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Moto:

Skaisti ir sapņi,

kaut ari tie nepiepildās.
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SKAISTA IR DEBESS

Skaista ir debess, kaut pilna zibšņu tā rūso,

Negaiss ar sauli maiņā viens otru tik ceļ,

Skaista ir dzīve, kas šalko un puto un kūso,

Tukšoto trauku arvienu no jauna kas smeļ.

Skaisti ir sapņi, kaut arī tie nepiepildās,

Burvīgā mirdzumā ainas uznirst un gaist,

Uguns jau vajag, pie kuras lai dvēsele sildās,

Krūtis lai ātrāk ceļas un vaigi lai kaist.

Skaists ir neprāts un maldi, un ilgas, un steigas:

Kaisli satvert un ātri atmest un smiet!

Vadošais motīvs jau paliek: reiz visam būs beigas,

Tomēr pat saule liesmainā skaistumā dziest.

Kvēlot līdz galam, ne atsalt trulības ledū,

Neļaut dabas procesam lēnām no sevis irt,

Bet kā ziedoņa bitei pašdarītā medū

Salduma pārpilnā iekšā iekrist un mirt.
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NĀVE DAIĻUMĀ

Būs man nokāpt dzīvības kāpes,

Kāju pār pēdējo slieksni spert,

Dod man, daiļumā remdējot slāpes,

Pēdējo dzīves malku dzert.

Būs man, nāvei atdodot vietu,

Dzīvības uzvalku nostu ģērbt,

Ļauj man ap melnā negaisa lietu

Zaigošu varvīksnu apkārt vērpt.

Naktij nākot maiņā ar dienu,

Dod man mirdzumā izstarot,

Pāri ejot pār debesu plienu,

Gribi man zelta kurpes dot.

Lai es, nesot mākoņus sārtus,

Varu pret zvaigžņu ailēm iet,

Rītos atverot debesu vārtus,

Vakaros atkal vērt tos ciet.

Naktī kā mirdzošam meteorītam

Ļauj no debesu krūtīm rist,

Gaiši žilbošās liesmās tītam,

Zvaigžņu lietū uz zemi krist.
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Ja uz zemes es atkal dzimstu

Un man atkal būs saknes laist,

Lai es kā roze birstot rimstu,

Kas pa rudeņa vējiem gaist.

Lai kā liegu lapiņu kliedu,

Atrisušu no galotnes,

Mani kā smaržīgu jasmīna ziedu

Ziedoņa vēsmiņas gaisos nes.

Vētrā dod man uznirt kā kaivai

Un, kad negaiss ēnu sāk mest

Dod man dzīvības grimstošai laivai

Dvēseles spārnus pāri plest.

Visur, kur pēdējās atliekas vācu,

Kad jau vakara saule man riet,

Raudot es dzīvē iekšā nācu,

Smaidot es gribētu projām iet.

Ak, tikai dabai ar devīgām rokām

Dievi dod dzīvības uguni kurt,

Cilvēkam jāiet caur' dzimstības lokam,

Jāiet caur visām sāpēm un mokām,

Beidzot tam vīstošā vecumā gurt.
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SALDA SMARŽA

Vēl sapņu dieve nebij noņēmusi

Man sejai zili sudrabotu autu,

Vēl pusnakts zvaigzne nebij nodzisusi,

Salds mulsums turēja vēl mani skautu:

Pār vaigu asaras man lēni lija

Es nezinu, par ko tās īsti bija?

Kam ziedu lapai, kas no rozes risa,

Kaut kas vēl jāatminas, kaut kā žēl?

Kam svecei, kad tā pati sen jau dzisa,

Dakts iedzirkstas un kvēlo ilgi vēl?

Ko pusnakts grib? Kas rītam jāatceras?

Ko smagie plakstieni uz leju sveras

Nekā man rītam vairs ko jautāt nava!

Lai tik man ilgāk saldi dusēt ļauj.

Ko gaida spožā izkapts, asi trīta,

Vai zaļā pļava man vēl jānopļauj?

Pat sapnis sāk jau tapt par dzīves mīklu,

Kāds jautājums man uzmet zīda tīklu.

Es varu jautāt nakti vai pa dienām,

Vai prāts ir nomodā, vai sapnī mulst,

To mīklu atminēt nav dots nevienam,

Lai agri uzceļas vai vēlu gulst:

Uz melniem kambariem ved zelta durvis,

Tās neatslēgs vairs pētnieks, neslēgs burvis!
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Bet rozei atrāvusies ziedu lapa,

Kā dvēsma savu daili tālāk dos,

Un visa roze atkal plauks uz kapa

Un savu dvēsli smaržā izsmaržos

Gan zaļā pļava paliek nenopļauta,

Daudz jaunu pļāvēju tai audzēs tauta.

Kāds darbonis tik stāsies darba jūtīs

Un iejautāsies: kas tas bija? kas?

Tam salda rožu smarža pāri pūtīs,

Tik skumji tam, tik skumji sametas

Pār vaigu asaras tam lēni ritēs

Un ilgi līs un līs un nenomitēs.
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PĀRCIESTS SKAISTUMS

Levkojas izsmaržo

Visu izjusto

Ceriņi izvij to,

Visu sapņoto

Rozes izdedz to,

Visu kvēlošo

Lilijas izpauž to,

Visu noslēpto

Lapas izlapo

Visu neglausto

Rasa izraud to,

Visu raudāto

Zari noglauž to,

Garām ejošo

Ēnas vada to,

Visu gaistošo

Saulgriezes galvu griež

Prom no pagātnes,

Silti vēji pūš

Šurp no nākotnes.
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SKAISTI IR DZĪVOT

Skaisti ir dzīvot cīņas lielajā brīdī

Visus dvēseles spēkus sakāpināt,

Viena momenta spraiguma sprīdī
Vēlreiz dzīvei cauri just un zināt.

Kūstoši virpuļi, šķīstoši uguņi priekšā,
Kad vairs izejas dzīvē atpakaļ nava

Pašā verdošā vērsmē tik mesties iekšā . . .

Hej! nāvei un uzvarai mūžīga slava.

Skaisti ir pētniekam pāri pār ikdienas krastu,

Augsti pār zemi un dziļi pazemes jūrā

Laisties, lai garam lielas atziņas rastu,

Jaunas zvaigznes lai iedegtu cilvēces pūrā.

Skaisti ir zemes auglību iznest uz āri:

Arot un sējot ar spēku, domāt ar galvu.

Dūmainā telpā vai zilo debesi pāri,

Arklam arot vai āmuram klaudzot pa kalvu

Skaisti, visskaistāk ir ģēnija vadošā lomā

Nākotnei lemt un klīdināt pagātnes tvanu,

Tautu likteņus veidot radošā domā,

lezvanīt jauna gadsimteņa pirmo zvanu.
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Skaista jau dzīve par sevi, reiz pasaulē laista,

Mūžības pulss lai ritumā nenorimtu.

Ak, šī negantā dzīve, cik tomēr tā skaista,

Trīsreiz mirt nav par daudz, lai vienreiz dzimtu.
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Moto:

No skumjām raisās prāts,

Kas karsti cīnījās,

Un izvaid klusināts

Tas maigās meldijās.
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MŪŽĪBAS HARMONIJA

Tu brīnišķīgi saldā harmonija,

Kas saskaņā ved skarbos akordus,

Kas krustus sedz ar zaļu lapu viju,

Ņem arī man no krūtīm dzeloņus,

Tu brīnišķīgi saldā harmonija.

Nes šurp man vienu eljes lapiņu,

Kā nesis reiz bij plūdos balodītis,

Lai viņu redzot es vēl ticētu,

Ka nav mans dzīves koks līdz saknēm vītis

Nes šurp man vienu eljes lapiņu.

II

Ak, stiepieties, jūs neredzamās rokas,

Kas katram vētras negaisam liek rimt,

Kas jūras pierei izgludina krokas,

Ak, glābiet to, kas jau bij sācis grimt,

Ak, stiepieties, jūs neredzamās rokas.

Aud, harmonija, manu dzīves loku,

Aud atkal kopā to ar mūžību,

Ņem nogurušā spēlētāja roku,

Lai izviļ stīgām beigu akordu,

Aud mani, kopā aud ar mūžību.
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PIRMATNĪBĀ

Pirmatnībā

Sirds kopā bij austa

Ar mūžīgo dabu,

Tā nebij vēl lauzta

Starp ļaunu un labu.

Tad, saraustīta dziņu dzinekļos,

Gan mīlas, naida, šaubu pretstatos,

Tā rāda jūtu prizmu brīnumainu

Kā spoguls, sasists gabalos,

Ik gabals attēlo par sevi ainu.

Bet mūsu visu neizprastās sāpes

Ir tikai pirmās harmonijas slāpes.
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MŪŽĪBAS KRĀSA

Vientuļa dvēsele vienmēr ir sēra,

Kaut arī bez ārējas traģikas.

Skumjas ap dvēseli aptinas,

It kā ap zemi atmosfēra,

Pilna bula un negaisa sēra.

Sēras ir laiclbā mūžības krāsa:

Dvēsele viņas zīmēta,

Paceļas no zemuma

Citu vidū kā augstāka rāsa,

Vairāk zvaigznēm kā zemei māsa.

Spiesta kā tvaiki šaurā traukā,

Meklējot vienmēr pēc izejas,

Dvēsele mūžam ilgojas

Tikt no būtības spaida laukā,

Atpakaļ senā dzimtenē jaukā.
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MIRUŠĀS ZVAIGZNES UN DZĪVIE CILVĒKI

Jūs mirušās zvaigznes,

Ko skatāties lejā

Uz cilvēkiem?

Ko, mēnes, tu spožais mēnes,

Lūdz gaismu

No melnajiem zemes putekļiem?

Vai tev bij jādziest,

Lai sposmi no jauna gūtu?

Vai nāvei cauri jāiet,

Par dzīvi lai atkal kļūtu?

Ko, cilvēks, tu skaties

Uz tukšiem debešiem?

Ko traucies nokļūt

Uz mēness mājokļiem?

Bij zvaigznēm jādziest,

Lai kļūtu par cilvēkiem

Bij cilvēkiem jāmirst,

Lai kļūtu par zvaigznājiem.
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VAKARA ZVAIGZNE

Vakarzvaigzne manam logam

Gluži tuvu pienākusi

Zvaigznlt, tu nekad tik skaisti

Neesi vēl spīdējusi.

