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IESKAŅA

DZEJNIEKA BŪTĪBA

Bez gala mīlēt un bez gala nīdēt -

Ir abas, viņā sietas pretības,

Uz kā viņš acis met, tas iesāk spīdēt,

Un ko viņš skar, tas tūdaļ aizdegas,

Tā dusmu draudiens - asa sudrabbulta,

Tā laipnais glaudiens - maigā mūzas gulta.

Tam visas dzijās dzelmes radniecīgas,

Tam katra puķīte ir acuraugs,

Un vinā aiztrīs visas sāpju stīgas,

Ikvienam cietējam viņš tuvs un draugs,

Pats savas sāpes viņš kā laimi 1010,

Taī lielā masu korī dzied viņš solo.

Kā drūmā lira raud, kā trako fleita,

Tā smagi elsojis, viņš gaiši smies,

Tā dzeja - apskaidrotā debesmeita,

Kas pekles karstiem skūpstiem ļāvusies:

No visām zvaigznēm vipa liktens zīlēts:

«No Dieva apžēlots, no velna mīlēts.»





ZIEDONIS
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SAULES REPUBLIKA

Jau saule nomodā:

Tā debess mākogjumtu salauzusi

Un tumsas melno troni nogāzusi.

Vēl nāve patvarā.

Gan ledus zobus pretim ņirdz,

Bet strauti zem ledus irdz:

Modina ziedoni,

Kas smaidiem vaigā

Par laukiem staigā.

Un rudeni

Nes padusē pasitis.

Gan koki vēl apsarmoti.

Un krūmi dus sudraboti.

Un puķes nav nomodā,

Un daudziem vēl jāgaida.

Bet ziedons uz baltām ziemas sienām.

Ar zelta burtiem raksta uzsaukumu

Uz gaidāmām zaļām maija dienām.

Lai visiem tiek.

Pat tam, kam nav nekā

Kā kailam akmenim ceļmalā

Viņš pērlotu vainagu galvā liek.

Un cauri caur tumsu un miegiem

Venēras zvaigzne mirdz.

Un cauri caur sniegiem,

Kas izkurtuši čaukst,

Viena sarkana roze plaukst:

Sirds.

1928
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JANVĀRIS

Nesagraujami, neuzvarami

Likās tumsības mūri,

Mūžu, mūžīgi, ledus apkalti

Pasaules stūri.

Sniegi uz sniegiem cēlās kā kalni,

Vētras aiz vētrām sadzina valni.

Un pār visu polāra nakts

Mirušo mēnesi

Kā nāves simboli

Lika pie debess uz vakts.

Saule apstājās:

Vai tumsai un nāvei uzvaru ļaut?

Vai zemes lodi līdzi raut?

Laiks klusi stāv domās nogrimis

Viens mirklis!

Viens zibsnis!

let sprādziens caur mūžības ledus jūru:

Saule atgriežas:

Kā uzvaras kliedzieni caur dabu iet.

Un mākoņi gaišāk iedegas,

Un vētras gaidot saceļas:

Viens mirklis!

Viens zibsnis!

Un saule nāk atpakalu

Uz zelta dienu, uz zemi zaļu.

1928
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FEBRUĀRIS

Februārim bālajos vaigos

Mazs sārtumiņš.

Nez' vai nāves, vai dzīvības uguntiņš?

Ziemelis vēja zirgiem

Sudrabpakavas kal,

Vai tiem būs jāskrien uz priekšu vai atpakaļ?

Gaismas balto putniņu tumsa

Tura vēl ciet.

Sažņaugtu saujā un neļauj tam tālu skriet.

Zvaigznes pie mākoņu plakstiem

Karājas

Piesalušas, kā sudraba asaras.

Saule aprautiem stariem,

Mēnesis sirgstošs,

Kā ledus puķe, debesu rūtīs dzirkstošs.

Diena vēl ledus gultā

Pus' pamostas,

Bet atkal bāž galvu zem sniega apsegas.

Strautiņi ieslēgti čalo

Zemei pa iekšu,

Lai ziedons reiz nāktu, tad jāsteidz sirdīm pa

priekšu.

1928
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MARTS

Vēl tumsa sauli tur slogā,

Un mēteli neatpogā,

Tik paspīd cauri sīki stariņi

Kā diedziņi,

Sedz vakars zemi kā lakats,

Draud ziemeļos ledus plakāts:

cAk, netici laimei un ziedonim netici,

Tu raudāsi!»

Un ietīti miglas dūnās

Mirdz sīki sidrabi šūnās:

Tās bālas, izvārgušas zvaigznītes,

Kā pilītes.

Un mēness, sargs pa nakti,

Kas nolikts turēt vakti

No viņa redzams pie debess tikko dzīvs

Melns negatīvs.

Un mākons ar sarkanu kroni

Tik vēsta vētras joni,

Tās dobjais gongs pa jumtu caurulēm krāc.

Ka šausmas māc!

Nāc, ziedons, ar savu tauri,

Nāc visām tumsām cauri!

Nāc negaisos, dubļos un šlakās, lai esi kāds,

Tik nāc vien, nāc!

Uz saules zirga jāj kalnā

Pie Saulcerītes salnā,

Grūd stikla zārka vāku nost, lai plīst,

Un drupās šķīst!

1928
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APRĪLIS

Kas gan no aprīļa ko citu gaida!

Viņš solīt sola visiem atnest medu,

Bet noliek durvju priekšā tikai ledu!

Ar vienu aci raud, ar otru smaida.

Gan saule tin ap zemi zelta jostas,

Bet melni vērši debess pļavās ganās.

Pret siltiem solījumiem jāuzmanās,

Vēl nosalst cīruli, kas agri mostas.

Vai ziedons nezin vairs, ka rudens bija?

Un rīts vai neatmin vairs vakardienu,

Kad nakts un stingums klāja zemes plienu?

Kad mezglā metās pati dzīves dzija

Kā jaunais ūdens pilda smilšu jomu,

Tu šķieties pārvarējis visu vecu,

Bet pagājušais raugās tev pār plecu,

Pilns saldu atmiņu un rūgtu domu

Kaut prāta slēdziens raida asas bultas.

Tas nespēj saplosīt vēl sāpju tīklu

Ik rīta sfinksa nāk ar jaunu mīklu,

Un akmens acīm stāv pie tavas gultas.

Bet jāpaļaujas tev uz lielo spēku,

Kas glābj ik saknīti no nāves, salas,

Kas izved kurmīti no zemes alas,

Tas arī uzcels tavu dzīves ēku.

Lai cik vēl rūgtumu tev kausā maisa,

Tu vieglāk pārvarēsi savas sēras,

Ja sildīt mācīsies no atmosfēras,

No melnas nakts, kas spožas zvaigznes kaisa.

1928
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VĒTRU TRUBADŪRS

Aprīli, vētru trubadūr,

Cik skarbi skan tavs skaņu «dūr»!

Kā trakas čigānu melodijas

Tev negaisa akordos kopā vijas!

Cik lielas gan tur patikas,

Kad tavās skaņās jāklausās:

Tik maz tur saules, tik maz tur prieka!

Ķer visu sirdi kā ledus trieka.

Tu būtu ārā izmetams,

Un gadu grāmatā strīpojams,

Ja nebūtu tevim sava vieta,

Kur zeme kā zvans no jauna top lieta.

Lai cik tev žēlas žēlabas,

Tur skan kautkas no cerības:

Tu, aizsmakušais vētru dziedons,

Tev stāv aiz muguras smaidošs ziedons.

Tev jāizlieto skanu vilts

Un jāmet no ziemas uz vasaru tilts,

Un gan ar spaidu, gan ar smaidu

Tev jāsakausē mīla ar naidu.

Tu drūmi dedz, tu saldi smeldz

Un saulei sirdi ārā velc:

Līdz tavu skaudro skaņu skārti,

Ar sparu sakrīt ziemas vārti.

Lai nāk tad maija maigais «mo!»

Un saldu ieskaņu «salve sol»

Liek spēlēt uz kokles ar zelta stīgām

No lakstīgalām un bezdelīgām.

1928
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TAPŠANAS SPĒKS

Visa zeme atmoduses dzīva

Ziemas zārkā gulējusi stīva.

Nerimsti nu, sēkla, nenorimstil

Audzi, dzel vai glaud', tik veidā dzimsti.

Vai kā roze, vai kā dadža lapa,

Kad tik noticis tas lielais «tapa».

Stiepjaties, jūs, ziedi, pār par sētu

Lai i bāra bērns jūs aizsniegt spētu.

Visi trakie sapni piepildāties,

Reiz, tik reiz tu dzīvei acīs skaties!

Vētra rauj tev vaļā visas durvis.

Saule pašu tevi vērš kā burvis:

Dod tev jaunas jūtas, neizjustas!

Visa zemes lode dejā kustas.

Vairāk nekā spēks un cieta griba

Sniedzas putojoša pārgalvībā.

Meties vilnos, uznirsti, vai grimsti,

Kad tik reiz, vēl reiz no jauna dzimsti!

1928
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ATJAUNOTIE

Nekad ar dabu dves'le nav tik viena,

Kā tad, kad abas saista ziedoņdiena!

Pat mīlā saule smaidu pilnā sejā

Pie zemes bērniem nāk kā māsa lejā.

Līst silti lietutiņš pie loga rūtīm,

Un zāle glaužas pakalnēm pie krūtīm.

Ver ezers rudās acis vaļā lēnām

Zem zaļiem vītoliem kā plakstu ēnām.

Ik ziedonis ir dvēs'les atdzimšana,

Kad ziedu zvaniņi visapkārt zvana.

Pa zilo gaisu zibsnī bezdelīgas

Un čirpst kā augstais C uz vijolstīgas,

Ik jūdžu stabiņš ceļa malā saka:

«Skrej nu, zem kājām līdzi skrej tev taka!»

Viss lielā ornamentā kopā aužas,

Pat putekļi, kas tev pie kājām glaužas:

«Mēs visi kopā esam ceļu bērni,

Tie paši šodienēji mēs kā pērni,

Ir tu, ir tu par putekļiem reiz tapsi,

Tu vējā kaltīsi un lietū slāpsi!»

1028
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SMALKĀS ANTENAS

Man pirkstu galos smalkas antenas,

Kas visu aptver kā ar sapņu mulsu

Un sajūt pukstam pašu dabas pulsu:

Kā dzīvība ar nāvi vienojas:

Ar katru uzplaukstošu zāļu lapu

Sauc dvēselīte, atstājusi kapu.

No vagas, kuru arklis vaļā plēš,

Sūdz zemesmāte savas dziļās bēdas

Cik smagi iemītas tur sāpju pēdas.

Bet siltie vēji viegli as'ras dzēš,

Un aizpūš bēdas līdz ar veļu biediem.

Lūk, putekli ir kļuvuši par ziediem.

Zem bērziem ceļa malā ieraugu:

Sēd ilgu māte, kas man rādās vaigā

Tā teic: «tev tāli celi jānostaigā!

Es ceļos un, kā naktī lampiņu,

Es nesu plaukstā savu kvēlo sirdi,

Es nāku, mīļais, vai tu mani dzirdi?

1929
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ELĒĢIJA

Kam ziedon klāj man savu zaļo zīdu?

Kam gribi mani zelta tīklos aust?

Es saltā rudens miglā projām slīdu,

Ļauj manim tālāk ziemas miegu snaust.

Tu rožu pirkstiem savus rītus krāso,

Un tālos pērkonos tev tīta nakts,

Tavs ziedu lietiņš lēni lejā lāso,

Un straujāk atbild zemes pulsa takts.

