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Priekšvārds

„Lielās līnijas" ir pēc skaita trešais Raiņa at-

stāto dzejoļu krājums. Viņa nosaukums ņemts no

kāda Raiņa beidzamos mūža gados sacerēta dzejoļa,

tāpēc ka tas zīmīgi izteic autora pasaules uzskata

un mākslas īpatnības raksturīgās līnijas.

Dzejoļi sakrājušies no dažādiem dzejas un dzī-

ves laikmetiem, še ievietoti arī vēl neiespiestie

Raiņa cietuma dzejoļi. Diemžēl, tie nevar parā-

dīties oriģinālā, jo rakstīti vāciski, ne arī Aspa-

zijas tulkojumā, kā iepriekšējā krājumā, jo dzej-

niece ilgu laiku slimoja un pēc tam aizņemta sa-

vas dzejoļu grāmatas un savu rakstu kārtošanā.

Tādēļ uz dzejnieces vēlēšanos tos tulkojis A. Bir-

kerts. Tulkotājs turējies cieši pie oriģināla un pū-

lējies ievērot, cik iespējams, Raiņa dzejas īpatnību.

Lielākā daļa dzejoļu, skaitā 80, parādās še at-

klātībā pirmo reiz.

Redakcija

Bulduros-Dubultos,

30. okt. 1936. g.





Bet man nekad nav paticis sapnis vienBet man nekad nav paticis sapnis vien,

Es gribu darbu un patiesību,

Rokām taustīt un acīm redzēt.

Es zinu to zemi tuvāk nekā no sapņiem vien,

Es esmu pētījis visas ziņas par viņu.

Es nevaru citādi elpot kā skaidru gaisu,

Man nepietiek smacīgā istabas šauruma.

Man nepietika sapņu, man vaj'dzēja tikt tai zemē;

Tādēļ es līdzi kuģi cēlu un laidu jūrā.

Nu cīņa beigta, es varēšu sagatavoties

leiet tanī solītā zemē, braukt uz Bimini.

Vēl tāļš ceļš, bet ceļš puto

Skaisti; neaiztikšu, arī labi.





Tautas garam
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Tautas garam

Es vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzīvs,

Vai man ir atšķirta, sevišķa būtne

Kā kokam, kā puķei, kā lauka akmenim,

Vai kā brīvajam meža vilkam.

Katra doma no tevis vien iziet

Un atkal atpakaļ atgriežas turp,

Kā vilks savā alā.

Viss sveras uz tevi, kā smagums uz zemi;

Visi darbi tev aug un tev paliek,

Visi jūtu tūkstoši pavedieni,

Kā baltas saknītes vienā zemē rokas,

Kā zaļi zariņi augšup stiepjas

Uz vienu sauli.

Kur mani izrauj no zemes kā akmeni

Un gaisā sviež,

Tur atkal atpakaļ zemē krītu.

Kā rauta katra jūtu stīdziņa sāp,

Kad atlauzts tieku no tevis kā zars,

Un kad bez balsta karājos lejā.

Visi mani darbi tev aug un paliek:

Kā viens loceklis miesai top spēcīgs,

Un viss ķermenis piebriedis jūtas

Kā roka vingrota smagumu eeļ,
Kā asināts prāts caur nākotni redz,

Un loceklis tomēr ir daļa vien

Un nejūtas atšķirts un sevim dzīvs.
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Es tevī topu liels un augsts,

Kā galotne paceļas kokam augot

Un tāli redz par mežu pāri;

Es tevī topu spēcīgs un ciets,

Un savā īpatnā garā pilnīgs

Un īpatnā būtnē savāds kā katrs zieds,

Kas nejūtas atšķirts un sevim dzīvs.

Es vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzīvs,

Un es nezinu, vai es vairs miršu jel maz,

Līdz kamēr dzīvos tas gars,

Kas esmu es pats.
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Imants

Zib zeltā Daugava, spīd sudrabputas.

Vai varon's dienu pilnās bruņās dus?

Gluds vairogs, bruņas, kaltas sīku zvīņu;

No vairoga nāk šauties zils un tumšs

Smails šķēpa gals, pret jūras pusi vērsts.