Minu minu, ceros ceros,

Vēl kā sapnī piemiguši:

Saki manim, kādu mīklu

Tu man minēt uzdevusi?

Vakarzvaigzne man pār gultu

Staru tīklus pārstiepusi

Neatceros, kad tik gaiši

Vēl tu būtu spīdējusi?

Vakarzvaigzne žēli žēli,

Ko tu skumja palikusi?

Ko tu kavējies tik vēli,

Tu vēl gaidot palikusi?

Vakarzvaigzne, neaizej,

Negriezies uz citu pusi,

Neaizeji, pirms ne mani

Tu sev līdzi paņēmusi.
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PIE DZĪVES VĀRTIEM

Vēl nenāc pie vārtiem, ej atpakaļ,

Tu neesi vēl kalis:

Tās lielās dzīves vērtības

Tu neesi sudrabā kalis.

Tos melnos miltus, ko čūska maļ

Uz akmeņa vidus jūrā,

Tie tev līdz galam jāsamaļ,

Lai liktu tos dzīves pūrā.

Tev, sēdot dzīves pavēnī,

Vēl pēdējais mats nav balis,

Un tu kā dzīves pamestais

Vēl neesi vētrās salis.

Tās lielās dzīves dotības,

Tās briest tikai saulē vai vējā,

Un abas kopā vienotas

Tās nobriest zvaigžņu sējā.

Ir divas zvaigznes, kas iedegtas,

Virs dzīves vārtiem tās spīd:

Tās abas tevi līdzīgu

No dzīves var atpestīt.
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Tā viena, kad, visu iegūstot,

Tu otru zaudējis būsi

Tā otra kad, visu zaudējot,

To vienu tu ieguvis būsi.
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KAD MEKLĒ DVĒSELI

Kad meklē dvēseli, tad agri ej no rīta,

Kad to kā jaunu zvanu tikko lej,

Kad dzīve, hiroglifiem neizvlta,

Tev saldā nevainībā pretī smej

Un sirds kā upe, kas vēl nesildīta,

Priekš saules lēkta vēsos viļņos dej,

Tai nav nekas ne apslēpjams, ne sedzams

Līdz pašai dzelmei dibens cauri redzams

Tik neej pusdienā, kad versme valda

Un tvaiki maz pamazām nogulstas,

Kad dvēsle, piesūkusies kaislēm, maldās,

Ne pati sev, ne citiem uzticas.

Laiks katru pirmatnību drupās skalda,

Nekā nav liela vairs, tik daļiņas!

Ko tad tev vārdi teiks, tā nebūs tiesa,

Un ko tu apkampsi, tā būs tik —miesa.

Bet krēslai metoties ar dvēsli rasi,

Kad tā no ilgā ceļa pārnāca,

Ak, tad tu viņai pārcietušai prasi,

Kā tā gan melos īsto atrada.

Jeb viņas apskaidrotā sejā lasi,

Ko vārdos izsacīt vairs nevaj'ga:

No pleciem nomesta ir smagā nasta,

Tā balta pretī māj no otra krasta.
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Ne diena vairs bet tikai dzestra dzēsma

Tev plūst no vēla vakara;

Ne puķe vairs, bet tikai salda dvesma

Kā smaržu sapnis pāri palika.

Ne vētra vairs, bet tikai viegla vēsma,

Ne dzīve vairs bet tikai atmiņa

Virs dzelmes slīd kā izdegušas plēnes

Un nāves naktī mirdz kā maigais mēness.
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JAUNATNES DVĒSELE

(Velt. Ērikai E.)

Jaunības skaistā cilvēka dvēsele,

Treju sauļu gaišā spīdekle.

Trīs saules virs galvas un saules visapkārt tai spīd,

Un nākotnes saules stari tai spīdēs rīt.

Tikdaudz tai varbūtību, tikdaudz tai spēju

Kā ziedam sēklu, atnestam līdzi ar vēju.

Jauna un skaista dvēsele

Pati par sevi ir vesela pasaule.

Jaunai un vērīgai jābūt dvēselei;

Nepietiek vien, ka puķes tā vainagam plūc,

Ka tā pušķīti sien un piesprauž pie krūts,

Vajaga reizē padomāt,

Ka pie ziediem arī sēklas ir klāt.

Jaunajai, vērīgai cilvēka dvēselei

Jābūt ziedu skaistulei,

Sēklu krātuvei,

Nākotnei.
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Jaunai un jūtīgai jābūt dvēselei;

Nepietiek vien ar šauro patības loku,

Kurā tā sevi un savējos apņem ar loku,

Izplata tālāk pār visu apkārtni,

Savas laipnības sidraba plīvuri.

Visiem salstošiem un veciem

Sedz savas sirsnības silto segu uz pleciem,

Sildi ar dvēseli

Tautu un cilvēci.

Straujā un topošā jaunības dvēsele,

Plūsti līdzi ar straumes tekotni;

Ūdens sevi izdodas, garojot tvaikā;

Augošā dvēsele, iejūties savā laikā.

Tālāk un tālāk tev darbības irkļus irt,

Dziļāk uz dzelmi un augstāk uz augsti nirt.

Straujā un plūstošā dvēsele,

Straumes tekotne.

Jaunā un radošā jaunatnes dvēsele:

Laika tekotne.

Ar katru jaunu, izteiktu vārdu tūlīt,

Uz katru jaundomātu domu tai spožums krīt

Ar katru melnu, nedzīvu raksta burtu,

Uz lielā ziedokļa līdzi tu uguni kurtu,

Līdzi liesmotu

Dvēsele, dvēsele.
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TRĪS ĀBELES

Jaunības dārza trīs ābeles zied:

Kautrība, daiļums un svētums.

Ja vienai tuvosies,

Ap tevi satumsīs,

Gaisma izdzisīs,

Metīsies dairs. ,

Ja otrā skatīsies,

Zieds nebūs kairs,

Tā neziedēs vairs,

Sāks lapas birt.

Zem trešās ja sēdīsies,

Pati sāks mirt

Tu pašā ziedonī

Būsi kā rudenī.

Tavs jaunības plīvurains maigums,

Tavs dvēseles starojošs zaigums

Dzisīs un risīs

Tās ābeles dēstītas mūžīgās dailes,

Tās sarga nāve un nakts un bailes.



29

RĪTA RASA

Kur rīta rasa

Uz ziliem ziediem,

let degošām kurpēm

Pusdiena pāri.

Līst dzirksteļu straumes

No plīvošiem matiem

Uz rīta rasu,

Uz ziliem ziediem.

Ai zilie ziedi!

Ai tālie riti!

Ar slāpstošām lūpām

Pusdiena prasa:

~Kur rīta rasa?"
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SKUMJAIS BRĀLIS VAKARS

Tu māsa diena es tavs brālis vakars,

Tu gaiši maiga un es drūms un skarbs,

Mums tomēr vienam ir ar otru sakars,

Mūs abus dzīvē saista kopējs darbs:

Man visi nogurušie jācaurstaro,

Lai viņus atjaunotus saņem rīts,

No pierēm karstie sviedri jāizgaro

Ikvienam, kas no darba nomocīts

Ar salda miera melno samta segu

Viss zemes nemiers man ir jāapsedz,

Pie pagalvja ar zilu lampas degu

Man pati vakarzvaigzne jāaizdedz.

Es izmisušiem dodu jaunu sparu,

Lai sabrukušo ēku uzceltu;

Uz gurdām krūtīm lieku zaļu zaru

Priekš rīta dienas jaunu cerību.
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JAUTRĀ MĀSA DIENA

Es esmu tā, kas liek uz lūpām smaidus

Un skumjām smago vāku noceļ nost

Es zemei stiepju pāri staru raidus

Un dodu viņai saules jostu jozt.

Es sašūpoju visu jūras gultu,

No dziļas dzelmes to uz augšu sviest

Pa negaisiem es trinu zibens bultu,

Ar viņu klinšu krūtis pušu griezt.

Es maigi ielīgojos ziedu zarā,

Lai zemē nenokrīt ne puteklīts,

Es sīciņš zvaniņš esmu svētvakarā,

Es šūpojos kā bērna šūpolīts.





DZIMTENE

DZIMTENE. KAM, SAULĪTE, VĒLU LĒCI



Moto:

Sarkanota saule lēca

Neraud, neraud, mana tauta,

Sudrabota gaisma aust.
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SARKANOTA SAULE LĒCA

Sarkanota saule lēca,

Bāla tapa tecēdama,

Bāla tapa tecēdama,

Miglā grima noiedama.

Bāla tapa tecēdama,

Miglā grima noiedama:

Neraud, neraud, mana tauta:

Sudrabota gaisma aust.
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DZIMTENE

Tu Skaidrotā no visām Skaidrībām,

Tu Dzidrotā no visām Dzidrībām,

Tu Zeltītā no visām Zeltenēm

Tu dzimtene.

Starp visām zvaigznēm, lielām, mazākām

Tu spīdeklīte.

Starp agru rītu, vēlu vakaru

Tu auseklīte.

Starp visu mežu zaļām pazarēm

Tu galotnīte.

Starp strautu puķēm baltām, dzeltenām

Tu zilacīte.

Starp dienvidvēju karstiem pūtieniem

Tu mežu šalka

Starp visu dzīru dārgiem dzērieniem

Tu bērza malka

No visiem raibiem, grezniem audumiem

Tu pelēcīte

No visiem zīda, samta šuvumiem

Tu villainīte

No visām saitēm stiprāk saistoša,

No visām mīļām, maigām, kaistošām,

No visām viena tā ir viņa,

Tu dzimtene man māmuliņa.
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ZEMGALES LAUKOS

Prologs atjaunotai „Vaidelotes" izrādei 1929.

Es atkal redzu savas jaunās dienas,

Kas zelta ainas man priekš acīm vij!

Vai sakritušas paša laika sienas

Un saplūst esošais ar to, kas bij

Es redzu atkal, senā pasaciņa

Man garām jāj uz sirma kumeliņa.

Vai lietutiņš tāpat vēl maijā lāso?

Un tēva kvieši laukā zeltā mirdz?

Vai debestraukā Dieviņš puķes krāso?

Spīd vītoliņš, un apse dreb kā sirds

Vai bērza zari vēl tāpat ir mīksti

Kā māmiņai, kad reiz man grieza rīksti?