Tu rindas atskrējušu bezdelīgu

Kā melnas pērļu virknes gaisā svied,

Tu vēju hartām uzvelc jaunas stīgas,

Un saldāk jaunas lakstīgalas dzied.

Ai, tālās naktis! ai, jūs tālie rīti,

Ai, sapņu pilnā jaunā dvēsele!

Kam savā ziedā tu tik agri vīti,

Tu, opijgraudu pilnā magone!

Tu, ziedon, velti mēnesslaivu raisi

Uz seno tāli mani projām vest,

Pār dzelmēm velti staru tiltu taisi,

Tavs vieglums nespēj manu smagni nest.

Tu mēnesstarus velti manim vijis,

Un velti manim līst tavs saules trauks.
Man gaišāk sirdī staro tas, kas bijis,

Un ko nekas vairs šurpu neatsauks.

1929
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SKAISTĀ DZĪVE

Skaista ir debess, kaut pilna zibšņu, ta rūso,

Negaiss ar sauli maiņā viens otru tik cel,

Skaista ir dzīve, kas šalko un puto un kūso,

Tukšoto trauku arvien no jauna kas smel.

Skaisti ir sapņi, kaut arī tie nepiepildās,

Burvīgā mirdzumā ainas uznirst un gaist,

Uguns 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 atmest ar roku un smiet,

Vadošais motīvs jau paliek: reiz visam būs beigas,

Tomēr pat saule liesmainā skaistumā riet.

Kvēlot līdz galam, ne atsalt trulības ledū.

Neļaut dabas procesam lēni no sevis irt,

Bet kā ziedoņa bitei īpašdarītā medū

Salduma pārpilnai iekšā iekrist un mirt.

1929
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TIK VIEN

Spīd debess zelts.

Zied krāsu degs.

Mirdz tumšā naktī

Zvaigžņu segs.

Pār zemi valgans

Lietiņš iet.

Un zelme plaukst

Un rozes zied.

Bet dzīve, ko

Tā veltī mums?

īss mūža pals.

Smags kapa jums!

Sirds īsu bridi

Uzliesmo,

Tad gadiem ilgi

Asiņo

Caur tumsas viļņiem

Jāizbrien

Par mirkli gaismas

Vien, tikvien!

1939
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LAKATIŅŠ

Siltās vēsmās brūces dzīs,

Vējš tev pieri noslaucīs

Zilā zīda lakatiņā.

Laipni lejā liekusies,

Saule tevīm padzerties

Sniegs no zelta bikeriša.

Smaids tev seju apstaros;

Mīļais ziedonis tev dos

Katrā rokā vienu rozi.

19»
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ZIEDOŅA BALVAS

Nāk ziedons zemē ar joni,

Līdz paņēmis balvu vai ciek!

Viņš nopinis ziedu kroni

Un zemei to galvā liek.

Viņš noslēdza sāpju vārtus,

Lai bēdas turētu ciet,
Un nobēris pumpurus sārtus

Uz ceļa, kur rūpes iet.

Es dzirdu velēnus skanam.

Kur arājs tīrumā ar,

Vai cauri nāves tvanam

Pat zeme smieties var.

Vai mani nervi tik rūso.

Un sejā sēras īgst,

Kur baltos ziedos viss kūso

Un zel un plaukst, un dīgst?

Cik augsti ar neceļu valni

No rūpēm, kas akmeņus vel,

Vēl augstāk saules kalni

Tiem galvas pāri cel.

Un saule augu dienu

Mani zelta tīklā tur,

Un naktī zvaigznes arvienu

Man sudraba uguni kur.

1929
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ZEMES MĀTE

Ko, ziedon, ar tevi lai iesāku,

Kad mīļais mans zemē dus?

Kam puķes? Ko lai pušķoju,

Kad kaps tik kluss, tik kluss!

Teic vienu vienīgu vārdiņu,

Teic man to, zemes māt,

Laid mani pie dzivības avotiem.

Vai nāves vārtiem klāt!

Man saules zelta mēteli

Tik smagi uz pleciem nest

Vai tik ar savu dzīvību

To spēšu projām mest?

Vai dzīvei tikdaudz iespēju

Aust kopā to, kas irst?

Vai visi ērkšķi dusmojas,

Kad viena roze mirst!

1930
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MAIJA ZIEDONĪ

Nāk pretim zaļām acīm maija diena.

Ar svaigiem bērza pumpuriem pie krūts;

Tā saules segas klāj uz zemes pliena,

Un zeltā iedegs ik akla rūts.

Lai dzirdinātu sauso smilšu alku

Vējš smagu mākoni uz pleciem nes;

Ar lietus slaucenīti smalciņ smalku,

Tas aplej izslāpušas saknītes.

Pa laukiem notirpušas vagas starpas,

Ik asniņš pirkstu galos paceļas,

No augšas varvīksnas met lejā laipas,

Lai zem' un debess kopā vienojas.

Un saule liesmas sēj kā karstas plēnes

Uz visiem skumjiem, mūžam salstošiem,
Un sudrabsmiekliem smejas bālais mēness

Starp mīlas pilniem vakarmākoniem.

Pat veļu māte atver trūdu pūru

Un velēni zem dzīviem asniem drūr

Pār zemi klājas zaļa zāles jūra,

Kam baltas ziedu putas pāri kūp.

Ik gaisa vilnis, ko tu elpā smelies,

Ik pumpurs, kas tev acis pretim ver,

Liek tevīm mosties, lai tu augšām celies,

Tev pati Psīche dzīves vārtus ver.

1929
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Atveru logu

ZibsooSi balta, piepeša gaisma

Aumuļu plūsmā gāzās man pretim,

Satumst man acis.

Atroku dobes:

Dēstīt no jauna ziedoņa puķes,

Pērnās lapas ar paslēptiem ērkšķiem

Sadzeļ man pirkstus.

Paceļu kausu:

Uzdzert ziedonim, dzīvei un laimei,

Zeltainai malai pelēks zirneklis

Pārstiepis audu

Eja uz mežu:

Plaukstošām lapām lai atdzimta līdzi,

Bieza čaula sedz manus asnus

Oktobris sirdī.

1930
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NĀVE ZIEDONĪ

Mans daimons.

Vēl daimons manim rozes vij ap galvu,

Liek gavilēt, lai pēkšņi izsamistu,

Liek augsti kāpt, lai dziļi zemē kristu,

Pat lielas sāpes dod kā dārgu balvu:

Lai viegli dziesmas man no spārniem ristu.

Lai straujā asins nekļūtu par alvu,

Lai dzirkstis sprikstētu pa smadzeņkalvu,

Lai karstā uguns manī neapdzistu.

Man neciest lēnā novītuma briesmas.

Ne ķirmis manu miesu lēni grauzīs,

Ne tēlnieks tēlu sīkās drumslās dauzīs.

Man degt un sadegt no tās lielās liesmas,

Kā gulbim mirt vēl dziedot saldas dziesmas,

Pats dārznieks rozi dēstīj's, pats to lauzīs.

1931
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MIRT ZIEDONĪ

Es mirtu, ziedoni kad gaisos mana,

Kad čaugnas velēninas irstot raisās.

Kad viegli smiltioa man virsū kaisās,

Un visa zeme pilna silta tvana.

Kad saule ārā brien no mākoņplaisas

Un pirmā dzeguzīte zaros zvana,

Tā ir pus nāve un pus atdzimšana,

Kad visos kokos lapas uzplaukt taisās.

Tad puķes neraudās uz mana kapa.

Ne lakstīgala sēri vaidēs zaros,

Bet varvīksne ik rasas pilē staros.

Es līdzi plaukšu tad kā zaļa lapa,

Un dvēsele, kas salda smarša tapa,

Ar puķu elpu līdzi saulē garos.

1931
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PĀRVEIDĪBA

Vai nāvei tiešām ir pār dzīvi vara,

Kad tu kā melna matērija dusi,

Un zeme liekas visu paņēmusi,

Kas tevī bij no dvašas un no gara?

Kad pēmais auglis nokritis no zara

Un viņa miesa sen jau sairuši,

Vai neslēpj kodolu viņš sevī klusi,

Kas sulas pilns jau dīgst priekš pavasara?

Nav dzīve svā ritmā ačgārna,

Neviena straume netek atpakalu,

Tik pārveidība ņem sev īsu dalu,

Ja atomu no tava trūda sārņa

Ņem sīka skudriņa uz sava spārna

Uz sauli nest, tā top par dzīvi zaļu.

1931



VASARA

1928
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MEDUS DIENAS, VĪNA NAKTIS

Medus dienas,

Vīna naktis:

Saules medus,

Mēness vīna.

Saule kvēloja,

Acu skatos,

Mēness lēja

Vīnu mums matos!

Dienas bij Pana,

Sarkanas dienas!

Bakchus valdīja

Zilajās naktīs!

Visu augu dienu

Skanēja auri:

Satīri pūta

Sudraba tauri.

Noreiba meži,

Locījās zari,

Visas zaļas lapas

Sadzeras vīna.

Dārzos rozes

Zaudēja prātu:

Klēpjiem svieda

Smaršas pār žogu!

Saule apgāza

Tukšotos traukus,

Mēness nometa

Izdzertos ragus

Dzira, kas palika,

Ak, tā nav salda:

Skumju vīni

Pie atmiņu galda.



32

NERĀTNAIS NEGAISS

Vasaras glezna

Negaiss, nerātnis,

Apgāzis debesu traukus,

Lietu aumaļām lej

Un pludina laukus.

Pats nu izbijies,

Nezin kur palikties,

Prom no debesīm skrej

Varavīksne pakal tūlīt

Metas to sagūstīt

Mākoņu matos to tver,

Saules rīkstēm neganti per.

ZELTA VĀVERĪTE

Mazs spidumiņš parādās

Pie debešu loka:

Cerība iedegas:

Atzels vēl pavasara!

Zelta vāverīte,

Saulspldīte,

Uzlec uz pasaules koka

Un lēkā no zara uz zara.
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SAULE AR LIETU

Saule ar lietu

Smalciņas lāsiņas.

Mirdzošas, vizošas

Sijā caur sietu,

Un zemē ber.

Savērtas virknē

Sudraba virknē

Katrai lapiņai apkārt ver.

Ja nu kāds prasa:

«Vai tā rasa?»

«Nē, tās dzejnieka asaras,

Saulei raudātas.»

PAVERAS DEBEŠI

Noraudājies vītoliņš

Ceļmalā saules gaid'.

Vālodze augudien'

Lietū vēl lietus vaid.

Paveras debeši:

Viegli ar elkoni

Balstoties zilā spilventiņā

Dieviņš mākoņos rādās

Baltā apsedziņā.
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VASARAS VAKARS

Vējš pabeidzis klejot, svin,

Un sēžot pagalmā

Pie durvīm uz akmeņa

No zvaigznēm vaiņagu pin.

Viņš zīda diegiem to auž,

Un noplūc mēnesi

Kā sarkanu magoni

Un zvaigžņu vidū sprauž.

Viņš lēmis dot to balvā,

Ja ies pie miera tāds,

Kas dienas skumdināts,

Tam sapnī liks to galvā.

ĪSA NOPŪTA

Nogrimst, izgaist nesamaņā,

Zilā ziedā izziedēt!

Klusā, liegā vēsmas skaņā

Vakarvējā izskanēt!

Viena pate izskan stīga:

Dzenis kokā kaļ un kal!

