis,

Un, man uz augšu skatoties,

Tas piespļāva man acis.

Cīrulīts

Ka cīrulīts tik agri

Jau slavu Dievam dzied,

Un es tik ilgi gulu,

To jūs man pārmetiet.

Un kas tur ar' liels brīnums,
Šis cīrulīts paties'
Tak vakarā, kā es gan

Vis nebūs piedzēries.

Divi kapi 89)

Kapsētā, lūk, divi kapi veras,

Viens no tiem ir cieti aizmests drīz,
Tur bez dziesmām aprok nabadziņu,
Bada nāvē viņš ir nomiris.

Bet pie otra atskan visi zvani,

Slavas runas tur tiek turētas,
Tur tiek guldīts vīrs, tā nopelns šitāds

Nomira ar trieku — pārēdies.

Dzīves gudrība 90)

Pec svešas idejas

Reiz ērglis pārsteigts kāds it dikti

Uz augstas klints redz gliemezi
Un prasa šim: „Kā tu gan tikti.

Tik augstā vietā iespēji?"
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— „Nu, mīļais kungs, ta pamaziņām —

Ar līšanu," šis atbild viņam.

Svētais Pēters un kritiķis 91)

Jaunlaiku pasaciņa

Reiz pie paradīzes vārtiem

Kritiķis kāds klauvēja;
Bet to Pēters — ar šiem vārdiem

Prom no sevis raidīja:

„Vienumēr tu esi sīvi

Nomocījis dzejniekus,
Tādēļ tev ar tādu dzīvi

Vienu gadu baudīt') būs.

Ja to darīsi, tad vari

Gan vēl ietikt debesīs,
Bet ja nē, tad ļaunie gari
Tevi elles mokās dzīs" —

Šis ar to nu projām steidzas,

Domādams, ka viegli ies;

Bet, vēl iekams mēness beidzas,
Nāca atkal — lūgdamies:

„Pēter, pateicīgs tev būšu,
Ja vēl ellē 2) varu kļūt:
Labāk ellē visu mūžu,
Nekā gadu dzejnieks būt!" —

Bet to Pēters ņem pie rokas

Un teic, vezdams debesīs:

„Mēnesī jau elles mokas

Dzejnieks visas 3) izcietis!"

Manas sliktās dzejas

Sliktas dzejas vien, jūs sakiet,
Tagad raksta viņš,
Un par tām jau saraucies ir

Dažs skaists deguntiņš.

Bet vai manas labās dzejas

Jūs ar' lasījāt?
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Ak, jus neturējāt vērtas

Uzskatīt tās pat.

Bet nu, kad es sliktās rakstu,

Recenzenti skrien,

Ka vai kājas lūzt, un lasa

Nerimstoši vien.

Lasiet, recenzenti, lasiet!

Tas man, tiešām, prieks,
Un, kas gan tik nevainīgu

Prieku manim liegs?!

Kādēļ es rakstu

Manas dzejas netīk jums; jūs teiciet

Ka tur neko krietnu neatrod, —

Ak, jel visas veltās pūles beidziet,
Kas jums ceļas, viņas nosodot!

Es jau nerakstu, ka jums tās doti

Varu, lai jums patiktu — nekā,
Es tik rakstu, ka man pašam loti
Liela patikšana rakstīt tā.

Apmierinājums 92 )

Nabags dzejniek, sirds lai skumja
Tev vis nepaliek,
Kritikās kad tavas dzejas

Nosodītas tiek.

Zini — pasaulē gan tomēr

Atradīsies tāds,

Kas tās smukas sauks un turēs ...

Un tas būs? — Tu pats!
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Antoloģiski un epigrammatiski

dzejoļi

A. Albumdzejoļi

M. R. jaunkundzei uz vārda dienu

Prastas puķītes, ko nesu

Še uz vārda dienu jums,
Vienkāršs, ar' kāds pats es esu,

Ir mans laimes vēlējums.

Tomēr tāds uz katru vīzi

Izliekas vēl pardaudz labs,
Kaktā kad, kā es, it drīzi

Nicīgi tas iemests taps.

Es vēlētu...

(L. A. jaunkundzei uz dzimuma dienu, 1888. g.)

Es vēlētu, lai spožs tev dzīves rīts,
Lai neapēno to nei mākonīts, —

Bet kur ne rasa, lietus neuzlīst,
Tur visas puķes ari zūd un vīst.

Tad vēlu tik: Ja dzīves vakars nāk,
Lai tad tavs vaigs vēl jautri smaidīt māk,
Lai atspīdums uz tā tev maigi mirdz

No senāk laimē apstarotās sirds,
It kā pie debesīm vēl blāzmu redz,
Kad tumša krēsla sen jau zemi sedz.

M. R. jaunkundzei albumā

Ja, tu doma, ka es gan
Tevis neskatu ar prieku:
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Cilvēki, tak tici man,

Domā ļoti daudz, daudz nieku!

Atbilde M. M. jaunkundzei.

Vai akmins man uz kapa bus,_vai ziedi,
Tas man viss viens, kad iekša gulēšu;
Ar asarām tik lūdzu neaplieti

Pardaudz, jo es vēl peldēt neprotu.

Kādai jaunkundzei

Dažs sārtu ābolu tur gārdu,

Bet tārps glūn tanī iekrimties:

Tam, meitiņa, ar vaigu sārtu

Tu ari, varbūt, līdzinies.

Un tas tik zin teikt īsto vārdu,

Kas pie jums, abiem, piekodies.

O. Br. kungam albumā 93)

Kā tauriņš mīlestība apkārt lido

Un meklējas tik skaistās puķītes.
Gan draudzība ar' skaistus ziedus meklē,
Bet tā kā bitīte mums saldu medu nes.

Tā tauriņš patīkams tik ziedu laikā,
Un rudens aukās, lietū galu rod,
Bet bitīte vēl vēlas rudens salnās

Un ziemas aukstumā mums saldumiņu
x ) dod

Tad nekop tauriņu, šo skaisto nieku —

Kop labāk bitīti, pats sev par prieku!

Zināmajam albumā

Tu teic, ka kārklis priekšzīmei tev der,
Kas zemu locīties prot krasta malā,
Ka bargas aukas viņu neaizķer, —-

Un nevis staltais ozols kalna galā.

Tad locies ar' pēc katra vēja tu,
Gan visi uzteiks tavu miera prātu,

Bet es kā ozols aukām spītēšu,
_

Kaut tās ar mani drupās sadragātu.
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Kādai kaunīgai jkdzei

Ak, par daudz kautra esi tu,

No katra baidies, raujies:
Drīz vecums nāks un bučiņu

Nevienam ņemt vēl ļaujies.

Pareizi darīts tas vis nav,

Jo tu tak zini labi,

Ka augļi, kas uz koka stāv

Tik ilgi, paliek skābi.

Matildei R. albumā

Vai tu domā tādēļ, ka tu katram dur,

Kas tev aizskar, tevi jau par rozi tur?

Skaidri redzams, tad tu nezini nemaz,

Ka ar' prastais dadzis grāvmalā ir ass.

Liecies mierā, rozes ziedi tev vis nezels,
Un kas tevi iekāros, var būt tik ēzels!

M. Brg. jaunkundzei

Tava sirds

īr kā pirts, —

Jo kurš līdz šim svētumam

Vien mēs tikām,
Tam bij jābūt nomauktam

Jau it plikam.

B. Domu pērslas

Manai tautai 94)

Kas apgalvo, ka mana tauta maza, sīka,
_

Un tādēļ plaukt un zaļot mūžam nespēj tā, —

Tie alojas. Jo sēkliņa, ko zemē lika,
No mazuma vis dīgstot netiek kavēta.

Tad, mana tauta, esi sēkla tu, kas tika

No nieciņa par koku retā kuplumā;
Un lielumā, kad pirmā nebūtu tu ari,
Tad pašas atvasām dos ēnu kuplie zari.
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Jūrā cits aiz cita steidzas

Jūrā cits aiz cita steidzas

Neskaitāmi vilnīši —

Bet cik drīz jau viņi beidzas,
Krasta smiltīs zuzdami.

Viļņos cilvēks redzēt var

Bildi savas dzīvības.

Tā kā vilnis, tā tas ar'

Drīz vien pazūd smiltiņās.

Smaidi un asaras

Tik rets vien visu mūžu prieku jutīs;
Tas ir kā viesis, kas drīz projām aizsteidzas,
Un vienīgi vien sāpes paliek mūsu krūtīs,
Līdz dzīves vakaram tur viņas kavējas.
Nevis lai priecātos, Dievs pasaulē mūs laida,

Tādēļ ar' acis raud, kamēr vēl sirds mums smaida

Bet kas jau asaras ir reizi redzējis,

Tam pietiek to, viņš pēc tām nekāro vairs vis,
Un tikai tur, kur atrod jautrību, kur smejas,

Ar prieku labprāt tur ikkatris pakavējas.

Mūsu dzīve 95)

Mums piedzimstot daudz asaras jau laistās;
Kad kapā gulda mūs, tās žēli plūst, —

Ta dzīves ceļš ar asarām mums saistās,
Un tādēļ reti viņas uz tā žūst.

1)

Un tomēr — vai tas mūžam redzēts tapa,

Ka nosaucams tas būtu laimīgs jau,
Pie kura šūpuļa un dzestra kapa
Nei asariņa nobirusi nav?

Nepietiekošs apmierinājums 96)

Ka drīz pēc lietus atkal saule spīd —

Šis vārds tik patiesīgs mums izliekas,
Un tomēr to, kas liktens aukā krīt,
Nemūžam tas gan neapmierinās,
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Jo ko vairs saules stari kokam hclz,
No negaisa kas druskās sašķaidīts?

Laime un puķes

Reiz liktenim kāds nelaimīgs bij lūdzies:

Kādēļ tik puķes zied no jauna, kuras nīka,
Un laime nē, kas tikpat iznīcīga? —

„Tu alojies," bij atbilde, „kad sūdzies,

Jo tev iz kapa, zudušu kur visu šķieti.
Plaukst laimes atmiņas jo skaistie ziedi."

Laime 97)

Tu augstu kāp, lai galā noprastu,
Ka tikai lejā saule spīd jo silti;
Tu tālumā pēc glāžu suķes skrej,
Lai rod, ka ārējs spožums iespēj vilti;
Tu redzi tik, cik gaisma spoža ir,
Ja reiz visdziļākajā ēnā stājis —

Tu tik pie kapa jūt, ka laime tur,
Kur vinu neesi vis meklēt gājis.

Tu augstā vietā, kādu sasniedz grūti

Tu augstā vietā, kādu sasniedz grūti,
Nereti tad tik īsto iaimi jūti,

Kad atmiņas tev mīļi atgādina,
Ko, zems vēl būdams, piedzīvojis esi, —

Tāpat kā kalnā tevi atspirdzina
Tik tas, ko tu no lejas līdzi nesi.

Ka pats caur sevi augstu vietu guvis

Ka pats caur sevi augstu vietu guvis,
Tādēļ vēl nevari vis lielīties —

Tad dari to, ka vietā, kur.tu kļuvis
Caur paša spēku, vari turēties.

Pīlars un puķe 98)

Pec svešas idejas

Stalts pīlārs augstu gaisos paceļas,
Uz mazu puķīti, kas zemē aug,
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Viņš lepodamies lejā skatījās,
Pie sevis nicinādams to. Bet raug',

Daudz gadi zuda, pīlārs salauzts bij
Tā staltā galva, pīšļos mesta, dus

Un senāk nicinātā puķe vij

Ap viņa pieri pēd'jos krāšņumus.

Tādēļ vien, ka labi darbi

Tādēļ vien, ka labi darbi

Augļus nenes šad un tad,
Tu par viņiem spried tik skarbi,
Ka tie neder vairs nekad.

Tā tu līdzīgs ceļa vīram,
Kas it sapiktots tik redz

To, ka lietus ceļam tīram,
Dubļu kārtu virsū sedz.

Bet ka apkārtējus laukus

Nozaimotais lietutiņš
Dara auglīgus un jaukus,
To pat nepamana viņš.

Ienaidnieki

Kad labu darīdams,
Sev daru ienaidniekus,
Tad par to jūtu es

Tik patiku un priekus.
Jo labs kam nepatīk,
Labs nevar būt nekādi,
Un kas es būtu pats,
Ja draugi man būt' tādi?

Dimants

Dimants ne tik tad vien spīd,
Kad to apklāj saules stars,

Bet ir tumšā naktī slīd

Iz tā spožu staru bars.
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Tāpat ar iekš mūsu sirds

Mīlestības dzirkstele

Spirgtu gaišumiņu mirdz

Dzīves naktī — nelaimē.

Draudzība 99)

Domas maldīgas, ka draudzība

Esot pastāvīga tikai, kad

Katris zin, ka viņa draugs sirds dziļumā

Sajūt patiesīgi, taisni, šķīsti, —

Nē, tu savam draugam draugs tik esi tad,
Kad tā sirdi skaidri vis vēl nepazīsti.

Bez sāpēm mīlestība

Bez sāpēm mīlestība

Tik ātri zūd un vīst,

Kā puķe saules staros,
Kad lietus-neuzlīst.

Līdzcietība

Kā vienīgi tik lietus laikā redzi,
Cik varavīksna atspīd krāšņi, skaisti,

Tāpat ar līdzcietību iepazīsties,
Kad sūras bēdu asariņas laisti.

Vecums 100)

Kādēļ gan teic, ka vecums mūs

Mēdz darīt bērniem līdzīgus?

Lūk, tikai tādēļ vien, man šķiet,
Ka mēs, kaut dzīves vakars klāt,
Tāpat kā bērni, labu prāt'
Vēl negribam pie miera iet.

Dzejols

Dzejols it kā viesis dodas

Pasaulē, kas gaidīts nāk,
Un kur krūtis vaļā rodas,

Vietu drīz tur ieņemt māk.
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Bet lai tam nevienas krūtis

Dzestri neaizvērtos ciet,
Tad lai tas, no sirds tev plūdis.
Ar' ir tāds, pie sirds kas iet.

Šarada 101)

Liels koks ir pirmās zilbes man;

Tev aplaimojot, pēdīgā
No mīļās lūpām pretīm skan;

Un viss ir pilsēts Baltijā.
(Liepāja)

Logogrifs 102)

Mums savā pilnīgumā tā

Šo zemes
1) dzīvi saldina;

Bet ja tai galvu ņem, tad būs_
Jau tā, kas grēkos grūda mūs.

(Sieva — leva)

C. Dzirksteles

Mūs' dzejas lauks 103)

Mūs' dzejas lauks palaists gan tagadni, —

Bet citādi būt vai gan var:

Ka tik daudz, kas labāki zin,
Un tik maz, kas labāki dar'.

Cik bieži sūdzamies jau dzirdēju

Cik bieži sūdzamies jau dzirdēju,
Ka nav mums dieva dotu dzejnieku.
Bet vai jel diezgan vēl nav piedzīvots,
Ka dažs mūs dzejnieks tik tāds „dieva dots".

Kādam dzejniekam 104)

Dzejniek, tavi dzejoļi
Ir tik ūdens pilieni!
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Un, ja tos ar' kopa liek,
Tad ne strauts, bet — peļķe tiek!

Jautājums

Ja tik labus dzejoļus
Vien es rakstīt spētu.

Sakiet, kritiķi, kam jūs
Tad gan vajadzētu? ...

Kādam kritiķim 105)

Par mūsu rakstniecību tu tik bargi spried,
Ka viņā krietnis neesot nekas: —

Lūk, salmam jau ar' lauka vidū šķiet,
Ka pasaulē tik salmi atrodas.

Kritiķiem

Kaut gan manus dzejoļus
Zaimojiet un smejiet.
Pataisīt tos labākus

Jūs tak neiespējiet.

Mākslinieks

Ka daiļnieks L. daudz nestrādā,

To Jūs tam pārmetiet;

Bet, labi apskatot, man šķiet,

Ka tam ir taisnība,
Jo viņš jau mākslinieks grib kļūt
Un nevis strādnieks būt.

Slava 106)

Cik daudz jau teikti piemēri,
Kam līdzinājās slava,
Un tomēr no tiem visiem vēl

Pareizs neviens vis nava.

Man izliekas, ka slava ir:

Tīrs strauts, kas plūst ar vari,
Kur slāpes dzesē cilvēki

Un tāpat — vēršu bari.
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Dažiem

Jūs sūdzaties, ka sievas esot ļaunas,
Ka viltus pilnas tās un koķetas,
Un itin visas, vecas kā ar' jaunas,
Jūs ienīstamas vien tik rodiet.

Nu labi, es ar gribu ienīst tās,

Ja man to vietā — labākas vien dodiet!

Nepastāvīgais 107)

Jūs man pārmetiet, ka nepastāvīgs es,

Un man jauna mīļākā ikkatru dienu;
Ka es piekrāpjot tik visas meitenes,
Bet no viņām neprecot nevienu.

— Ak, man nepastāvīga jau nav vis daba,

Es tik sievu meklēju, kas būtu laba.

Tu esi mans eņģels

Kad tev acīs liesma tā kā zibens mirdz,
Caur ko elles uguni man dzīslās nesi

Un it visas kaislības iekš manas sirds, —

Jūtu tad, ka tu mans ļaunais enģels esi!

Perpetuum mobile 108)

Ka lieta līdz šim atrasta nav vis,

Kas kust vienmēr tā agri, kā ar vēli

Tas, kas to teicis, laikam, domājis
Gan nav uz manas līgaviņas mēli.

Mana vēlēšanās

Ak, es vēlos, kaut it visām sievietēm

Viena mute varētu tik būti,
Lai, kad viņas iesāk citus aprunāt,
Visām reizā iesist var pa muti.

Līdzība

Patiesi musu sieviņas
Ir kartupeļiem līdzīgas,
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Jo, iekam baudāmas tas rod,
Vaig' tās, kā šos, pirms nomizot.

Sieva ir kā slikta grāmata 109)

Sieva ir kā slikta grāmata,

Kuras virsrakstu kad smuku') rodi,
Kārīgs ticis, nopūlējies, ka

To par savu vari iemantoti.

Bet tai ieskatījies, tu jau drīzi

Visas vainas beigās atradīsi.

Ari laime

Sevi pašu ķēdēs likt,
Sievai dot, lai valda saimi,

Trīcēt, drebēt, izbārts tikt —

Un to cilvēks sauc par laimi! ...

Domas, ka katrai sievietei jādabon vīrs, ir tik-

pat nepareizas, kā tās, ka pie katra dadža ari tūlīt

jābūt klāt ēzelim, kas to apēd.

Kad precas

Kad precas, tad top nelaimīgs,

Kad neprecas, tad ar...
Dievs vien zin, kura nelaime

Gan mazāka būt var?!

Vienprātība

Vienprātību laulībā

Meklēt tiešām grūti, —

Jo iekš divām galviņām
Viens prāts nevar būti.

Vienīgi klints 110)

Vienīgi klints spēj izturēt, auku,
Ūdens tikai vijas ap to, —

Tādēļ ar' vīrā tik meklē sev draugu,
Sievā — vienīgi mīļāko.
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• Sievietes medz vairāk nožēlot tos, kurus kada

cita pievīlusi, nekā tos, ar kuriem pati tāpat darījusi.

Nesmukas, no vīriešiem bailīgas sievas man nāk

priekšā kā ar asām naglām apsistas sētas, kas ap-

žogo dadžus, kurus tikai ēzeli vien var iedomāties

noplūkt.

sieva ir tukša kabatas grāmata

ar apzeltītu vāku.

Sievas lūdz Dievu, kad velns tām vairs nepa-

līdz.

Kad zeme ir elle, tad sievieši ir elles uguns, kas

mūs moca par mūsu grēkiem. Ja tā ir debess, tad

sievieši ir mākoņi. Pēdīgais salīdzinājums man lie-

kas pareizākais, jo sievietes līdzinās pērkoņa mā-

koņiem — tās rūc.