Bet Promets man bij šūplī metis dzirksti

No lielās guns, ko dievi slēptu tur;

Ak, kā man nodrebēja sīkie pirksti,

Kad pirmoreiz bij spalva jānotur

Kā jaunai žubītei uz zara smailes,

Kas stiepa kakliņu pēc zieda dailes.

Ak, sen jau pasaciņa aizjājusi,

Es pat vairs nezinu, vai es vairs es,

Kā vētra, kokam ziedu norāvusi,

To tālu bezdibeņiem pāri nes.

Tā, dziļi nogrimusi dzīves taigā,

Es pašu nāvi skatījusi vaigā.
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Bet kas ir vienpatis, kas viņa sāpes,

Kad tās uz dzīves lieliemsvariem sver!

Kad tauta savas gadu simtu slāpes

No savas pašas sirds kā asins dzer.

Kā jauna stirniņa, no vilkiem skauta

Un izbēgusi, dzer pie meža strauta.
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ILGU ZEME

Lai butu sapni vai nomoda,

Tev zvaigznes nespīd vairs otrreiz tā.

Lai ietu caur visu pasauli,

Tu nerāsi vairs to zemīti

Kur glāsta zīda vējiņi,

Kur čalo sidraba strautiņi

Auž smalkus tīklus tur zirneklīts,

Guļ saulītē izstiepies staipeknīts.

Tur kociņš, tur krūmiņš, tur kopā viss

Kā dzeltens puķu pušķītis.

Tur miti tu tēva mājiņā

Kā puteklītis ziediņā

Tur biji tu māmiņas mīļā ziņā

Kā diedziņš, ievērts adatiņā.

Kā draudziņš bērnu rotaļās

Mazs kaķīts ar tevi spēlējās.

Un mīļots ciemiņš, kas atjāja,

Bij sniedziņš uz balta zirdziņa.
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Bet viesi vislielākās godības

Bij Ziemsvētki rakstītās kamanās.

Bij viss tavs dzīves gājumiņš

Kā pirkstā maucams gredzentiņš.

Nu ej tu caur visu pasauli,

Tu nerodi vairs to zemīti

Nekur vairs zvaigznes nespīd tā

Kā tālās dzimtenes lodziņā.
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SAMĪTA ROZE

Starp putekļiem, zem kājām samīdītu,

Es rozi pacēlu. Vai tā bij roze?

Vai man tik tāda šķita?

Tik netīra, ar dubļiem aplipuši,

Tik mēsls vien tā bija

Es vēros klusi:

No acīm asaras man karsti lija.

Es vairi uzpūtu siltu dvašu

Un maigi maigi skāru to pašu,

Kā tauriņš ar spārnu skar puķi uz kapa,

Un rau tā gaiša un gaišāka tapa

Un iesāka plaukt un plaukt

Un katra lapiņa pirkstos glaudās

Un atzēla savās siltās raudās

Vai tā bij roze?

Vai ne dzīvbūtne?

Manas pašas tautas traģiskā dvēsele?
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DZELZCEĻA VILCIENS NAKTĪ

Klausies, liec pie zemes ausi,

Vai tu troksni nenojausi:

Šņācam, elšam, smagi stenam,

Tuvāk nākam dobju dūņu,

It kā pulkus pekles suņu,

Dārgu medījumu dzenam?

Pulks tur drāžas nesavaldāms,

Visus šķēršļus kopā maldams,

Ceļā visu zemē mīdams!

Dzelzis griež pret dzelžiem zobus,

Tērauds tēraudam rauj robus,

Visu karstos tvaikos tīdams!

Sarkankvēlas ugunsdedzes,

Divas acis redz bez redzes,

Draudot draud tās naktij pretī

Niknās zvērās viņas zvēro.

Tumsā gaismas bērnus vēro

Pašas pekles starumeti

Pakaļ viņām ugunsstrāvā,

Tvaiku izplūstošā lāvā

Gāžas dzirksteļainas virpas,

Telpu mieram pārskrej tirpas.

Visus ļaudis pārņem baisma
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Klausies, klausies: dzelžu dārdi,

Tie ir pašas pekles vārdi,

Nemitīgā, dobjā dūņa,

Kas tur steidz kā drausmīgs ritums,

Vienmuļīgais takta situms

Tā ir bargā soģa runa.

Klau! Skan svilpiens, griezīgs spiedziens,

Niknā zvēra gaviļkliedziens,

Kas jau medījumu dzina

Un tad atkal dobjais klaudziens,

Tālāk virzās pusnakts brauciens.

Kurp tas iet, kas to lai zina?
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SAULĪT, SAULĪT

Saulīt, saulīt, ko tik vēli lēci?

Saulīt, ko tik ilgi kavējies?

Vai tik tāli bija viņi kalni?

Saulīt, saulīt,

Ko vēl kavējies, ko vēlu lēci?

Saulīt, vai tik dziļa bij tā salna?

Vai tiem bāra bērniem bij tik salti?

Vai tiem bāra bērniem bij tik salti?

Saulīt, saulīt,

Vai tik dziļa bij aiz kalniem salna?

Krauklīt, krauklīt, ko tik žēli brēci?

Kur tev palikusi zelta spēle?

Ko tev tāda aizsmakusi mēle?

Krauklīt, krauklīt,

Kur tev palikusi zelta spēle?

Dziedon, dziedon, kur tev paliek dziesma?

Kur tā tava daiļā kokļu spēle?

Ko tev aptrūkusi visa dziesma?

Dziedon, dziedon,

Kur tā tava daiļā kokļu spēle?
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Mana kokļu spēle apklususi,

Mana dziesma bērzā sakāpusi,

lesāk locīties tie zaļie zari,

Zēlā mana dziesma

Bērza galotnē sāk vaimanāt

Saulīt mīļā, nāc, mūs sildi.

Ak, mums, bāra bērniem, ir tik salti;

Stīgo atkal krauklim zelta spēli,

Saulīt, saulīt,

Dziedonim dod atkal viņa dziesmu.



46

SKUMJĀ BRĪDĪ

(Ļermontova)

Kad krūtīs sirds man sažņaudzas

Par dzīves nedienu,

Tad rokas pašas saliekas

Uz senu lūgšanu:

Ir spēja neizprotama,

Kā vārdus var ritmā vīt,

Un kāda svēta burvība

Tur daiļās skaņās mīt.

Kā slogs no krūtīm noveļas,

Un šaubas elpu gūst

Un ticībā un asarās

Sirds viegla viegla kļūst
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MĀTE NAKTS

Ak māte nakts, kam atstāj mani vienu,

Tu esi dzemdējusi balto dienu,

Tu zvaigznes sien ar sudrabpavedienu.

Par augstu debesis priekš putna spārniem,

Vēl augstākas priekš manām lūgšanām.

Es zemē krītu rokām izplēstām.

Tik daudz tev mākoņu, tik daudz tev vēju,

Un saviem pērkoniem tu runāt liec,

Kam tu ne staru manim nepasniedz?

Un eņģeļi ar zvaigžņu spārniem

Kā meteori manim garām šaujas,

Neviens, neviens, kas sevi satvert ļaujas.

Ak māte nakts!
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DZĪVES SMAGUMS

Dzīves rupjums

Akmeņus virsū sviež

Dzīves bargums

Dzīvi nažiem griež

Dzīves pazemojums

Galvu pie zemes spiež

Dzīves rūgtums

Visus sapņus kliež

Pelēkā pacietība

Visu nes

Nav vairs pašam

Ne savas dzīvās dvēseles.
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TĀLIE BRĀĻI

Nemaz es viņu lāgā nepazinu,

Ne kādreiz agrāk viņš man bijis tuvu,

Ne mājā kopā ēdu, laukā vagu dzinu,

Lai kopā apkoptu ar viņu druvu,

Ne arī vienas mājas slieksni minu.

Un nu es pēkšņi to par draugu guvu,

Un to, kas mūžam man ir bijis tāli,

Es tagad dēvēju par draugu, brāli.

Nu tagad tev ir daudzi tādi brāļi, dēli,

Kam pretim pasteigtos ar visu sirdi.

Tiem senāk tu pat krēsla nepacēli,

Nu tevi moka pārmetuma tirdi,

Ka ūdentiņa tiem pat nepasmēli.

Tos tagad tu ne redzi vairs, ne dzirdi.

Nekad ar neredzēsi tos vairs vaigā

Tik veļu dvēsles tev gar logu staigā.

Tu tagad kļuvis tiem par parādnieku,

Bet nenāk tie, lai tevim tiesu spriestu,

Tie tevi sveic kā savu radinieku.

Un labprāt tevim tagad roku spiestu,

Ar tevi priecātos par tavu prieku,

Un līdz ar tevi tavas bēdas ciestu.

Tu arī tagad viņus mīļi skautu,

Nu viņu vietā apskauj visu tautu.
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Ja būtu tēlnieks, piemiņu tiem kaltu,

No marmorbloka ārā plaidzot plaigzni,

Lai izveidotu viņa tēlu staltu

Vai bronzā, vaskā izmaidzītu maigzni,

Vai karstās jūtās matēriju saltu

Kā dzejnieks dzejā paceltu par zvaigzni.

Bet nevaj'g marmora, ne bronzas, vaska,

Lai krūtīs sirds tik, darbā roka naska.

Ne katram prasa, lai tas asins lietu,

Tik mīlu prasa, kur tev senāk bij tik nīdēt,

Ne visur dzīvam ieņemt beigtā vietu,

Ko tu tam prati agrāk nenovīdēt.

Mums, saulīt, nevaj'g, lai tu ej pret rietu,

Mums vajag, lai tu spētu sildīt, spīdēt,

Lai beidzas naids, lai beidzas katra ķilda,

Lai aukstie kapi dzīvās sirdis silda.

Cik daudz vēl viņu darbu nenobeigtu,

Kas tagad prasa, lai mēs viņus beigtu.

Cik daudz vēl uzdevumu neuzveiktu,

Kas steidzami, lai viņus ātri veiktu.

Cik daudz vēl skumju brāļu neapsveiktu,

Kas gaida, lai tiem labu vārdu teiktu.

Ak, visa tautas sirds pēc mīlas prasa,

Kā rīta sauli gaida pusnakts rasa.



51

DZIMTENE

Bezdelīga, lidotāja,

Aizskrējusi pasaulē,

Atkal atgriežas, kur māja,

Vecu drupu paspārnē:

Dzimtenē.