Daba, jūra bezgalīga,

Dot tai sevi atpakaļ!

Lai tā jaunus veidus vērptu

Vieglus tā kā zvaigznes mirdz,

Lai tā liesmās mani tērptu

Tā kā zvaigzni un bez sirds.
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ZELTA SAULE

Sauj saule zelta bultas

Caur bieziem aizsegiem, caur loga rūtīm

Un tevi agri cel no gultas,

Un zelta segas sedz uz tavām krūtīm.

Tu jūties apskaidrots,

Un atbrīvots no organisma slogiem,

Kā sudrabnerviem caurstīgots,

Sirds lūkojas caur acu logiem.

Tu dvēs'li vaļā ver,

Kā sēklu pilnu uguns magoni,

Kas savas opijsēklas ber.

Kad tikko skar tās pilno kapseli.

Un jūras ūdenis,

Ko pati saule sauc par savu brāli,

Kā slīpēts kristallspogulis

Uod attēlu no tevis tuv' un tāli.

Sāk rozes tevi nīst:

Vai skaistāka par mums lai būtu miesa?

Un lilijas nopūšas un vīst:

Mums jāatzīst, kas tiesa ir tas tiesa!

Sedz vakars priekškaru

Bet ja tu vina vīli vaļā vīsi,

Caur sārto zelta skaistumu

Tu melno vētru nākam ieraudzīsi.
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PANA MŪŽS

Pietiek tās dzīvības!

Pietiek tās laimības!

Tik ilgi dzīvo Pans,

Cik smarša kaisās,

Cik zelta mākontvans

Pa miglu raisās.

Tik ilgi viņš še mīt

Uz saules stara,

Cik auglis zemē krīt

No koka zara.

Pietiek tās viendienas!

Pietiek tās mūžības!

PELĒKAIS PĒRKONS

Kūpošos tvaikos un pērkonos

Negaiss tur ietinis zemes lodi.

Kur nikni ved cīņu dievi un jodi.

Pātagām dzelžu šķiedrām vītām

Tie apstiepj zemi kā staipekņiem

Ar gariem un spožiem zibeņiem.

Nomesti gul nu klinšu alā

Kā uguns sarkani pērkona rati,

No viņiem atveras baigi skati:

Izmiruši kā nāves salā

No zemes izrauti gabali,

Guļ meži kā nomesti līdumi.

Tomēr vēl cīņa nav galā:

Nav pērkons vēl tumsas jodu veicis,

Nav gaismas dievs pēdējo vārdu vēl teicis.
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SAPNIS KARSTĀ PUSDIENĀ

Dusot zem koka paēnā

Karstā jūlija tvīksmē

Sapnis man uznāk pusnomodā.

letin dvēseli līgsmē:

Manas dzimtenes egļu mežs

Nogrimis sniega svaros

Mēness staru audumiem

Pievērts visos zaros.

Balta pusnakts, piesēts viss

Viņas sudrabiņiem,

Teiku putniņi zaros sēd,

Dimanta cekuliņiem.

Zvaniņš... kamaniņas, klau!

Slīd gar meža malu:

Meitenīts, silts asintiņš,

Brauc pa pusnakts salu.

•Gaiši, gaiši mēness mirdz,

Mirdz tai acu gailēs,

Pate tā kā gabaliņš

Dzidrās pusnakts dailes.

Salti sniegi virsū birst

Man no egļu skarām:

Tā bij mana jaunība,

Kas man brauca garām.
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SARKANĀ ROZE

Nav laime tverama,

Tik projām iedama,

Tā nomet sarkanu rozi.

Tu jūties apmānīts:

Kas zudis, ko vairs līdz!

Un sāpīgi galvu grozi.

Par laimi saldāka

Ir laimes atmiņa,

Šī roze burvīgi skaista!

Kad ziedons projām steidz,

Tā ziedēt nenobeidz

Tam, kas to asarām laista.
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LAIMES SUROGĀTS

Vai tās tās lielās ilgas ira?

Tās lielo ilgu atliekas!

Uz lūpām miega magoņdzira,

Uz vaigiem sausas asaras.

Vai acis izdegušas nakti,

Spēj rita zvaigzni saskatīt?

Par sapņiem, kas jau kapā rakti.

Tās tikko zin vēl pastāstīt.

Vēl mutē palikuse garša,

Vēl lūpas līp, kaut izdzerts kauss, -

Vēl lido apkārt rožu smarša.

No rožu vaiņaga, kas sauss

Vēl atmiņā no senā spēka

Tev ticēt liek: tu spēj vēl ko

Kā plēnes liela ugunsgrēka

No tāles šurpu atlido.
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Bij laiki jūtas augsti slējās,

Sirds jauna pāri kūsoja!

Pilns mēness bālā gaismā lējās,

Un jasmins saldi smaršoja

Tad kuplo matu zelta pali

Pār plecu krastiem pārvēlās,

Tu reizē degi, reizē sali,
Viss augšup, lejup līgojās. ■

Ai, naktis, bezprātīgas, kvēlas,

Kad smieklu kokle skanēja,

Un lakstīgalas saldas žēlas

Kā zelta kamols ritēja.

Kad līgsme, sēras, reibums, mīla,

Viss griezās kā pa virpuli,

Un skūpstu, zvēru dota ķīla.
To rītu sen jau aizmirsi.

Viss, kas vien bijis, kas vēl būtu.

Viss sacīts, izjusts, izbaudīts,

Pēc tādas nakts, tik pilnas jūtu,

Pēc tādas nakts lai nenāk rīts

Rīts tomēr nāca, daudz vēl rītu,

Viss pāriet, nobāl valda prāts.

Ak dzīve, ko tu nesolītu,

Viss vēlāks laimes surogāts!



RUDENS
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RUDENS KARNEVĀLS

Ar skaistāko purpura vaiņagu galvā

Dej' rudens, un vēja vijoles gaud',

Kaut rožu mākons kūst pelēkā alvā,

Un zari zem mirstošām lapām raud.

Ar visām vētrām reizē tas trako

Un vīstošo zāli zem kājām min,

Ar lietus gāzēm tas zemē šlako

Jo rītu tam jāmirst to rudenis zin.

Krīt skrejošas lapas melnajā dzelmē

Un peld pa virsu kā šarlaks un zelts,

Un čokurā raujas kā uguns svelmē

Un cerē, ka dzīvības sapnis nav velts.

Ak, aušas ak, jūs mirstošās aušas,

Jums dzīvot, kur zari jau lūzdami līkst!

Kur ziedoņa diloņsērdzīgās plaušas

Ar nāvi cīnoties vētrā čīkst.

Es vēlinai puķei acīs skatos.

Bet tā vairs galviņu nepacel

Es glauzdama ērkšķim tveru matos.

Bet tas ar niknumu pretim dzel.

Lauj ruden', lai purpura gultā gulstu,

Laid, visas vētras man pāri lai gaud

Lai pēdējā sapou reibumā mulstu.

Lai nedzirdētu, ka sirds man raud.

1930
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VĒJU MENUETS

Vējš ar vēju dejo pretī,

Vējš ar vēju dodas rokās,

Raibās dejas pozās lokās,

Dejo rudens menueti.

Koki vējā līdzi griežas,

Lapas ber kā as'nis lejot,

Vēji tver tās garām skrejot,

Uzsvilpo un gaisā sviežas
...

Skaļāk, skaļāk, jautrāk vīties!

Kad tās ziedu saites pušu,

Neturēt vairs pazudušu,

Ātrāk, ātrāk atvadīties!

1928
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BALLES ZĀLĒ

Līdz šim no saules esam dzīvojuši,

Nu spīd mums elektriskie mēneši,

Un lampas griežas itkā karuselī.

No pagrabiem kāpj augšā vīna dievs.

Ap pliko pieri kupls vaiņags vīts,

Un glāzēs dejo zaļās velna meitas.

Ņirb sienas sarkanas itkā tām asins plūstu.

Cērt džesa skaņas kā ar pātagām.

Sāk asins aumulot un nervi drebēt.

Un zīda drēbes dejas mulsā čab.

Kā novembera vētra sausās lapās.

Dreb briljanti, kā ļaunas liktens zvaigznes.

Bez spārnu dvēseles tālāk nelaižas,

Pie zīda zeķēm paliek pielipušas,

Kā stikls acīs, nervi čokarā.

Pēc pusnakts izmīlētas mīlas žāvas,

Zem acīm izsapņotu sapņu strāvas,

Kā vulkāns izrievots pēc karstas lavas.

Prom! prom! lai atkal elpot spētu!

Lai atkal debess zvaigznes saredzētu,

Lai sirds kā puķe atkal uzziedētu!

1928
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ASARU SMIEKLI

Ir asaras,

Ko acis lej,

Bet sirds aiz viņām

Klusi smej.

Bet smiekli ir.

Kur dvēs'le raud.

Tik gan neviens

To nenojaud.

Kaut smagums

Sirdi aptumšo,

Ap lūpām smaidi

Var'viksno.

Mēs visi melos

letīti,

Kā zīda diegos

Zirnekļi.

Un ne par šo,

Un ne par to,

Kā ripot meli

Noripo!

Ej tad tu viens

Rokā ķer,

Kur patiesības

Zibens sper!

1928
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MELNAIS ZIRNEKLIS

Melnais tumsas zirneklis

Rietumos uz augšu vijas,

Zemes lodi iepinis

Drīz būs savās tumsas dzijās.

Rudā rindā raudavas,

Melnas notis baltā lapā,

Sēru korāls ieskanas:

Vasaru ved guldīt kapā.

Viena saules dieniņa

Aiztur tik vēl bezdelīgas;

Sena salda atmiņa

ledrebas vēl dvēsles stīgas.

lekaisušos plakstiņos

Karstas asaras vēl zogas

Tā, kā kailos ķekaros

Redz vēl retas vīna ogas.

Rožu vainags iziras,

Ko mēs mūžā kopā vijām

Laiks mums pāri pārgājis,

Vai mēs esam vairs kas bijām I

19»
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DIENAS SKUMJAS

Jau diena skumst.

Kas viņai gaismu ņēma?

Jau vakars tumst

Zem zvaigžņu diadēma.

Kur ļaundaris.

Kas nepamanīts zagšu

Ir apgriezis

Tās balto gaismas sagšu?

Sīks zaudējums:

Tik vienu spožu mirkli!

Viss debesjums

Jūt tumsas melno dzirkli.

1929

ZILAIS AVOTS

Melns lietus nolijis

Vai debesu zilajā avotā

Kādus piku iemetis?

Un palsā sejā

No debess spožiem augstumiem

Kāpj dienas lejā.

Lien lēni mēnesis

No miglas audiem ārā, melns

Kā zirneklis.

Un itkā raudātu

let saule grūtsirdīgā gaitā

Pret cenitu.

Smaids lūpās rīst

Un acu spožās kumelītes

Tam līdzi vīst.

1929
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NOSALUSE LĀSĪTE

Nomaldījies saules stars

Vēl pa kailiem laukiem staigā.

Vējiņš silts kā pavasars

Glaužas oktobera vaigā.

Katra puķe vītusi

Izrietējis saldais medus.

Ja tu saulei prasīsi.

Atbildi dos pretim ledus.

Nosalusi lāsīte

Glaužas vēl pie loga rūtīm

Mīlu, kad tā zuduse,

Nemeklē pie aukstām krūtīm.

1929
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AP PUSNAKTI

Ap pusnakti

Kad nevaru atrast miegu,

Ar fantāzijas mēnesi!

Es apspīdu papīra balto sniegu.