Ja tu kādu sievjeti bučo, tad neizdari to

ar cienīšanu, bet jau tai visnelaipnākajā vīzē

pie sevis raudams, kaut tu viņai caur tam ari

ietaisītu zilumus sānos, citādi viņa tevi turētu par

vienaldzīgu. Jo sievietēm ir pilnīgi neizprotami, ka

to vēl varētu cienīt, ko bučo.

_Visas rozes ir skaistas, bet visas sievas nē; ja

pēdējas augtu tāpat kā pirmās: ar galvu uz zemi,

tad visi tās ari turētu par diezgan patīkamām, jeb —

sieviešus salīdzina ar uzplaukušām rozēm. Viņām

tikai vajadzētu apvilkties krinolinu un uz rokām stai-

gāt, tad tās bez šaubām būtu tikpat smukas.

Atgādinājums 111)

Jus sūdzaties, ka mīlestība dod

It bieži sāpes prieku vietā jums —')
Vai dārgu pērli gribat iemantot,
Bez ka jums jāaizskar jūs' pašu īpašums!

Sievu slava

Kads dzejnieks teic, ka līgaviņas
Mums dzīves ceļā rozes sprauž;
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Tas tiesa, bet vispirms tik viņas

No rozēm ērkšķus nenolauž.

Dievbijīgā jaunkundze 112)

R. jaunkundze uz baznīcu

Ik svētdienas iet mēdz,

Un līdz ņem dziesmu grāmatu,
Lai katris to ar' redz.

It dabīgi

Visi kliedz, ka nepastāvīga
Esot laimes dieviete;

Man tas šķiet it dabīgi, jo tā

Ar' ir tikai sieviete.

Pasaules aplaimotājiem 113)

Jūs gribat atrast līdzekli, kā varat

It visus ļaudis darīt laimīgus?

Ja laimīgu ikkatris sevi darāt,
Tad laimīgi it visi ari būs.

Kamēr vien cilvēks dzīvo

Kamēr vien cilvēks dzīvo, tas

Pie prāta vairāk nāk ar',
Lai šodien labi apzinās,
Cik muļķis bijis vakar.

Domu graudiņš

Daži sūdzas, ka vairs nav,

Kas prot mīlēt šķīsti —

Nieki tas, jo katris jau
Mīlē sevi īsti.

Nepilnība 114)

Tu pasaule nemūžam neiespēsi*)
It visus darbus darīt pilnīgus;
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Tas asaras, ko dzīve nožāvēsi,
2)

Uz tava kapa tomēr lietas kļūs.

Laime

Nekad lai neapsmādē tava sirds

To vietu, kur tev liktens laimi licis,
Jo zvaigznes, kas tev lejā spoži mirdz

Ar spožākas nav, ja tu kalnā ticis.

Esi jautrs, nelaime kad draudē

Esi jautrs, nelaime kad draudē,_
Tad nekas Tev' nospiest neiespēs.

Domā, ja tu reizi zobus zaudē,

Ka nekad vairs zobi nesāpēs.

Ja no dzīves koka nevarēsi

Ja no dzīves koka nevarēsi

Paša rokām augļus noplūkties,
Gan tad nobirušos ievākt spēsi,
Ja tik — labi veikli locīsies.

Ak, reti vien tās lietas iraid lielas

Ak. reti vien tās lietas iraid lielas,

Ko mēs par tādām mēdzam uzlielīt:

Tā mūsu zeme ari liela nava,

Tik cilvēciņš ir mazs, kas uz tās mīt.

Tā puķīte, kas visiem rokās duras

Tā puķīte, kas visiem rokās duras,
No ēzeļiem tik aiztikta vēl tiek.

Bet cilvēku, kas laipni neizturas,
To taisni šie arvienu mierā liek.

Kādam gudram padoma devējam 115)

Nei pasauli gudriem vārdiem vien

Tu, prātniek, pārlabosi, —
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Nei jūrai medus pilieniem
Ar' saldu garšu dosi.

Vienalga

Vai no torņa augstu krīt,
Vai no zemes īsi,
Tak tai pašā netīrā

Peļķē iekritīsi.

Jautājiens

Kādēļ gan pie elles stāv

Cerberus, uz vakti:

Tur nekā tak iekšā nav

Laba, ko var zagti?!

Kas mierīgs cieš, ko citi tam dar' sliktu

Kas mierīgs cieš, ko citi tam dar' sliktu,
Lai tādēļ tam pēc nāves labi klātos,
Tas ir kā tāds, kas putenī pliks stātos,
Lai nosalis pie siltas krāsnes tiktu.

Ar lieliem muļķiem labi iztikt var

Ar lieliem muļķiem labi iztikt var,

Jo tie dod vielu mums, ko pasmieties.
Bet nepatikšanas mums mazie dar',
Jo par tiem vienmēr vajag dusmoties.

Neiespējams 116)

Kādēļ gan pasaulē arvien

Mums tik daudz blēžu rodas?

Tas notiek, ka tos kārt, nudien,
It visus neizdodas.

Jo, kad par saviem nedarbiem

Kārts katris blēdis kļūtu,
Tad pasaule no cilvēkiem

It drīz jau tukša būtu.

Domu graudiņš

Tu pasaule patiesi laimīgs klusi,
Ja pats savs kungs un pats savs kalps ar' būsi.
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Domu graudiņi

Ko ļaudis dara, to tie nepareizi dar',
Bet, ja tie dīkā stāv, pareizi tas nav ar.

Pasaulē tik reti šķirts

Gudris prāts no — ļaunas sirds.

Cilvēks nemaz nezin, cik viņš negants, iekam

nav redzējis naudu.

Vecas paruņas jaunā veidā

Velns nav tik ļauns, ka — kada avize, kad otra

viņai noņem abonentus.

Silts nāk ar sildīšanu un reformas ar gaidīšanu.

Kur dūmi, tur — papiross ar skolas puiku.

Mīli savu tuvāku tāpat, kā dažreiz viņa maku.

Necel āzi par dārznieku, nedz prūsi par latviešu

teātra vadoni.

Kurā vietā Dievs tevi stādījis — tanī citu nelaid

iekšā.

Ko ļaudis negrib, ka tu viņiem dari, to — tici

vien — tie padarīs tev ari.

Vilkos būdams, nemauj kā telš.
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Fragmenti

Sievas sirds 117)

Vārdos, kas pār lūpām plūdīs,
Lai visaugsto slavu lieku

Sirdij, kas mīt sievas krūtīs,

Pilna sāpju, pilna prieku,

Radībai par krāšņu rotu,
1)

Augstā debess Tēva dotu.
2)

Cik tā dziļa savās jūtās,
Cik tā augsta bangu plūdās,
Cik tā maza visās vietās,
Cik tā liela sapņos šķietas,
Cik tā šaura dzīves lomās,
Cik tā plaša savās domās,
Cik tā karsta savā dabā,

Saltuma cik sevī glabā,

Kā tā burvīgumā tīta,
Mūžam jauna, nepazīta —

Jaukās dzejas skaņās plūdīs
Slava sirdij sievu krūtīs.

Greznām svētku drēbēm klātu

Zemi pilnā košumā,
Tā kā brūti izrotātu,

Radītājs tur redzēja;
Pie tās daiļiem pleciem sējās
Un ap košo stāvu slējās

Zaļais mētels, puķēm pīts,
Tālu zemē krizdams, līdz

Jūras viļņi pār to lējās.

Kokus rasas lāses sedza,
Kas kā liesmas saulē dedza.
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Visās puķītēs bij kārti_
Svētku greznumi tik sārti,

Un no upuriem tur šāvās

Augšup liesmas, milzum stāvas.

Svētku dziesmas skanu jauku
Piepildīja mežu, lauku;
Gardas smaršas kopā smēlās,
Ko iz sevis ziedi lēja,
Un no lēna, rāma vēja

Nestas, padebešos cēlās.

Un, lūk, pirmā miegā

Tur uz mīkstas rožu gultas,
Kam vēl nebij ērkšķu bultas,
Pirmā sieva gulēja,
Tāda, kā tā paradīzes priekos
Dievu vaigu vaigā redzēja.
Puķes lapiņas visskaistās

Gulētājai priekšā liec,
Koku zari kopā saistās,
Lai to vēji nesasniedz;
Holunders priekš brīnišķīgās
Būtnes savus ziedus stīgās

nevīstošās pin,
Šķīsto tēlu tanīs tin,
Tauriņi ar' skraid' ap viņu,
Nesdami tai vesuminu,
Un tai lakstīgala dzied

Šupla dziesmu, kas līdz sirdij iet.

Un tai lakstīgala dzied

Šupļa_dziesmu, kas līdz sirdij iet.

Lakstīgala, ko tu tur gan dziedi,
Ko tu gulētajai teic,
lekam miegs, kas to tik cieti

Apkampj, viņas acis skūpstīt beidz?

Lakstīgal, teic, vai tu nepiemini,
Kads bij laimes atspīdums;
Teic ir man no tam, ko zini,
Kad bij nakts pār visiem mums? —
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Lakstīgala tāļāk dzied

Skaņās, kas līdz sirdij iet,
Un tā viņās stāsta mums,

Kāds ir laimes atspīdums:

«Brīnišķīgi skaistums valda,

Brīnišķīgi skaistums strādā,

Vai tas rādās mums iekš kāda

Tēla milzīga un stalta,
Jeb vai ar' priekš acīm stāda

Sūnu pīni, daiļi pītu,
Kas gar pašu zemi liecas,
Jeb iž rozes kāta dzītu

Ziedu, pēc kā katris sniedzas;
Vai tas rādās gaismā košā,
Mūsu acis apburošā,
Vai iz dimanta tas staros

Mirdzēdamos ārā tiecas,
Jeb iekš lepna milzu staba

Padebešiem pretī sniedzas;
Kur tik vien mums skaistums rādās,

Kur tas mums priekš acīm stādās.

Vai pie jūras smilšu baros,

Vai iekš gliemezīša maza,

No kā daiļas
3) pērles lasa,

Jeb ar augsto zvaigžņu staros,

Kuras koši

Tumsībā

Atspīd spoži,

Rāda, ka

Varam droši

Dusēt, jo Dievs nomodā —

Vienmēr skaistums var mūs' dzīvi,

Kā ar burvju zizli vadīt,
Var to laimes gaismā stādīt,

Viņai likt no jauna zelti,
Paradīzes priekos celti;
Bet caur ko mēs topam brīvi

No it visām skumjām sirdī,
Kas var apgaismot mūs' garu
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Ar visskaidro debess staru,
Tā kā kokļu skaņas gleznās

Un kā dziesmas skaļās, greznās
Un kā dzejas veiklais košums,
Un kā zvaigžņu zelta spožums,
Un kā mīlestības glaimi,
Mūsu acis atspirdzināt,
Mūsu sirdis iežūžināt,

Ka mēs spējam šeitan brīžos,

Tukšos, garos, vientulīšos

Jaunus ziedus, puķes ņemti,
To tik var tas skaistums lemti,

Priekš kā katris ceļos slīd,
Kas par sauli spodrāks spīd,

Kas tik sievu ģīmī mīt!" —

Un tā lakstīgala dzied

Skaņās, kas līdz sirdij iet,

Un tā viņās stāsta mums,
Kāds ir laimes atspīdums.
Un vai skaistā gulētāja,
Kuru puķes mīļi klāja,

Dzirdēja šos saldos vārdus?

Dzirdēja šos glaimus gārdus?
Vai jau miegs no viras zuda?

Vai tai as'ras acīs plūda,
Lakstīgalai lēni čukstot?

Vai tā juta krūtīs pukstot?
Vai tā juta gan, ka klusi
Asins straume pamodusi

Vienmēr diktāk krūtīs sita,
Ta ka tās vai salauzt šķita,

Ka ta čukstēt nenostājās
Un ar puķēm sarunājās? —

Roze teic, ka sirds tad tika

Radīta no eņģļu
4) rokām

Un, ka priekus līdz ar mokām

Sievu_sirdī viņi lika;
Kad tā gulēja vēl rāmi,
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Sarunājās, kurš gan prot,

Gulētājai sirdi dot,
Pilnu svētības un jauna,
Kas ikdienas vienmēr jauna,
Cieta kā ar dzelzi klāta,
Tomēr viegli kustināta,
Vienmēr jautra, vienmēr raudās,

Grūta dabā, viegla jaudās,
Kā gan viņā vienot spēti
Visas īpašības lēti:

Mīlēt, nīdēt,

Pīšļos slīdēt,
Un tak spītēt,
Noskumt drīz un ielīgsmoties,
Ellē grimt un augšup doties,
Drebēt, trīcēt,

Liegt un ticēt,
Raudāt un smieties,

Cerību iedot,
Šķirties un sieties,

Dusmot un piedot.

Un vispirms tad rasas piliens mazs,

Saķerts, kā no debess kritis tas,
Un iz lejas vijolītes zars,
Un no rīta blāzmas pirmais stars,
Un tad neaizmirstel's zieds,
Bāliem mēness stariem siets,
Tika salikts lilijā
Baltā, lepnā, šķīstajā,
Lēni ap to sakaitēts,
Mīlestības karstums svēts,

Tauriņiem ar' vajadzēja zināt,
Kā ar spārniem liesmas sa.vēdināt;
Visam klat tad drebētāja apšu lapa,
Maija saule un aprija laiks likts tapa,

5)

Tad_ tie leja nopūtas un žēlabas iekš viņas,
Velēšanos, pusi cerīb's un daudz asariņas,
Lika to no pacietības klāti,
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Lēnprātībai remdēt to un mīli apsargāti,
Un par to lai vienmēr ticīb's zvaigzne mirdz

Un iz visa tā tad tapa sievu sirds.

— Un tā tad tapa sievu sirds;
Un kad miegs bij no tās šķirts,

6)
Kad tās acis atvērās,
Viss jau gaismā greznojās,

Pasaule un radība

Krāšņumā vien mirdzēja,
Viss kā zeltīts saules stars,

Puķes pļavās, augli zaros;

Un iz birzēm tuv' un tāļi

Raibo putnu dziesmas skaļi
Raisās,

Augšup kaisās;
Upes aizplūst, puķēm jostas,
Un sev līdzās, tiklīdz mostas,
Sieva vīru redz tik skaistu,
Pasaulē par kungu laistu,
Tā redz savu veidu cēli

Atjaunotu viņa sejā,
Un tai krūtīs top tik žēli,
Un tā acis nodur lejā,
Pirmo reiz tai metas

7) sārti

Vaigi šķīsti, neaizskārti;
Pirmā asara tai smeļas
Drīz iz krūts, kas lēni ceļas,
Pirmais ilgošanās vaids,
Pirmais mīlestības smaids,
Pirmais prieks un pirmās nopūtas
Sievas sirdī vienojas. —

Pirmais prieks un pirmās nopūtas
Sievas sirdī vienojas.
It kā jūra sievu sirds,
It kā jūras ūdentiņš,
Dziļumā tam krāšņums mirdz,
Dziļumā ar' tumšs ir viņš.
Un tik tas, kas bailes nepazīst,
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lekšā līst,
Tikai tas var izpētīt,

Ka tur iekšā pērle mīt.

Bet kas dienās skaidrās, jaukās,
Tik pa ūdens virsu braukās,

Kad tā laivu šūpodami
Aiznes ūdens vilni rāmi,

Tas, kam tālāk nesniedz mirklis,
Kā iet ūdenī tā irklis,

Dziļumus tak neuzslēdz, —

Tas šo sirdi nesajēdz!
Kad uz mīlestības gaišās
Laimes saules stari laižas,

Kad tā jūtas žēlās, gaužās,
Tā kā vēsma krūtīs

8) glaužas,
Tad tās sirds top tikpat rāma,
Sekodama

Katrai vēsmai,

Katrai dvesmai

Tā kā jūra

Vakarā,
Kad krāšņi tā

Zvaigžņu segā spīguļo,

Kurā debestiņas ietērpj to.

— Mīlestība tad vien salda

Sievu krūtīs, kad tur valda

Apziņa, ka mīļākā
Sirdī mīt tā vienīgā;
Bet tā plosās jūrai līdz,

Kad tā niknās sāpēs trīc,
Kad tās saule spīdēt stāj,

Kad to naids un dusmas klāj.
Posts, kad auka tuvojas
Mūsu mājvietām, un tās

Briesmu pilnu spēku lauž,
Posts, kad sievām ievelkas
Sirdī naids un viņu grauž,
Posts, kad tanī pamostas

Greizsirdība, kas tur snauž!
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Greizsirdība, čūska ļauna,
Nokauta tā aug no jauna,

Greizsirdība, kura grudīs
Asās bultas sievu krūtis

Un jo dziļu tās tur sūtīs,

Lai visbriesmīgākās tur,
Neredzamas vātis dur!

Greizsirdību, pilnu mokām,
Greizsirdību, liesmu rokām;

Greizsirdību, kas bez prieka,
Greizsirdību, kas bez miega;

Greizsirdību, kas bez vaidu,
Kas bez asaru un smaidu;

Greizsirdību, kas reiz rimtu,
Atkal drīz no jauna dzimtu;

Greizsirdību, kas ar varu

Aptumšot spēj sirdi, garu,

Kas visskaistos sapņus nāvē,
Kas visgaišo prātu kavē,
Greizsirdību, iz kā plūdīs
Negantākās briesmu straumes

To tik sievas savās krūtīs

Visā briesmīgumā jutīs.

_

Greizsirdību savās krūtīs

Tadu tikai sievas jutīs,

Tādēļ, ka tās niknums tāds

Mīlestības dzemdināts;
Tik tā var tik dziļi dzelt,
Tik ta debesīs mūs celt,
Tikai sievu sirdī mēs

Redzam debess zvaigznītes,
Un tik vien iekš sievu sirds

Mīlestības saule mirdz

Un ar debess gaišumu
Skaidro mūsu dzīvību!
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Balada

Pie upes stāv mājiņa, pāri kur ceļ,

Visapkārt gar krastiem daudz puķītes zeļ;
Bet mājiņā puķīte, skaistāka daudz,

Ir laivnieka meitiņa, Rozi to sauc.

Tā stāv nu pie loga un laimīgi smaid',

Jo drīz jau viņš pārnāks, ko viņas sirds gaid'.

Viņš tikai gan nabaga puisēns ir vien,
Tās tēvam par cēlāju kalpu kas dien.

Un tomēr no sirds viņa mīlē to:

Uz mantu jau mīlība nelūko.

Dāvinājums Rotai

Vārdus, ko mums sirds ar varu

Izverd, tautu mīlējot,

Visu, ko tai spējam dot,
Atspirdzināt prātu, garu;

Ko vien turam daiļu, svētu,
Gaismu vest un veicināt,
Caur ko drupu drupās tad

Tumsas valgus salauzt spētu;

Ko vien dzejnieki it visi

Daiļu vārdu skaņās dzied,
Kas no sirds pie sirds mums iet:





Tulkotas dzejas
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Rīta sveicinājums līgaviņai 118)

Pec Igo

Jau gaisma aust pie tava loga,
Un tu vēl miega valgus jūt!

Jau roze most aiz ērkšķu žoga,
Lai miedziņš ir no tevis zūd!

Lai, dārgā, dziļi
Tev sirdī iet,
Cik skumji, mīļi

Tavs draugs še dzied!

Jau dārzā rīta blāzma smaida

Un burvju varu tevi sauc;

Ir putni dziesmas augšup raida

Un manos glaimu vārdos jauc.

Lai, dārgā, dziļi
Tev sirdī iet,
Cik skumji, mīļi
Tavs draugs še dzied!

Lūgums 118-a)

Pec Prūdoma

Cik vientulīgai dzīvei moku,
Ak, kaut jel tu to zinātu,
Tad dažreiz tak gar manu logu
Tu staigātu.