Bite nevar palikt stropā,

Bitei ziedi jāmeklē;

Vakarā ar visām kopā

Pārnāk savā mājotnē

Dzimtenē.

Bite, darbā piekususi,

lemieg medus kārītē;

Bet pa miegiem klusi klusi

San vēl sīkā balsītē

Dzimtenē.

Upē viļņi vējā veļas,

Pārplūst pāri krastmalē;

Viļņi, lai cik tāli veļas,

Atplūst atkal upītē

Dzimtenē.
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Kokam zari plati plešas,

Cits pret citu sadursmē;

Saknes kokam netop svešas,

Visas vienā zemītē

Dzimtenē.

Kokam zarus vētra sita,

Vētra zaru pamāte;

Citi lūza, citi krita,

Kad tik paliek galotne,

Dzimtene.

Kad tik paliek galotnīte,

Kur var atskriet dvēsele,

Piekususi bārenīte

Žāvēt spārnus saulītē

Dzimtenē.
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TAS VĀRDS

Tas vārds, tas pats par sevi skan!

Ne kokļu valdzinošās spēles,

Ne lakstīgalu burvju mēles,

Neviena skaņa neskan tā

Kā tautas brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi zied!

Lai būtu dārzs, lai būtu pļava,

Nevienas tādas puķes nava,

Kas ziedētu tik brīnišķa

Kā tautas dzīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi deg!

Ne ogles slēptas pelnu kvēlēs,

Ne liesmas izplētušās mēlēs

Vēl nedeg tādā sakarsmē

Kā tautas pagātne.

Tas vārds, tas pats par sevi spīd!

Pār visu saules zeltījumu,

Pār mēness zilo burvīgumu.

Kā visu zvaigžņu sacense

Spīd tautas nākotne!
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MŪŽĪGĀ SIEVIETĪBA

Tu aiztrīsošā sidrabstīga,

Kas iekustina dvēseli:

Tu esi gāju bezdelīga,

Kas, pārskrējusi pasauli,

Uz spārniem atnes pavasari:

Nu lapas plaukst, un zaļo zari.

Ko tu ar savām rokām skāri,

Tur smaida atkal cietēji,

Pār smagām dzīves brūcēm pāri

Slīd liepu lapu pirkstiņi

Kur mīti tu, tur nozūd baisma

Un veras katra dzīves plaisma.

Tu svaigumu ikvienam nesi

Kā mežā avots neuziets,

Un jaunu ziedoni mums dvesi

Kā rītā plaucis jasmīnzieds.

Pēc pērkona pār mitro āri

Tu spožu varavīkšņu stiepi pāri.

Ar cerību vēl sirdis pilda

Tavs dvēsles debess zilumiņš,

It kā zem dūju spārniem silda

Ikvienu tavs sirds siltumiņš,

Tu dzīvē iedves jaunu dziņu

Kā stiprā vējā uguntiņu.
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Kaut dvēsle apkārtklīstot skumtu,

Pie tevis mieru atrod tā,

It kā ar tēvu mājas jumtu

Sedz viņu tava sirsnība,

Tu, tava būte, visa viņa

Kā kalnā lauku baznīciņa.
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TAUTAI

Tev jaunas dzīves cerību

Kā uguni kalnā dedzu

Un jaukas dzīves cerību

Kā baltu villaini sedzu!

Un raibo pagātnes audumu

Un melno režģu pinu

Es tautas asaras noslauku

Ar rakstītu mutautiņu.

Ap malām viņam apvītam

Ar vītnēm tikutiku

Es pašā vidutiņā tam

Savu mīļu sirdi liku.

Tev visu rožu daiļumu

Un dzīves saldumu balvā!

Tev kuplu ozola vainagu

Kā nākotnes pilsonei galvā!



SAULĪT' TECĒJ TECĒDAMA

DIENU UN DARBA RITMĀ



M o t o:

Wenn du nicht das Eine hast:

Dieses „Stirb und werde!"

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.

Goethe.

Tulkojums:

Ja vēl dziņa neiekvēl

Mirt un dzimt tev omā,

Tu tik tumšā zemē vēl

Lieka viesa lomā.
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VECĀ PASAULE

Mums vecā pasaule bij jānoārda,

Mums jāizskauž bij mošķi, rāp'ļi, glūņas,

Bij jāmēž pūžņi, jāplēš nostu sūnas,

Ar spridzekļiem bij klintis jāsaspārda.

Nu lielais līķis deg uz uguns zārda

Un vējš tā pelnus gaisā nes kā dūnas,

Jauns darbs nu sācies pētīt burvju rūnas

Un atkal burt pēc jaunas dzīves vārda.

Jums visi gaismas torņi vaļā rakti,

No gadu simtiem pērniem, aiz pat pērniem,

Pats zemes uguns virst caur ledus nakti,

Jauns, kuplāks zaļums zeļ no graudiem pērniem,

Lai lielums pārietu uz bērnu bērniem,

Jums dzīvi sākt ar Bēthovena takti.
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NĀKOŠĀM AUDZĒM

Mēs pārcietuši visas pusnakts šausmas

Nu vētras naktij seko rožains rīts,

Viss negaiss klīst kā mākons vēja dzīts

Un tumsai galvā vainags rīta ausmas!

Cik reižu dzīves kuplums nāves šķīts,

No tā vairs saules bērniem maz būs jausmu,

Pa dziesmām paudīsies tik sēras pausmas,

Un visas briesmas kļūs sensenais mīts.

Sedz melno jūru smaidošs līmenis,

Un kaiju vaidi izskan tāli aiz tā,

Viss bijušais gaist it kā nebijis

Viss pārciests, pārdzīvots un aizmirsts viss!

Pēc pērkonnakts gaiss tīrāks palicis,

Pēc nāves dzīvība ak, cik tā skaista!
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JĀDZĪVO

Ne ikreiz mūs dzīve vainago;

Bieži vien pat savu mīļoto

Viņa apērkšķo

Jādzīvo!

Rūgtais kauss, ja dots tev, jātukšo!

Ņem un viņa rūgtni pārsaldo

Ciet vissmagāko

Jādzīvo!

Mēness dilst, un saule nosirmo;

Lielais likums visu pārveido

Zini to:

Nesēro!

Ziedons vīst un atkal atzaļo;

Kā lai tevi vienīgo

Viņš lai neveido

Ceri to!
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SPĒKS, DARBS, DAIĻUMS

Baltā zvaigzne, vēl tvaiku loka tīta,

Tumšas jūras cauri bridusi,

Atspīdi.

Sarkanā roze, kas tautā vēl nenovīta:

Izlietā asins, par dzīvību tapusi.

Spilgta jaunā daiļumā uzplauksti,

Sajūsmā uzziedi.

Spēks un tautas mūžam radošais gars:

Sācies kā darbs, kā dziesma, kā pavasars.

Esi darbs un smagni pārvari.

Esi dziesma un dvēseli paceli.

Spēks un daiļums un tautas radošais gars,

Esi pavasars.

Radošais gars, nāc stājies pie tautas kapa,

Radi atkal un dzīvībai vārtus ver:

Dzīvam nedzīvais lai mācībai der.

Sajūsmas uguns visu tumsu var lauzt,

Dzisušo zvaigžņu vietā jaunas var aust.

Spēks un daiļums un mūžam nerimstošs gars,

Nāc kā darbs, kā dziesma, kā pavasars.-
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MARTS

Tam. ziedoņa plāns tik un ideja:

Ne saule,

Bet saules solījums

Ne saule,

Bet saules sapņojums

Ne saule,

Bet saules ticība

Ne saule,

Bet saules cerība:

Nāks saule

Un . saules uzvara,

Nāks!
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RĪTS IR ČAKLUMA DĒLS

Rīts nāk ar zelta atslēgu rokā,

Jau zaļa gaisma caur slēģiem stīdz,

Rīts visus vārtus ver vaļā lokā,

Bēg tumsa un ņem savu mēteli līdz.

Tā nespēj ar savu melno segu

Vairs apsegt rīta saules degu.

Un vecais stundens arī pie sienas,

Sit skaļā balsī ar sudraba šķindu.

Viņš noskaita tevim veselu rindu

Visai dienai darāmo darbu

Un steidzas pār ciparu melno burtu,

It kā zem pēdām tam uguni kurtu.

Tu neatstāj darbu tik nedarītu

Un neliecies drusku vēl padusēt,

Neko vairs neatlieci uz rītu

Un dari, ko vari, ko šķieties vēl spēt.

Nāks vakars, tas būs tik gurdens un gļēvs,

Jo vakars ir īstais laiskuma tēvs.

Un ne pēc darba izvēles taujā

Un neņemies prātot un gudri spriest,

Vai esi sējējs, vai pļāvējs pļaujā.

Jau augļi tīrumā briedumā briest,

Tie izkaltuši pēc veldzes prasa,

Tavi sviedri uz pieres tiem zelta rasa.



65

Uz priekšu steidzies viengaitā straujā,

Lai pēkšņs negaiss tev neuzkristu,

Nes sirdi kā degošu ogli saujā,

Lai vētrās tavs uguns neapdzistu

Un negaistu brīdis kā ēnu tēls.

Tad pats tu būsi tas čakluma dēls.
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MAŠĪNA

Tu nedzīvs tērauds, dzelzs un alumīns,

Ar dzeloņskrituļiem un drāšu drātīm,

Es dodu tevim dvašu, smadzenes un prātu.

Es visu, ko vien jēdzu, zinu,

Kā stieptas drātis domas kopā pinu

Bez atdusas,

Bez izklaidas.

Tās nebij saldas meldijas uz vijoļstīgām,

Ne krāsas gleznotāja daiļas domas gleznai,

Ne zīda dzijas kāju klājai greznai.

Pret auksto dzelzi karstas asinis,

Pret trulo tēraudu tev dzīvībs gunis.

Tas viss šai mechanismā līdz

Kā zemes asij apkārt stīdz.
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IKDIENAS SPĀRNI

Ikdiena ari ir zelts,

Tik atroci!

Ikdienas vaigam priekšā

Pelēki plīvuri.

Ikdiena gaida:

Ej spožumu atsedzi!

Ikdienai arī ir mīklas,

Kam nemini!

Ikdiena liekas tev sīka

Un ārdiena liela.