Ar tintes melnumu

Es dzejas uguni iekuru.

Manas ilgas pār mani kā apgāzts zvans

Un karsmē spiežas kopā kā tvans,

Vēl domas bēg no sakarsušās galvas

Kā dūju bars no ugunsgrēka,

Bet pievilktai no liela centrālspēka

Kā neviļus man pirksti tver pēc spalvas.

Gars spēji paceļas

Ar spārniem izplestiem,

Un pāri šūpojas

Pār nebūtības ūdeņiem.

Te vārds, te burts,

Un uguns kurts!

Kas pāri pār laiku un telpu mirdz,

Tādā ceļā es dodos arvien

Tās pasaules skatit, kādas vēl nava.

Laiks rit un rit

Sirds nevienādā taktī sit:

Nākotne! nākotne

Kaut nevar to ieraudzīt

Bet otrā taktī

Tumšā naktī

Kas dobji lejā krīt:

Pagātne! pagātne!

Starp abām telpa mīt

Tik maz tur platību

Ka nav pat iespējas

Tur tagadni ieguldīt.

1928
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NOMALDĪJIES ZIEDONIS

Nevienas zvaigznes nav, kam uzticēties

Viss debess plašums itkā mausolejs,

Tik palss, tik izbalēj's!

Jau puķu zilās acis izraudātas,

Tik sausā zālē kautkas iečabas

Kā nāves nopūtas.

Vēl stiepjas augšup asi ērkšķu pirksti,

Kur būtu vēl kāds saules pavediens,

Bet nemirdz vairs neviens.

Te pēkšņi manīm uzpūš salda dvēsma:

Nez', kur kāds nomaldījies dienvidēns,

Kā sapnis tālš un sens:

Tur mākoni vij sārtus ziedu kroņus,

Un zelta migla sudrablietu kūst,

Un krāsu prizma lūzt.

Ar dimantsmiltipām tur tacinš kaisīts,

Tur būtu miers ja turpu nokļūtu,

Tik ceļa nezinu.

1929
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VEĻU MĒNESĪ

Šķiet visa pasaule itkā skumta

Un apsegusies ar pelēku jumtu

Gul miglas dūnās un mākoņu spalvā».

Gan reti rīti ar rožainu ausmu

Grib pārklāt pelēko dzīves drausma.

Bet diena no lietus jau piekususi.

Nakts zirneklis savās melnās dzijās

Arvienu garāk un garāk vijās

Un glūn kādu zvaigzni vai neredzēta.

Gaud veļu vēji tik žēli, žēli

Ar savu salauzto kokļu spēli

Lai pēdējā akordā izskanētu.

Pa zilu sauli, pa miglainiem ceļiem

Es staigāju kopā ar saviem veļiem.

Tie savu vaigu slien manīm klātu.

Es jūtu, tiem seja tik auksta, mikla.

Un acīs asaras mirdz no stikla,

Grib sacīt, ko dzīvē nepaspēja,

Grib dziedāt dzīvē pārrauto dziesmu.

Grib uzkurt mīlas dzisušo liesmu,

Līdz galam, līdz galam, līdz pēdējam galam.

19»
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ASTRĀLA SIRDS

Zem zaļas saules pa miglas ceļiem

Mēs staigājam blakus blakām ar veļiem:

Tie mitro vaigu mums klātu glauž

Un kautko neizteiktu mums pauž:

Uz stingušām lūpām aprautu vārdu

Kā pilnā kaismā aplietu zārdu,

Kas gribēja degt ar gaišu liesmu.

Varbūt to sapņi kā spīgaiņi kvēl,

Kas ētera viļņos viļņo vēl,

Varbūt kādu neizdziedātu dziesmu,

Kas karstā pierē reiz gruzdējuši,

Nu stikla smadzenēs atsaluši.

Tie pauž savu neizteikto mīlu,

Kas mirdz kā zvaigzne caur miglas zviļu

Un gribētu just līdz galu galam,
Līdz pašam pēdējam mūžības salam.

Tie sniedz tev savu astrālo sirdi,

Tik tu to ne redzi, ne viņus dzirdi.

IM
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GADU GĀJUMS

Zūd gads pēc gada, rīti no kapa,

Kā nobirst no koka pēc lapas lapa.

Zūd, tur, kur beidzas īstenība,

Kur sākas lielā nebūtība.

Ne skaitļa, ne mēra tur nav, nekā!

Ne saules, ne mēness spožuma,

Ar ko tu, cilvēks, lai sevi mēro,

Kad visu savu apkārtni vēro?

Bij dienas kā saules milzeņi,

Nu sarāvušās kā punduri.

Vīst koki un atkal no jauna zel,

Ik zālīte ziedonī galviņu cel;

Ik nedzīva māja no tevis celta

No jauna spīdēs saules zeltā.

Bet smagā zeme ar sešām pēdām

Guls virsū uz taviem priekiem un bēdām.

Tāds mērogs, ja tu tikai ķermenis,

Bet tas nav gals, un tas viss.

Tu miesa vien neesi, koks vai nams,

Vēl tevī mīt kas netverams;

Jau tava sirds, kas miegā pukst,

No jauna tev brīnumus ausīs čukst:

Ir nemirstība tur, kur mīla,

Kas cilvēcei dota kā mūžības ķīla;

Un vēl, kam neder ne mērs, ne svars,

Tas ir tavs mūžam radošais gars.

1929
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OTRĀ SAULE

Cik laika kausu ipielēji

Tu pilnu ar savu saturu?

Nu dzīvei mūžību neprasi,

Vai netiek ar vienu tev vasaru?

Vai gribi, lai laiks to simtotu?

Pie laipnās vasaras biji ciemā,

Pie saules galdiem tu sēdēji,

Ar rozēm vijies un pietiks ziemā

Dzert atmiņu vīnu pagātnes traukā.

Lai sniegs un viesuli plosās laukā.

Bet tu savas ilgas pie gājputniem sien,

Kas laižas pār sarkaniem mežgaliem,

Jau veļu meitas diegus sien.

Un mēness, kā mirons izbālis,

Uz miglas kalniem uzkāpis.

«Bet cita vēl saule, kur neapžilbst.

Un lielākai dzīvei nav robežu,

Tā vienā laikā vien neietilpst.

Ne tā pie ziemas, ne vasaras sienas,

Tā pārkāpj melnās nāves sienas.»

1929
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NAKTS UN RĪTS

Es pagalvītī karsto galvu roku,

No dienas skalā trokšņa gribu bēgt.

Pie miega mātes melnām krūtīm ploku.

Kaut vai uz visu mūžu acis slēgt!

Nakts, labā nakts, tā atjem dienas sāpes.

Kā švammis viņa uzsūc mitrumu.

Tā sapnī sūta atvērt zvaigžņu kāpes,

Lai dailes tornī mani uzvestu.

Ko diena projām sviež un neatprasa.

Ko aizmirstība sen zem kājām min.

Nakts novītušus priekus kopā lasa

Vn atmiņas kā zvaigznes kronī pin.

Tad tukša rādās vilktā melnā loze,

Grimst lejā mūža dangās nāves bieds,

Pie debess uzplaukst saules liesmuroze,

Un veras rīts, tas rasas pilnais zieds.

1929
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SIRDS MAIZĪTE

Sirds deg no tās,

Kā gundegās

Un vienumēr no Jauna iedegas

No sapņu ainas, kura nepiepildās

Tik dvēsele pie viņas salstot sildās

Un tvīkst pēc dēku maldu maģijas.

Sirds zied nc tiem,

No pumpuriem,

Kas dzīves kokā vienmēr jauni briest

Un uzplaukuši platām lapu liesmām

No saules vasaras un putnu dziesmām

Un vēlā rudens salnā neapdziest.

Sirds zvaigznīte

Sāk spīdēt te,

Kad augšā debess zvaigzne izdzisusi

Un sen Jau izbeiguši spožo ēru,

Un viņas stari tik uz mūsu sfēru

Pēc gadu miljoniem spēj nonākt še.

Sirds maizīte

Ir krātuve

Kas neizsiek, kaut mūžam izjemta,

Oan daudz to ēd, bet tomēr nepaēdas.

Bet viņa remdē salkumu un bēdas,

Sirds maizīte tā saucas cerība.

t»
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NĀK NAKTS

Es zinu gan, kā izkūp karstie zārdi,

Kā sagruzd visi kaislie zvērasti,

Kā maz pa mazam izskan mīļie vārdi,

Kad saldo balsi tu vairs nedzirdi.

Un tad nāk nakts.

Vīst veļu vējā zaļās lapas brūnas,

Un sirmā saulē izbalo viss bāls,

Pār rozēm pāraug aizmirstības sūnas,

Viss top tik vienaldzīgs, tik salts un tāls.

Un tad nāk nakts.

Pa dienu aizmirsta, pa nakti viena,

Tie senie draugi kur tie tagad ir?

Tik vienmēr augstāk ceļas melnā siena,

Kas mani nost no skaļās dzīves šķir.

Un tad nāk nakts.

Tu taču zini, sen jau visu zini,

Neviens tev jaunu vārdu nesacīs,

Vai vēl tu velti sfinksa mīklu mini?

Neviens tās režģu mezglu neraisīs!

Un tad nāk nē, tad ir jau nakts i

1929
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GAZĒLES

Neticīgais.

Kam savu dzīvi garām laidi tā?

Kam pilnām rokām apkārt svaidi tā?

Kam augļus neēd, kam tos šķaidi tā?

Nu neticīgi tagad smaidi tā,

Ko tad vēl sēdi un ko gaidi tā?

Sāpes.

No grauda asnis ārā risinājās,

Kur zieds ir vītis, auglis nokarājas.

Tik neauglīga sāpju sēkla vien

Ne zel, ne zied, kaut sirdī tūkst un krājas.

Pa ceju sāpes iet un neapstājas.

Kur galvu pagriez, melna ēna klājas.

Un kaut tās vienmēr iet un iet.

Nekur tām mērķa nav, nekur tām mājas.



60

AUGSTĀKS VIĻŅOJUMS

Kas mums vismīļākais

Mans dara visvairāk sāpes

Kad baudīts vissaldākais,

Tam seko visrūgtākās slāpes

Kad sniegts visaugstākais,

Zem kājām mums norauj kāpes

Tas augstāks viļņojums,

Lai tuvāk lielumam nestu.

Kas izredzēts starp mums,

Lai dziļāk dzelmē to mestu.

Un ceļot, kur sfēru jums.

To zvaigžņu vidū vestu.

190»
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ES REDZU

Man nava tā saldā malda vairs, ar kara

Sirds dzīves tumšās puses aizplīvuro,

Nav vairs tās fantāziju illūzijas,

Tās efejas, kas drupām virsū vijas.

Es visu redzu pelēku, ne sārtu.

Es nesedzu to vairs ar zelta kārtu,

Kur visu mēroju pēc liela mēra,

Kā auksto zemi silda atmosfēra.

Es redzu tik, ko apņemu ar roku.
Kā apvārksnis, kas noslēdz zemes loku.

Es nepļauju, ko visā dzivē sēju

Es, Danaida, caurā sietā lēju.

Es dzīves izdzēsta, nav vārda misas,

Es lepni aiziešu pēc savas ziņas

Jo kad visredzīgākā dzīvē tapu.

Es priekša ieraugu tik savu kapu.

mm
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CEĻA GALĀ

Ceļš

Tik ilgs bij, tik grūts:

Tuksneša tāles,

Bez ēnas, bez zāles!

Un beigās, kas gūts?