Un kad tu zinātu, cik dziļi

Spēj sirdī spiesties mīlīgs skats,
Uz manu logu tad it mīli
Tev grieztos acs.

Un kad tu zinātu, kā tādu,
Kas skumju pilns, var jautrināt.
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Tu sestos man pie durvīm klātu

Kā māsa tad.

Ka mīlu tevi, tevi vienu,

Ak, kaut jel tu to zinātu,

Tad manā mājā kādu dienu

Tu ienāktu.

Kad apkārt druvās 119)

Pec Ļermontova

Kad apkārt druvās līgo zelta rogas,

Un zaļie meži dzidrā vēsmā šņāc,
It kairinoši raugās sārtas ogas

Iz lapu jumta, kas pār viņām klāts;

Kad smaršas pilnu rasu aplaistīta
Iz zāles vijole man pretīm smaid,
No rīta blāzmas krāšņā rotā tīta,

Kā jaunava, kas līgavaini gaid';

Kad čurkstot strauts caur leju viļņus laista

Ka domas dziļos sapņos slēgtas kļūst,
Man prātu burvīgajām teikām saista

No miera valsts, iz kurienes tas plūst:

Tad redzu sevī bēdas lēni zūdam,
Un drošs top pieres izskats, pirms tik baigs,
Tad sirds šķiet visu zemes laimi jūtam,
Un acīm radās Dieva žēlīgs vaigs.

Albumā 120)

Pec Ļermontova

Kad sēras tev iz acīm laužas,
Un asaras pār vaigiem plūst,
Tad līdz ar tevi sāpes gaužās

Es tomēr neiespēju just.

Un tavā sirdī slepus rodas

Kāds tārps, kas grauž to nākt' un dien

Man prieks, ka citam neizdodas

Ta mīlēt tevi, kā man vien.
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Tik, kad tev acīs prieks reiz zogas,

Un laimesstars tur jautri spīd,
Tad cīnos paslepenās mokas,
Un krūtīs elle man tad mīt.

Debess un zvaigznes

Pec Ļermontova

Skaidra ir vakara debess.

Spožas ir tālumā zvaigznes,

Skaidras kā bērnības laime.

Ak, kādēļ nevaru sacīt vis: zvaigznes,

Kā mana paša laime tik skaidras!

„Kādēļ tik bēdīgs?"
Ļaudis man prasa.

Esmu es bēdīgs, ka debess un zvaigznes —

Debess un zvaigznes, bet es tik — cilvēks!

Cilvēki apskauž
Še gan viens otru,
Es tik turpretī,

Es tikai apskaužu krāšņajās zvaigznes,

leņemtu vienīgi zvaigžņu vietu.

Tu tā neesi 121)

Pec Ļermontova

Nē, manai sirdij mīļš tavs vaigs vis nav,

Tu neesi, pēc kā viss prāts man dzenas —

Es mīlu tevī tikai mokas senās

Un jaunību, sen novītušu jau.

Un, kad mans skats reiz tevī lūkojas,
Kad pētījoši raugos tavās acīs,

Tad, kaut ar lūpas mīļus vārdus sacīs,
Ar tevi mana sirds tak nerunās.

Ar jaunīb's draudzeni tik runā tā,
lekš tavas sejas tā tik meklē viņu,
Sen manim pazudušo līgaviņu,

Jo tev iz acs mirdz viņas actiņa.*)
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Es tevi mīlēju 122)

Pec Ļermontova

Es tevi mīlēju, varbūt, vēl sirdī

Man mīlestība nava beigusies —

Bet viņai nebūs tevi ilgāk baidīt,

Man netīk, ka tu mūžam bēdājies.

Es mīlēju bez cerības un slepus,
Arvienu greizsirdībā trīcēju,
Es mīlēju tik patiesīgi, karsti,

Kā, lai Dievs dod, tev cits kāds mīlētu!

Klints

Pec Ļermontova

Reiz zelta mākons pavadīja
Naksniņu pie milzu klintes krūts,

Tālāk steidzās, kad rīts ausis bija —

Brīdis šķiroties tam nava grūts.

Bet lūk, mitras pēdas klintes plaisās
Ir vēl palikušas, vājas, kaut

Spoža asara tai beidzot raisās,
Un nu klints tur vientulīte raud.

Man prieks un mīlestība nīka 123)

Pec Puškina

Man prieks un mīlestība nīka,
Pat jaukie sapņi zuduši;
Jau agri sirds man skumjās tvīka,
Un sāpes žņaudza dvēseli.

Man as'ru lietū, bēdu aukā

Ir skaistais vaiņags bālējis;

Es esmu viens še tukšā laukā,
Drīz būšu mērķi sasniedzis.

Tā vīst, kad ziema pienākt taisās,
No lietus, saules bālēta,
No tukša zara vaļā raisās

Un nokrīt lapa pēdīgā.
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Pie galda 124)

Pec Koļcova

Še pie galda es

Sēžu domādams,

Cik tas bēdīgi

Ir, tā vienmēr būt!

Mīlība iekš krūts

Un nei sieviņas,
Nei ar drauga man

Plašā pasaulē;

Nei man mantas, nei

Silta kaktiņa,
Nav nei arkla pat,

1)
Nei ar zirdziņa.

Nekas atstāts man

Nav no tētiņa,
Kā tik tukšība

Vien un miesās spēks.

Un ir tas jau ir

Nīcis, sadragāts,

Kamēr mani posts
Dzina svešumā.

Nu pie galda es

Sēžu domādams,

Ka līdz kapam man

Jābūt vientulim!

Nakts

Pec Žukovska

Jau spožo sauli grimstam redz —

Aiz sārtiem plūdiem pazūd viņa;

Jau tumšāka top debestiņa,
Un vēsa ēna visu sedz.

Nakts tumšiem spārniem zemē laižas,
Jau atspīd zvaigznes krāšņās, spožas,
No saulītes, kā šķirdamās,
Tai starus pakaļ sūta tās.
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Ak, daiļā nakts, jel piesteidzot,
Mūs savā burvju segā tini,

No atminām mūs atsvabini,
Un piekusušiem mieru dod!

Ļai tev zem spārniem laimi baudām

Būt svabadi no raizēm, gaudām,
Un miegā iezuzini mūs,

Kā māte savus bērniņus.

Asaras 125)

Pec kņaza Vjazemska

Ak cik sāpēs lēju
Daudzas asaras,

Un cik sirdī spēju

Dziļi glabāt tās,

Kas iz acīm plūda,
Kaut bij sāpīgas,
Tak tām līdzi zuda

Sāpes, žēlabas.

Bet kas manim klusu

Sirdī tecējāt

. Vāti kā ar rūsu

Tur vēl apklājāt!

Šķiršanās 126)

Pec Grekova

Pie šķiršanās bij mums ap sirdi tik baigi;

Mums čaklas bij lūpas, bet slapji bij vaigi;
Un dārzā kā drebēja koki un šņāca,
Un laimīgi sapņi mums prātā vēl nāca.

Cik krāšņi tad laistījās mēneša stari

Tev bālajos vaigos un matiņos ari;
Šai brīdī, pie krūtīm viens otru kad spiedām,
Daudz laimes gan jutām, bet sāpes ar cietām



Prieks un bēdas 127)

Pec Baratinska

Reiz prieks un bēdas kopā sāca

Še dzīves ceļu nostaigāt,

Bet te jau abi ķildā nāca,
Tie sāka šķelties un drīz tad

Pie krusta ceļa rokas dodas

Un izšķiras. Bet lūkojiet:
Jau rīt tie atkal kopā rodas

Un savu ceļu tālāk iet.

Liktens 128)

Pec Oeržavina

Mēnesstari niknā aukā

Saraustītos viļņos trīc,

Kur kāds zvejnieks laivā braukā,
Bangu putām aptašķīts.

Un zem laivas viļņi šķiras,

Viņu spēku pārspēdams,
Laivenieks it priecīgs iras,
Jo tam krasts jau saredzams.

Bet pie akmens laiva dzīta,
It kā stiklis, salauzīts,
Sašķīst un, no dzelmes rīta,
Laivinieku rauj sev līdz.

Cilvēks še redz dzīves bildi,

Kurā noskārstams ir tas:

Cerība, cik drīz var vilti,
Nāvei neizbēgs nekas!

Mainīšanās 129)

Pec Zaleska

Spoža saule zemi silda,
Puķes izplaukst ziedonī, —

Bet cik drīz jau gaisu pilda
Rudens aukas, mākoņi.
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Tā arvien uz priekšu dodas

Dzīve še virs pasaules:
Cerība pēc bēdām rodas,
Bet šī reti laimi nes.

Uz kaila kalna

Pec Heines

Uz kaila kalna vientuļš

Stāv ziemeļos priežu koks,

Viņš trīc; un to baltu segu

Klāj sniega un ledus slogs.

Tur sapņos miega māte

Tam tālu palmu auž,

Kas saulesgozī sēra

Uz svilstoša klintāja snauž.

Kaut dvēsle liesmas dzestu

Pec Heines

Kaut dvēsle liesmas dzēstu

Reiz lilijas pumpurā,
Tad skanēdama dvestu

No līgavas dziesmu tā.

Šīs dziesmas trīcošās skaņas
Tad acīs tev asaras dzīs,
Kā bučiņa, ko reiz bez maņas

No lūpām tev skūpstījis.

Uz dzejas spārniem ļauji

Pec Heines

Uz dzejas spārniem ļauji
Man tevi aizvest tur,
Kur Ganges vilnīši strauji,
Caur zālainām pļavām čur.

Tur mēnesis dārziņā smaida,
Kur sarkanas puķes zied;
Un daiļas lilijas gaida,
Lai māsiņa pie tām iet.
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Tur vijoles mīļi glāstās
Un galvas pret zvaigznītēm liec;
It slepeni rozes stāstās,
Par mīlestīb's ziedoni triec.

Tad stirniņas pietek klātu

Un rāmi klausīties mēdz;
Un čalojot upe prātu

. Jo burvīgās daiņās slēdz.

Šai vietiņā skaistā, klusā

Tev, līgaviņ, nebūs dairs

Pie krūts man nogrimt dusā

Un sapņot un neatmost vairs.

Saki, meitiņ mīļā...

Pec Heines

Saki, meitiņ mīļā, slaikā:

Vai tu gan tik sapņu tēls,
Dzejniekam, kas vaļas laikā

Domās parādās jo cēls?

Bet ak nē — jo tādu veidu,
Actiņas, kas zib'ņus sēj,
Tādu daiļu, jauku meiču

Dzejnieks radīt neiespēj.

Zalkšus, ķirzakas un pūķus,
Asins izsūcējus ar',
Nejaukākos zemes rūķus,
Tos tik dzejnieks radīt var.

Tomēr tevi, tavu vaigu,
Kas tik mīļi, rāmi smej,
Pilnu viltus un tak maigu,
Dzejnieks radīt neiespēj.

Skumjais zēns

Pec Heines

Ai, ka visus pārņem bēdas,
Kad tiem rādās skumjais zēns,
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Kura sirds jo dziļas retas

Tēlo sejiņš bāls un lēns.

Viņa karsto pieri dzestrās

Vēsmas steidzas dzesināt;

Savām lūpām meičas jestrās,

Mierinātu to labprāt.

Un viņš mežā aizbēg kautri.

Mežā, kas tik rāms un stalts,

Kurā putni līgo jautri,

Lapas lēni čaukst un šalc.

Bet ir kokos katra lapa

Skumji, sēri trīcēt sāk,
Dziesmas apklust, kā pie kapa
Zēns kad mežam tuvu nāk.

Stalto piļu ēnas lejā 130)

Pec Heines

Stalto pilu ēnas lejā

Upes rāmos viļņos *) krīt,
Kur mans kuģīts lēnā vējā
Šūpodamies lejup slīd.

Skatos, kā tur jautru spēli
Saules stari viļņos dzen;
Krūtīs pamostas man žēli

Jūtas, aizmirstas jau sen.

Mīlīga un vilinoša

Krāšņi upe uzsmaida;
Bet es zinu — ārā koša,
Briesmas iekšā paslēpj tā,

Kam zem smaidiem nāvi slēpi,
It kā manas mīļās acs?

Visu ļaunu, kas tev
2) klēpī,

Slēpj ir viņas smaidošs skats.
3)
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Atgādinājums 131)

Pec Getes

Gribi mūžam tālāk steigties?

Redzi, labs tev klātu stāv:

Mācies laimei tik ieveikties,

Jo tā nekad tālu nav.

Pacietība 132)

Pec Spitta's

Kluss eņģelītis staigā

Virs mūsu pasaules,
Mums līdzēt bēdu laikā

To sūta debess Tēvs.

Tā acīs atspīd koši

It mīlīgs miera stars,
Tam pakaļ ej vien droši,

Viņš ir tavs labais gars.

Viņš tevi ved pie rokas

Caur briesmām, kas tev baid,

Un teic, kur beigsies mokas,

Kur laime tevis gaid'.
Un kad tev dūša zustu

Zem nastas, kas tev' spiež,

Tad viņš ņem tavu krustu,
Par labu visu griež.

Viņš tavas sāpes remdē,
Iz sirds tās visas ņem,

To pazemībā gremdē,
Tai īsto mieru lem.

Viņš dziļo tumsu kliedē,
Lai gaišs ap tevi top,

Viņš katru vāti dziedē,

Kā patiess ārsts to kopj.

Viņš nerās, kad tu vaidi,

Bet tevi ielīgsmos;
Viņš grib tik, lai tu gaidi,
Līdz viņš tev prieku dos.
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Un kad tu, aukā iedams,
Reiz kurni, pikts: kādēļ?
Tad, rāmi, mīļi smiedams,

Viņš augšup roku ceļ.

Un ja ko prasīj's esi,

Viņš neatbild tūlīt,

Viņš smaida tik: jel nesi,

Lūk, zvaigznīte jau spīd!
Tā viņš tev paliek klātu,
Un daudz tev jautāt liedz,
Un domā visu prātu,

Kā drīz pie mērķa tiec.

Atstātais 133)

Pec Cimrnerrnana

Gan asariņas neritēs,

Kad nāvē aizmigšu,

No visiem aizmirsts būšu es,

Jo mīļos zaudēju!

Bet rasa zāli slapinās
Pie mana kapiņa:
Kaut cilvēks tev neapraudās,

1)
Tak nobirs asara.

Ēna un gaisma 134)

Pec Gachariasa Ceviča

„Saki, puķīt, kādēļ kari

Galvu bāli, skumjīgi?
Purpursulu saules stari

Vai tev ir izzīduši?"
1)

„Nē, es tumsā uzaugu,
2)

Kaut gan ārā karsti dedza,
Saulīti nepazīstu,

3)
Mani arvien

4) ēnā -sedza."

„Saki, puķīt, kādēļ bāli

Skatās 5) tavi vaidziņi,
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Tu še, laikam, ilgi sali,

Saulīti neredzēji?" —

6)

„Ak,
7 ) jau agri augu es

Saules staru spožā valstī;
Šie, kas citiem priekus nes,

Liek man, knapi
8) ziedos, kalsti!"

Pie viņas kapa 135)

Pec Petefi

Pie savas mīļās kapa
Pilns sēru nostājos,
Uz krūtīm rokas licis,

Uz kapu lūkojos.

Tā kuģnieks stāv pie krusta,
Uz jūru noskata,

Kas visu viņa mantu

Uz mūžu laupīja.

Kā līst 136)

Pec Petefi

Kā līst, kā līst, kā līst —

Līst bučiņas bez skaita,
Un manas lūpas, sirsniņ,
Kā izslāpušas gaida!

Kā žib, kā žib, kā žib

Ar lietu reizā — raugi,

Kā acis žib tev, sirsniņ.
Tik brīnišķīgi jauki!

Kā rūc, kā rūc, kā rūc,
Tik dobji, klau! — caur logu!

Es mukšu, mukšu, sirsniņ,
Tavs vecais nāk ar koku.

Dzērājs 137)

Pec Petefi

Ja, pie vma pilnas glazēs
Savu mūžu aizvadu,
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Baudīdams šis saldas lāses,
Liktenim pat spītēju.

Un ko brīnāties, kad teicu,

Ka tik vīna dievam vien

Pieder mana sirds, kam steidzu

Upurēt ar' nakt' un dien.

Vīns man mācīja, kā īsi

Laiku aizvadīt še būs,

Tāpat ari aizmirst drīzi,

Lišķes meičas, visas jūs!

Vīns kad man ir galvā kāpis,
Pasaule man nieks ir tad,

Kur pēc priekiem esmu slāpis,
Kur tik bēdas spiedās klāt.

Un tā dzert es nenorimšu,
Līdz nāks nāve kādu dien' —

Vienu glāzi vēl! ... tad grimšu.

Kapā smiedams skaļi vien.

Es labprāt teiktu 138)

Pec Petefi

Es labprāt teiktu: Paliec, meitiņ,
Par zvaigzni, kas man apskaidro;
Man sirds no Dieva dāvināta,

Ja gribi, tad tev došu to.

Es labprāt teiktu: Mana sirds ir

Kā jūra, ņem to pārvaldīt;
Tai uzticies, jo uzticības

Visskaistā pērle tanī mīt.

Es labprāt teiktu: Viņa krāšņi
Nemūžam spīdēt nevar beigt...
To visu un vēl daudz ko teiktu, —

Ja zinātu tik — kam to teikt.

Bagātais un nabags

Pec Petefi

Jel paskaties uz bagāta, ka tas

Uz nabadziņa lepni lūkojas!
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Ak mīļais draugs, tik lepnis neesi:

Kaut pasaulē ar' acis stalti celi,
Gan nabags lejā skatīs lepnāki
Uz tevim reiz — no debesim uz elli.

Dzejols 139)

Pa daļai pec Petefi

Kad viņas zārcipš gremdēts

Bij vēsā kapiņā,
Tad devos iekšā dzīvē,
Kur tā vistrakākā.

Tā kuģinieks ar metās

Tad bangu atvarā,

Kad kuģis, kas to vedis,
Grimst jūras dibenā.

Meža roze un mīlestība 140)

Čeķu tautas dziesma

Ziedonis caur mežiem iet,
Meža roze drīz jau zied;
Meža roze ir kā sirds,

Mīlestība kurai mirdz.
1)

Šodien vēl tā ziedos, rau,
2)

Rītu vējš to nolauž jau;
Meža rozei, mīlestībai —

Ak, ilgs mūžs tām nolemts nav!3)

Čūska

Aezopa pasaka

Reiz kaut kur nikna čūska bija,
It visiem zvēriem koda tā;
Un katris, ko tā sakodīja,
Tas no šīs vāts ar' nomira.

Tā ilgi plosīties tā spēja,
Līdz, valstīdamas saulgozī,



Ta pašas enu noturēja

Par svešu čūsku — naidnieci.

Un tādēļ naigi kost sev steidzās

Ar tādām dusmām, niknumu,
Ka drīz no tam ar pate beidzās —

Tāds, aprunātāj, esi tu!

Divas vecenes

Aezopa pasaka

Bij sitis vienpadsmit, un nakts jau zemi klāja,
Kad kāda vecene pa tumšu teku gāja;

Te otra vecene tur viņai pretim nāk,
Par spoku viena otru uzskatīt tās sāk,
Un stāv nu cauru nakti, kā kad stabi būtu.

Tā viņas stāvēja, līdz rīts bij klāt,
Un abas nospļaudāmās šķīrās tad. —

Mēs pasaulē daudz tālāku gan kļūtu,
No katra nieka ja tik nesarautos

Un ceļā apturēt tam neatļautos.



Kuplejas un dziedami

gabali
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Prologs

Lasīts, atklājot Rīgas Latv. teātra jauno skatuvi 6. zcpt. 1887.