Sīkā ikdiena pati

Ir lielumam viela.

Ikdienu uzskatot, redzi:

Tik lūžņi un sārņi!

Meklē vien dziļāk un izaugs

Tev meklējot spārni.



68

AK, NAKTS NAV DUSA

Kad tumsas tinums attinas,

Pa visumu bez apstājas

Rit darbošanās klusa

Ak, nakts nav dusa:

Vēl miegā viļņi krastu grauž.

Un sirmai laika māmiņai,

Jau cauru dienu audušai,

Vēl roka nepiekusa

Ak, nakts nav dusa:

Tā savus audus tālāk auž.

Viss, kas vien pārciests, pārdzīvots,

Top sirdī atkal saskaņots,

Kad dienas troksnis klusa

Ak, nakts nav dusa:

Tās melēdijas vienmēr gauž.

Un, kas jau atmests, neticams,

Tev rādās atkal iespējams,

Kad sāpes asrās kusa

Ak, nakts nav dusa:

No jauna spēks sev ceļu lauž!
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KALNU UPE

Akmeņus tu pārskaldīji,

Kad no kalniem zemē liji.

Putojot no pārgalvības,

Nepazini padevības,

Avotiņa pazemības,

Klusās akas bezcerības.

Negaiss gāja tevim talkā,

Vētra visā savā šalkā,

Nāca ūdens dieve pati:

Pāri brauca gliemežrati.

Bangu zirgi putu krēpēs

Nozibēja dzintarrēpēs,

Ceļoties un grimstot rumbām,

Līdzi tavām plūdu grumbām.

Tavas straumes režģots ritums,

Krīt pār kraujām krāču kritums

vienmēr tālāk priekšā.

Aumaļaina, virpujaina,

Katrs vilnis cita aina:

Zilinzaļa saules zaigā,

Bāli mēness mirdz tev vaigā.
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Nakts vai diena, nav tev daļas!

Tikai steigt un steigt bez vaļas

Stundu, acumirkļu dejā,

Vienmēr lejā, vienmēr lejā!

Vienmēr ašāk, vienmēr ašāk,

Krastu līdzi raujot plašāk

Lielā jūra gaida priekšā:

Gāzies iekšā!
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JAUNAIS VĪNS

Jaunais vīns, jaunais vīns

Nolikts pelēt pagrabā,

Lēnā, rāmā rūgumā.

Nu tu guli mucā stīpots,

Saldu dusu, jaunais vīns!

Rāmi rūgstot būs tev ērti,

Veci vīni top jo vērti,

Un pēc gadiem, ārā smelts,

Būsi dzidri tīrais zelts,

Vecu vecais, dārgais vīns!

11.

Ārā tagad saule svilst,

Ogas briest un sulas pilst.

Cita citai klātu spiežas,

Ķekaros un vītnēs griežas.

Sarkans noklāts viss jau žogs.

Brāks! te dzelžu stīpas trūkst,

Nošķīst durvis, logi, siena,

Dārgais saldums plūst uz pliena,

Izgaist, aiziet neziņā

Evoē! dzīvība!

Jaunais vīns, jaunais vīns!
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NEMIERS

Nav manā prātā vēl tās miera dziesmas,

Kad nemierā viss zemes atvars vīts;

Nav manī izdegušas vulkānliesmas,

Kad vulkāns pats vēl karstā lavā tīts.

Es straumes trauksmē plūstu viļņu dzīts.

Mīt manī dziņa vienmēr augšā celties,

Kad viss jau norimis, viss apkārt kluss;

Es varu saules staru staros šķelties

Un līdz ar sauli kliedēt mākoņus.

Es rītos mostos, kad vēl citi dus.

Gan saulē, negaisos, es visur iekšā,

Kā zelta mākons tvaiku virmā sīc;

Skrien vētra, es jau vētrai skrienu priekšā,

Kā attāls negaiss dobjā dūņā dīc.

Kad lietus raud, es lietum raudu līdz.

Es dabā iekšā tomēr dabai pāri:

Es sapņos redzu, kas vēl neradīts;

Kad ziedons pušķo manu dzimto āri,

Es ceļu to, kas ziemu zemē mīts.

let lielais Radītājs es radu līdz.
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LATVJU MEITĒNS

Es latvju meitēns esmu,

Man lepnums acīs mirdz

Ar katru elpas dvesmu

Man krūtīs goda sirds!

Un vingra mana gaita,

Man soļi nav režģos pīti

Un vienmēr tā raitā

Uz priekšu iet vētrām par spīti!

Pats debesu kalējs man pūru

Ar sidraba nagliņām kaļ:

Manu darba dienu sūru

Dos zeltā man atpakaļ!

Tur viss mans darbu jaukums

Būs iekšā iepildīts:

Tur baltu ieviņu plaukums

Ar magonītēm vīts.

Tur būs man zaļi zari,

Ko varoņus appušķot,

Un viena roze arī,

To gribu bāliņam dot.
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Es latvju meitēns esmu

Un būšu turpmāk vēl

Ar pēdējo elpas dvesmu,

Kas karsti krūtis kvēl!
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RĪGA DIMD

(Tautas veidā)

Rīga dimd! Rīga dimd!

Kas to Rīgu dimdināja?

Tai māsiņai pūru kala,

Kam trejādi bāleliņi:

Vieni druvas sējējiņi,

Otri pļaujas pļāvējiņi,

Tie trešie bāleliņi,

Tie bij zelta kalējiņi.

Pūram kala zelta vāku,

Pazeltītu padibeni,

Pūru pašu nostīpoja

Trejām kārtām sudrabā.

Rīga dzied, Rīga dzied,

Kas to Rīgu piedziedāja?

Tā bij pati tautu meita,

Tautas dziesmu dziedātāja.

Tā bij pati tautu meita

Tautas darba darītāja,

Tā to tautas pūru pilnu

Simtiem mūžu pielocīja.
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Rīga dimd, Rīga dimd,

Kas to Rīgu dimdināja?

Tie bij mūsu tautas dēli,

Tie bij kaj-ā gājējiņi.

Pakavoti kumeliņi,

Tie to Rīgu dimdināja,

Tie to veco jauno Rīgu

Jaunām dziesmām piedziedās.



SAULES MEITA KROŅUS PINASAULES MEITA KROŅUS PINA



Moto:

Saules meita kroņus pina

Sarkanrožu dārziņā,

Dieva dēli lūkojās

Caur magoņu lapiņām.

Tautas dziesma.
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ZEMES POĒZIJA

Kas pusnaktī raud un no rīta smejas?

Kas ir tik pilnas burvīgas dzejas?

Kas katram vējam pretim lokās

Kā lūgšanā augšup paceltas rokas?

Puķes!

Kas nopūšas viegli lapiņām čabot?

Vai visas zemes skumjas grib labot?

Kaut viņas pelēkā zemē dēsti,

Kas tomēr nes visa daiļuma vēsti?

Puķes!

Kas necieš nekādu mūru slogu

Un smaržā kāpj augsti pāri pār žogu?

Kas smaržo, lai tās zem kājām mītu

Vai arī uzvaras vainagā pītu?

Puķes!

Kas lauztas nevaid par sāpēm un mokām,

Tik zaļā asins tek klusi pār rokām?

Puķes!

Ak puķes ir un būs kā bija:

Visskaistākā zemes poēzija!
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MILDAS DĀRZOS

Kad lapas vēl nav uzplaukušas visas,

Bet vīksnas krāsojas jau sarkanbrūnas

Un zaļa pluta pārklāj pērnās sūnas,

Tad mīlas dieve atstāj zelta cisas.

Pie katra krūma viņa lūkot stājas,

Vai putniņš pērklīti jau izklāj dūnām,

Un pirkstu pieliek klāt pie pērnām šūnām,

Lai medus saldinātu, kas tur krājas.

Bet zemes bērnus vairāk nekā visu

Grib apveltīt šī debess viese Milda,

Un sirdis tiem kā ozolkausus pilda

Ar putojošu saldo mīlas misu.

Bet vai! Kas pārāk iedzer no šīs dziras,

To pārņemt sāk salds neizprotams žēlums

let rīta agrums, atnāk vakarvēlums,

Ne nakts, ne diena tam vairs neizšķiras.

Priekš viņa velti ziedi vaļā raisās

Jo zaļot zaļo lauks, viņš bālēt bālē,

Nāk gāju putni šurp, viņš tiecas tālē

Un it kā lielā, garā ceļā taisās.
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Lai dotos turp, kur vairs neviens nav bārs,

Uz tālo nekurieni, uz to vietu,

Kur vakarmākoņos ap saules rietu

Zied sarkankvēlošs Mildas rožu dārzs.



82

VAKARA DAIĻUMS

Sed vakars rožaina sēdekli

Un apkārt tam zeltoti mākoņi.

Es redzu to savu valstību dalām,

Nāk nakts, un dienas valsts ir pagalam.

Ar mani savā spožumā

Viņš ietin kā sarkanā lakatā.

Pamazām jau bālē debesjums,

Vēl paliek man acīs atspīdums.

Un gaisma kā glābdamās grib man sekot,

Ar basām kājām pa ceļu tekot.

Es pēdējo dziestošo stariņu

Vēl mēteļa stūrī ietinu

Un vēlo, velgo vēsmiņu

Pie savām krūtīm sasildu.

Kas gaistošs un irstošs, to sasienu

Vēl kopā ar dzejas dzijiņu:

Visu daiļumu mājās es pārnesu

Pār plecu kā rožu vijumu.
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VAKARA MIERS

Gludens ezera līmens,

Viļņi to nesaplaisā,

Saules mākons pāri

Dzeltenas rozes kaisa.

Mēness savam dārzam

Sudrabsētu pin,

Mēnessmeitenīte

Dārzā puķes šķin.

Visa dzidrā debess

Viens pats zelta jums,

Pilns no salda miera

Vakarvēstījums.

Ak, pēc dienu karsmes

Kā nu elpot var!

Ak, pēc saules tveices

Vēsums labi dar!

Piepeši pārskrēja viesuļa rats:

Tumsa pildīja telpu

Izzuda dzidrais skats

Tvaiki aizrāva elpu.
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Ak, vai lielajam daiļumam

Tādas no cilvēka bailes?

Ak, vai mazajam cilvēkam

Bail no lielās dailes!