Tu šķiedi un šķiedi

Savu darbu, savu spēju,

Kā kokam birst ziedi,

Kas aizskrien pa vēju.

Tu salauzi noslēgto loku

Un cēlies uz augšu kā tvans,

Ko nespēj vairs tvert ar roku.

Tavu balsi vairs nedzirdēja,

No tālēm tā atskanēja,

Kā miglā aizsmacis zvans.

Meklēt -un prasīt un zaudēt un gūt,

Un beidzot būt

Tik vientulim vienam

Kā audumā izrautam pavedienam!

ko ņēmi vērā,

To nevar likt lietā;

Nu, zvaigzne rietā

Slid citā sfērā

Un pakal skan nicības zaimi:

Tu prasīji vairāk kā laimi!

1930
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VALGAIS VAKARS

Kad vēlais, valgais vakars nāks,

Tīt mani savos vēsos autos,

Kad mani mudināt viņš sāks,

Lai veļu laivā aizvest [autos?

Ak, sen jau tumši jutu es,

Kad dzīros satvert prieka malku,

No nezināmas tālienes

Sev uzpūstu kā vēsu šalku.

Mans dzīves vainags pusē vīts

Kā rožu risums klīst no vēja,

Uz lūpām vārds vairs nesacīts,

Kā putnis laisties nepaspēja.

Es zi'os sapņus aizdzinu,

Zem kājām minu daiļās domas,

Man bij itkā kāds čukstētu:

«Tiem turpmāk dzīvē nebūs lomas».

Un visas zaļās cerības

Es projām metu baltos sniegos,

Lai vairs pie dzīves krastmalas

Es nesietos ne zelta diegos.

Nekas vairs mani nebaida,

Kad ieraudzīšu melnās buras,

Uz sliegšna kāja pacelta

Arvienu gatavībā turas.

1930
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ZVAIGZNE! ZVAIGZNE!

Zvaigzne, zvaigzne,

T« no tālās debess augšienes,

Ko tu spīdi, kur še tumsā es?

Kar ap mani ir tik tumšs, tik tumšs,

Kur mans nabags prāts tik skumjš, tik skumji.

Vētra, vētra,

Ko tu sagrābusi projām nes?

Vai tu lapas plēs no galotnes?

Ko tu visu koku lauz un krati?

Vai tas koks tik neesmu es pats?

Lietus, lietus,

Ko tik smagi man uz galvas līsti?

Vai tu manas as'ras nepazīsti?

Vai tik pirmoreiz tu līsti tā?

«Vai tu pirmoreiz tik prasi tā?»

1030



DVĒSELES

CEĻOJUMS

1932
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DVĒSEĻU CEĻOJUMS

Telpa vēl radīta nebij

Laiskā gubā Eoni dusēja,

Laiks bij saliecies mezglā,

Tumsa un gaisma vēl atšķelta nebij

Uz pusēm.

Dievs sapņoja sapni,

Radības sapni, dvēseļu sapni:

Tu biji sapnis smags un mocošs

Ap pusnakti,

Es rītā sapnis pusnomodā Dievam.

PIRMĀ ASARA

Mūs abus zeme pievilka

Un pārvērta jo drizi:

Es biju pirmā asara,

Ko pirmmāte leva raudāja

Par zudušo paradīzi;

Es biju sāpju asara,

Tu acs, kas mani ietvēra.

Es jutu, ka mani mīli:

Tu manī dedzi,

Tu mani sedzi

Kā plakstiņš acu dzīli.
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DEBESS LAULĪBAS

Mūža aizmūžos,

Senu senumos,

Laika skrējumos

Es biju tik zila migliņa vien,

Tu negaiss, kas tvaikus kopā sien.

*

Es biju zila miglina,

Pār kalniem plīvodama;

Tu pērkoadārds,

Kā pirmais vārds

Tai mūžības skaņu gammā.

*

Tu biji vērties pērkonā,

Es zelta mākonītī,

Mūs abus debess laulāja

Ar vienu varvīksnes vīti.
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RUDENS VĒJĀ

Bij rudens, vēju vilki kauc,

Tu nokriti smags krusas grauds,

Es aukstā lietus lāse.

Es dusēju pie tavas krūts,

Kā lietus dus pie loga rūts.

Tad ziemā kā viegla pārsliņa

Es dejoju baltā rēvijā.

RASA UN VĒJŠ

Tā asara, kas nokrita,

Tā kļuva pusnakts rasa.

Tu atlaidies kā zemes vējš,

Kas rasu kopā lasa;

Tu smilgas stiebrā iesēdies,

Es, rasa, klāt tev slējos,

Un rīta saulē smiedamies,

Tev klēpi izauklējos.
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APRĪĻA SAULĪTE

Kad pārgājis ziemas sniedzinS,

Tu kļuvi aprīļa saulīte,

Es biju martā vēl sniedzinš.

Es jutu, ka tevī kaistu

Un atomos gaistu,

Un uzkāpu tvaiku augšienē.

MAIJA LIETIŅŠ

Kad maija lietiņš nolija

Un zeme kļuva auglīga,

Es karsti krāsā iedegos,

Tu plūdi smaržas putekļos

Mums abiem viena mājiņa

Bij zilas tulpes kausiņā.
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ROZE UN ĒRKŠĶIS

Tu izvērties par ērkšķa smaili.

Es iedegos par rozes daili.

Kas, pilna salda dūma,

Visapkārt kūpēja takām.

Mēs abi augām blakām

Pie viena paša krūma.

RADĪBU LOKĀ

Tu mēness,

Es vilnis,

Mums mīlas gulta bij ezerā.

Mēs līgojām vienā sudrabā,

Bij meldri vergi, kas priekšā lokās.

Un vītols svētījot izstiepa rokas.

Tad maigo mēnesi mākoni māca,

Un vilnis raudot pār krastu šļāca.

•

Un tālāk dzīti radības lokā

Mēs apkampāmies kā zari kokā.

Un visur mēs sākušām vienībā

Kā divi pilieni kristallā.
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GUNS UN GAISMA

Tad šķīra mūs tveice, šķīra mūs sals:

Tu kalna gals,

No zibens šautrām krustu krustiem plaismots,

Ar nakti apliets un ar dienu gaismots.

Es dziļi lejā ielejā,

Ar zelta puķēm plaukstoša.

Kad pāri gāzās ziedoņa pali,

Tad lejā slīdēja kalnu gali.

*

Un elementu darbība

Mūs citos veidos pārvērta:

Es kļuvu stars,

Tu dzirkstiņa,

Zem pelniem dziļi paslēpta,

Es dienas un saules augstumā.

Un guns un gaisma tapa viens

Kā zem' un debess pavediens.
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DABAS RITUMS

Un dabas ritums netop gauss,

Un mūžam jauns ir viņas brīns:

Es pārvērtos kā zelta kauss,

Tu lējies mani sarkans vins.

Tur dzirkstoši mirkļi pērloja,

Un zilas stundas putoja.

*

Bet vins un asins ir viena liesma.

Kas šalc kā zemapziņas dziesma

Tai senā, orfiskā mūzikā,

Kas radību ieskaņo būtībā.

Tā pati dziesma, pēc kuras takts

Te gaisma ausa, te kļuva nakts,

Kas pretstatos augšup un lejup līgo

Un mūsu nervus kā stīgas stīgo.
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ATMIŅU MELDIŅA

Kas lika rasties tev un man?

Ko atmiņu meldiņa ārā skan

No smadzeņu šūniņu atvariem,

No pirmatnes sudraba apcirkņiem?

Kāda bij ieskaņa?

Kas viņu dziedāja?

Kā molla akords ieskanas

No dziesmas, sen jau aizmirstas.

*

Vai dziedone Sapfoja dziedāja

Uz Lesbas augstā klintāja,

Kad viļņi pret krastu šlakoja

Un vakarvēji žūžoja?

Pie debess kvēls bij saules riets,

Vēl kvēlāks krūtīs asins zieds.

Kā viņa mīlēja un cieta,

Varbūt tā asins mūsu dzīslās lieta.
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DAUDZVEIDĪBĀ

Vai daudzos veidos mēs jau sastopamies?

Vai daudzas būtnes mūsu iemiesojums?

Kas jauns iekš mums, kas tikai atkārtojums?

Kad vienojāmies? Kad mēs šķīrāmies?

Vai mēs tik tiekamies, lai atvadītos

Un itkā viļņi mūža jūrā vītos?

Vai viss, kas rit starp sākumu un beigām.

No dzīves trauksmes, iekaisuma, steigām.

No mīlas zibšņiem, mīlas starumetiem.

Ir tikai meteorisks uzliesmojums?

Un mīlai tik vien elpas,

Cik zibšņiem telpas,

Kas melno nakti zilās puķēs tin!

Kad cauri būsim visām veidu vijām,

Un sagruvis būs vārgās miesas nojums,

Varbūt tik būsim puķu izelpojums

Vai tikai tālas gaismas izstarojums.

Ko nozīmē tad nāve, nakts un projums,

Kad sen uz citas zvaigznes mēs jau kopā bijām.
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ORGANISMU VEIDĀ

Un kad šis dzīves lokā stājām

Kā organismi veidoti,

Vai domu ceļā neaizgājām

Kaut arī bijām pretstati

Par visiem ceļiem tālāki?

Un tomēr tikāmies pie vienām mājām!

Kad mūsu sirdis kopā mita,

Kaut arī lūpas klusēja,

Šo brīžu izbauda man šķita

Par skaliem priekiem lielāka.

Tad sajūsma mūs laulāja,

Un it kā degošs jumts mums pāri krita
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Priekš mīlas nebi/ nekas

Ne laiks ne darbs, ne likums

Pēc mitas nebi/ nekas,

Tikai atmiņa vien.

Ada Negri.

LOTOSPUĶE

Mīla ir kā lotospuķe:

Viņas zelta staru kausā

Slēpjas reibinošā smaržā.

Noliecoties vien pār viņu.

leelpojot viņas smaržu,

Ilgām, gari vilktām alpām.

Aizmirsti visu, kas ir bijis,

Aizmirsti visu, kas vēl būtu.

Aizmirsti, ka pavisam dzīvo

Mila ir kā lotospuķe.
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CITĀDA MĪLA

Tu esi mīlams citādi,

Ne skūpstiem vien;

Ne tik, cik miesas sien,

Tu esi mīlams augstāki:

Kur prieka un saules robežas beidzas,

Kurp gars tik vada,

Kur dvēsele rada,

Un miesas tik nopakaļ steidzas.

KUR ESAM LĪDZĪGI

Mēs ne viens otram līdzīgi,

Mēs pretstati:

Es tev,

Tu man,

Varbūt pat naidīgi.

Bet vienā gan:

Hkā pa uzkāptām kāpēm,

Es līdzīga tavām sāpēm.
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TAPŠANAS SĀPES

Starp cerībām un sāpēm

Mēs abi stāvam un gaidām,

Starp skurbu un starp slāpēm

Mēs skatu skatā raidām.

Starp kritumu un kāpēm

Viens otra dvēseli svaidām.
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DIVI SVARI

Mīlai rokā ir divi svari:

Zemes un debesu.

Tie katru dienu viens otru mēro

Gan mīlā, gan naidā zvēro,

Viens otru saldinot, sāpinot,

Viens otru kāpinot

Pāri par cilvēka iespēju.
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PRETĒJI POLI

Mēs stāvam katrs pie sava pola,

Viens vienā, viens otrā pasaules malā.

Un salstam vientuļā polāra salā.