Ak, Daugavmāte vien man žilbin' acis,

Ka visur redzu varoņus. Gan, gan!

še Kentu kalnājs, kur es sargam stāvu?

Aiz simtiem gadiem bij še Rīgas pils?

Tā dega, grima? Rija melnais spēks?

Guļ varon's dzelmē, sarga mūsu zemi.

Veļ tēraudviļņus Daugava pret baigiem,

Kas atkal nāk mūs spiest, tas jods un karš.

Mēs stāvam sargā, nāciet!

Ko sirds tik grūta man, tāpat kā viņiem ?

Kā mierināt? Vai paredz lielu ļaunu?

Vēl melnāks spēks? vēl dziļāks grimums pilij?

Vai paša prāts velk mājup, vai nez' kur?

Vai sargi modri? Jāsvelpj vālodzē.

Ir modri.
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Namejs

Fragmenti no epa

Saule, celies, steidzies agri, iznāc jauka, balta.

Šodien agri tevi gaida dievzemītes bērni:

Dievzemītes ļaunadari paši ļaunu guva,

Nu iet arājs droši druvā, gani gavilēja.

Saule brauca zarodama, miera māte vārtus vēra.

Liela vara karavīru pakaļ brauca saulītei.

Pakaļ brauca saulītei gludo ceļu iegriezdami.

Karatēvs, joda dēli rībot slēdza dzelžu vārtus.

*

Mīļā Laima, dieva meita, nāc dziesmiņas darināt

Par tēviem, sentēviem, par Kurzemi, par tēvzemi,

Par Nameju-aizgājēju, par Imantu, atnācēju.

Visi mūsu piļu kalni

Kā tie mazie kukulīši,

Apkārt liktas pilsētiņas

Tā kā baltas karašiņas.

Tumsa nāca viebdamās,

No saulītes acis vaira;

Jau saulīte zemu zemu,

Vēl tā tumsa acis griež.
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Viena dziesma nedziedāta,

Kas to dziesmu izdziedās?

lesim dziesmu sētiņā

Košā rožu dārziņā;

Tur stāvēja laimes meitas

Dziesmas vien darīdamas:

Ko tā viena nodziedāja,

To tā otra pierakstīja.

Visas dziesmas izdziedātas,

Tēva dziesma nedziedāta,

Tad dziedāsim tēva dziesmu,

Kad mēs kāpsim kumeļā,

Kad zobenus vicināsim,

Tēvu zemi aizstāvot.

Melna nakts, melni ļaudis,

Kara trokšņa barga balss.

Visas tēvu skaistas dziesmas

Tumšā mežā satecēja.

Sāk tie vēji dzestri pūst,

Sāk tie meži locīties,

Sāk tumšās pazarēs

Zemes dziesma vlvināt.
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Īliņš

Nē, meža biezokni es nemīlu,

Tas mani māc ar savu tumšo ēnu,

Man dvašu aizņem viņa šaurais gaiss.

Man vaj'ga plašuma, kur atņemt elpu,

Un svaiga, saules caurstarota gaisa,

Kas zaros nespriezdamies brīvi plūst.

Es prasu daudz,

Par daudz, bet nāks varbūt pēc manis citi,

Kas neprasīs no ļaudīm it nekā,

Kas viņus nelocīs pēc savas gribas,

Ar varu neraus līdzi sev kā es,

Kas nedusmos kā es un netiesās,

Bet tikai novēros un sapratīs

Un lēnām acīm, it kā siltām saulēm,

Uz visiem smaidot mīļi noskatīsies.

Bet vai tur būs ko censties? Būs vēl darbs?

Vai to vairs nevajadzēs? Es nezinu.
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Es nevaru mirt,

Man spēka ir par daudz,

Ikkatras dzīslas galiņā tas tvīkst,

Kā dzirkstēs iziet spēks no maniem pirkstiem,

Kā kvēļu ogles es to apkārt kaisu:

še ņemiet, man ir gan!

Visiem ļaudīm tiks, ir nabagiem,

Tiks visi bagāti ar zaļu spēku.

Es esmu dzīves spēks, es nemiršu.
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Atmosties, dzelzs!

Hierro, dispierta te!

Dzelzs, tu vēl zobenos

Neesi kalta,

Vēl tikai lemešos

Atspīdi balta

Atmosties, dzelzs!