Šie svētki nopietni, ko šodien svinam,

Kad mīļos viesus atkal sapulcinām
Šais telpās, kas ir latvju tautas sirds,
Kur vietiņa mums cēli pretī mirdz,
Kas deva mācību mums dažās kaitēs

Un spēja jautrību ik katrā celt,
Iz dvēseles mums noskumšanu smelt,
Sen krājušos tur bēdu, rūpju saitēs.

Un raug' nu stāvokli tā pārvērtuse,
Mūs' acīm rādās jaunā veidā koši;
To māksla izpušķo tik apburoši,
Tur kas kā vēsma pretī pūš mums klusi

Un mūsu sirdis augstām jūtām sveic.

Šis lielākums, ko teātris mums guvis,

Kaut gan tas nav diezin cik milzīgs kļuvis,
Ik katram tomēr saprotami teic,

Ka latvju tauta taisni tagad staigā

Uz priekšu gaitā nerimstoši naigā.

Kaut kurā diezin cik ar košā lietā

īsts košums mirdz tik, ja tā košā vietā.

Lūk, pērle nevis zemē krāšņa šķiet,
To vaj'g vispirms ap daiļu kaklu siet.

Un ja kāds līgavu jo skaistu ņēmis,
Tad tam to vajag dārgās drēbēs ģērbt,
To visu visu greznākajās rotās tērpt,

Ko liktenis tam pasaulē ir lēmis,
Ja grib to turēt sev par nama rotu,

Kur sirdi, acis vienmēr mielot var, —

Bet nedrīkst prasīt, ka tā peļņu dotu.

Caur tam, ka kalponītes darbus dar'.

Tā māksla ar', šī līgaviņa skaista,
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Kas sirdis pacilāt no debess laista,
Tik tad kā īsta, dārga pērle spīd,
Ja visai košā apkārtnē ta mīt.

_

Tādēļ ar' nav nevienam jānožēlo
Tas mazais upurīts, ko tagad dodam

Šīs telpas plašināt, lai varam godam

Kopt savu mākslu, līgaviņu cēlo.

Nē, vaj'g ir turpmāk priekš tās katru brīd'

Ar visiem spēkiem nerimstoši gādāt,
Nevis par kalponi to uzskatīt,

Kam tikai peļņas dēļ vien vajag strādāt.

Kas mākslai nekā daiļa nepasniedz
Tam savu daiļumu ir viņa liedz.

Kad citu krūtīs jūtas dziļi snauž,
Tad dzejniekam tās karstos vārdos raisās,

Kā strauja upe spēji ceļu lauž

Un mirdzēdamas pārslās lejup kaisās.

Tā pateicība manī most ar varu,

Ka nespēju vairs izplūšanu liegt: —

Tad ļaujat vainadziņā pirmo zaru,

Kā pirmai latvju biedrībai man sniegt:
Lai pateicība mūsu māmuliņai
Par jauko dāvanu, ko deva mums,

Kas pierāda, ka pastāvīgi viņai
Ir mīļš un svēts tās mātes pienākums.
Lai pateicība ar tiem vīriem ir,

Kas — lai gan daudzi viņiem nepiekrita,
To tomēr izdarīja drošu prāt',
Ko reiz par tautai vajadzīgu šķita.
Tad pateicība pilsētai vēl nākas,
Ka tā mums palīdzīgu roku dod,

Caur ko mūs' teātrim jauns laikmets sākas

Un diletantisms tanī galu rod.

Un beidzot mīļas pateicības sūtu

It visiem viesiem, kas šais telpās mīt,
Kaut tie ir turpmāk tikpat laipni būtu,
Šo godu mums jo bieži parādīt.
Jo augstāk mūsu teātris še zels,
Jo vairāk tas mūs pašus kops un

cels.
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Un kuru pirmais svētais pienākums
Ir pūlēties šai tautiskajā gaitā,

Tie šinī dienā jaunā vietā jums

No jauna stāsies priekšā pilnā skaitā.

Tiem vēlu tikai, pūlēs neapnikt,

Ķa var par īstiem māksliniekiem tikt.

Šis mērķis viegli sasniedzams vis nava.

Cik dažu paved viegli gūtā slava,
Ka tas, lai aplauss nekad nenorimst,

Kā übagotājs dziļu zemē grimst

Pie tik pēc jokiem izslāpušā bara,
Un prastos jokos tam pa prātam dara —

Grib mākslinieks vēl būt, un neapdomā,

Ka tas tik drīkst šo augsto vārdu nest,
Kas mākslas augstumos spēj visus vest

Un dziļi iedomāties savā lomā.

Tik tas ir mākslinieks, kam krūtīs

glaužas
Daiļš ideāls, — kas mākslas dzelmēs laužas

Un tanīs bojā neiet, nenoslīkst,
Bet dārgu pērli augšup atnest drīkst.

Un tikai tam šī pērle pretī mirdz,
Kas izpētījis savas tautas dzīvi,
Kas zin, kā slepenībā pukst tās sirds

Un cilājas tur svabadi un brīvi.

Kam redzēt to ir diezgan gaiši skati,

Kas saprot ar', ko runā daba pati,
Un tēliem, ko tas savā tautā rod,

No jauna dzīvību šai vietā dod. —

Un vienīgi tik nepraša var teikt,
Ka šādu darbu visai viegli veikt.

Tas nezin vis, cik šādās krūtīs baiļi
Mēdz asins pukstošajā sirdī plūst,
Vai katra kustēšanās iznāk daiļi,
Vai katrs vaibsts pareizs un dabīgs kļūst. —

Lai tādēļ tas neviena neatbaida,
Ka tāda piekrišana viņam neuzsmaida,
Nei ari tas, ka aktierim top gods
Uz skatuves tik acumirklī dots,
Un drīz tas tomēr aizmiršanā grimis,
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Kaut pūlējies ir šeitan nenorimis.
_

Tāds aktieriem arvienu liktens bus!

Bet ja tas īstens mākslas priesters kļūs,
Tad laiks tā darbus mūžam neizkaisīs,

Tad tikai tas, kas mirstīgs, pīšļos gaisīs,

Un kaut tā vārds ar aizmiršana slīks,
Tā panākums tak tautā neiznīks.

Tad, jaunā skatuve, nu sveika esi

Kas mākslai vārtus plaši vaļa ver!

Lai Dievs tik dod, ka tu mums turpmāk nesi

Tos labumus, ko tagad visi cer.

Jel Latvju garu savās telpās kopi,
Tad, tevī skatot, sirds mums krūtīs sils;
Jel strādā tā, ka koši zel un topi

Mums nākamībā īsta gaismas pils,
Kas Latvijā raid spožu saules staru,
Tos uzmodina, kas vēl miegā snauž,
Un tumsības jo grūto, stipro varu

Kā zibens sadragā un drupās lauž.

Priekš tautas acīm it kā spoguls stāda,

Ko dail,u, jauku viņas krūtīs rod,
Kā spoguls ari viņas kaites rāda

Un līdzekļus priekš dziedēšanas dod
. . .

To visu mēs tik varam vēlēties,
Bet izdošanos nolemj augstais Dievs!

Ikkatram, kas tik tālu aiztikt spējis,

Kur saviem spēkiem nevarēja kļūt,
Ar sirds priekš tā, kas viņam palīdzējis,
It dziļu karstu pateicību jūt;
Tas tur ta vārdu augstākajā cienā

Un piemin to ikkatrā svētku dienā.

Ta Latvju tauta ari vārdu zin,
Ko tādos brīžos līgsmu prātu min:_
Vārds Alekša nders mūsu krūtīs mīt,
Ka spoža zvaigzne pie mūs' debess spīd.
Jo Aleksanders Pirmais bij, kas gāja
Pie darba mus ar brīvestību nest,
Un Aleksanders Otrais nenostāja,
Līdz sākto darbu spēja galā vest.
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Un Aleksanders Trešais, kura rokas

Ir mūsu stipra pils un patvērums, •

Mūs apsargā, ka mūsu darbi sokas,
Un novēlē it visu labu mums.

Tādēļ ar tiklab pilīs, kā ar' būdās,

Tā līgsmās dienās, kā ar skumjās, grūtās,

Viens lūgums skan pār visu Latviju,
Kā pērkons dūc: Dievs, sargi Ķeizaru!

Dziesma

Šodien tēva dzimumdiena

Piecdesmitā ira klāt,
Un mūs' starpā nav neviena.

Ko tas nespēj priecināt.
Ak, cik labs mūs' tēvs, cik ļoti
Daudz viņš laba priekš mums dar',
Katru no mums aplaimoti

Rauga, kur tik vien to var.

Un kad vēlos pie tam tikti,
Reiz ir tevi ielīgsmot,
Tad krīt prātā, cik tas slikti,

Maciņā tik maz kad rod.

Daudz vēl ir, kas tev, to jēdzu,

Prieku darīt spēj paties',

Vīru_ bagātu tik mēdzu

Tādēļ vien sev' vēlēties.

Bet kad man vēl šinī laikā

Cerības uz tādu nav,

Pašas līdzekļiem tad vaj'ga
Izlīdzēties tāpat jau.
Dāvānu kaut maz es rodu,
Ko tev sniegt, tad klāt tām ar',
Bučiņu no sirds tev dodu,
Kas tās divkārt dārgas dar'!

(Iz lugas „Mans Ādolfs".)

Dziesma

Ak, nekaunies, ka asaras

Par vaigiem tev ir plūdušas,
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Jo cilvēkam birst asara

Tā sāpēs, kā ar laimībā.

Un nedomā, ka tevi smej,

Kad tava acs vēl raudāt spēj..

Ko sirdī tu sev sajutis,

To Dievs tur iekšā dēstījis,

Dievs dēstījis, ja Dievs!"

Jau tavi mati bālēt sāk,

Tev vecums, nāve tuvu nāk;
Un kaut ar miesai spēka trūkst,

Sirds tomēr tikpat karsti pukst.

Ak, nekaunies, ka as'ras rit

Tās izverd milība, kas sirdī mīt.

Ko sirdī tu sev sajutis,

To Dievs tur iekšā dēstījis,
Dievs dēstījis, ja Dievs!

(Iz lugas „Mans Ādolfs'1.)

leejas kupleja

Ka vīru gan pēc cepures

Vis lūkot nevar, katram zināms,
Bet ja tik zemāk ķeru es,

Tad rezultāts nav ilgi minams.

Un lieta šī, pēc kuras var

Tās nēsātāja kārtu droši

Un vērtību drīz noprast ar',

Kad dubļains tas, vai kad spīd spoži.

Ja, tas ir zābaks!

Kad Neandera cirkulārs

Reiz teic: ko mīļais niekus trieci;
Mūs īsto lasītāju bars

Ir tūkstoši divdesmit pieci;
Bet ja nu vēl kāds cilvēciņš
Tik vientiesīgs kaut kur ir rodams,
Kas tic, ka taisnību teic viņš,

Tad, mīļie draugi, skaidri protams,
Ka tas ir zābaks!
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Kāds jaunskungs, ballē dancojot,

Uz Bertu iespaidu tā dara,
Ka šī drīz zāli karstu rod,

Tie tērzēdami iziet ārā.

Bet ja nu tas, kad Bertiņa

Tam rokās ģībst un sauc: man slikti,
Tik saprot skriet pēc ūdeņa

Un sabijies par to ir dikti —

Tad tas ir zābaks!

(Iz lugas „Mans Ādolfs".)

Beigu dziesma

Ja Adolfam vaj'g dabūt skaistu zirgu,

Kam pulierēta kūts tiks būvēta,

Un iekšā spilventiņi, ko sev pirku,
Un silei būs būt skaidra sudraba,

Kur vienmēr atradīsies skaidri kvieši,
Ko skaistai meičai tam būs priekšā mest,
Jo katram zināms, ka šie Arabieši

Mīl sieviešus un baltmaizi grib ēst.

Pasaulē tik mans prieks
Ir mans dēls, kas to liegs.

(Iz lugas „Mans Ādolfs".)

Kupleja

Ka man kad sliktāk ies, to nevaj'g bīties,
Pēc palīdzības negribu tad dzīties,
Tik bērnu bērnus ļauj man redzēt, Dievs,
Uz savu istabu tad atgriezties

Tik vienkāršu un prastu.

Par celšanām dažs saceļ lielu brēku

Un tak neviens nav darījis tur grēku
To darbi bij, kad labi apskata,
Pie celšanām ko viņi darīja

Tik vienkārši un prasti.

Gan kliedz, ka mūsu fūrmaņi ir slikti,
Tak man ir jāteic, ka tie nav tik pikti:
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Reiz kādam teicu: „Braukt es gribu gan!"

„Na, brauc pie velna!" viņš tad atteic man

Tik vienkārši un prasti.

Kas vien tik spēj, nu bērnus skolā raida,
Tak zinām dažus, ko tas loti baida,
Tie teic: vai kungi visi gribot kļūt,
Vai kādi bijāt, nevariet vēl būt

Tik vienkārši un prasti.

Kad nomirstam, mums smiltīs gultu taisa

Mums dzīvojot tās vienmēr acīs kaisa,
Bet tikai Rīgas trotuāros tās

Nekad pa ziemu netiek kaisītas —

It vienkārši un prasti.

Gan troksni kāda avize nu taisa,

Un citus iebāzt grib tā iekš tā maisa;

Ko, vecenīt, tu trako, jo paties',
Kas citam bedri rok, pats ievelsies

It vienkārši un prasti.

Kad_ vīriņš tā ap pusnakti nāk mājās,
No pulern nostāvēt vairs nevar kājās.
„Tu žūpa!" sieviņa tad pikti bļauj
Un smuki vīriņam pa ausi krauj.

Nē, tas ir par daudz prasti!

(Iz lugas „Mans Ādolfs".)

Šis vārds, ko Ģete sacīja

Šis vārds, ko Gēte sacīja,

Varbūt, ir patiesīgs,
Ka vienīgi vien lupata
Tik esot pazemīgs.
Bet, tā kā tas tik nelaimē

Un ķezās vien mūs ved,
Tad droši gan būs labāki,
Ka to pie malas met.

Un sekošais — nav jāšaubās —

Tas visiem labāk tiks,
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Tad teiksim: īstais mākslinieks

Ir vienmēr pazemīgs.

Vissvarīgāko grāmatu
Tur vācu vārdnicu:

Kur ņemtum lugas, romānus,

Ja Brāžes nebūtu?

Dažs zieds mūs' rakstniecībā plaukst
Caur viņa spēku vien;

Bet veltīgi tu gaidīsi,
Ka ari kādu dien'

Šī Brāžes vārds uz programas,

Kā klājas drukāts tiks —

Bet redziet: īstais mākslinieks

Ir vienmēr pazemīgs.

Reiz sieva bērnu dzemdēja,
Ko laika zīmes sauc,

Tas kroplis bija piedzimis

Un nejauks, ak, pardaudz!

Bet kas par tēvu bijis tam,

Nevienam zināms nav;

Par velti meklē pagultēs
Un naktsmicniekos jau.
Man tomēr liekas, ka tā vārds

Nemūžam zināms tiks,
Jo redziet: īstais mākslinieks

Ir vienmēr pazemīgs!
Vai brīnums nav, ka sievietes,

Kad paliek vecākas,

Jo vairāk tad tās skaistumā

Ar bildēm līdzinās.

Jo, it kā krāsas kaudzēm vien

Tiek bildēs pindzelēts,
Tā ari skaistiem vaidziņiem
Tiek daudz kas uzsmērēts.

Ikkatra tak, kas smērej'sēs
Ar visu spēku-liegs —

Jo redziet: vienmēr pazemīgs
Ir īstais mākslinieks!

(Iz lugas „Mans Ādolfs".)
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Koris

Tirgotāju koris:

Šeit pazemīgi liekam priekšā
Jums jauna kunga rēķinus.

Minna :

Jums maksāts tiks, kas stāv tur iekšā.

Tirgotāji :

To zinām, tikai gribamjus
Vispirms vēl itin mīļi lūgti,
Lai maksu drīz mums gādājiet,
Kas ilgi jāgaid', tas ir rūgti,

Kā to jūs paši zināsiet.

Un laipni ja nu
x) mūsu makam

Šo gaitu gribiet vieglināt,
Jūs paši ar', to droši sakām,
Vis tukšā neiziesiet tad.

Un labāk šodien, nekā rītu.

Pie tam ir paši nopelnītu,
Ja nauda drīz vien tiks mums ķešā.

Kas muļķis ir, tas paliek bešā.

(Iz lugas „Mans Ādolfs".)

leejas kupleja

Tik savā dzīvē zinu vienu prieku,
Priekš kā ir sevi pats vēl atdotu,
Mans dēls, mans Leipolds, uz kā visu lieku,
Lai viņu darītu tik laimīgu.
Man gan bez viņa vēl ir meita Klāra,
Un katris teic: šis bērns ir veiklis, čakls,
Bet priekš tās īpašībām, ko lai dara,
Tā taisni sakot, es pavisam akls.

Pasaulē tik mans prieks
Ir mans dēls, kas to liegs.

Es nesmēķēju, kā to visi mēdzat,
Man ēdieni ir vienkāršākie pat,
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Ka nedzeru, no deguna to redzat,
Un kneipēs iekšā nelienu nekad,
Kā medinieks — nekad es apkārt skrēju,
Pēc zaķiem, vāverītēm medīdams,

Nedz koncertos, nedz teateros eju,

Un izdodu, cik maz vien iespējams.

Pasaulē tik mans prieks
Ir mans dēls, kas to liegs.

(Iz lugas „Mans Ādolfs".)

Koris

Glāzes lai mēs pacelt steidzam,

Knaši viņas tukšojam,

Jautri katru dienu beidzam,
Jautri katru iesākam.

Tā dzeram ik dienas —

Mums raizes nevienas.

Sveiks tad alutiņš,
Jo mūs' prieks ir viņš!

Rotm. Viens, divi trīs!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Tā nu reizi

rJez ka greizi

Izgāja, še augšā esam.

Viens : Maizi, sviestu,
Sieru spiestu,
Kurvi siļķēm, šķiņķiem, desām
Līdzi nesam (abi noliek kurvi uz galda)
Viss tas smalki gatavots
Drīz vien tiks uz galda dots!

Viens: Un par savu palīgu
Es ar maksu dabūšu:

Manim nākas solītā

Saldā, saldā bučiņa!

Kungi, kas te atrodas,
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Labprāt paši bučojas!
Tā tad mutes dodi jel.
Nu ja tā, tad, sirsniņ, ar'

Pāri sveces izdzēst var!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Ak, dārgā mīļākā, dzirdi jel
Šo mazo dziesmiņu;
Vai tiešām tevim nav manis žel,

Kad gaidās noskumstu?

Pie loga rādies — es gaidu še,
Es lūdzu, sirsniņ, jel netic nē!

Ak, dārgā mīļākā, dzirdi jel
Šo mazo dziesmiņu!

Ak, dārgā mīļākā, klausi tad

Un nonāc zemē jel.
Kāds gaidot teitan tev pretīm skat,
Kas tevim laimes vēl.

Vai manā mīlībā šaubies, ko?

Cik agri jau dziedu — palūko!
Ak, dārgā mīļākā, klausies tad

Un nonāc zemē jel!

Ak, dārgā mīļākā, dzirdi jel,
Jau dziedāt beidzu es,

Nomodā ja tu neesi vēl,
Tad projām iesim mēs!

Šij dziesmai tevfbij priecināt,
Ja tu vēl guli, man žēl ir tad,

Ak, dārgā mīļākā, dzirdi jel
Jau dziedāt beidzu es!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Vīna dziesma

Smalks brokasts tas, ko tagad ēdam,

Šampanjers, šūmīgs — vēsināts.

Tā jautri, svabadi no bēdām,
Mēs tiešām esam mīlīgs skats.
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Kaut spētu dzert vienmēr

Tev, dārgais šampanjer!
Kad glāzē laisties tu,

Es jūtu līgsmību.
Un, iekšā dzerot, man

Tik patīkami gan

Tu, velna vīns!