Kurp ceļu mums rādītu Kolum-ola?

Kur būtu cenīts, lai tiekamies?

Kur nosalušie, lai sildāmies?

Lai apņemtu mūs aureola,

Mums ārā no savdabas jāiziet,

Mums, diviem ērgļiem pret sauli skriet.

MAN PĀRI

Es esmu cēls uz Tevi:

Kas gribētu Tevi bez manis gūt?

Kas pāri par manu tiltu ies,

Pār manu dzelmi kas laidīsies,

Tam vajag vairāk par mani būt.
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PAR VĒLU

Tikai, kad tu projām biji,

Uzliesmoja mana mīla

Tā kā mākons sarkans iekaist.

Kad jau saule sen aiz kalna.

Tā kā mākons pilns ar valgmi,

Sirds man pilna bij ar mīlu.

Nu es pilna pusnakts tumsas,

Un kā mākons pilns ar zibšņiem

Mirklis visu acumirkļu!

Kam es tevi pazaudēju!
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Es tevi izmeklējos visā dabā,

Pie auksta akmens karsto galvu slēju.

Ar siltām asarām to atkausēju,

Es dzīvi dzīvoju tik tevis labā.

Pie tavas dvēseles es savu sēju,

Kā urna miesas puteklīšus glabā,

Kā sveķots zariņš sausā priedes stabā

Vēl turas, nolauztā pa rudens vēju.

Tu manī atkal dzīvo tūkstoškārt.

Ik sīki nieciņi no tevis skārti,

Viss tas, ko projām meti nolietotu.

Es visu glabāju kā dārgu rotu,

Kad reiz ir manīm vērsies melnie vārti.

Lai manā nāvē tevi atjaunotu.
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I.

Kā divas straumes kopā satecēja...Kā divas straumes kopā satecēja.

No kurām izvērtusies liela jūra,

Mēs divi vientuli bez dzīves pūra,

No zvaigznēm dzivojam, no gaisa, vēja.

Un lielā saule uguni mums kūra,

Ap kuru teiku putni sasilt skrēja,

Tā ziemas sniegā rozes izaudzēja,

Tās liesma cēlās vēl aiz nāves mūra.

Lai dzīvē, nāvē mūžam nedalītos

Kā divi grieķu dievi senos mītos

Caur audžu audzēm iet kā teiku tēma.

Tā liktens pats mums kopā palikt lēma.

Tā dzīve maz mums deva, visu jēma,

Lai lielā sapnī tikai piepildītos.
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PĒDĒJĀ MīLA

Kādai gan vajag tai mīlai but,

Kuru kā pēdējo dvēsele jūt?

Kad vakars ap tevi jau izplešas.

Kad nāve velk melnas robežas.

Lai tava dvēsele nebaidās,

Lai viņa kā mājā iegriežas.

Tas nebūs kaps, kur bedīts tiek,

Tas mātes klēpis, kur dusēt liek.

Un netrūks starp mums pavediens:

Jo zini, kad iesi tu neiesi viens
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KUR ESAM KOPĀ

Vai ciešākā tā kopuvija,

Kad vienā laikā dzīvojam?

Man šķiet, priekš gadu simtiem bija.

Kad mēs viens otrā ieplūdām

Pa smalkām ēterlīnijām

Kā sapnis, ideja, fantāzija.

Un kad šīs dzīves lokā stājām

Kā organismi veidoti,

Vai domu ceļā neaizgājām

Kaut ari bijām pretstati

Par visiem ceļiem tālāki?

Un tomēr tikāmies pie vienām mājām!
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UZ CITAS ZVAIGZNES

Kad cauri būsim visām veidu vijām.

Un sagruvis būs vārgās miesas nojums.

Varbūt tik būsim puķu izelpojums,

Vai tikai tālas gaismas izstarojums.

Ko nozīmē tad nāve, nakts un projums.

Kad sen uz citas zvaigznes mēs jau kopā bijām.

KOSMOSĀ

Kad beigsies straujie dzīves joņi.

Var nāvē tikai miesa irt,

Mēs kosmosā kā embrioni

No jauna varam augšup nirt,

Un zvaigznes pīs mūs savā skaistā kronī.
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DIVBŪTĪBA

Pus zvaigzne un pus cilvēks, tu

Caur manu dzīvi cauri gāji,

Arvienu tālāk manim māji:

Gan it kā žilbinoša gaisma,

Gan melna, biedinoša baisma,

Bet nepaudi, ko sevī slēpi.

*

Starp rudeni un ziedoni

Ar visu staru gaismas prizmu,

Ar visu ziedu krāsu vizmu

Drīz asarām man acis vēri,

Drīz dārgakmeņiem pilnu bēri

Ka skanēt skanēja man klēpi.

Starp esošo un bijušo,

Ko visi citi sauc par nāvi,

Tu dzīvs man tomēr priekšā stāvi.

Es nezinu, vai mani dzirdi.

Tik, miesai esot, iet caur sirdi

Kā Dievmātei man septinšķēpi.
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AIZ NĀVES PAGALMIEM

Kad aiz nāves pagalmiem

Es vairs tevi nesasaukšu,

Palsos veļu zirdziņos

Es pie tevis ciemā braukšu.
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UZ VEĻU KRASTIEM

Lai uz pašiem nāves upes krastiem

Segts it viss jau veļu vijolīšu,

Tomēr tevi atradīšu

Starp tiem daudziem neatrastiem.

Es no kapa tevi ārā buršu,

Leģendas tev apkārt vīšu,

7vaigznēm tevi apkaisīšu,

Laika pelnos guni kuršu.

Kā liesma caur dūmiem tu uzliesmosi

Un laika apvārsni apstarosi.



91

MANS DRAUGS

Mans draugs! mans draugs!

Kad rudens vēji vaidot kauks,

Un dzeltēs katra lapa,

Neviens vairs Tevi neizsauks

No Tava dziļā kapa.

Mans draugs! mans draugs!

Un atkal zels un ziedēs lauks.

Un tūkstoš zelta puķu plauks,

Un smaržām gaisu pildīs,

Bet uzliets Tev pats saules trauks,

Vairs Tevi nesasildīs.

Mans draugs! mans draugs! mans draugsl

Tik viena puķe būs, kas augs

Kā visu laiku spītē,

Uz krūts Tev zila puķe plauks.

Tā mana dvēselīte.
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LAIKA GRĀMATA

Ko tu ne dzirdi vairs, ne skati.

Ik vārdu, tevis sacītu,

It kā ar gramofonu plati

Es lūpu skanas uztveru.

Ikvienu tavu sapni, jūtu,

Kas domāts, sapņots pagātnē,

It kā tie sala putni būtu,

Es sildu savā azotē.

Es laika grāmata tev esmu.

Kur katru lapu rakstītu

Redz zeltā vai ar melnumu,

Ik burts dveš pretī ziedondvesmu.

Caur mani tava asins liesies

Kā svēta straume Indijā,

Tu ziedu ailēs iedams smiesies

Kā ķiršu svētkos Japānā.
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DIVAS ROKAS

Viss dzīvības ritums vijas,

Pēc lielā meistara takts

Un viļņo pēc harmonijas

Gan diena, gan atkal nakts.

Ar ziedoni mainas rudens,

Un zudušo atkal var gūt,

Viss asums ar laiku top gludens

Un nebijušais var būt.

Kā līstošs ūdens laiks lejas,

Un puto, un pērlo un glumst,

Ar cīruļa smiekliem tas smejas.

Ar lakstīgalām tas skumst.

Tik rokas, kas mani skāva

Kā atskaņas pantiņā,

To divu roku vairs nava.

Bez viņām man nav vairs nekā.
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MOTĪVS

Cik labi tam, kas pats ar cietu gribu

Spēj pārvarēt un aizmirst pagājību.

Un līdz ar dabu mostas atjaunots.

No pleciem nomet smago domu svaru

No pieres noņem aso ērkšķu zaru,

Lai zilām puķēm tiktu vainagots.

Bet vai, kam tādas ziedoņjūtas svešas!

Kā sniega mākonis tas aug un plešas,

Un melnā klēpī tikai vētru vij

Tas novēršas no gaismas, gaismu nīstot.

Ik lietus lāse aukstā miglā līstot,

Tam sēri, vienmulīgi pauž: «Reiz biji»

Ne rīts, ne vakars nedod viņam spirdzi.

Tik acis sudrabo ar as'ru mirdzi,

Pat sapņi viņu neiepriecē tad.

Viņš dzīvi dzer ar nāvi vienā traukā.

Un sadeg atmiņā kā svece taukā

Viens motīvs viens tam skan: «Nekad! nekad!»
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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 beidzot tikai viens.»

Tur sēra dziesma vēsta,

Un smeldz un deldz un gauž.

Tā paņem divas rozes

Un vienu pušu lauž
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NEVIENS TO NEZINĀS

Cik stipram vajag' būt,

Kad vienu sevi jūt!

Kā ezervidū stāv klints,

Kam nava ne drauga, ne ģints.

Visi mākoņi pāri tai iet,

Pret vētrām stāv tā ciet'

Cik stipram vajag' būt,

Kāds lepnums jāizjūt!

Varbūt tai uzlaižas kaija

Kā siltas rokas paija

Bet vientulības lāsts

Ir neizstāstāms stāsts

Varbūt reiz atnāks diena,

Klints sadrups klusi viena.

Neviens to nezinās,

Ne žēlos, ne apraudās.
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SAULE, MĒNESS, ZVAIGZNES

Saule,

Krājēja, veidotāja!

Tu saslauki sfēru virpuļus,

Un glabā kosmiskos putekļus,

Neko tu bojā nelaidi!

Par ko man spēkus tu pārvērti?

Mēness,

Tu, saprju audējs!

Tu baltas rozes ap galvu man pini,

Un sudraba miglas palagos tini,

Bet rītos tu projām aizgāji,

Kur manus sapņus tu aiznesi?

Zvaigznes,

Jūs lēmējas, ņēmējas,

Jūs pašas divējādas dabas,

Te ļaunas esat, te atkal labas,

Nakts acis jūs, kas likteņus vada,

Jums jāsaka man, kam esmu rada?

Ak, saule, ko devi, tu atkal ņemi,

Tu ziemai un salai atstāj zemi

Ak, mēness, tu pats jau gabalos irsti,

Tu, debesu gulbis, sapņodams mirsti

Jums zvaigznēm, kā lampiņām, izdziest dakts,

Lai valda pār visu tumsa un nakts!

Bet es kas esmu no cilvēces,

Viens asins ķermenīts mans «es»

Jau veselas sauļu sistēmas nes.
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KOSMISKAIS KORIS

Es nedziedu viena šīs dziesmas:

Tik rūgti saldas,

Tik līgsmi sēras

Par mani daudz žēlāk tās vēji dzied.

Es nekuru viena šīs liesmas;

Tik karsti svelot,

Tik asi dzeļot,

Daudz asāk un karstāk tās saule kur.

Es nepaužu viena šīs briesmas:

Brāž negaisu joni,

Zied mākoņu kroņi,

Viss debess apjoms to kopā auž.

Es nešķiežu viena šis šķiesmas:

No ziedu līgsmes,

No smaržu tvīksmes,

Pans noreibis pats tās klēpjiem sviež.

Šaī korī, kas skan un dzied un mirdz,

Trūkst skaņas tik vienas,

Kas citādi sienas:

Manas sirds!
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ZEMES SIRDS

No zemes sirds,

No dziļākas bezdibens iekšas

Plūst nezināms spēks uz augšu

Kā mūža avota virtne:

Tās akmeni kristallos dzen,

Un augu šūniņas veido

Un visam liek dzīvot.