Septiņsimts gadus

Lemeši trīti,

Lemeši, zirgi

Un ļaudis tiek dzīti

Atmosties, dzelzs!

Atmosties, atmosties!

Ej viņus vadi,

Dzelžainas sirdis

Varoņiem radi

Atmosties, dzelzs!
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Tautas vāts un tautas gods

(1906.)

Ko tu slēpi savu seno vāti,

Segu segām cauri asins sūcas!

Aukstie, varas skaļie slavas vārdi,

Izmocīti spilgtās prieka skaņas,

Apzeltītās cerības un zvaigznes,

Visi lāstu draudi ienaidniekiem

Visi, visi

Nespēj noslēpt tavu dziļo vāti,

Kurā lēni tev sirds asins aizrit.

Vāts tev neaizdzīs ne mūžu mūžos,

Laiku maiņā mocīs tevi sāpēm.

Ka tu priecāsies jau uzveikusi,

Tavi sāpju vaibsti tevi nodos;

Kad tev naidniekam būs krūtis jāšķeļ,

Lai reiz beigtu sūro mūža cīņu,

Roka atslābs tevim pašā cīņā.

Sīks tavs augumiņš un kuslas miesas,

Lielo tautu starpā tu kā bērniņš,
Maza lauku ļaužu meitenīte,

Klusa, miermīlīga arāj tauta

Miera tikumiem un mājumākslām.

Kur tev varon's ir, kam lielā drosme,

Nevien zobus ņirgt kā meža vilkam,

Kad tam suņi virsū sakrituši,

Kurš i lielo vajātāju meklē
...
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Varoņlaiks ir sācis savu gaitu,

Kur ir izcēlies. jums lielais varon's?

Kuram lielā drosme būtu sirdī?

Kuram lielā doma būtu galvā?

Kuram lielā jūta būtu dvēs'lē?

Krīt bez skaita un bez gala vīri

Kapa bedrē asiņainām krūtīm:

Acis raudot izžuvušas sausas,

Nerit ūdens avotam, tik rāva,

As'ru nav tik daudz, cik izliets asins.

Kad tie pārgāja pār mūsu zemi,

Viņu mutes bija pilnas lāstu,

Viņu kabatas bij pilnas zelta,

Viņu zābaki bij pilni asins.

Še nu beigas manai garai dziesmai,

Garai cīņai mums vēl tās nav beigas.

Ir jums teikts: tā tauta nicināma,

Kura neziedo priekš goda visu.

Ir jums tālāk teikts: kas meklē paglābt

Savu dzīvību, tas zaudēs viņu.
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Kraukļu ķērciens

Aiz pilsētas, kas vasarīga sildās

Un smiltīs gozējas, tur lasās kraukļi

Uz kokiem vakaros un ķērc un ķērc.

Tur jauna karavīra sieva sēd

Un zīda pavedieniem drānu šuj;

Tā kraukļus ķērcam dzird un nolūkojas,

Ka vakarsārti stari gurdi gulstas

Uz loga priekškariem, un adatiņa

Tai gurdi klēpī slīgst; tai domas iet

Uz to, ko viņas vēlējumi ieslēdz.

Tā klusu ciešot vientuļa iet gulēt,

Un viņas as'ras rit kā vasarlietus.
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Es savu mūžu bijis cīnītājsEs savu mūžu bijis cīnītājs

Un pirmā rindā vienmēr esmu kāvies,

Kur gara kaujas bija jāizcīna;

Es grūtos, ilgos gadus pārcietis,

Tik grūtus, ka slābst sirds tos minot vien.

Nekad es neraudzīju izvairīties,

Kad arī tūkstots iemeslu man bija,

No kuriem katra būtu pieticis

Ikvienam citam atrauties no cīņas:

Man bija sākti lieli citi darbi,

Kas gaida darītāju, miera darbi,

Kas sen jau guļ un brēktin brēc pēc manis.

Ne simtās daļas neesmu es devis

No savas dvēs'les, kas uz āru laužas.

Tie nerunātie vārdi man iekš krūts

Ak, man tik daudz ko teikt, tik aplam daudz!