85

UZPLAUKUSI PUĶE

Sirds uzplaukusi puķe,

Tās zieds tik brīnumkairs,

No rīta līdz vakara dusai

Tā negrib slēgties vairs.

Tā galvu nolieca klusi,

Lai lietus tai pāri iet

Un, vētras pārcietusi,

Vēl augsti galvu var sliet.

Caur baltām puķes lapām

Sārts saules mākonis stīdz,

Vai mākonis cauri puķei,

Vai puķe ar mākoni stīdz?

Tie sakusuši par vienu,

Līdz vēlam novakaram

Grib ziedēt augu dienu

Un spīdēt līdz pēdējam staram
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ILGU NAKTS

Cik gaj-a nakts!

Ak, ko lai iesāku?

Kā gaidīt rītu?

Kaut būtu dzijas kamoliņš,

Es tītin tītu.

Bet ilgu kamoliņš,

Ak, to es zinu,

Nekad, nekad tas neiztek,

Kaut tītin tinu!

Cik gara nakts!

Drīz zvaigznes projām ies,

Nāks rīta krāsas,

Tās vienas pašas projām ies

Bez savas māsas!

Un tumsa ielīdīs

lekš zemes alas,

Tik manam melnam ilgu apvārsnim

Nav sārtas malas.

Cik gara, gara, gara nakts!
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PUSNAKTS VĒJŠ

Sen nodzisušās visas guntiņas,

Tik tumsā mirdz vēl manas actiņas

Krūts viļņot viļņo nopūtās,

Plok vienas, ceļas citas

Sirds tumsā runā kā vilnītis,

Kas lēni pret krastu sitas.

Lien mākoņgultā zvaigzne pusmiegā,

Tik es vēl viena esmu nomodā!

Tu nemiera pilnā sirsniņa,

Kas tevi tā tirda un moka?

Ak, to tik zina pusnakts vējš,

Kas dārzā puķes loka.
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STARP LAKSTĪGALU UN BEZDELĪGU

Labāk lai mēs nakti gaidām,
Kad tā visus sedz ar dusu,

Tiksimies tad klusu,

Lai mēs puķes nenobaidām.

Vējš tad ar vairs nepukosies

Un būs lapās dusēt licies,

Mēness sarkans nedusmosies

Un jau būs ar zvaigzni ticies.

Kad tas pagriež spožo malu,

Nāc tad šurp pa sudrabstigu:

Nāc starp pusnakts lakstīgalu

Un starp rīta bezdelīgu.
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JŪLIJA NAKTS

Karsta karsta jūlijnakts,

Attāls pērkons draud,

Kaut kur viena vijole

Tāli tumsā raud

Negaiss biezāk sabiezē,

Dobju dūņu raid,

Meža malā vālodze,

Lietu slāpstot, vaid.

Liesmo visā apkārtnē,

Zibens šautras sviež,

Sirds, tu tikai noklusē

To, kas tevi spiež
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NIMFA JASMĪNĀ

Es, kopš mani mīli tu,

Visa tavā lokā,

Nimfas dzīvi dzīvoju,

Slēgta jasmīnkokā.

Smaržo viss mans mājoklis,

Zied man visas sienas,

Laiks te dusēt aizgājis,

lemigušas dienas.

Uzlec jaunais mēnesis,

Spožs kā sudrabasmins

Ak, ko tas man darījis!

Nopļauts guļ mans jasmīns
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TAVĀS ROKĀS

Melna odze debesīs gail

Ak, kā man bail!

Vētra pār jumtu iet

Turi mani ciet,

Mūžīgi ciet!

Slēdz mani savā skāvienā

Kā pilienu kristallā,

Kā kodolu riekstiņā,

Slēdz mani kā velvētā kapa sienā!

Kad nakts sev noraisīs zilo jostu,

Nāks pelēkām piedurknēm diena;

Man bail, kad es no rīta mostu,

Ka neatrastos es viena



92

PĀNA DZĪRES

Kūp rozes sarkanas kā ugunsgrēks,

Un liesmu lapas mēļu mēlēs šķeļas,

Un blakus līljas bālē ekstāzē,

Tām lapas, šķiet, nemaz nav šai zemē,

No kausa dvēsele kā smarža ceļas.

Bālst smaržā bālais balējums,

Reibst magoņziedu sarkans melnējums,

Un lapas cita citai pakaļ rīst,

Kā asinslāses neturami līst,

Kad dziļai brūcei vaļā atrauts sējums.

Te zālē kūso kreimenes,

Kā Pāna kausam putas pārplūst pāri,

Un vīnu vītnes griežas ķekaros,

Un, cita citu slēdzot skāvienos,

Tās saldi reibstot veldrē krīt pa āri.

Un smagi noreibušais apīņzieds

No balsta nokritis guļ augšupēdu.

Viņš prātā priecīgs vāļājas pa dobi,

Kaut tuvumā draud zilie vilka zobi

Lai draud nav viņam bail, ne arī bēdu.
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Tik biklais efejs rauga pieslieties,

Kur redz vien kādu apdrupušu mūri.

Zem platām lēpju lapām ūdens pūst,

Lai steidzas cits, kam tālums jāiegūst,

Viņš negrib tecēt vairs uz lielo jūru.

Deg dienas it kā ogles sabērtas

Uz Pāna ziedokļa un gail no vārsmes.

Nav mākoņiem vairs asarainais zilums

Kā ziedonī svilst tikai sarkans svilums.

Viss debess pilns no negaisa un karsmes.

Pats pērkons rūko, laiski izlaidies,

Un slaistās mīkstās mākoņlāču ādās,

Pusacīm pazibsnī, bet nenolīst,

Lai zeme saplaisā, lai zaļums vīst

Gan atnāks nakts un rītu nāve strādās .
.

.



94

VISUVALDNIEKS

Vienmuļības dūkstā mirkstam!

Lēni ieplūst diena dienā.

Te uzreiz mums spoži dzirkstam

Uzzib ainas palsā plienā,

It kā asiņainam pirkstam

Paliek spiediens baltā sienā.

Atnāk piepešs, nesajēgams,

Nāk kā negaiss neizbēgams,

Pārāk liels un pārāk spēcīgs,

Pārāk skaists un pārāk grēcīgs,

Visu vēlošs, sarkankvēlošs,

Visuvaldnieks acumirklis.
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BRĪTIŅŠ

Nezinu, ēna bij? sapnis? vai gaiss?

Zinu, tik vienīgais

Brītiņš bija tik skaists,

Visuskaistākais.

Zinu arī, ak, zinu vēl:

Nenāks tas vairs nekad,

Mūžu mūžos būs viņa žēl

Nenāks nekad!

Viņam pakaļ dzīdamies,

Redzu tik iztālēm:

Aiziet vilnītis vīdamies

Sidraba lāsītēm
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MAGONE

Kur tāda radusies, kur ne,

Nezāle kviešu pasaulē!

Visapkārt briest kviesīši

Apaļi, smagi, mierīgi,

Pilnas vārpas kā maciņus žvadzina.

Šī plānās lapas tik vēdina,

Lauka čigāne

Magone!

Kā kviesīši klanās, kā klanās,

Kā vējam izpatikt manās!

Kā noliec muguru,

Kā kurš spēj līkāku.

Stāv tikai vienīga

Lepna un spītīga

Protesta dvēsele

Magone!

Viennotaļ viss lauks:

Vecs, jauns, liess, tauks,

Teic visi dažādā skaņkārtā:

~Jā, jā, jā, jā!"

Pret tūkstošiem ~jā" viens vienīgs ~nē"!

Tu ilgi vis nepaliksi še,

Lepnā spītniece

Magone!
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STAIGULIS

Es nabaga staigulis esmu,

Es nelga esmu nudien!

Es klīstu vējam līdzi,

Kas apkārt pa pasauli skrien.

Man nava ne drauga, ne rada,

Kas mani saistīt var,

Un visa mana manta,

Ko kabatās sabāzt var.

Man tavi zelta mati

Ir briestošais kviešu lauks,

Un smaidošā mutīte tava

Man mājošais medus trauks.

Tavu zelta matu kviešos

Es gribu magoni sviest:

Un savas lūpas uz tavām

Ar karstu skūpstu spiest.

Es nabaga nelga esmu,

Tu pavēries zieds man kairs

Es šodien tevi skūpstu,

Bet rītu to nedrīkstu vairs
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Tev vaigā iešaujas kvēle

Un acīs asaras mirdz

Man ir tik saldi, tik žēli

Ak, kā man noreiba sirds!

Es šodien tevi skūpstu,

Un tu mani skūpsti arī

Tā vienreiz tik var skūpstīt,

Tik vienreiz pa pavasari.
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PAR VĒLU

Tikai, kad tu projām biji,

Uzliesmoja mana mīla

Tā kā mākons sarkans iekaist,

Kad jau saule jūrā nogrimst

Tā kā mākons pilns ar valgmi,

Sirds man bija pilna mīlas

Nu es pilna pusnakts tumsas,

Un kā mākons pilns ar zibšņiem

Mirklis visu acumirkļu,

Kam es tevi pazaudēju!
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ROŽU GAISMA

Tās dienas, kuras rožu gaismā kvēl,

Tās senās dienas, es tās redzu vēl

Un izbijušo sapņu žēl, tik žēl

Tie nenāks vairs.

Līst asaras, es tomēr smaidu vēl.

Irst zelta mākons, vai tas garām ies?

Vai tas pie sapņu krasta piestāsies?

Vai zelta galvu tumsai klātu slies?

Ak, es jau redzu, tas

Ar miglu pelēks lietū raisīsies.

Laiks vienmēr ātrāk, ātrāk garām skrien,

Rit vilnis vilnī, kas lai straumi sien.

Tik gurdais prāts pie krasta laivu sien.

Sirds sāpēs sažņaudzas,

Viss beidzas, viss es gaidu vēl arvien.
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SENA PASACIŅA

Vai sāpes bij, vai laime,

Kas to vairs izpētīs,

Tik sena pasaciņa

To tagad pastāstīs:

Tur divas sirdis vija

Zils zīda pavediens,

Tur divi kopā bija,

Un tagad tikai viens

Tur sēra dziesma vēsta

Un smeldz, un deldz, un gauž,

Tā paņem divas rozes

Un vienu pušu lauž
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ZĪLES VĒSTS

Mums zīle vēstī īsu pavasari

Mums nava lēni piepildoties un bez steigām

Ļauts dzīves saldmei izrūgt līdz pat beigām,

No šūnām šūnās lēni pārlejoties.