Un pirmatnes dzīvības spēkam

Mēroga nav

Ne gadu simtos, ne tūkstošos.

Pat ne laikā,

Ne telpā pat,

Tam robežu nav nekur,

Kas ieslēgtu viņu.

Ne cilvēks to aptvert var,

Tik just un nojaust.

Un viņa dzīvības pulsa situms

Ir reizē mūžības ritums

Un daļa tā spēka,

No kura dreb visa pasaules ēka.

Un pašas zvaigznes nobāl viņa priekša.
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DOMAS DEGOŠĀS

Domas degošas,

Neapdzēšamas,

Tumsa gaismu pļauj,

Kas jums degt vēl ļauj?

Jūs vienmēr kvēlas zem katras laika grozes,

Zem pirmās zvaigznes, zem pēdējās rozes.

Vai pļava pilna pieneņu putekļu.

Vai mākoņi klēpjus sēj sniega pārslinu.

Domas radošas,

Neapturamas,

Saule zemē riet.

Kurp jums tālāk skriet?

Vēl sapņos pa smadzeņu dzirnavām maļ kāds ma-

lējs,

Tikšķ pulsa pulkstentiņš itkā sudraba kalējs,

MeJns smēlējs iknakts no dzīvības akas smel.

Balts, spārnots cēlējs, ikrītu jūs augšup cel

Domas zaļas nirst.

Kaut ar' lapas birst,

Ērkšķi galvu ceļ,

Domu asni zel.

Kad ziedoņsārtums nogrimst palsā plūsmā.

Jūs jaunas atmirdzat septiņkrāsu jūsmā.

Kas var domāt, just,

Mūžam nevar zust,

Saltā rudenī

Būs kā aprīlī.
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NERVUKOKS

Mans nervukoks,

Ar ziliem zariem.

Mans smadzeņdārzs,

Ar domu stariem,

Kas nometis tevi

No debesu kalna,

Lai nīktu un saltu

Pasaules salnā?

Tev jāizcieš visas

Pretejibas

Pēc neizprotamas

Kādas gribas:

Tev krāsās jāzied,

Lai bāli vīstu,

Tev karsti jāmīl,

Lai karsti nīstu.

Tev jāizjūt visa

Jūtu kaisma,

Un jāsadeg beidzot.

Lai taptu gaisma.
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JŪRA

Tu, sudraba valgmē tītā,

Pirmatnes svaigumā,

Kā radības rītā!

Pēc chaosa!

Pate lielā gaisma tev māte bija.

Tā baltos autos tevi vija

Un krastu šupolī ielika,

Un klinšainā vecmāte

Tevi auklēja savās dzīslotās rokās;

Tai visi stāsti, kas senātnē

Vēl slēpjas pelēkās pieres krokās:

«Kā tālie senči, titāni,

Reiz negantās kaujās kāvās,

Kā debess pret debesi,

Kā vairogi dārdot grāvāsl

Un uguns ar ūdeni šķīda,

Gaismai izgaisa elpa,

Dziļumam nogrima grīda,

Plašumam pārlūza telpa!»

Tā viņa tev pauda lielo mītu

Ar dziesmu no viļņiem un vējiem vītu.
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Tad sanāca mākoni tev kā kūmi:

Gan spoži, gan drūmi;

No austrumiem dzelteni mandarīni.

No tuksneša brūni beduīni,

No rožu ielejas Kašemiras

Tie zelta gondolēs šurpu irās,

Un nesa tev rožu un balzama balvas.

Un teiku putna, flaminga spalvas,

Un visas pērles no varavīksnas kalvas.

Un piebēra pilnu tavu klēpi,

Lai tu tās savā dzelmenī slēpi.

Un pate saule iedegās jūsmās

Un lika tev ūdenī uguns sirdi,

Lai Golfa straumes siltās plūsmās

Tu visus zemes krastus dzirdi.

Lai raisīdama no ledus lāsta,

Tos auglība valgām rokām glāsta.

*

Un plūsmā un atplūsmā,

Kāpšanā, krišanā,

Visi zemes spēki no tevis veidojas.

Visas straumes nāk un padzeras.

*

Bet krasta smiltīs mazs gliemezīts

Saulītē mirdz.

Tas tavu lieJumu līdzi sīc:

Mana sirds.
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POLĀRA BRAUCĒJS

No zemes zaļā klēpja tu raisies ārā,

Saules sildošās rokas tu atvairi nostu,

Kas tevi dzen uz drausmaino, neizpētīto tāli?

Še tevīm apkārt rožu smarža vēl viļņo,

Saldas dziesmas smeldzošas meldiņas vijas,

Tur ir klusums un mūžīgs ledus un nakts

Vai! ak, vai!

Gaisā tu pacelies, zūdi no cilvēku acīm.

Kas tev pakal vēl māj? Kam asaras acīs?

Kas tev grib roku vēl spiest vai pēdējo reiz?

Visu tu atstāj aiz sevis, i žēlas, i mīlu, i draugus.

lekšā lai dotos lielajā «nezināmā»

Nez' no kura vai būs tev vēl atgriezties lemts. -

Augstāk un augstāk tu celies pār mākoņiem pāri

Spožās spirālēs gaisi tev noviļņo pakal.

Kosmiskas sfēras kā kulises veras un slēdzas.

Zeme zem tevis jau raucas redzamos lokos:

Viņas milzeņu kalni kā drumsliņas sīkas

Nobirušas dievu dzīrēs no galda.

Platie ezeri šķiet kā vēja nopūstas lapas.

Jūra salieta zilā zafira bļodā,

Sniedzies un pacel to vienā rokā.
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Nolaidies zemāk un pretim māj ziemeļu kalni:

Krūzotām galvām baltas krizantēmas,

Kuras godam kaisītas tev zem kājām.

Imatras kritums stīgots sudraba stīgām,

Teiksmainā ziemeļu raganas kokle

Dobjos akordos apsveic tevi ar himnu.

Jau tu par gaismas baltām robežām pāri.

Saules zeltainie vārti veras aiz tevis —■

Trakais brauciens nes tevi tālāk un tālāk.

Kūpot griežas zem tevis zemes ass.

Mākoņi skrej kā izbiedēts putnu bars garām,

Slūdoni raisās un bangas kāpj gaisā

Augstāk kā kalni un krācot un stenot brūk lejā.

Tā ka sadrebas smagie pasaules grodi,

Pate polāra zvaigzne, liekas, vairs nestāv cieti.

Polāra valstī tu ieej pusnakts saules:

Staru kūli skrej pretīm, uguns globusi veļas

Kāvi zibsnošus šķēpus rotaļā mētā,

Varavīksnas krustojas mainīgās švītrās,

Putnu cels lokās kā balta čūska visgarām.

Un pār visu cikloni, rūcošas vētras

Dobjos auros skandina lieliskas Edas dziesmas!

Pēdējā sega krit

Atveras mūžības priekškars:

Paceļas ziemeļu pils ar ledus torņiem,

Dzintara tronī sēd ziemeļu karāla meita:

Ledus pūķi to sargā atņirgtiem zobiem.

Rokā tai raudu kokle un sēras skaņās

Zemes dēlus tā apdzied, kas visi še krita,

Kuri velti to centās gūt.

Tu arī aizgājis, pēdējais lepnais varon,

Sniedzis vai nesniedzis mērķi tu devies ceļā.

Slava tev, varoni! jaunu zvaigzni tu iededzi!

Grimstošas cilvēces līmeni atkal no jauna tu pacel!
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VIENS UN TAUTA

Tu neesi par sev vien,

Tevi simtas saites ar tautu sien,

Kas bij priekš tevis un būs pēc tevis.

Tu reizē auglis un reizē zieds,
Tavas saknes dziļi pagātnē stiedz,

Vai izrautām saknēm tu dzīvot spētu?

Tik tad tu sevī noslēgts loks,

Kad pāraudz citus kā sulīgs koks.

Kas augdams izaug pāri par sētu.

Ņem sīkā dzivē lielu valodu,

Rauj citus līdz ar savu sajūsmu:

Tur, vienpatim, tev, ir sava loma.

Bet zini, mirkļa iedvēsma,

Kas uzšaujas kā raķeta,

Lai top par dziļu, skaidru domu.

Lai viss, kas plūsmā pārdzīvots,

Kā likums iznirst noskaidrots

Un kļūst par nākamības sēklu.
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ZVAIGŽŅU MĪLA

Kur nebūtības mēmums plēšas

Vēl debesis bij no zvaigznēm bēšas,

Tik gaudoja veļu vēji vien.

No mūžības vaiga asaras bira,

Kā spožas zvaigznes tās augšup nira,

Un pirmās pasaules uzplauka.

Un viena zvaigzne otru sveica.

Un viena otrai to vārdu teica,

Kas divas mūžības saistīja

Bet gadu miljoni garām skrēja.

Kopš otrā zvaigzne to sadzirdēja,

Kopš atbilde pirmā nonāca.

Un iedegās debess ar sārtāku zvīlu,

Kad zvaigzne zvaigznei teica: «es mīlu!»

Un mīla ar mīlu sakusa.

Un pagāja gadu miljoni,

Kad zvaigznes uzlika radības kroni.

Un mīla cilvēku radīja.

Tad ledus laukos puķes dīga,

Un atskrēja pirmā bezdelīga.

Un mīlā iedegās pirmā sirds.
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RADĪBAS ASTOTĀ DIENA

Kad sešas dienas bij radītas,

Un septītā diena bij dusa,

Vēl pāri palika

No debesu uguna,

Kas vielā neizkusa,

Vēl palika viena

Astotā diena:

Vēl pāri palika

Dala no mūžīga uguņa,

No engelspārnu viegluma,

No zemes krusta smaguma,

No laimes augstuma,

No sāpju dziļuma

Kā liesmu izgarojums.

Un spožais izstarojums

No lielas saules stariem

Priekš izredzētiem gariem:

Tiem mūža uguns krūtīs kvēl,

Nekad tie netiek gatavi vēl,

Tie paši rada.
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ĢENIJA LIESMA

Es dziedu savas dvēseles dziesmu

Ik katrā jaunā rita ausmā,

Es dedzu savu dzīves liesmu

Ik pērkoni un vētras grausmā,

Ar zibeņiem es vaiņagota,

Un rīta zvaigzne mana rota.

Vai vakars sārtos mākoņos

Cel zelta tvaiku piramīdu,

Vai liepu ziedu zaļumos

Klāj krusa baltu graudu grīdu,

Tu visur mani iekšā rasi,

Kas pate rit ap savu asi.

Man mūžu mūžos uguns degta,

Es reizē radītājs un viela,
No miesas segas tikai segta,

Te dzirkste vien, te liesma liela.

Sev pate liktens, pate lēmums.

Aiz manis nebūtības mēmums.
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GARACĪŅA

Kad karsti sviedri tev no pieres lija

Un, sevi sagrauzdams tu miesās dili,

Tik gara sajūsmā kā svelmē svili,

Vai darbs jau tavas ilgas piepildīja?

Vai uzcēli jau stalto azurpili,
Kas sen pa sapņiem tev jau celta bija.

Kam iv.! zi torni staru kroni vija,

Kas debess zeltā atmirdzēja zili?