Tie mani slāpē nost un gulēt neļauj:

Es tomēr visu esmu apspiedis,

Es savai dvēs'lei pāri nodarījis,

Es viņu nokāvis varbūt jau esmu,

Un mani sagrauzušas ir tās sāpes

Un žēlabas.

Bet tomēr es no cīņas neatrāvos,

Nedz ļāvu dusu sev nevienu gadu,

Ne vienu mēnesi, ne vienu dienu.

Jo cīņa likās man visaugstākais,

Šī garā ikdienišķā niknā cīņa

Par mūsu tautas tālo nākotni,
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Kas jāizšķir ir tūdaļ, šodien pat.

Pirms jālauž ceļš, tad tauta staigās pati

Pa līdzām tekām savu saules gaitu.

Es savu saules gaitu atmetu

Priekš tautas, tautai lai ir priekšroka.
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Jēkabs Vorkuls

Latgale

No baltkrievu valodas.

Es dēls tai zemei, kur ir mežs un mežs;

Kur tīreļi, kur purvji plešas drūmi;

Kur cilvēks, lai kur vien vai iet, vai brauc,

Redz, ka visapkārt sili, birzes, krūmi.

Pa reizēm kāda sēta pazibēs;

No salmiem jumti, veci izroboti,

Viss sūnām klāts, tās zaļi zeļ,
Nu jumti it kā zaļi daiļkrāsoti.

Aiz sētas druvas, šauras šauriņas,

Pat vietas nav, kur palaist zirgu;

No akmeņotām druvām ražas maz,

Tikko sev maizes tiek, ko vest uz tirgu.



23

Kad gāju putni pārnāk

Mēs nākam līdz ar pavasari,

Kad silti vēji pūš un ziema trauc

Un pļavas, laukus atkal mosties sauc

Mēs līdzi arī.

Mēs nākam līdz ar pavasari,

Kad bēdas saulē silst un brūces dzīst,

Kad maigs kā balzāms ziedoņ-lietiņš līst

Mēs līdzi arī

Mēs nākam līdz ar pavasari,

Kad dzīve asnus laiž, kad rūdzis zeļ,
Kad tauta zaļu nākampili ceļ

Mēs līdzi arī.
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Sveiciens tautas audzētājiem

(uz kongresu 27.-30. dec. 1920.)

Kad debess saule atgriežas uz zemi,

Jūs nākat spriest, kā gaismas sauli vest,

Jūs labi nākat: saules zīmē veic!

Lai mūsu saules zīmogs gaismu zīmē!

Lai saule māca ziemas važas lauzt!

Lai māca visus bāra bērnus sildīt

Un gaiši redzēt, mīļi audzēt asnus!

Lai saule māca izvest bērnus priekā!

Jūs jaunās dvēs'lēs kopāt sajūsmību

Uz maigām jūtām, mākslām, dailēm, tiklām,

Un lieliem mērķiem tautai, tēvu zemei,

Uz sevis atdošanu cilvēcei

Jūs bijāt bērniem biedri, vecie brāļi,
Ne kungi, soģi, labs tik mīlā aug

Jūs viņus mīlējāt un viņi jūs,

Jums mūžam vēsture to neaizmirsīs,

Tad dodiet gaismu bērniem, vairiet tumsu!

Jo tumsa garu māc un nāvē sirdi;

Spiež šauros burtu slogos vingro prātu;

Ar ļaunu rada ļaunu, audzē naidu

Un lepnību, un vājiem nievāšanu,

Un varas kāri. Bet var tauta augt

Tik brīva, patstāvīga gara dzīvē!

Tad dodiet brīvi bērniem, vairiet varu.

Jums tauta nodod savu sārto ziedu,

To kopiet: spoži saules puķe plauks!
Jums tauta nodod savu jauno zvaigzni

To celiet: auseklis lēks debesīs!
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Jums tauta nodod visu savu dvēs'li

To sargiet, audzējiet: tur nākotne!

Un jaunā audze lielā gara jūsmā,

Mūs vedīs visu tautu saules plūsmā!





Teikas un balādes
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Pasaka par dzīvi

Pasaku saku par savu dzīvi

Kā jauns es cīnījos sīvi,

Līdz visi mani locekļi palika stīvi;

Līdz cīņas straujumam

Vairs maz ko deru,

Tik klusiņām

Tālai nākotnei durtiņas veru.