Jūtu — jau drīz

Kaist asinis,
Tās ātrāk tek,

Un vaigi deg.

Kas vēl nekam nav apnicis,

Tas tikai ir šampanjeris!
„Dod, meičiņ, mutes nu!" —

„Mans kungs, to nedrīkstu ..."
Bet kad nāks šampanjers,
To straumēm plūstot dzers.

„Ja, Artur, tava es,

Nāc šurp, še mutītes!"

Tu velna vīns!

Juhu — jau drīz

" Kaist asinis,

Tās ātrāk tek,

Un vaigi deg.

Kas vēl nekam nav apnicis,
Tas tikai ir šampanjeris!

Mēs polkā dancojam
Un alu uzdzeram,
Galopu, valceri

Arvienu mierīgi.
Uzreizi dzīslās skrien

Kā uguns straumes vien

Šampanjer vīns!

Juhu — jau drīz

Kaist asinis,

Tās ātrāk tek,
Un vaigi deg.
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Kas vel nekam nav apnicis,

Tas tikai ir šampanjeris!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Ko te visi saskrejiet?
Ko kā traki trokšņojiet?
Sava drauga ķezu tad

Priecādamies svinējāt,
Taisnību še notiekam

Redziet Hugo Zeltiņam!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Studentu koris

Visi kopā saskrejiet,
Mantinieku godājiet!
To uz pleciem ceļat tad

Kneipē žigli aiznesat!

Un lai skaļi uzsaucam:

Augsta laime Zeltiņam!

(Iz lugas „Miljona dēl".)

Ļaudis, žigli saskrejiet,

Vazaņķi šo ņemiet ciet,

Kas mūs visus apkrāpa,
Lieciet viņu cietumā.

Cietumā! Cietumā!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Kvartetes kupleja

Reiz kāds man teica: lūgumus
Drīkst tiešām dot ir latviskus.

Un lūgums drīz bij norakstīts,
Bet tikpat ātri atraidīts.

Kad brīnījos, kādēļ gan tā,
Un teicu, ko man stāstīja, —

Tad viņi klusu pasmējās:
Ko niekus, tas tik ļurbojas!
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Pie Mačernieka stāstus vien

Ar „dampi" fabricē, nudien;

Ar' iznāk lugas, dzejoļi,

Kas savā zinā vareni,

Jo vinu smalkā valoda

Ir grūti pakaļtaisāma.

Bet, kas tos redz, tas iesaucas:

Ko niekus, tas tik ļurbojas!

Reiz mūsu mīļās ceitungas

Bij īsti piktas tapušas.

To saldās cerības bij šīs,

Ka redaktors tiks aizliegts drīz.

Lūk, viņām netīk blēdības,

Pie celšanām, kas darītas.

Bet galu galā izrādās:

Ko niekus, tās tik ļurbojas!

Pie tilta takse nolikta,
Pēc kuras taisni jāmaksā
Tur-Pegazu kāds arājiņš
Jūdz arklā un tad art grib viņš.

Kad trūkums spiež, jau pareģe

Top veca tante Lavize.

Dažs teic: no ļauna .jāsargās! —

Ko niekus tie tik ļurbojas!

Tur bildi izkar mākslinieks,

Kas dažam labam acuprieks.
Pie loga skatās zemnieciņš,

Un vientiesīgi saka viņš:
Velns zin, vai vīrs, vai sieva šis,

Jo drēbes tas nav apvilcis!
To dzirdējis, kāds iesaucas:

Ko niekus, tas tik ļurbojas!

(Iz lugas ~Miljona dēļ".)

Dziesma

Laiks steidzas prom — it nemanot jau drīzi

Mums pēd'jais acumirklis tuvojas.
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Drīz liktens projām sauc un prieki īsi,
Tie atpakaļ vairs mūžam negriežas.
Tad kopā glāzes sasitiet,

Sirds paliek še, kaut miesas iet.

Vēl reizi roku sniedziet, brāļi,
Lai draugi esam, kaut ar tāli!

Tā laime bēg, un dzīves bangas pikti
Un mūžam nerimdamas viļņojas.
Ko mīlējām, tie drīz jau kapā likti;
To krūtis apklāj zaļas velēnas.

Priekš goda vīra, draugi, tad

Šo pilno glāzi tukšojat!

Lai, augšup skatot, saucam skaļi:
Mēs atkalredzēsimies, brāļi!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Studentu dziesma

Pilnas glāzes — acis skaistas,
Gardas lāses — glāzes laistās —

Tur palieci, kur tās tieci

Mūžam dulci jubilo!

Kas. arvienu — katru dienu

Rakstos rokas — un kas mokās

Ebreiski — latiniski;
Grāmattārpus izsmejiet!
Jods lai parauj bēdas, raizes,
Mūžam dulci jubilo!

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Tā draudzība ir visai laba lieta

Tā draudzība ir visai laba lieta

Ta dažu brītiņu mums jauku dar',
Tai dzīvē ierādīta augsta vieta

Un ļoti daudz caur viņu panākt var:

Ja draugs vai draudzene tev līdzās stājas,
Tad tev še labi klājas.
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Bet ja tu viens caur dzīvi staigā,

Tev vientulībā laime šķiet,

Kas tad lai nāves stundā baigā,

Tev mīļi acis aizspiež ciet?

Par tevi neraud tad ne draugs nedz rads —

Ak, labi nav, ka cilvēks ir viens pats! —

Dažs bagātnieks ar' uzdzīvot mēdz zaļi:

Tas izdara, kas vien tam prātā nāk,

Lai nauda izput ar' kā vējā spaļi,
Tas pastāvīgi dzīru priekos mīt.

Tad draugu daudz visapkārt viņam krājas
Tad tam še labi klājas.

Bet ja nu nauda drīz pie beigām,
Tad viltus draugi projām mūk

Pat virsū tam vairs nepaskatās,
Tie žēlastības nesajūt.
Ja draugam uznāk nabadzība, bads,

Ak, labi nav, ja cilvēks ir viens pats.

Ja dzīves draudzeni sev esi ņēmis,
Caur ko no draugu pulka esi šķirts,
Tad esi laimīgs, ja tev liktens lēmis

Ir sieviņu, kas tevi mīl no sirds,

Kas tevi palaiž, tevi sagaid' mājās,
Tad tev še labi klājas.
Bet ja tev tāda sieva mājās gaida,

Kas allaž rājas, allaž rūc,
Nekad tev mīļi neuzsmaida,

No kuras labāk projām mūc,
Tad tevi pārliecinās šitā šķiet.

(Iz lugas „Miljona dēļ".)

Kupleja

Ja vēlies tu, ka pasaulē pie goda vietām tiec,
Tad taisns nekad neesi, tik kupri līku liec,
Jo citādi gan gadīsies, kas nodomus tev jauks,
Ar dubļiem tevi apmētās, tev grimstot pakaļ sauks

Dusi vien!
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Bet, cilvēks, daudz nenoskumsties, ja tevim grūti ies,

Jo reiz, kad aprakts būsi tu, tev augšām cels pa-
ties', —

Tavs gars no saitēm raisīsies, kas tev no gaismas

šķir,
Līdz tam.tad acis aizver ciet, cik liels ar' troksnis ir:

Dusi vien!

Mūs lugas gudrie kritiķi tik labi smādēt prot,

Bet pateicību pasaulē jau zināms neatrod,
Bet ja nu mēs tad gaidītu, kā kritiķ's raksta pats:

Tad, viņa lugu spēlējot, mums zālē būtu skats?

Dusi, viss!

(Iz lugas „Bez bēdām".)

Burtu kupleja

Ak! nosaucās dažs labs, kas mīl;
Kad mānīt grib, tad sauc: Aprill!
Pret Balsu līdzēt Lavizei

Ar slotas kātu Buntiņš skrej;
Mūs ceitungas nu atpūšas,

Jo drīz nāks jaunas celšanas.

Mums burtošana jauka šķiet,
Tad vienmēr gribam tālāk iet.

Priekš slimības gan dakt c r s der,
Kad viņa drapes neiedzer.

Dažs skuķītis ir eņģels tīrs,

Bet ezis paliek, kad tai vīrs.

Nu „zelta graudu" grāmata
Jau pust kā beka grāvmalā.
Mums burtošana etc.

Kun g s nav vairs nekāds titulis,
Ta tiek nu saukts pat kučieris.

Ir L a v i z ē viss tagad kluss,
Vairs nedrāž 1 c i tar t i ķ elu s.

Mums muļķu tiešām liela kaudz',
Bet mērkaķu ar netrūkst daudz.

Gan burtošana etc.
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Nean dc r s redaktors kad tiks,

Kur naglu gan bez galvas liks.

Kad kanāls ad'kolonu tais',

Tad jāiemet otčiščenajs.

Dažs pantiņš dzejas pierāda,
Ka pindzele to smērēja.

Gan burtošana etc.

Es Rīgā rozes zinu kur,
Kas laužot rokas nesadur.
Ka sirds mums kreisā pusē stāv,
Tas visām sievām zināms jau.

Par Jāni būt nav sevišķs gods,

Un Juri, to lai parauj jods.
Gan burtošana etc.

Dažs atrod jau, ka tintē nāk,
Kad veco tanti slavēt sāk.

Kaut ūdens šķūnim nemaksā,
Tak visa pelna ūdenā.

1)
Velns ir — velns ir — nu velns ir velns,
Un katris zin, ka tas ir melns.

Gan burtošana jauka šķiet,
Bet nu vairs nevar tālāk iet.

(Iz lugas „Bez bēdām".)

Pēc vārda preci vērtēt var

Pēc vārda preci vērtēt var,.

Un cilvēku pēc tautas ar:

No Vācijas kas atvests tiek,
Tam uzrakstu tad virsū liek:

Aus Deutschland!

Ikkatra tēviju jau zin

No izskata, pirms vārdu min.

Par piemēru tā kupri nāk —

Ikkatris bērns to pateikt māk —

Iz Leišiem!

Kāds draugs tev, glāzi tukšojot,
It laipni cigārīti dod.
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„Havanna", teic viņš. Kas to dos!

Tu smēķē. Vēl! Kur atved šos? —

Iz Šauļiem!

Sēž lepna dāma teātrī;

Un svešā valodā triec šī:

„Mein Gott! Charmant! Wie schon ist das!"

Tā vāciete gan? — Nē, nemaz —

Iz Slokas!

Pa ceļu pārīts laimīgs iet.

Tiem zeme grimstot, zūdot šķiet,
Viens skats iekš otra skata slīd...

Tie citu neredz
...

Te tie krīt —

lekš — peļķes!

Man pilsēts zināms — bizmaņi

Tur vēl ir īstie valdnieki.

Biezs mūris visas kārtas šķir
.. •

Vai traks? Ja, kur tāds pilsēts ir? —

lekš — Kinas!

Mums senāk viegli gan paties'

Bij damu sirdīs ielauzties,
Bet nu pie sirds tām grūti tikt:

Tās steidz ap krūtīm bruņas likt,

No stīpām!*)

Kad cilvēks vēršu ārste top,

Kas slimībās tos ārstē, kop,
Tad dabīgi tak iznākt var,
Ka cilvēkam ir ārsti ar'

No. vēršiem!

Man ļoti patīk meitiņas!
Kas kupri nes uz muguras,

*) Mūsu laikiem šis pantiņš, šķiet, novecojis: damu ta-

gadējais modernais apģērbs —
reformkleitas bez „stīpām'\ kā

to kāds „dziesminieks" jau ņēmies apdziedāt:

Rīgā dzīvo smukas meitas,
Visas nēsā reformkleitas.

Izd.
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Bet, kas to pratis izgudrot —

Peln, ka tam bērzu kroni dod —

Bez lapām!

Kāds baronlielskungs runu tur,

Ko nospēris tas kurnekur ...

Bet, kuš, nu tūliņ vajag beigt,
Jo redziet, vairāk nedrīkst teikt

No Bauskas!

Kāds ārzemnieks teic, ka tur šis

Govs pienu divos dabūjis.

Mūs' gosniņas tik ceļas tad,
Kad pulkstens desmitus jau rād'

Iz — gultas!

(Iz lugas „Bez bēdām".)

Duets

Es esmu zēns, kam jautris prāts,
Kas skaļi dzied, ka kalni skan;
Man īpašums gan nav nekāds,
Un naudas ar nav man —

Bet man ir skuķīts, kurai acs

Kā zvaigznīte it spodri mirdz,
Tai mīļš tik esmu es viens pats,
Man pieder tās sirds!

La, la, lā!

Abi :

Un svētdienās kad līgsmu prāt
It visi mēdz uz pļavām iet,
Es ari līgsmis esmu klāt

Un sāku smiet un diet.
Turp tēvi bērnus aizvest mēdz,
Tur zēns ar savu meiču nāk,
Kas to it mīļi rokās slēdz

Un diet — tad ar' sāk.

Dvi! dvi! dvi!

(Iz lugas „Pagasta nabags".)
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Dziesma

Griet i ņ a.

Mēs esam it līgsmi,

Mums labi ar' iet,

Mēs dzeram daudz vīna

Un mēdzam daudz diet.

Mēs ejam pie miera,

Līdz gaismiņa zūd,
Un rītos ar gaismu

Jau kalnos vaj'g būt.

Mēs esam it līgsmi,

Mums labi ar' iet,

Mēs dzeram daudz vīna

Un mēdzam daudz diet.

Griet i ņ a.

Un svētkos patiešām

Ir mīlīgs mūs' prieks:
Tad ejam uz deju,

Mums netrūkst nenieks.

Pēc raksta tur griezties

Tad jaunavas sāk,
Un zēni tās svaida

Un klaigā ko māk.

Mēs esam it līgsmi v. t. t.

Griet i n a.

Mēs mīlam jo karsti

Un nemēdzam vilt,
Jo viltus tik sirdis

Ar rūgtumu pild'.
Un zēni še kalnos

Ar mīlēt mūs prot,
Tā mājā, kā laukā

Mēdz bučas mums dot.

Mēs esam v. t. t.

(Iz lugas „Pagasta nabags".)
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Duets

Angļa un Grie t i ņ a.

Tur kalnos jo augstu,

Kur alprozes zied,
Ikdienas tur zēns kāds

It priecīgi dzied.

Tur stāv tik mazs namiņš,
No māliem tas celts,
Tur mājo mans Zepels —

Mans dārgums, mans zelts.

Un skaitļu patiesi
Tik pulka mums nav,

Cik daudzreiz viņš. mani

Ir skūpstījis jau.

Kad dusu pie krūts tam,
Tad prāti man zūd —

Kas jaukāks gan vēl var

Še dzīvē mums būt?

Un naktī, kad mani

Pie loga viņš gaid,
Tad tiešām kā zvaigznes
Tā actiņas smaid.

Un smaids tas jo dziļu
Man dvēselē plūst,
Un tādēļ arvienu

Man mīļāks viņš kļūst.

(Iz lugas ~Pagasta nabags".)

Dziesma

Dažam ir labs, krietns draugs,
Kas tam mīļš kā acuraugs,

Meži, kur daudz putnu dzied,
Dārzi, kuros puķes zied,
Lepnis nams uz klinti celts,
Dārgas lietas, sudrabs, zelts —

Ak, tas viss tam gan var būt,
Laimīgs tak. tas nevar kļūt.
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Laimīgs tik tas cilvēks tiek,
Kam Dievs sirdi atrast liek,

Kura karsti mīlēt prot,

Kurā viltus neatrod.

Un kam ari pašam krūts,
Kaut gan liktens bargs un grūts,
Tomēr mīlestību jūt —

Tas tik vien var laimīgs kļūt.

Draugs it drīz mums naidnieks kļūst.
Lepnie nami drupās grūst,

Puķītes ar ziedēt beidz,
Jautrie putni projām steidz —

Tikai mīlestība vien

Atspīd maigi dien' par dien',
Tā kā mūžīgs saules stars,
Tā kā mūžīgs pavasars!

(Iz lugas „Pagasta nabags".)

Koris

Drīz Korneviļas tirgus sāksies,
Drīz ļaudis bariem kopā vāksies,

Tad varat nākt un meklēt sākt,
It viss te būs, ko gribat jūs! —

Vai gribat puišus: brašus zēnus?

Un meitas: skuķīšus it lēnus?

It viss te būs, ko gribat jūs!
Tad varat nākt un meklēt sākt! —

Drīz Kornevilas tirgus v. t. t.

(Iz lugas „Kornevilas zvani".)

Dziesma

Brauc, kuģniek, laukā,
Kur niknā aukā

Juras putošie vilni-plūst.
Sveiks tālu steidzies,
Vai ari beidzies

Bangās, ja kuģītis sadragāts kļūst.
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Bet nu nebēdā nāvi

Un, ja briesmas ar draud,
Mastā droši tu stāvi,

Kuģī tu droši snaud.

Laidies, laidies

Bangu laukā,

Svaidies, svaidies

Niknā aukā!

Brauc vien!

(Iz lugas ~Korneviļas zvani".)

Zvanu dziesma

Skani, skani, skani!

Lai it maigi skan,
Kad tur pilī zvani

Skaļi, jautri zvan!

Skani, skani, skani!

Lai it maigi skan,
Kad tur pilī zvani

Skaļi, jautri zvan!

(Iz lugas „Korneviļas zvani".)

Valsis (Rondo)

Henrijs

Trīs reiz ap visu zemes ēku

Es esmu apceļojis jau,
Es mīlu pārspēt aukas spēku.
Man briesmas bīstamas vairs nav.

Kā auka krāca,
Un bangas šļāca

Kuģī, kad nāca

Jau tuvu posts!
Bet briesmas stāja,
Un kuģis gāja,
Kurp laipni māja
Man miera osts.
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Kur vien tik maigi
Zied meiču vaigi,

Tās mēdza naigi
Man pretī smiet,
Gan kaislas, saltas,

Gan brūnas, baltas,

Gan zemas, staltas

Man sirdi siet.

Pakal tām skrieti,.
Klāt tās sev sieti

It mīļi, cieti,
Vien man bij prieks.
Tā līgaviņas
Bij man bez ziņas
Daudz; bet drīz viņas
Zuda kā nieks.

Un tikai vienu

Mīlu arvienu,

Kas katru dienu

Man sapņos mirdz,
Ko drošu prātu

Viļņos sev klātu

Vilku, kaut stātu

Ak, pukstēt sirds —

Un tā to glābu.
— Ak kāds tas prieks! Ak!

Nu mājup nāku

Un meklēt sāku,
Lai uziet māku

To kādu dien.

Cik jūru aru,

Lai atrast varu,

Kas manu garu

Kā sietin sien.

Teic, krast, to vietu,

Kam klusu ciet tu,
Lai es turp ietu,

Kur viņa mīt —

Lai pie tās tieku,
Pie sirds to lieku
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Un viņa ar prieku

Pie krūts manim slīd.

(Iz lugas „Kornevilas zvani".)

Gren i še

Ko es lai tagad daru,
Kā spostiem izbēgt varu?

Jo divi kungi draud

Nu mani postā raut.

Bet ja es tūliņ ietu

Pie trešā pieņemt vietu

Par kučieri, tad gan,

Tu nepiekļūtu man.

Bet kā? Šais ķēdēs pīties,
Žermenei atsacīties?

Vē! Kučiers būt, pie joda,
Kas to lai dar?

Tak tā ir vairāk goda,
Nekā kad augšā kar!
Še stingri salīgt vietu,
Es turu nieka lietu, —

Pusgadu tad nekas,
Man vairs nav jābīstas.
Tas drošību man nestu,
Tad soģim knipi mestu.

Tad mani neaizskārs

Ne soģis, ne Gaspars.
Tos piekrāpšu kā nieku —

Bet vai lai vergs es tieku?

Vē! Kučiers būt, pie joda,
Kas to lai dar'?

Tak tā ir vairāk goda,
Nekā kad augšā kar!