Mūs nesasniegs vairs siltie saules stari,

Kas rudenim ļauj maigi sarkanoties

Un auglim gurdā zarā apaļoties.

Mums zīle vēstī īsu pavasari

Mums ātrām elpām dzīvi skaut ar steigām!
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PĀRGĀJIS NEGAISS

Vēl pērkons melnā vaigā raugās draudošs

Un zibensdzīslas debespierē tūkst,

Un mākons plešas negaisā un rūgst,

Un dobjš un dobjāks smagais dairs

Kā sirds, kas sāpēs pēkšņi pušu trūkst,

Grib izkliegt: ilgāk nepanesu vairs

Tad nopil piliens klusās elsās raudošs,

Kā pazudušās dzīves stāstu paudošs

Bet kad viss zemes klons visapkārt slacīts

Un skaidrums paceļas gar debess loku,

Tu, klusu ciezdams, atmet vēl ar roku:

~Lai paliek vien, lai paliek neizsacīts."
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ŪDENS LILIJA

Nevajag tai zemes balsta,

Saknei būtu tā par smagu.

Viegli peld pa ūdens virsu

Balta līlja, platas lapas

It kā spārnus izplētuši

Bailīgs tuvojas tai mēness,

Kāpdams vilnīti pa vilnim

Līlja, acis izplētuši,

Runā tik ar lielām zvaigznēm.

Peld pa pašu dzelmes vidu,

Kur neviens to nevar aizsniegt,

Nevar skart ar rupjiem pirkstiem,

Paliek mūžam spoža, balta . ..

Ak, kaut būtu es tā līlja!
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LOTOSPUĶE

Mīla ir kā lotospuķe:

Viņas zelta staru kausā

Slēpjas reibinoša smarža;

Liecoties pār viņu pāri,

leelpojot saldo smaržu

Ilgām, gari vilktām elpām,

Aizmirst visu, kas ir bijis

Aizmirst visu, kas vēl būtu

Aizmirst, ka pavisam dzīvo

Mīla ir kā lotospuķe.
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NOGURUSI ROZE

Vēl lakstīgala nebūt nav galā,

Un paipala pļavā triec kā triec,

Vēl saules meita zelta galvu

Pie ziedoņa zaļajām krūtīm liec

Ko viena pati tu saulgozes malā

Salsti kā salā?

Vēl zīlei tik daudz ziņu ko vēstīt,

Un mežā vēl zilie zvaniņi zvana,

Pat saldākās dziesmas vēl dziedātas nava,

Vai tev tik vienai klausīties gana?

Pret žogu muguru atspiedusi,

Tu mirsti klusi.



ZELTA LAIVAZELTA LAIVA



Moto:

Saulīt' vēlu vakarā

Sēžas zelta laiviņā.
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ELEĢIJA

Kam, ziedon, klāj man savu zaļo zīdu?

Kam gribi mani zelta tīklos aust?

Es saltā rudens miglā projām slīdu,

Ļauj manim tālāk rudens miegu snaust!

Tu rožu pirkstiem savus rītus krāso,

Un tālos pērkonos tev tīta nakts;

Tavs ziedu lietiņš lēni lejup lāso,

Un straujāk atbild zemes pulsa takts.

Tu rindas atskrējušu bezdelīgu

Kā melnas pērļu virknes gaisā svied;

Tu vēju harfām uzvelc jaunas stīgas,

Un saldāk jaunas lakstīgalas dzied.

Ai tālās naktis, ai jūs tālie rīti,

Ai sapņu pilna jaunā dvēsele,

Kam savā ziedā tu tik agri vīti,

Tu sēklu graudu pilnā magone!

Tu, ziedon, velti mēneslaivu raisi

Uz seno tāli mani projām vest,

Pār dzelmēm velti staru tīklus taisi;

Tavs vieglums nespēj manu smagmi nest.
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Tu mēnesstarus velti manim vijis,

Un velti kaist man tavas saules kaists,

Vai skaists ir tikai tas, kas sen ir bijis,

Un tādēļ skaists, ka tas ir projām laists.
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SĀPJU MATĒS KLĒPĪ

Teic, sāpju māte, kas manu galvu klēpi tur,

Kur paliek mani nedarītie darbi?

Kur tie paliek, kur?

Kur paliek mani izsapņotie sapņi?

Kas tos tālāk bur?

Vai mēness iepinis tos savos bālos staros?

Un kaisa šur un tur?

Vai zvaigznes savāca tos zilā traukā

Un izsēs atkal pasauls laukā?

Kur paliek visu veltu cerējumu

Zaļās fantāzijas,

Kas dzīves pelēkuma kailiem stabiem

Lokos apkārt vijās?

Kur drūzmojošais domu spiedošs smagums,

Kas man galvā mita?

Vai tas kā nedzīvs akmens dzīves straujos

Plūdu viļņos krita?

Teic, sāpju māte, kas man galvu klēpī tur,

Kur dzīves lielais atsvars tagad ir,

Kas būt un nebūt šķir?

Kas zvaigžņu samērs ir starp telpu

Un starp bezgalību?

Vai tas nemaz virs zemes neatrodas,

Vai maz pastāv tāds?

Vai tur priekš Grāla zaļās smaragdbļodas

Tos svētam mērķim vāc?
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Teic, sāpju māte, ko tas tevim der,

Ka sirds vēl mīl un cer?

Tu debess vārtus tik pa pusei ver,

Bet mūžam tos līdz galam neatver.
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PIRMS TŪKSTOŠ GADIEM

Aiz laiku laikiem,

Aiz mūžu mūžiem,

Aiz tālu tālēm

Skan tavi vārdi:

„Es tevi mīlu —"

Bij vasaras nakts

Smagsmaržotā dārzā,

Pilnmēneša gaismā,

Man šalca ausīs

Kā pērļota aka:

~Es tevi mīlu —"

Mēs gājām blakām,

Es nemanīju ...

Pār tevi pāri

Es raudzījos tāli,

Es skatījos dziļi

Likteņa acīs.

Mūžības sejā

Pār tevi pāri

Es dzirdēju steidzam

Skrejošo laiku,

Dziestošos sapņus,

Bēgošo laimi
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Aiz tālu tālēm,

Aiz mūžu mūžiem,

Aiz laiku laikiem

Skan atkal man ausīs

Kā pērļota aka

Brīnišķie vārdi:

~Es tevi mīlu —"
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NOSALUSI LĀSĪTE

Nomaldījies saules stars

Vēl pa sniega laukiem staigā

Vējiņš silts kā pavasars

lepūš decembera vaigā.

Katra puķe vītusi,

Izrietējis ziedu medus

Ja tu saulei prasīsi,

Atbildi dos tevim ledus.

Nosalusi lāsīte

Glaužas vēl pie loga rūtīm

Mīlu, kad tā mirusi,

Nemeklē pie aukstām krūtīm.
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VAI, ZEME!

Tu projām dod putošos strautiņus

Un vizbulītes un kreimenītes,

Un noraisi zaļās lapu vītes,

Ak zeme, mīļā zemīt, vai!

Tu atsaki: „lai!"

Lai sapņi iet līdzi jaunībai,

Ne sapņot, bet baudīt būs dzīvībai!

Nāk vasara zibsnošiem zibeņiem,

Nāk ziedēdama ar sarkanām rozēm,

Nāk tveicēdama ar saules gozēm

Vai nepalikt tai?

Ak zeme, mīļā zemīt, ~lai!"

Tu ļauj arī aiziet vasarai:

Ne baudīt, bet strādāt būs vasarai!

Ar zeltu rokās nāk rudenis,

Un rožu vietā astras stājas,

Zem pļāvēja sirpja kūļi klājas,

Viss ziedots jau veļu dievībai

Vai, zemīt, vai!

Kas atliek vēl atdot tev dzīvībai?

~Ak, vairāk kā strādāt der atzīt tai!"
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Nāk ziema ar ledu un atziņu,
Un baltos kristallos pārvērsts ārs:

Ar veļu puķēm pilns miroņdārzs

Vai atzīts nav dzīvot vairs dzīvībai?

Vai, zemīt, mīļo zemīt, vai!

Tu noslīgt ļauj baltai galviņai:

Ne dzīvot, ne atzīt, tik sapņot vēl tai!
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TU BALTĀ JŪRA, VAI DZIRDI?

Tu baltā jūra, vai dzirdi,

Pilna trausmu un steidzlbas?

Tu viļņos tālāk velsies,

Tu kritīsi un celsies,

Liels sāpīgs miers man sirdī,

Man vien nav jāsteidzas.

Tu zaļais mežs, ak klausies!

Tev kuplā vainagā

Vīts sulas pilnais zaļums,

Tev putnu dziesmu skaļums,

Viens koks tik tavā dārzā

Kails pašā vasarā.

Tu zilā debess, skaties,

Tu saņem un aizvadi

Pār savu zelta plienu

Ik austošo, rietošo dienu,

Man āvējs kurpes raisa,

Mana gaita ir izbeigta.
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DIEVU GAISMA

Dievu gaisma tam tik mirdz,

Kam no dzīves šķirta sirds,

Mūža uguni tam kvēlot,

Visu laižot, nenožēlot.

Dzīvi nedzīvot, bet tēlot,

Jo tev klusāk paliek sirds,

Jo tev spožāk zvaigznes mirdz.
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DZEJNIEKS

Bezgala mīlēt un bezgala nīdēt

Ir abas viņā sietas pretības;

Uz ko viņš acis met, tas iesāk spīdēt,

Un ko viņš skar, tas tūdaļ iedegas;

Tā dusmu draudiens asa sudrabbulta,

Tā laipnais glaudiens maiga mūzas gulta.

Tam visas dziļas dzelmes radniecīgas,

Tam katra puķīte ir acuraugs;

Un viņā aiztrīs visas sāpju stīgas,

Ikvienam cietējam viņš tuvs un draugs;

Pats savas sāpes viņš kā laimi 1010.

Tai lielā masu korī dzied viņš sslo.

Kā drūmā lira raud, kā trako fleita,

Tā, smagi elsojis, viņš gaiši smies;

Tā dzeja apskaidrota debesmeita,

Kas pekles karstiem skūpstiem ļāvusies;

No visām zvaigznēm viņa liktens zīlēts:

No Dieva apžēlots, no velna mīlēts.
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DZEJNIEKA ACIS

Ko dzejnieka acis uzskata,
To apņem dīvaina burvība.