Tu visu sevi esi projām devis,

Kā vīstošs koks tu plaisoji no sevis,

Ka pašas būtnes sakne žuva lieka

Bet gana nav, kas tiesa ir, tas tiesa,

Tu rūgti juti to, tu esi nevis

Tik viegls gars tu reizē smaga miesa.
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KAS TUVĀK MŪŽĪBAI

Kas tuvāk mūžībai vai vārdi,

Tas dvēs'les balzāms, kas no lūpām pH?

Ko pētnieks pauž, ko izdzied bardi?

Kur beidzas vārds, tur tikai sākas

Tā siltā dvesma, kas bez elpas dveS

Par vārdiem jūtas bagātākas.

Pat jūtas ne, tik ieviļņojums,

Tā vizma, kas uz nervu stīgām trīs

Kā lielās saules izstarojums.

Bet saule vēl aiz saulēm balo,

Tik augšup, lejup viļņo kustība,

Un viļņi butes krastus skalo.

Nekas nav tuvāk siets, ne šķirts,

Viss vienas liesmu jūras izverdums:

Vai miesa, kristalls, puķe, sirds.
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PIE DZĪVĪBAS UPES

Sarkana purpura straume, dzivības upe,

Cieši ietverta ķermeņa krastos

Plūst mums pa iekšu.

Līdzīga dvēseļu upei, svētai Gangai,

Kuru saka uz pašu mūžību vedam.

Bezgalīgs daudzums sīciņu sfērisku smelkņu

Maziņi liesmaini globi

Staru tīkliņu tiņas

Zibsnījot augšup šaudās un lejup,

Salc un virmo raujošā straume,

Loku lokos pa dzīslu kanāliem plūstot.

Bet ap sarkano purpura straumi

Pelēkas, nedzīvas būtes gaida,

Līdzīgas ēnām pie Letes krastiem,

Padzerties malkas no dzīvības upes

Mūsu nervi

Tikko tie padzer sāk sanēt un skanēt

Visi dzīvības pulksteniši

Miesa uzplaukst kā sarkana roze,

Kustības lidenās līnijās lokās,

Domas raisās un vārdi vijas,

Visi smadzeņu dārzi veras,

Visa būtība pārveidojas.

Dzīvības upe, kur tavs sākums?

Kur tu mūžībā iztec un ietec?

Cilvēks, ak, cik mazs un niecīgs

Tu pret lielo mūžību esi!

Cilvēks, ak, cik liels tu esi!

Tava elpa tā pati vētra,

Kas dzen zemes ap asīm griezties.

Tavas asins vissīkākā svelkne

Veselu pasauli sevī ietver,

Pats tu sevī mūžību nesi.
Mūžība esi!
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VĀRDS

Doma ir sakne, kas zemē stiedz,

Viņas uzplaucis brīnišķais zieds:

Izsacīts vārds.

Caurvēsmots, uguņots, izdailēts,

Laikmeta saules apspīdēts:

Zinošais vārds.

Dziļākās dzelmes augšup nests,

Vilnis, pār lūpu krastiem mests:

Izjustais vārds.

Zibens naktī izšaujas balts!

Dzirksteļu strūkla gaisā šalc:

Sajūsmas vārds.

Stāsta un glāsta, pauž un glauž

Simtām burvīgu ainu auž:

Mīlošais vārds.

Negaiss melnus mākoņus klāj.

Bāka uz jūras maldošiem māj:

Vadošais vārds.

Dzīvē no chaosa izcelts tiek,

Radības kroni tai galvā liek:

Radošais vārds.
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TINTES PILIENS

Man priekšā gul uz galda papīrs, lapa,

Kā balti sniegi vizot mēness sposmē.

Bet nekustīgā elementu miegā,

Kā viela vien pirms radīšanas dvesmas.

Un piliens tintes nosveras pie spalvas.

Melns, apaļš globs,

Jau pilnum izveidojies savā veidā

Pēc visa liela 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 dzlvt»

Un chaoss izveidojas kosmosā:

Sāk skanēt, mirdzēt, sapņot, burt un tēlot

Un ritmi viļņo, strofas plūst kā straumes.

Un melnā sula top par baltu gaismu

Un deg kā liesma, ko vairs nevar dzēst.

Nav lapa arī lapa vairs,

Bet vesels zvaigžņu frmaments

Ar visiem zvaigznājiem un zvaigžņu ceļiem,

Un vēl aiz viņiem spožiem miglājiem,

Kas domu bezgalībā veidojas.

Bet visu sien un šķir un vada gars,

Kas tagad, kur vairs netic brīnumiem,

Un visu pēta, zin pēc cēlonības,

Pats paliek brīnums un vislielākais.
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LIRAS ZVAIGZNĀJS

Leģenda

Vizēt viz, mirdzēt mirdz

Kokle zvaigžņu pulciņā,

Kas tie tādi spēlmanīši,

Kas to kāra debešos?

Apkārt bira spožas zvaigznes

Tā kā gaužas asariņas,

Kas tā tāda daiļa dziesma,

Kas par zvaigzni palikusi?

Silti vēji, tāli vēji

Smagu rožu smaržu nes,

Lesbas salas rožu dārzos

Spārnu gali piemirkuši.

Bariem baltu mākonīšu

Vējiem līdzi atskrējuši,

Vai tie i-ašas mīlas dieves

Svētie, baltie balodīši?

Kiprida bij mīlas dieve,

Mīlas neizmīlamās,

Sapfoa bij dziesminiece

Dziesmas neizdziedamās

Skaņas lēja, skaņas sēja.

Zelta lāses birdināja

Baltie pirksti, iesvaidīti

Korintiešu balzamā.
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Balzāms pirkstus veldzināja,

Kas tai sirdij veldzi dos?

Mīlas dieves karstās liesmās

Dedza pati dziesminiece.

Lesbas augstos klinšu krastos

Uguns dega ziedoklī

Lielai Kipridai par godu

Visi gāja, ziedus nesa.

Sapfoa tai dziesmu nesa,

Lai tā sirdi klusinātu.

Dziesmu nesa, kokli tvēra,

Roka viegli notrīsēja.

Otro reizi kokli tvēra.

Stīga trūka vaidēdama,

Bet kad tvēra trešo reizi

Pušu trūka pati sirds.

Sejā vēsi vilni šalca,

Karstu siržu dzesētāji,

Dzelmē gāžas dziesminiece,

Kokli tālu projām sviež.

Kokle līdzi nenogrima.

Kokle kāpa debešos.

Sirds uz mūžu apklususi,

Dziesma mūžam neapklus.

Mūžam gauž, mūžam pauž.

Kokle kārta debešos;

Dziesmu neizdziedamo,

Mīlu neizmīlamo.
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SFINKSAS MĪKLA

Sen sfinksas mīklas

Jau atsegtas ir,

Tik viena kas mīla?

Vēl jāizšķir:

No kādas dieves

Tā radīta?

Vai tā bij Gea,

Vai Izīda?

Vai pirmās zvaigznes

Tā šūniņa?

Vai fluids? Vai staru

Kopiņa?

Vai maza, vai liela?

Kāds mērs? Kāds svars?

Vai radības viela?

Vai radošs gars?

Kas mīl, tas mīlas

Nezina,

Bet kas to uzmin,

Tam pazūd tā.

Varbūt tā tik ilgas.

Tik sapņu dēks.

Bet zemes tā lielākais

Ugunsgrēks.

Tās uguns, kas mūžam

Neapdziest:

Bezgala mīlēt

Ir bezgala ciest.
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ZEMES MĀTES MEITA

Zemes mātes es esmu meita,

Dusējusi vioai pie krūtīm.

Zīdīta viņas uguns piena,

Klausījusies agri un vēlu

Gan lietus raudās,

Gan vēja elsās,
Gan pērkoņgraujā

Viņas aizmūžīgo šūpola dziesmu.

Saule mana aukle, zeltroce saule,

Plecos man klāja

Zili samtaino mākoņu mēteli,

Zibeņsarkanas lentes man vija

Naktsmelnos matos.

Vakara purpurs

Kvēlo man vaigos,

Rita rožu

Vaiņags man galvā.

Šķirties kad atkal man būs un atstāt

Zemes veidu,

Kam lai atpakaļ dodu

Dvēseli savu, piesūkušos

Zemes sapņu un debesu ilgu

Salda medus kā zemes biti?

Nedodat savu saulaino bērnu,

Neliekat zemes spārnoto meitu

Nekustībai uz stingām rokām!

Ļaujat man kaut vien kā puteklītim

Sfēru pagalmos,

Mākoņu dārzos

Saules putekļu pulciņā dejoti
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IZĪDA

Tu biji,

Kad laiks vēl nestiepās, neplētās telpa.

Tu spīdēji, pirms vēl iedegās zvaigznes.

Tu radība neradītā,

Tu mirstība nemirstošā,

No sevis pašas tu izej

Un atkal atgriezies sevī.

Viens apvārsnis tevi netver,

Virs galvas tev firmaments salūzt,

Tu mūžību satin un iztin kā zvaigžņāju ceļu

Un saules tev uzlec un noriet no skatiem,

Tu dzīvību vadi

Un ielaid un izlaid

Pa sfēru durvīm.

Tu esi.

Tu dzīva elpa no visa, kas elpo,

Un veidos, kas mainās un kustībā kustas,

Tev straumju atslēga rokā

Un vēju mezglus tu sasien un raisi.

Tu negaisos runā un mākoņos smaidi,

Un gadskārtu krāsas:

Tev uguns un ledus un sniegs un ziedi.

Tev mēri un svari ir rokā:

Nekas tev par lielu nav, ne par mazu,

Tu skudras oliņā mīti.
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Un mātes klēpī

Tu bērna smaidos smaidi

Un gudro asarās raudi.

Tu asins virpas dzen dzīslās

Un domas smadzeņu audos.

Kas augšup un lejup šaudās

Kā spoži globusi verdošā virma

Un garu būtībā metot

Pasaules atveidus tēlo.

Tu būsi,

Kā būtība pastāv, kad būtnes pāriet

Un miesas melnos nāves putekļos sabirst.

Jo, kas dzimis tas mirst,

Kas dzīvo tas cieš.

Un cilvēce pate tavs saplosīts Oziris ir.

Kas gabalos sacirsts un izsvaidīts Nīlā

Bet tu izej un meklē

Un savāc gabalus kopā

Un saved tos veidos

Un jauna būtība iznirst no tumsas

Kā rožainais lotos uz Nīlas viļņiem

Uzplaukst pa nakti.

Tavs plīvurs visu sedz

Nav lemts nevienai mirstīgai acij skatīt aiz

viņa

Jo meklēt ir ciest.

Un atzīt ir sāpes.

Kas pasaulē atziņu ienes.

Tas pavairo cilvēces sāpes,

Bet visu kas atzīt grib,

Tam ārpusē jāaiziet

Projām no dzīves
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IZSKAŅA

SADEGT UN SPĪDĒT

Man mūžos nolemts kādu ceļu iet.

No pirmuguns, kas manā sirdi degta;

Es eju dzīvē kā ar liesmām segta.

Lai mana zvaigzne rietētu vai austu,

Es visur rada esmu lielumam,

Ar sīkumu, ko apņemt var ar roku.

Ar zemumu es gurdi zemē ploku,

Ja mani važās liktu, mani lauztu

Man elpu atgūt vajag brīvības!

Man vairāk vajag nekā dzīves laimes.

Man kopā vajag visas tautas saimes.

Kas kalnā kāpis, neies lejā slīdēt

Pat mīla, lielākais virszemes spēks,

Kas manu dzīvi vidū pušu plēsa.

Tā pēdējo vēl manī neizdzēsa ;

Es sadegu nu raanim vajag spīdēt.
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