(Iz lugas „Korneviļas zvani'

Koris

Biedri, tagad medīt beidzat

Un no Alpu kalniem steidzat



246

Šurp uz košo leju nākt.

Jautri visu šurpu nesat,

Ko jūs medījuši esat,
Lai to še var kopā vākt.

Astragālus, Alpu karalis

Holā! holā! medinieki,

Nu ir beigti jūsu prieki!
Bises tagad mierā liekat,
Kalnu kazas neaiztiekat,
Šodien jau it visiem jums

Diezgan liels ir laupījums.

L i n ā r i j s, kalnu gars

Valdniek, ja tu māj, tad ari

Pīšļos nogrimst kalnu gari,
Tā kā sausas lapas zūd,
Kad tās rudens auku jūt.

Te neviena nav, kas ies

Tev šai lietā pretoties.
Bet kas tā par jauku dzīvi,
Kad pa Alpu kalniem brīvi

Kalnu kazām pakal skraida,
Zibeni no bises raida.

Hā, kad it kā zibens stari

Šāvieni no stobriem skrien,

Un tad zelta lodes ari

Kalnu kazu krūtīs lien!

Tas tik vien ir īstens prieks!
Tā tik dzīvo medinieks!

Koris

Tas tik vien ir īstens prieks!
Tā tik dzīvo medinieks!

Astra g ā 1 v s

Ja, jūs esat gan patiesi
Mediba man krietni viesi.

Medīt tad še bieži varat!

Bet ir citiem labu darāt.
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Lai mēs to, ko kalniem esam

Laupījuši, lejā nesam

Nabadziņiem, kam nav maizes,

Kurus spaida rūpes, raizes.

Laupījumu žigli tad

Slepus būdās izdalāt.

Linā r i j s

Viss ir labs, ko tu vien dari,
Un mēs, augstais valdniek, ari

Lejā steigsimies tūlit,
Tavu gribu izpildīt. —

Noklausīsimies tur būdās,
Cik tie aplaimoti jūtas,

Kad iz kalnu kazu sirds

Spožais zelts tiem pretī mirdz.

As'ru pērles, ko tie laistīs,
Mūsu rokas virknēs saistīs,

Ko kā pateicības meslu

Vīsim tev ap goda krēslu.

Astragālus

(viens)

Visā, ko vien gari dara,

Rodas mīlestības vara,

Un tiem brīvība ar dota,
Kas ar spēju savienota,
Cilvēkiem daudz laba nest.

Tos pie atzīšanas vest.

Tā ar es caur savu varu

Cilvēkiem daudz laba daru,

Nemājoju zemes alā,
Mītu brīvā kalna galā.

Alpu kalnu ledū kalts

Ir mans dzīvoklis it stalts,

Ko tik šķīstais sniegs vien sedz,
Kur tik spožas zvaigznes redz.

Tur man rādās agr' un vēli

Zemes bērnu sapņu tēli,

Viņu bēdas, viņu prieks.
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Bet ja reiz kāds ceļinieks
Šeitan apkārt maldās baigi.

Tad no augstumiem it naigi
Es tam bēdu lejā soku,
Sniedzu viņam drauga roku,

Kura droši un ar ziņu

Ved pie atzīšanas viņu.

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)

Astragalus

Jau divi reiz še manas acis redz,

Kā svētas saites jūsu sirdis saista

Un asaras ar jūsu vaigus sedz,

Ko dziļās sēras jūsu krūtīs laista.

Un tādēļ, ka tas man daudz prieka dar',
Ka jūsu sirdis vēl tik šķīsti jūt,

Tad gribu jūsu mīlestībai ar

īsts labvēlis un apsargātājs būt.

Es zinu ar, ko tu no tēva naida

Pret pasauli un cilvēkiem še stāsti,

Jo viņš, kā zvērs pa mežiem apkārt skraida

Un augstu kalnos atskan viņa lāsti.

Bet nezaudē vis dūšu, esi droša,
Drīz viņa prātu atzīšana lieks,
Drīz kāzu nakts tev smaidīs līgsma, koša,
Un Alpu kārais vaiņagu tev sniegs.

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)

Koris

Kundze, jūs gan esat laba,
Bet tas tā vairs nevar būt;
Jo mūs' kungam tāda daba,

Ka mums visa dūša zūd.

Viņš kā zvērs mums tagad šķiet,
Un mēs visi gribam iet.

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)
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Dziesma

Nē, tam jāgrozās uz vietas,

Tās jau gluži kauna lietas:

Redzot tie it visu taupa,

Slepus atkal zog un laupa.
Naudu man vaig' zemē rakti,

Lai šie kraukļi nevar zagti!
Man ir simtu tūkstots naudas

Un no parādiem ne jaudas,

Bet ja man ir vairāk būtu,
Laimi tak es neiegūtu.
Manus laukus krusa maitā,
Zirgi niķu pilni gaitā,

Manu meitu — tā tad sods —

Laikam apsēdis pats jods.
Vienumēr tā sten un vaida,

Uz šo pindzeli vien gaida,

Kuram tukšs ir naudas maks

Un kas pats ir pliks un traks.
Pliks un traks!

Mana sieva, kas par joku,
Ir ar to uz vienu roku,

Teic, viņš esot vīrs, kas pelna,
Kā to katris mīl — pie velna!

Vai man tiem gan jānoļaujas?
Tad jau tīri jānošaujas!

Tā tie man vien dara pāri,
Ir uz manu nāvi kāri.

Vai es tos gan nepazīstu?
Es aiz dusmām pušu plīstu!

(Iz lugas ~Cilvēces naidnieks".)

Rapelkopfs

Tādēļ prom, tikai prom.

Bet par spīti es papriekšu
Šeitan visu druskās triekšu.

Ņemšu tūdalin kā pirmo
Šito krēslu veco, sirmo,
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Kas no manām sievām zina

Stāstīt, kā tās kājām mina

Visu manu dzīves laimi,

Plēsa mani un ir saimi.

Ja, tu pirmais bojā iesi.

(Sadragā krēslu.)

Tā, tas gatavs bij, patiesi!
Galdu ar, kur rakstīt mēdzu

Draugiem reiz, kad nesajēdzu,
Kā tie mani krāpj un pel,
Lai viens cirtiens drupās šķeļ!

(Cērt galdā.)

Un tu, spogul, kas ar varu

Pievelc lielo muļķu baru,

Elks, ko visas sievas cien',

Kura priekšā katru dien

Nelgas stāv un muti plāta,
Ākstās gluži kā bez prāta,
Palokās un iet it stalti,

Ņirgājas, ja zobi balti;

Ak, tu spožais ļauna cēlējs,
Nesmukajo bargais pēlējs,
Tevi neģēlīgo nieku

Tagad satriekšu ar prieku!
Kamdēļ tu gan šeitan rādi

Vaigu man, kas dusmās šādi

It kā elles liesmās kaist!

Tev ir tagad jāizgaist!

(Sasit spoguli ar dūri.)

Tā, tur guļ šis varons stalts,
Un tā greznums druskās malts!

(Apskata roku.)

Au! šis blēdis vēl, pie joda,
Beigdamies man rokā koda!

Bet tas man ir nieks, nudien,
Kaut ar asins straumēm skrien!

(Atdara galdu un izņem vēstules.)

Ari vēstules, kur glaimi
Sola mīlestības laimi,
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Saplēsīšu visas vēl,

Tikai papīra man žēl.

(Saplēš tās un izkaisa pa grīdu, vem papīrā satīto naudu un

naudas makus iz kādas kastītes.)

Tikai velna naudu vien,

Kurai visi pakaļ skrien,
Gribu kaudzēm kopā vākt,
Tai man vajag: līdzi nākt.

(lebāž to žigli ķešā.)

Ko jūs glūnat, pekles sienas,

Kas tik kārīgas ikdienas

Jau uz manu nāvi gaida?
Vai tāds vīrs jūs nesabaida?

Jūs gan neiespēju plēsti,
Bet tad uzklausāt šo vēsti:

Tagad es uz mežu skriešu

Un no tā vairs neaiziešu!

(Iz lugas ..Cilvēces naidnieks.)

Kvintets

Rozālija
(jautra)

Kad man tik Francels prātā nāk.

Tad manim tūlīt sirds

Laimē ātri pukstēt sāk,

Acis priekā mirdz.

Bēr n i

Ak, māte, maizes dod tūlit,
Mūs bads sāk ļoti spiest.

Rozālija

Kad man tik Francels prātā krīt,
Tad varu visu ciest.

Kad man Francels prātā nāk —

Bērni

Māte, dod mums ēst!
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Kristiāns

Klusu, brēkas! gabalos
Es jūs spētu plēst!

Rozālija

Francels ir tik labs un lēns,

Dzied ik katru dien,

Ka še kalnājā kāds zēns

Mīlē mani vien.

Bērni

Ak, māte, mums tik grūti iet,

Ka tiešām jāmirst nost.

Rozālija

Vai turēsiet reiz muti ciet,

Ka mazais neatmost.

Francels ir tik labs un lēns —

Bērni

Māte, dod mums ēst!

Kristiāns

Klusu, brēkas! gabalos
Es jūs spētu plēst.

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)

Dziesma ar kori

Nu esmu reiz viens un tāds ari būšu,

Es dzīvošu šeitan viens pats visu mūžu!

Še nebūs man turpmāk ne drauga, ne rada,

Tie blēži lai iet, kur pats velns viņus vada!

Man sieviešu ķildas vairs neskanēs ausīs,

Tās šeitan, tik atvara troksni vien klausīs.

Par kalponi būs man tik varenā daba,

Kas šķīsta no viltus, kas taisna un laba.

Lai vakara vējiņš mans frizieris ir,

Kas matus man sukā, kas taisni tos šķir.
Un ziemā, kad šeitan būs ledus un sniegs,
Tad uznāks kā lācim man pusgada miegs.
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Ja, tadeļ vairs negribu atpakaļ iet,
Bet šeitan par cilvēku muļķību smiet.

(let skatuves vidū un skatās stīvi uz priekšu.)

(Būdiņas priekšā atskan priekšējais koris.)

Koris

Ardievu tagad, klusais nams,

No mums tā skumjās atstājams.

(Suns rej tālumā.)

Rapelkopfs
(nāk priekšā).

No cilvēkiem projām nu tagad es eju,
Es nicinu muļķus un gudros es smeju,
Un vai tie ar kaujas, un vai tie ar plūcas,
Un vai tie ved prāvas, un vai tie ar sūdzas

Un vai viņi glaimo, un vai viņi smaida,
Un vai viņi pušu grib pārplīst- aiz naida,
Un vai viņi guļ, un vai tie ko bauda,
Un vai tiem ir iesnas, un vai tie ar šķauda
Un vai gan tur Indijā auzas ir dārgas,
Un vai kaut kur jūrā ar aukas ir bargas,
Un vai tiem ir bēru, vai laulības diena,

Tas man ir viss nieks, un tas alga man viena.

Es mūžam vairs negribu atpakaļ iet,
Bet šeitan par cilvēku muļķību smiet.

Es tomēr vairs negribu atpakaļ iet,
Bet šeitan par cilvēku muļķību smiet.

(Skrien atpakaļ un atver loga slēģi vidū. Mežu apgaismo va-

kara blāzma. Viņš skatās drūmi laukā un atlaiž tad galvu

atpakaļ. Vakara blāzma viņu apspīd.)

Koris

(vēl tāļāk nekā pirmāk).

Ardievu tagad, klusais nams,

No mums tā skumjās atstājams.

(Suņa riešana tikko dzirdama.)

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)
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Koris

(tāļāk no būdiņas).

Ardievu tagad, klusais nams,

No mums tā skumjās atstājams.

(Suņa riešana klusāka.)

(Metas tumšs.)

Rapel kopis

(uzšaujas un aizsviež krēslu pie malas).

Un kaut ar virs zemes viss apgriezties sāktu

Kaut ļaudis caur kartavām godā vēl nāktu,
Un kaut ari tikumus peltu un smietu,

Kaut slimie un miroņi mazurku dietu,

Kaut vecmātei pašai pie krūtīm vēl zīstu,
Kaut ziemeļa polā tik dzirksteles šķīstu,
Kaut sīkstuļi pasaules labdari būtu,
Kaut troņi tik lēti kā zirņi ar kļūtu,
Kaut vīri bez zobeniem cīniņā ietu,

Kaut ērgļi bez spārniem pa gaisu ar skrietu,
Kaut sāpes vairs mīlējot nejustu sirds,
Kaut uzlēktu saule, bez stariem kas mirdz,
Es tomēr vairs negribu atpakaļ ieti,

Bet šeitan par cilvēku muļķību smieti.

Ārija

Es esmu skuķis, dievam žēl,
Un kur gan to var likt? —

Ja būtu vīrs, tad spētu vēl

Par ģenerāli tikt.

Es prastu komandēt un bļaut,
Ka rindas nedrīkst jukt,
Bet tiklīdz sāktu lodēm šaut,
Tad tūliņ laistos mukt.

Bet tur, kur skaistas acis spīd,
Es liktu cīnu sākt,
It drošu prātu, lai tūlit

Pie uzvaras var nākt.
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Tur sāktu šurp un turp dažs skats

Kā flintes šāviens skriet,

Es jātu braši turp ar pats
Un liktu virsū iet.

Jūs biedri! tā es prastu saukt,
Tāds cīniņš mums ir nieks!

Tik kreiso spārnu mums vaj'g jaukt,
(Rāda uz sirdi.)

Tad beigts ir ienaidnieks.

Tā mums arvienu labi ies,
Tā uzvara mums zels, .
Tad droši mīlestības dievs

Tur karogu ar cels.

Tad visi pulki urā! kliegs
Un manim garām ies,
Tad laurus gan man nepasniegs.
Bet mirti galvā sies.

Un tā es sev tad iegūšu
It daiļu puķīti
Un dzīvošu uz atstavku

Ar savu skuķīti.

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)

Dziesma

Viss še dzīvē ir tik smaidīgs,
Tā patiesi to var saukt,

Tādēļ cilvēks nedrīkst naidīgs

Pats vien savu laimi jaukt.

Lūk, cik laipni visi smaida,
Naidu tie vairs nepazīst,
Tādēļ ar ikkatru baida

Kā kāds zvērs, kas ļaudis nīst.

Tikai līgsmība mūs cilda,
Tikai mīlestības smaids

Sirdi laimes stariem pilda,
Un tik postu atnes naids.



256

Bet kad visi līgsmo naigi,

Tad pa tumšo mežu klīst

Apkārt lūkodamies baigi

Kā kāds zvērs, kas ļaudis nīst.

Lūk, kad saulīte it skaista

Tur pie debess velves spīd,
Tad tā visus starus laista,

Vai tur labs, vai ļauns ar mīt.

Tādēļ es ar ituevienu

Nespēju no tiesas nīst —

Vaj'g tik mīlēt katru dienu,
Tad ar naids kā migla klīst.

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)

Ārija

Šo pasauli, ja, to es saku,

Var saukt par milzi dullu, traku!_
Viens tik ar zvaigznēm runāt tika

Un otris stāv pavisam dīkā,
Dažs atkal labprāt, ja tik spētu,

It visus ļaudis pārzīmētu.
Bez jēgas ūdenī viens skrien

Un otris mīl tik vīnu vien.

Viens ir tik glups kā iebāzts maisā,

Un otris degunu ceļ gaisā,
Dažs slinko un tam nauda ķešā,
Dažs strādā un ir tomēr bešā,
Viens kāro tik pēc augstas vietas,

Un otram nerūp pasaul's lietas,

Kas aklis, tas grib redzīgs būt

Un dažs, kas redz, grib aklis kļūt.

Tā zeme griežas dien' par dienu,

Un tak uz vietas stāv arvienu,

Jo patmīlība ir tā vara,

Kas visu dzen un visu dara,
Mūs' pasaule, ja, to es saku,
Ir trako nams, pilns muļķu, traku,
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Un nu tik redzu, dievam žeĻ

Ka esmu pats liels pintiķis vel.

(Iz lugas „Cilvēces naidnieks".)

Dziesma

Jauka bij diena, kad tu nāci

Pasaulē pie cilvēkiem!

Kad mūs dievi sveicināja
No Olimpa augstumiem.
Evoē! Pie tava šūpļa

Afrodīte kūma bij,
Kas ar gādāja, ka skaistums

Kroni tev ap pieri vij.

Un tad it visi svētie māja
Laimi savam mīlulim,
Tā kā gudrīb's pakāpienus
Viegli uzkāpt nācās šim.

Evoē! Pallas atenes

Meita, sveika, saucam mēs;

Evoē, gudrības lāpa,
Mūžīgi mums gaismu nes!

(Iz lugas „Meiteņu skolā".)

Kupleja

Nē, nekas vairs nevarētu

Par šo skolu jaukāks būt.

Tad ar džinos, lai tik spētu
Locēklis šai mājā kļūt.
Bet .par skolnieci ja tiktu,
Mācītos tad ar kā stāv,

(Jo kam dzīve neapniktu,
Kur pat izglītības nav.)

Mācībai ir liela vara,

Bez tās cilvēks nav nekas,
Un tik kam vēl vairāk svara,

Lielais naudas maiss ir tas.
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Bet mums nauda apnīk drīzi.

Mācība ir cits kas jau,

(Un tu laimi nesadzīsi,

Kur pat izglītības nav.)

Tādēļ mērķis, ko sev lieku,
Vienumēr uz tam vien ies:

Ka ar reizi pie tam tieku

Mācību sev iegūties.
Tā es katru dienu mēdzu

Šo to iemanīties jau,
(Un tās vietas neieredzu,
Kur pat izglītības nav.)

(Iz lugas ~Meiteņu skolā'

Dziesma

Caur mīlestību vien mums še

Sārts prieka ziediņš zeļ,
Un tik iz viņas dvēsele

Sev īsto spēku smeļ.

Kā dažs gan spētu bēdas jel
Bez mīlestības ciest?

Tā apskaidro mūs vaigu vēl,
Kad dzīvīb's liesma dziest.

Kā debesszvaigznīte tā mirdz,
Mūs dzīvi gaišu dar'.

Cik ilgi mīlēt spēj vēl sirds,
Tik ilgi dzīvs tu ar.

Jūs ziniet dziesmu: Dzīve nav

Bez mīlības nekas.

Uz kāzām pošaties tad jau
Drīz vien, ak meitiņas!
Ja sirdi iegūt neiespēj
Priekš sevis vienīgi, —

Kā veca meita, kapā ej,
Tad velti dzīvoji.

ka vīrs, no tevis šķirts
Nemūžam dzīvot var.
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Cik ilgi mīiēt spej vel sirds,

Tik ilgi dzīvs tu ar.

Lūk, veca māte krēslā sēž,

To siltas segas sedz,

Jo sāpes viņai kautos plēš,
Tā labi nesaredz.

Un kaut tai miesa gurdena,

Sirds tomēr jūt vēl līdz

Ar saviem priekus, bēdas, — tā,
Kad nelaimē tie trīc.

Vēl spodri viņas acis mirdz,
Ka tanīs lasīt var:

Cik ilgi mīiēt spēj vēl sirds,

Tik ilgi dzīvo ar.

(Iz lugas „Zaķīša meitas".)

Šūpļa dziesmiņa

Kuš, bērniņ, kuš!

Bez sapņiem, raizēm klusi

Vēl miedziņā tu dusi,

Un tavu sirdi rūpīgi
Ar' sargā Dieva eņģeli.

Kuš, bērniņ, kuš!

(Iz lugas ~Zaķīša meitas".)

Dziesma

Kā zvaigznes pie debess, mirdz acis tam modri,

Kas šurp uz mums skatās tik maigi un spodri,
Bet ja reiz tik Zepis uz manim tā skat',
Aiz bailēm tad izbēgt vairs nevaru pat.
Man tādēļ tīk acis, kas priecīgi mirdz,
Jo tās rāda, ka laba un laimīga sirds.