Tam jāraud un nezin par ko.

Un kas no dzejnieka rokām glausts,

Tas staigā it kā sapņos austs

Un sapņo nezin par ko.

Kas dusējis dzejniekam reiz pie sirds,

Tas jūtas kā no dzīves šķirts.

Tam jāmirst un nezin par ko.
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MIRSTĪGAIS

Mirstīgais,

Sēsties, ja tev ir ļauts,

Pie dievu galda,

legaržo nektāra veldzi

Lēni lēnītēm

Kā pilītes rasas

Sūc to ar salmiņa stiebru,

Sūc viņu, tikko sniedzot,

Nesūc varbūt pavisam

Tiks tev nektāra smaržas,

Pietiks ambrozija saldmes,

Drupatu laužot,

Tiks tev mūžam ko minēt

Bet vai!

Vai!

Vai, ja tu nektāru dzertu malkiem,

Ēstu ambroziju ēzdams,

Beigta tev veldze mūžmūžam,

Nav vairs ko zaudēt,

Nav vairs ko gūt
Tikai vai!
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TINTES PILIENS

Tam priekšā guļ uz galda papīrs, lapa,

Kā balti sniegi vizot mēness spozmē,

Bet nekustīgā elementa miegā,

Kā viela vien pirms radīšanas dvēsmas,

Un piliens tintes nosveras pie spalvas,

Melns, apaļš globs,

Jau pilnam izveidojies savā veidā

Pēc visa lielā dabas likuma,

Kas zvaigznes apaļo,

Bet tomēr viss vēl nedzīvs,

Mēms un stings

Un chaoss savā būtībā.

Viens spalvas vilciens mēmā papīrā,

Un brīnums notiek, nedzīvs top par dzīvu,

Un chaoss izveidojas kosmosā:

Sāk skanēt, mirdzēt, sapņot, burt un zīlēt

Un ritmi viļņo, strofas plūst kā straumes,

Un tintes melnā sula

Top par gaismu,

Par baltu, spožu, starojošu gaismu

Un deg kā liesma, ko vairs nevar dzēst!

Nav lapa arī papīrs vairs,

Bet vesels zvaigžņu firmaments

Ar visiem zvaigznājiem

Un zvaigžņu ceļiem,

Un vēl aiz viņiem spoži miglāji,

Kas domu bezgalībā veidosies.
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Bet visu sien un šķir un veido gars

Tas tagad, kur vairs netic brīnumiem,

Un visu izpētī pēc cēlonības,

Pats paliek brīnums un vislielākais.
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VĒLIE UGUŅI

Kā spilgtu gleznu izceļ tumšā fonā:

Kas īpatnībā savu dzīvi dzīvo,

No pārējības plūsmas dienu brīvo,

Kā graudus ārā šķir no ašķiem klonā.

Tu, vēlā liesma, kas no viņas plīvo,

Ko zaudēju un ko no jauna ronu,

Vai nebij mirkļu tādu milijonu,

Kas rūgti bij, kas saldmē jāpārdzīvo?

Kādēļ viss top tik gausi un tik lēnām,

Ka visu daiļu redz jau kopā irstam,

Kad dienas zelts top klāts no vakarēnām

Vai kokam vērtība tik malkā cirstam,

Kad tas zem cirvja asmens liecas lēnām,

Un dzīve vērta top, tik kad mēs mirstam.
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JAUKĀKAIS SAPNIS

Tāltālu aiz laika, aiz telpas,
Kur bezgala jūru tik redz,
Es sēžu uz krasta, un migla

Mani dziļi ietin un sedz.

Zils ilgu vainags man galvā,

Un sapņu roze pie sirds,

Un zemu zemu virs galvas

Viena vientuļa zvaigzne mirdz.

Es sēžu un sapņoju sapni,

Sapni visjaukāko,

Un kaijas ar spīdošiem spārniem
Mani lēni aplido.

Es liecos un smeļu putas,
Un putas caur pirkstiem līst,

Es redzu, mans jaukākais sapnis
Ar putām līdzi šķīst

Irst ilgu vainags no galvas,

Vīst sapņu roze pie sirds,

Tik augsti man virs galvas

Mana vientuļā zvaigzne mirdz.
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AIZMIRSTĪBA

Nāk aizmirstība, izstiepusi rokas,

Ap viņām vijas rudens staipekņi,

Plūst miglas platumā tai drēbju krokas,

No vīzēm vēdinājās putekļi

Nāk aizmirstība, izstiepusi rokas.

Tu gaidījis gan nebiji šo viesi,

Kas atnākusi tevi skavās slēgt,

Kur nu no viņas vairs tu projām iesi?

Kur tu no viņas acīm spētu bēgt?

Tu gaidījis gan nebiji šo viesi.

Tā noliecas pār tavu sirdi lēnām

Un klāj uz krūts tev savu plīvuru,

Kas audināts no netveramām ēnām

Un plandās tauriņspārnu vieglumu,

Tā noliecas pār tavu sirdi lēnām

Tā tevi izrotā viscaur un cauri:

Ap kājām, rokām līku loču pīns,

Tev stiepjas tavu domu zaļie lauri

Un tavu sapņu sarkanlapots vīns.

Tā tevi izrotā viscaur un cauri!
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Balts mākonītis kronīts tev uz galvas,
Tev ņemts no ziedu beigu pienenes,

Put, putēdamas vieglāk nekā spalvas,

Visapkārt spožas baltas plāksnītes,
Balts mākonītis kronīts tev uz galvas.

Un veļu pelni vēsā zelta traukā

Tai ir priekš taviem karstiem sirdspukstiem;

Ar pilnām saujām viņa grābj tos laukā,
Tu tieci apbirdināts viss no tiem

Rimst sirds no veļu pelniem vēsā traukā

Nu dusi saldi aizmirstības snaudos!

Nu kuplos zaļos lauros aizmiedzi

Nu sapņo ilgi sarkanzelta audos,

Kas esi, biji mūžam nemini,

Nu dusi saldi aizmirstības snaudos!
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KĀ KAPA ZVANS

Kā kapa zvans

Caur pasauli skan:

Viss iznīkst, viss mainās

To zinu gan.

Šī slāpstošā sirds

Ar mīlēt beigs,

Un ilgas un atmiņas

Projām steigs.

Es zinu gan, visas

Brūces dzīst.

. . . Bet asaras karstāk

Pār vaigiem man līst.
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DZĪVĪBAS SARDZE

Tā nava nāve, bet atdusa;

Gultā no ledus kristalla,

Zem balta sniega apsega

Guļ ziema uz pārsliņu spilvena:

Zem galvas rudizaļš pagalvis

Palikts nākošais ziedonis.

Bet tumšā sēru lakatā

Sēd kājgalī bijušā vasara.

Tā nava nāve, bet cerība;

Kaut zemei puķes atņemtas,

Pie debess zvaigznes paliekas.

Tās nebeidz ziedēt, ne piekūst, ne guļ:

Tur spožiem spriguļiem kūlēji kuļ.

Tur debesu Lauva purina krēpes,

Pie Greizajiem ratiem ripuļo rēpes

Un aizripo tāli mūžībā.

Tā nava nāve, bet dzīvība;

Kādi spēki briest dziļumā

Kāda laime mīt tālumā

Ko nākotne auž,

Viņa neizpauž

Lielās zvaigžņu acis izplētuši,

Ledus pirkstu pie lūpām pielikusi,

Ziema cieš klusi
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PRETSTATI UN VIENĪBA

Melnu nakti ar rožu rītu

Vienā vainagā ja vītu,

Tu vairs abas nepazītu.

Gaišo prieku, tumšās skumjas:

Šodien raudi, smejies rītu,

Abas vienā jumtā jumjas.

Panākumi, zaudējumi

Viens no otra nava tāli,

Abi tavu dienu brāļi.

Visi pretstati, cik asi,

Griežas ap to pašu asi,

Nešķiras nekādā plaismā:

Beidzot visi saplūst kopā

Vienā lielā mūža gaismā.
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SĒKLU TRAUKS

Kur puķes vissaldāk smaržo,

Tur iekšā biju es

Kur liesmas viskarstāk kvēlo,

Tur iekšā biju es

No bijušo laiku pelniem

Es gunskurā sarausta,

No birušo puķu sēklām

Es traukā sabērta

Ja acis kam asarām slāptu,

Tās silti uzpilētu

Uz sēklām, tās velgas taptu

Un augšām celties spētu

Un spilgti uzziedētu

Uz jaunu laikmetu.
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PIRAMIDA

Vai saule var tikai rītsaule būt?

Vai pusdienas karsme to nesajūt,

Visvarenā diena kad kaist?

Vai vakara piepildījums

Nav vairāk kā rīta solījums?

Vai vienīgi jaunībā dzīvi redz?

Ne mūža piedzīvojums,

Kas lielas bagātības sedz?

Vai visa dzīvotā dzīve,

Kas celta labā un dailē,

Nav augoša piramida,

Kas nobeidzas augstākā smailē?
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RITUMA LOKĀ

Nav īstenības,

Kas reiz bijusi nav pasaciņa
Nav pasaciņas,

Kas reiz bijusi nav īstenība

Nav dzīves,

Kas jau reiz nav caurdzīvotne

Nav caurdzīvotnes,

Kas reiz netaps atjaunotne

Nav ziedoņa,

Kas dabā atkal ne par ziemu slāptu,

Nav ziemas,

Kas kā ziedons ne no jauna taptu

Nav straumju,

Kas reiz neizbeigtos smilšu sēklī,

Nav sēkļu,

Kas no jauna neizlauztos teklē.

Nav dzīves,

Kas reiz beidzot nāvē nenorimtu,

Nav nāves,

Kas no jauna atkal neatdzimtu
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Tā ritums

Ritētu arvien tai pašā lokā,

Un bēgums sākumu tā ķertu rokā.

Bet vairākkārti,

Šai tekmei sadrāžoties, plaismo vārti

Un vārti

Dod izeju un ceļu savukārti —■

Un lai nu plūsma

Vairs nenovirmo tik pa pašu iekšu,

Dzen sfairu dūsma augstāk tos uz priekšu.

Un pagātne

Ir sēklas grauds un jauna nākotne,

Mums katra diena jauna sākotne.
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