Ja sirds būtu mērķis, tad acs būtu bulta,

Ko mīlestīb' šauj, līdz dziļi krūtīs mums gulda.
Un acs ir kā grāmata, jo kas tik prot,
Tas visu, kas sirdī ir, ari tur rod.
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Man tadel tīk acis, kas mīlīgi mirdz,
Jo tās rāda, ka mīlēt vēl iespēj šī sirds.

Ja sirdī nav skumju, bet prieki tur mīt mums,

Tad acis tik jautri un tik priecīgi spīd mums,

Bet sirds ja ir lauzta un grūti tā cieš,

Kā mirušam acis tad cieti tā spiež —

Ja, tādēļ tās sargāt vaj'g, manim tā šķiet,
Jo tās nemirdz vairs mūžam, ja vērušās ciet.

(Iz lugas „Tēvijai".

Kupleja

Bēdas ja dzīvi rūgtu tev dar' —

Liktenim tev nebūs spītēt;
Ja tev ir naids, tad zini ar':

Dievs grib: tev nebūs nīdēt.

Gādā tad būt no grēkiem tīrs,
Kad reizi priekš soda iesat,
Un bēdas nes, kā īstens vīrs,

Dievs grib: tev nebūs tiesāt.

Un, kad tev sāpes plosās iekš krūts,
No tā, ko mīli, projām ietot,
Liktenim klausi, kaut tas ir grūts,

Dievs grib, ka tev būs piedot.

(Iz lugas „Tēvijai".

Dziesma

Man citkārt tik vieglis un jautris bij prāts,
Ar bisi pa mežiem kad gāju,
Bet kas nu man kaiš, ko vairs nezinu pats,
Jo atstāt man vairs netīk māju,
Sī bise bij citkārt mans vienīgais draugs,
Ko reti iz rokas tik laidu,
Ņu riebjas ta man, tāpat mežs un lauks,
Se esmu un apkārt še skraidu.

Un mežzvēri, kas citkārt rādījās man,
No lodes tie drīz krita visi,



261

Nu droši tie skraid', jo nu miers tiem ir gan,

Pat rūsa klāj manu bisi.

Pie dančiem netrūku es citkārt nekur,

Man stāstot, bij katram ko smieti,

Kad krogu nu min, man riebjas — vairs tur

Ne iekšā pat negribu ieti.

Kā karstākais mednieks es citkārt arvien

Pa tumšākiem biezumiem gāju,

No briesmām nekad es nebijos nudien.

Bet jautri tik vēl uzdziēdāju.
Bet Līziņu kamēr es redzējis, jau

Kā apburts še apkārt vien skrēju,
Man stirnu pat šaut nu dūšas vairs nav,

Bet nokaut Līziņu es spēju.

Bet ko gan būs iesākt, to zinu jau gan,

Kā nemieram galu lai daru,
Vēl šodien vaj'g pateikt Līziņai man,

Par savu vai to dabūt varu.

Tad droši uz priekšu! kā vīram man būs

Reiz nobeigt it droši šīs mokas,
Vai līgava drīz, vai lode man kļūs,
Tas viss nu stāv Līziņas rokās!

(Iz lugas „Tēvijai".)

Dziesma

Kā putniņš tais' ligzdu jo čakli vien,

Tā saimniecei strādāt vaj'g nakti un dien.

Un kādēļ gan putniņš tā šurp un turp skrej?
Lai savējiem dzīvi jo jauku dot spēj.

Ka čakli mums vaj'g censties un taupīt, ar

Putni par priekšzīmi derēt mums var.

Jo, līdz nav viss gatavs, kad vīrs mājās nāks,
Pat mulkākais zvirbuls tad izsmiet mūs sāks.

(Iz lugas „Tēvijai".)

Duets

Ansis

Tad jautru prātu iet,

Prom pasaulē,
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Un bez bedam skaļi dzied,
Lai skan: juchē!

(Jodlers.)

Līz i ņ a

Kad mājās nāksi tu,

Es būšu še,
Tev pretim steigšos tad

Es ar, juchē!
(Jodlers.)

Abi.

Ja, es tik' tevi mīlu tik ļoti,
Par visu vairāk, tu zini jel to,

Un kad man vairāk nav tev, ko doti,

Par pieminu tad ņem bučiņu šo.

Lai celtu domē vietniekus

Lai celtu domē vietniekus,
Mēdz izrīkot daudz cīniņus,

Kur pazīstamie varoņi
Pie darba iet it modrīgi.

Kad tuvoties šis laiks jau sāk,
Man tādas domas prātā nāk:

Kam mums vaj'g domē rūpēties -

Par latvieti jau gādās Dievs!

Kad Griķis daudz bij pumpējis,

Ko atdot nebij domājis.

Un sāka vēl iet rāpiski.
Viņš lapās laidās mudīgi.

Kaut caurumā to iebāž ar',

Ko tomēr padarīt tam var?

Un, lūk, viņš atkal izrāpies —

Par latvieti jau gādā Dievs!

Kad šķūnī vairs ne tas, ne cits

Līst negrib, tad nāk deficits.

Cik veikli, tavus brīnumus,
Tur iespēlēt māk parādus!
Bet teātris mums, skaties vien.

Līdz griestiem pilns ir katru dien,
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Un neviļot tu iesaucies:

Par latvieti jau gādā Dievs!

Tu raksti lugas, dzejoļus,
Pa starpām ari romānus,

Un gribi, lai ar drukā tos,

Tad tev vaj'g iet, kā „kurpniekos t",*)
Līdz apgādnieku dabūsi,

Kas žēlodamies pēdīgi
Par loksni dod tev pusrubli —

Ja, Dievs neatstāj latvieti!

Kad iziet dzelzsceļbraucieni,

Tu, protams, nekad nezini,
Tā ari tiesām lūgumus
Jau nevaj'g iesniegt latviskus, —

Un pēc šīs pašas gudrības
Mums tādas prastas valodas

Ir skolās nevaj'g mācīties —

Par latvieti jau gādās Dievs!

(Iz lugas „Nemierīgi laiki".)

Dziesma

Viņš pieder man, viņš pieder man!

Tā glaimu vārdi man tik skan;

Tā acs kā zvaigzne man tik mirdz;
Tā vaigs nu dus pie manas sirds. ,
Nu atmiņas tā krūtīs zūd,
Nu īsto mīlestību viņš ar jūt!

Sirds, kam tu tā vēl drebi gan: —

Viņš pieder man, viņš pieder man!

Pie mums jel nāc, pie mums jel nāc!

Lai bēdīgs nepaliek tev prāts,
Ka tēvija tev jāatstāj:
Tev jauna tēvija še māj,
Še laime necerēta gaid,
Ja saproti, ko manas acis smaid,

*) Rotaļa.
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Un klausi to, ko tas tev ludz:

Ņem tēviju pie manas krūts!

(Iz lugas ~Lenore".)

Biašķīte

Blašķīt, dārgā pudelīte,
Mana siržu mīlulīte,

Tik tu vien, kad grūta diena,
Mani iepriecini viena.

Kaut ar, kā un kādu reizi,

Drusku noiet šķībi, greizi,

Bet ir tad — ko noskumt daudzi —

lekšā iemet tik ar kaudzi!

Kupleja

1

Nu, kad gribat to ar vari,
Tad es vēl reiz mēģināšu
Un no profesoriem ari

Smuku dziesmu uzdziedāšu.

Katram sava vājā vieta,

Kaut tas ar liels gudrenieks,
Tā tak pazīstama lieta,
Un tik muļķis vien to liegs! —

Knaši savās vietās, zēni,
Lai starp jums nu valda miers:

Lūk, jau lien it rāmi, lēni

Tiesu-lietu „prapisiers".
Dziļi nopietni tam vaigi,

Kad viņš katederī nāk,
Un jūs visi spriežat naigi:
Tas nav vīrs, kas melot māk.

Cik viņš gudriem vārdiem stāsta,
Likumos tad pakaļ šķir
Un mums smalki priekšā klāsta,

Zādzība kas īsti ir!

Kustināti visi saukā:

Tas ir taisnis, tas ir tīrs!
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Kamēr pateikdamies laukā

let šis taisnais, gudrais vīrs.

Bet tur ārā lēni, klusi

Slepus tas uz vārtu pusi

Pie skaistās sulaina sieviņas lien,
Nobučo vinu it dūšīgi vien.

Un augšā caur logiem tad redz, ko tas tur dar':

Ak tu mans Dievs, kas cilvēkam notikt viss var!

2

Puikas, modri, jau sit vienu,

Ģeometrija nu būs,
Priekš kā jau it visu dienu

„Bifelējāt" krietni jūs.

Un nu profesors nāk priekšā,
Kam jau deguns itin zils,
Visur viņš to iegrūž iekšā,

Vinu gan vis nepievils.
Cik viņš smalki izrēķina

Apaļākos cirķeļus
Un ar' tūliņ pateikt zina

Šķībos, taisnos „viņķelus
v

.

Vakarā uz klubu steidzas,

Biljardu tur grūst tas iet.

Bet ik reiz, kad spēle beidzas,

Marķiers sāk to slepus smiet.

Jo tas nevar stāvēt kājās,
Un tiklīdz pie galda stājās,

Koks viņam bumbai tad garām vien slīd,
Kamēr pats pēdīgi pagaldē krīt.

Tur aizmirsta ģeometrija visa ar':

Ak tu mans Dievs, kas cilvēkam notikt viss var!

Rekvizītu kupleja

1

Dažam gluži laba vieta,

Bet, tam tomēr naudas nav,

Un ir pazīstama lieta,

Ka tam pumpis milzīgs jau.
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Kā tas nāk gan, ka tie paši,

Kas var dzīvot gluži braši,

Tak bez naudas apkārt skrien? —

To dar' tik šitais nieciņš vien,
Tik šitais nieciņš vien.

(Kārtis.)

2

Vīrs kāds reiz uz mājām steidzas,
Kad jau rīta sārtums mirdz.

Siev', viņš teic, man jānobeidzas.
Galva sāp un slikta sirds!

Sieva velti šurp, turp skraida,
Velti vēderu tam spaida,
Lakatu ap galvu sien —

Jo tam der šitais nieciņš vien,
Tik šitais nieciņš vien.

(Siļķe.)

3

Daži labi jauni pāri
Nopūlējas, ko vien māk,
Tik pēc vienas lietas kāri,
Bet nekad to nepanāk.
Kas tos moca gan tik sīvi,
Dara skumju viņu dzīvi,
Rūdina tos katru dien'? —

Tiem trūkst tik šitais nieciņš vien,
Tik šitais nieciņš vien.

(Zīdāms bērns.)

4

Daži kliedz, ka bailes tīri:

Mums tik piemīt tautisks gars,

Mēs tie īstie tautas vīri! —

Un tiem tic ar muļķu bars.

Bet ja aplūkos to darbu,
Aplūkos to lielo tarbu,
Tad tu_izsauksies: Nudien!
Tiem rūp tik šitais nieciņš vien,
Tik šitais nieciņš vien.

(Sīka nauda.)
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5

Daudziem tiem, kas šeitan naigi

Glāzīti pēc glāzes dzer,
Pēcāk paliek bāli vaigi,

Kad tie beigās kešā ķer.
Kas tiem noticis? jel saki!

Vai tiem trūkst gan naudas maki,

Ka tie steigšus projām skrien? —

Tiem trūkst tik šitais nieciņš vien,
Tik šitais nieciņš vien.

(Mājas atslēga.)

6

Vīrs un sieva satiek labi,
Sieva jauna, vīrs ir vecs,

Mierīgi tak dzīvo abi,
Jautrus tos arvienu redz.

Vīram tīk, ka tā cieš klusu,

Kad viens pats tas iet uz dusu,
Sieva ar, jo naktī lien

Pie tās tik šitais nieciņš vien.

Tik šitais nieciņš vien.

(Zaldāts, hampelmans.)

Kupleja

It visi tagadin
Pēc jauna kāri dikti

Un kur ko jaunu zin,
Tur bariem steidzas tikti.

Bet jauns, kas bijis, drīz

Top visiem veca lieta.

Tas aizmirsts pazudis,
Lai jaunākam būt' vieta,

Vairs nepiemin ne vārda.

Mūsu avizei, ko sauc —

Kas zin? Tai klājas vāji,
Tai labvēļu ir daudz,
Tik pietrūkst — lasītāji.
Liek jaunas galvas klāt,
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Bet sapuvušas kājas —

Drīz novelsies tā tad,

les dusēt klusās mājās, —

Vairs neminēs nei vārda!

Las' Vēstnesī jebkad
Cik kapos paglabāti,_
Tur katram tituls klāt

Un vārds, kas bija tādi,
Bet brīvkapos, kas mests,

No tiem tik tevim saka:

Tur tik un tik daudz vests

Un tik daudz bedrē raka

Un nepiemin nei vārda ...

Kupleja

Ja, Jelgavā dzīve ir jauka nudien:

Kad naudas tev pietrūkst, tad pumpē tik vien!

Jūs sakiet: ka, citur tas iespējams ar'!

Tas tiesa, bet izmukt šeit vieglāki var —

Jo kad tevi ciet' grib grābti
Tad pār Driksnu vaj'g tik kāpti
Un pilsdārzā sēd' kā brālis:

Tur tik kungs ir minsterjalis.

Un kamēr to meklē — fuč parādnieks jau —

Ak, Jelgavā iespundēt viegli vis nav!

Un vieglāk pār Driksnu lai pāri var tikt,
Tad tiltu no dzelzes tur virsū grib likt

Un tēvi šie gudrie, tie nospriež: viņš kļūs

Bez tulles šeit ievests, tā lētāk tas būs.

Bet kad nu it laipni saka:

Maksājiet no sava maka

Tulli, mīļie jelgavnieki,
Un tā izjaukti top prieki.

Aiz dusmām pat Driksna it zaļa top jau —

Dzelzs tiltu tai dabūt, ak! viegli vis nav!
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Kupleja

1

Ja, tagad visiem grūti gan,

Kas zin, kā turpmāk ies,

Kas agrāk cauri iztika,
Vairs nespēj grozīties.
Turklāt vēl modē klavieres

Priekš kundzēm nākušas,
Kas jaunas nespēj nopirkties,
Ņem krāmu tirgū tās.

Un tad tik sit, ka skanas nāk,
Kad runcim astē kniebj.
Kam pašam runcis bijis reiz,
Tas zina, kā tas riebj!

2

Mums zināms dīvains radījums,
Ko visi jūs, man šķiet,
Tiklīdz to tuvāk aprakstu,
Gan tūliņ pazīsiet:
Tas Lejputrijā piedzimis,
Ar pienu slāpes remd,
Un lapiņas priekš barības

No vītola sev kremt,
Un aitas galvai dikti vien

Tā galva līdzinās —

Ka vilks glūn aitas kažokā,
Ikkatram zināms tas!

3

Ka ari kulturtrēģeri
Mūs iesāk pabalstīt,
No vinu darbiem jaunākiem
To variet nomanīt:

Jo tiklīdz mūsu teātris

Sāk likties „ceitungās",
It laipnigi jau interims

Ar tūliņ izvelkas.

Un konkurenci latviešiem

Vairs taisīt negrib vis —
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Kas pats reiz ara izpumpēts,

Zin, kā tas noticis.

4

Kāds kungs par dakteri -tiek celts

Par saviem nopelniem,
Ko tas, nevienam nezinot,

Ir darīj's latviešiem.

Bet ko, mans mīļais, brēku nu

Tik lielu saceļat —

Jūs zināt, ka tik diplomu
Par ausīm dabūjat!

5

Reiz dažiem lopiem lauva bij
Kā ķēniņš apnicis,

Tādēļ uz dumpi vienojās

Nu Pūce, Bullītis.

Un viens no šiem pa tumsību

Kā aģitators lien,
Un otris atkal dūšīgi
Vai vēl caur sienu skrien.

Viens beigās cauri izskrēja,
Un otris izkrita.

Kas pats reiz tumsā zvejojis,

Zin, kā tas notika!

6

Kad citu tautu aktieris

Reiz sezonu ar beidz,
— Nu sunu dienas iesākas, —

Viņš tad pie sevis teic.

Betļatvietis tā neteic vis.

Kādēļ? — to nezinu,
Viņš tikai slepus pasmejas:

Es laimīgs pabeidzu.
Nu dienas, kas priekš citiem gan
Tik tagad iesākas.

Kas suņu dienas pārlaidis,
Zin, kā tas patīkas!
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Runa

Cienītā sapulce!

It droši priekšā nācis

Un savu runu sācis,

Es teitan augšā stāvu nu,

Lai pilnu glāzi tukšotu.

Uz nama tēva laimi

Un visu viņa saimi,

Un visus, kas ar mīļu prāt
Šo darbu ņēmās veicināt.

Jaunbūvēts nams nu atkal jau
Par rotu šitai vietai stāv,

Un visos stūros rāda tas,

Ka pūles tur nav taupītas.

Bet ticiet, ka to uzcelt man

Vis nenācās tik viegli gan,

Un lai man darbs no rokas ietu,

Es dažu sūru brīdi cietu.

Bet Dievs pēc tāda darba grūta
Ar vina saldu algu sūta.

Par. tādu algu tiešām ar'

To meistars uzskatīt gan var,

Ka darbs tik labi izdevies,

Ka pašam prieks to skatīties.

Un kaut ar gribu klaji teikti,
Ka mums tik pienācās to beigti,
.Ko cits kāds meistars iesāka,

Tad tomēr tas mūs mierina,

Ka nama tēvs to tagadin
Bez kādas šaubīšanās zin,

Ka tam ar' jāpateicas mums,

Ka tāds stalts nams tā īpašums;
Un lai tas būtu iesvētīts,
Tad ņemu šito kroni košu,
No meičas rokām kas ir pīts,
Un ar to viņu izpušķošu.
Pie mutes tad šo glāzi lieku

Un jautri viņu tukšoju,
Priekš visām tām, kas pild' ar prieku
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Mūs' zemes dzīves celiņu:

Jo sievas mūs ar puķēm kaisa,
Mūs' dzīves ceļu kosu taisa,

Tādēļ mans vēlējums ir tas:

Lai dzīvo kronu pinējas!
Lai dzīvo augsti!

(Runātājs dzer.)

Nu atkal glāzi pieleju,
To paceļu un tukšoju

Uz nama tēva labklājību:
Lai Dievs tam prieku, veselību

Un visu labu piešķir vien,
Ir vina saimei

x ) katru dien.

Lai priecīgs teitan dzīvo tas,
Lai viņa māja piepildās
Ar mantām tam no visām malām

Un Dievs līdz viņa mūža galam
Lai nelaimi tam nepiešķir,
Ar vārdu: lai tas laimīgs ir!

Lai dzīvo augsti!

(Izdzer otru glāzi.)

Un trešo reizi pieleju,
Šo glāzi priekš jums paceļu,
Kas teitan esiet sanākuši

Un mūsu darbu godājuši,
Lai Dievs jums ari sekmi dotu,
Ar svētību jūs apbalvotu.
Un ja reiz namus būvēsiet,
Tad man tos droši uzticiet.

Ar mani katris mierā būs,
Un tādēļ ari visi jūs

Lai dzīvojiet augsti!

(Dzer trešo glāzi.)

Bet redzat, pudelīte jau
Vēl pat līdz pusei tukša nav

Kad laistās vēl tik garda lāse,
Lai piepildās tad ari glāze.
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Lai dzīvo meistars, viņa biedri,

Kam pie šī darba lija sviedri;

Kas pūlējās tik tikuši,
Lai dzīvo visi namdari!

Lai dzīvo augsti!

(Izdzer ceturto glāzi.)

Alus dziesma

Kā glāzē tas laistās

Un mirdzēdams plūst

Kā zelts, kad tas saistās

Ar liesmām un kūst.

Un lāsē šai dārgā
Tu jautrību smel —

Dievs miestiņu sargā
Pie Daugavas jel!

Kad dzīslās tas plūdis
Mums asinis sild'

Un kvēlodams krūtis

Ar jūsmām tā pild';
Drīz ziedus tur audzē,

Kas nevīst nekad,
Dievs meitenes saudzē

Pie' Daugavas tad!

Kaut dzejojot slāpes
Gan piedzeram mēs,

Sirds mokas un sāpes

Kaut skaistums mums nes. —

Kas dusmos tak puķēm!?
Un piedot tad var

Gan alum un skuķēm
Pie Daugavas ar!

Beigu muziķa

(Kupleja)

Lai augsti dzīvo Čerņikovs,
Lai augsti dzīvo Čerņikovs,
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Lai augsti dzīvo Čerņikovs,
Ja, lai tik dzīvo tas!

Tik dzīvo klajā ienaidā;

Ar mums ir daudzas partijas,

Pēc saviem mērķiem dzenas tās,

Bet mēs it klusu noskatām

Un pazemīgi vienojam
Šai vienā visus lūgumus:

Cars, neatstāj mūs, latviešus!

Koris

Nu amatnieks ir kungs, jo tādam

Vēl labāki, kā muižniekam,

Ja meistars nedara pa prātam,
Tad tūliņ knaši streiķējam
Un tā no jauna katru gadu,
Tam spiežam, cik tik spiest var tam

Un ja nu reiz tas neliek klātu,
Tad tūliņ knaši streiķējam.

Kupleja

1

Priekš bērniem ziemas svētki mīļi ļoti,
Jo tie nes viņiem dažu dāvanu,
Nu tēvs grib Līzei smuku lelli doti

Un Kārlim atkal koka vīriņu.
Bet Līze lelli, kas tai dota ira,

Kā rādās, patīkamu neatrod,
Tā ātri ķer pēc Kārla koka vīra,
Bet ko tad bērns no tādām lietām prot.

2

Kāds pāris sēž pie galda kā arvienu,
Un zem tā rotājas to meitiņa,
Te ienāk viņu draugs, teic labu dienu,
Ar „cien'gā kundze" sievu uzrunā.

Bet kad tu izej, tēvs, tā mazā brīnās,
Grafs mammai vienumēr uz kājām min
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To „cien'go kundzi" nesauc, bet par Līnas.

Ja, ko tad bērns no tādām lietām zin.

3

Pa dārzu puisēni reiz skraida knaši,

Un kad to visi apnikuši, nu

Iz sava vidus izvēlē tad paši

Tie vienu sev par pagastvecāku.
Bet te nu mazais Mikus pienāk klātu

Un teic, lai tik no jauna iesākot,
Neviens tak pirmo neapstiprinātu —

Bet ko tad bērns no tādām lietām prot.

4

Uz Paulu māte teic: „Tu nedabūsi

No tēva vairs nevienu bučiņu,
Ja turpmāk vēl tik nepaklausīgs būsi,

Kā šodien, tad tā sodīts tiksi tu!"

„Bet kādēļ", Pauls nu saka: „mīļā māte,

Tēvs ķēkšai Annai mutes tad gan dod,
Kas nepaklausot tev — kā teici pate —

Bet ko tad bērns no tādām lietām prot.

Kupleja

1

Vai kāds mums teica labvakar,
Vai labu rītu ar,

Tad starpība ir liela,
To katris saprast var.

Kāds jaunskundziņš no zemēm,

Tas labvakaru dod

Reiz baletdejotājai,

Viņš to tik skaistu rod.

Proza

Es tik, es tik, es alojies vien esmu,

Un tad, un tad, un tad lūdzu atvainot!
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2

Elīze bija loti

Ziņkārīgs skukītis.

Reiz barons ienāk iekšā,

Uz zofā liekās Šis.

Un māte teic: Elīze,
Tu tagad atstāj mūs;
Ja dzirdēt mēģināsi,

Tu zini, kas tad būs.

Proza

Es tik, es tik, es alojies vien esmu,

Un tad, un tad, un tad lūdzu atvainot!

,'• ' / 3

Reiz kundze teic uz Anša:

Man jātais' vizītes,

Ņem kārtis līdz, jo visus

Gan nesastapšu es.

No mājas brauc uz māju
Un Ansis kārtes dod;

Te beidzot kundze prasa,

Cik daudz tam atliekot.

Proza

Es tik, es tik, es alojies tik esmu,

Un tad, un tad, un tad lūdzu atvainot!

4

Tā pasaulē jo bieži

Dažs labs gan alojas,
Bet droši katru reizi,

Kad tumsā bučojas.
Tā vakarā kāds dārzā

Uz satikšanos iet,
Tur damu atrod priekšā,
Pie. sirds to piespiež ciet',

(runā:)

Pēdīgi viņš pieceļas un lūdz kundzi viņam pa
radīt godu un iebaudīt zupeju tuvākā viesnicā. Kun
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dze, ne vārda nesacīdama, iet viņam līdz. Te kā-

das ielas laternes liesma apgaismo viņa pavadones

vaigu un, kā no zibeņa trāpīts, mēnesnīcas pus-

adiers paliek stāvot. „Svētā Lestene!" viņš pē-
dīgi iesaucas; ~mana sieva!" un vēlas būt labāk tur,
kur pipars aug, kad tas savā ģīmī sajūt kādu rociņu,

kura to neglauda vis.

.(Dzied:)

Es tik, es tik, es alojies tik esmu,

Un tad, un tad, un tad lūdzu atvainot!

5-

Kad te jums dziedu dziesmu,
Kaut pazemīga gan,

Tak vēlos, ka jums tiktu

Tā visiem, ticat man!

Es domāju pie sevis,

Kaut to ar nesaku,

Ka tiks tā godināta

Ar skaļu aplausu.

Proza..

Es tik, es tik, es alojies še esmu,

Un tad, un tad, un tad lūdzu atvainot!

Duete

E m m a.

Gan cilvēks ir muļķis, kad tic,

Ka manta tik laimīgu dar',
Ko šodien mums liktenis dod,

Jau rītu to atņemt tas var.

Man greznums vis parasts ar nav,

Nekad pēc tā nedzenos jau.

Dziesmiņa man

Jautri tik skan,

Vienkārši, kaut ir jātiek gan.

Veig c 11 s

Ja tev tikai dzīvē

Nepatīk nekas,
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Ķeries pie darba,
Un drīz vien tev jau līdzēs tas.

Maizīte,
Kaut ar tu būtu izlepis,
Sausa pat,

Smēķēs tev, ja tu strādājis.

„Mans dēls", jel dzīvo godīgi!

„Mans dēls", jel dzīvo godīgi
Še mūsu pasaulē
Un tad tik vien to nedari,

Kad strīdies avizē!

Kas tavām domām nepiekrīt,
Par melkuli to sauc,

Bet pats tik melo katru brīd'.

Tad ticēs tevim daudz.

Un ja tev reiz ar' pretī stāv

Sirms, cienīts goda vīrs,
Tik kliedz: „Neviens bez grēkiem nav

Un vai tad šis būs tīrs!"

Ja citas vainas nav, tad šim

Pa starpām uzbrūc pikts
Par to, ka tavam onkulim

Nav piemineklis likts.

Un beigās nepiemirsti tu

Mūs' teātri ar pelt,
Bet sev, ar citu parakstu,
Pats lielu slavu celt.

Tad tevi visā Baltijā
Neviens vairs neaiztiks

Un sludinājumos „urrā!"
Tev draugi uzsaukt liks.

Tad tevim šeitan laicīgi
Drīz gods un slava zels,
Tad katris vainu mūžīgi
Uz pretinieku vels.
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Tāpēc jel dzīvo godīgi
Še mūsu pasaulē,
Bet tad tik vien to nedari,
Kad strīdies avizē!

Pārsteigums

Rolanda kungs, kaut gan precējies, tak

Skuķīšus daiļus cienī un, sak',
Bučot grib viņus ar mīlu pratu,

Zināms — tik tad, kad sievas nav klātu.

Tā reizi parkā iet pastaigāt tas

Un beigās uz soliņa nosēžas,

Kur viņš ierauga skuķi maigu

Sēdot vienu, ar apsegtu vaigu.

Rolands nu žigli sāk runāt ar to,
Bet viņa tam pretīm neteic neko,
Un vienīgi atbildes vietā,

Galviņas liekšanu lietā.

Rolands nu pievirzās tuvāki tai,
Saldi čukstot: ~X ā mīlu jūs, ai!"

Un tad ātri, pirms mana tā to,
Aizklāto vaigu tai nobučo.

Te nokrīt šķidrauts... No sola

viņš lec.

Aiz pārsteiguma vairs nezin, cik

vecs,

Un sevī mur k š tik: „Nu, pie Dieva!

Es tītars: tā jau mana sieva"
...

Nevis ka tauriņš

Tauriņš kad pie rozes mēdz

Steigties vakarā,
Tad pie tevis, mīļākā,
Mani ar redz;

Viņš pie puķēm, es pie tiešām

Rožu saldām lūpiņām,
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Ak, kad viņas kopā spiežas,

Uguns kaist iekš tām.

Ak, kad viņas kopā spiežas

Uguns kaist, ja, kaist iekš tām.

Bet kad šurp un turp viņš skrien

Nekur nepaliek,
Laiks no manis kavēts tiek

Tad pie tev vien.

Viņš rod tūkstoš jaunu prieku,
Citu mīlot katru dien,

Es pie tūkstoš priekiem tieku

Tik caur tevi vien,

Es pie tūkstoš priekiem tieku

Tik caur tevi, tevi vien!

Jaukais rīts

Jaukais rīts, ak nāc, jel nāc,
Zemi krāsni pušķot sāci

Lai tā atplūst tavi stari,

Kā no krūts mums plūst ar vari:

„Šūpļa svētkos esi sveiks!"

Jaukais rīts, ak nāc, jel nāc!

Zemi krāšņi pušķot sāc!

Lai šai dienai slava, gods,
Kurā tu mums esi dots!

To lai allaž jautri svinam,
Tavu vārdu godam minam,
Kamēr latvju mēle skan!

Lai šai dienai slava, gods,
Kurā tu mums esi dots!

Lai pats Dievs šo dienu dod
Tev vēl daudz reiz piedzīvot!

Un mēs ceram, viņš Tev sūtīs
Tik daudz prieka, cik tev krūtīs

Tautas mīlestības mīt.

Lai pats Dievs šo dienu dod

Tev vēl daudz reiz piedzīvot!
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Atvadīšanās no Rīgas Latviešu vecās skatuves

Epilogs, sacerēts Rhode-Ebeliņam.

Visa debess tumši apmākusēs. Bargs negaiss un auka.

Spoži zibeņi apspīd klinti, kura atveras un no kuras Latviešu

Teika iznāk.

Teika

Kam, Pērkon, mani gan iz miega baidi,
Kam lielās dusmās pacelts ir tavs vaigs?
Kam liesmojošos zibšņus lejup svaidi,

Ka katris slēpjas izbiedēts un baigs?
Man patīk, kad tavs vaigs jo bargi skaistās,
Jo mūsu zemei labumu tas dar':

No mākoņiem tad lietus straumes laistās,

Ka vārgā daba atkal atspirgt var.

Vējš tumšos padebešus projām raida,
Drīz dobjais pērkons nikni rāties beidz,
Un atkal saule mīli, silti smaida

Un visi tavus lielos darbus teic.

Un līdz tad nakts pār mitro zemi klājas,
Līdz nogurušie atdusēties iet,

Nakts spožais pavadons pie debess stājas
Un klusās birzēs lakstīgalas dzied;
Līdz daža puķe aizslēdz daiļo ziedu,

Un visu dabu miers un klusums sedz —

Tad steidzoties uz mīļo, svēto vietu,

Uz Līgo svētkiem jaunus, vecus redz.

Tā darīja sen dienās Latvju tauta,
Kad pilna brīvestība tai bij Jauta.

(Dobjš pērkoņa spēriens.)

Vai rājies, ka šie laiki projām steidzas,

Ka tik vēl teikas no tiem stāstam dzird?

Bet pasaulē it viss, kas laicīgs, beidzas,

It viss, kas pastāv, tam ar vajag irt.

Drīz vecas lietas drupu drupās šķeļās,
Un jauna dzīvība iz drupām ceļas.

Vecā skatuve

Man jāmaldās pa negaisu un lietu,
Nei patvērums, nei glābējs kaut kur māj..



282

Tik atradu šo tukšo, drūmo vietu. —

Bet kāds tumšs tēls te manim pretī stāj.
Tas raugās manī bālu, skumju vaigu,

Un viņa skats tik bēdīgs un tik žēls,
Tas dara sirdi man jo sēru, baigu. —

Kas esi gan, tu svešais, drūmais tēls?

Teika

Tu mani vecu vecos stāstos rodi

Un pasakās, kas notikušas sen,

Kad Induli no Ārijas šķir jodi

Un abus mīlos nāves rokās dzen:

Tu Latvju teiku runājam še dzirdi,
Un mani vārdi nezudīs nebūt,

Tie vienmēr paliks Latvju tautas sirdī,

Kaut viss, kas vecs, ar nobeidzas un zūd.

Skatuve

Cik patiesīgi tu tak runāt vari!

Ja, Dasaulē viss pārvēršas un nīkst,

Ko lielām pūlēm paspējām, tas ari

Drīz aizmirstības dziļā jūrā slīgst.
Es, sirmā teika, pazīstu gan tevi,
Un mēs jau abas esam biedrenes —

Jo kā tu tautai līgsmus brīžus devi,
Tā ielīgsmot to ari pratu es.

Še rādījās daudz jauki, raibi skati.
Par

L
,veco skatuvi" ar mani tādēļ sauc.

Ja vēlies, tad tu redzēsi ar pati
To vietu, kur reiz līgsmojām tik daudz.

Jau bargais negaiss par mums pāri gājis,
Jau noskaidrojas plašā debess telts,
Jau mēness druvas maigu blāzmu klājis
Un zvaigznes spulgo kā pats spožais zelts

Tik viens pats mākons parādās vēl baiļi,
Tur vecā bilde*) atspīd mums it daiļi.
Še Latvju biedrību tu redzēt vari,
Cik ligsmu prātu apsveicam to gan,

*) Latv. biedrības nams.
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Kad viņu iesvētīja, un tur ari

Tad patvērumu ierādīja man.

Jo drīz mazs pulciņš šeitan kopā nāca,

Kam tikās pūliņus uz sevi ņemt —

Tas teātri tad izrādīt še sāca,

Un Dievs ar' sekmes nekavējās lemt.

Tā kārtīgi viss kādu laiku gāja,
Jau bija manāms krietnis panākums,
Šīs telpas bieži vien jau laipni māja
Un sagādāja jautrus brīžus mums,

Bet liktens mums drīz bargu tiesu sprieda:
Mūs teātris bij jāaiztaisa ciet;
Tas viņa čaklo vadoni ar spieda
No mums uz svešām biedrībām *) pat iet.

Šīs izrādes uz skatuvītēm citām

Par priekšzīmīgām tiešām nevar saukt,
Un mēs še gluži atstāti jau šķitām,
Ka Latvju māksla mūžam nespēs plaukt. —

Te stājās vīrs pie grūtā darba droši,
Kas visu prata stingru roku sākt;
Tad saule atkal atspīdēja koši,
Un vadons atpakaļ drīz spēja nākt.

Un jauna darbība šais telpās sākās,
Še rādījās dažs skats it daiļš un jauks,

Un par to tev tik pateicība nākās,
Tu nemirstīgais Latvju tautas draugs,

Kam jāaiziet no mums tik agri bij ar nāvi,

Tu, Kriš j ā ņ Kalni ņ, kas tik augstā cieņā stāvi

Teika

Bet skatuvīt, kāpēc tu teitan sūdzies?

Man ari zināms ir šā vīra gods.
Jel saki manim, ko tu vēl gan lūdzies,

Kad krietnis vadons tev nu bija dots?

Skatuve

Nu prom mans laiks ar visiem saviem priekiem
Nu tikai īsto mākslu viņi kopj,

*) Gan Rīga, gan Jelgava.
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Tie nosauc mūs par*diletantu niekiem,

Un vecais nams jau tiem par mazu top.
Un Talija jau visai naigi pošas,

Un drīz tai jaunas mākslas telpas cels,
Kas būs jo plašas, pilnīgas un košas,
Kur viņas māksla ar' jo koši zels.

Priekš gada tā man vīru atsūtīja,

Kas visu vērību uz sevi griež,

Tam skatuvīte še par mazu bija,
Un tādēļ man nu nāves sodu spriež.

Nu vēlos, Dievs lai svētību mums dotu,

Kas Latvju mākslai krāšņi uzplaukt liek,
Lai skatuve šī tautai ir par rotu,
Lai Latvju tautas skatuve tā tiek.

Es mazo pulciņu priekš sevis guvu,

Kas veiklu roku mākslai pušķus vij;

Un nupat rādījuse tev ar kļuvu,
Kas pašā pirmā izrādē mums bij. *)
Nu rādīšu tev beidzot skatus, tēlus,
Kas atmiņā sauks laikus senus, vēlus.

Teika

Ir pagājuši brīži šķiet mums jauki,
Kad atgādināts tā top laimīgs laiks.

Skatuve

Nu pošaties tad čakli, mīļie draugi,
Lai jautru veidu pieņem jūsu vaigs.
Nu lieciet skatiem viņiem garām doties

Un dziesmu skaņās tiem ar ielīgsmoties.

Talija

(No rīta blāzmas apspīdēta paceļas padebešos.)

It visus tos vēl mīļi apsveicinu,
Kas ped'go reizi šinīs telpās mīt

Kas man uz svētkiem, ko es šodien svinu,
Ir atnākuši godu parādīt. —

Tu, veca skatuve, ar' sveika esi,

*) Luga „Mikka".
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Drīz plašāka še ierīkota klās.
Paldies par labumiem, ko mums tu nesi,

Un ka tik laipni uzņēmuse mūs.

Tu biji maza, un man nebij vietas,

Kur mākslas tēlus īstā gaismā likt;
Še rokas bij man kavētas un sietas,

Ka neiespēju visai tālu tikt;

Kaut gan es neienācu šinī ēkā

Jums lielus mākslas baudījumus dot,
Bet dzīta tik no dziļā dabas spēka,
Ko Latviešos no veciem laikiem rod.

Jo rotaļas tur' Latviets augstā cienā,
Un šeitan teika to var liecināt,
Ka senāk Latviets katrā svētku dienā

Ar viņām līgsmojās tik labu prāt.
Šo dzīšanos neviena Latvja krūtīs

Pat kalpībā nav iespēts izpostīt,
Un vēlāk brīvestības ceļa jūtīs
Tā sāka greznus, spējus dīgļus dzīt.

Tā teātris še sāka dibināties.
Bet laiks it čakli projām steidzās jau,
Un mēs ar nedrīkstam uz vietas stāties,
Jo mākslā vēl neviens par tālu nav.

Lai mūsu teātris tad top par tādu,
Kur it kā grāmatā daudz lasīt var,

Kur vienumēr caur savu mākslu rādu

īz jūsu dzīves tēlojumus ar' —

Jo tur tik mākslu īstā ceļā vada,

Kur tēlus kā iz pašas dzīves rada.

Vēl reizi ardievas tad tevim sūtu;

Ak, šķiroties, man sirds it grūti cieš! —

Kaut publika ir turpmāk laipna būtu,
Un par daudz bargi vis mūs nepārspriež.
Uz to tad, draugi, manim rokas dodat,
Ka vietai šij būs latvjus godā celt,

Ka tai būs būt, kur izglītību rodat,
Kur tautas mīlestību varat smelt —

Kur vienmēr lūgums skan ar aukas varu:

Dievs, svētī Latviju un brīvo garu!
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