Kad rokas vairs nešaudās

Agrākā sparā,

Lai cīņa turpinās

Jo sīvāk garā!

Dzīvē priekš sevis, ko es vairs prasu?

Tik tvermi pret salu, lietu un rasu:

Gabaliņš dārziņa,

Dārza būdiņa

Tā manis paša celta,

Svārks, maize. Kam vaj'ga man zelta?

Zeme saknēm, puķēm pāris metri!

Tiek telpas, lai dzīvo trīs vai nu četri!

Tiek laika pēc darba vēl ilgām un domām

Par dzīvi bijušo,

Par savu un ļaužu nākošo,

Par tāliem mērķiem un būtnes lomām.

Nav vairs tās mazās trauksmes un drausmas,

Nav tālās baidošās dzīves šausmas,

Kopju puķes un zemi un atceru ceri:

Aug lēni, lēni nākotnes peri,

Uz tālo aizsauli ceļu es pētu,

Nākotnes dēl es dzīvi svētu.
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Kurbads

Agri es izgāju pārvarēt lāci.

Vectēvs, tu savu jaundēlu māci.

Septiņi gadi sēdu uz krāsns,

Laikavīrs gadiem un mūžiem ir dāsns.

Septiņi gadi, kā vienziemas nakts,

Krāsns un dūmi un izdobots kakts

Septiņi gadi un vēl viena diena

Kritīs tā ziema, kritīs tā siena.
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Mēness un Austriņa

Mēnestiņi, lēnacīti, ko tu esi padarījis?

Atstāj savu saules draugu, simtu mūžu sadzīvotu?

Austriņ, daiļā, Austriņ jaunā, spožajām actiņām,

Nu tev acis jānolaiž, visu dienu istabā.

Saule sūdz, pērkons rūc, zobentiņu šķindinot,

Cērt mēnesi gabalos pašu kāzu durpriekšā.

Nu Austriņ, spožacīte, tev actiņas saraudātas

Kopā lasi klusēdama mirušo mīļāko.

Mēnessmiesas izkaisītas sudrabiņa gabaliem,

Sudrabiņa gabaliem asiņainā klajumā.

let Austriņa agru rītu viena pati debesīs;

Ik rītiņu sauli lūdza gaužajām asarām.
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Babīte

Tur, kur tagad ezergals, tīrelīši tukši bija,

Tur Babīte, vecenīte, sēd gosniņas ganīdama,

Sēd vienīte, garš laiciņš, savelkās mākonītis.

Taisni pāri uz pulciņa šalc šalkdams šaušalaini.

Sāk vecīte padziedāt, sūru mūžu gauzdamās:

„Ej, mākoni, kur iedams, nāc pie manis ciemoties;

Veldzē tukšu tīrelīti, veldzē manu tukšu mūžu."

Mākonītis paklausīja vecenītei lūdzoties:

Krākdams zemē nogāzās par Babītes ezerklaju.
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Velns un goda vīrs

(Arābiešu pasaka)

Velns nāca goda vīru kārdināt,

Teic: „Tev ir jāmirst, tava stunda klāt!"

„„Tad jāmirst būs," bilst vīrs, „kaut likten's

skarbs.""

Teic velns: „Bet var vēl tevi glābt viens darbs —"

„Tev jāziedo ir sava paša tēvs!"

„„Tad labāk mirt, tāds darbs ir ļauns un gļēvs!

Tēvs mani audzējis un mīlējis,

Un es lai esmu nu tāds neģēlis?!""

„Nu lai!" teic velns, „es teikšu citu vēl

„Tev māsa jāsit, nebūs tev tik žēl."

„„Ar māsu mīļi kopā uzaugu,

Kā savā labā to lai dauzītu?""

To arī īgni atmet goda vīrs.

Teic velns: „Es redzu, tu no grēkiem tīrs!

Par algu teikšu tad, kā glābties vari,

Kad gluži nevainīgu darbu dari."

„„Kāds darbs?"" Teic velns: „Tev vaj'ga vīnu

dzert!"

Šo līdzekli ar prieku vīrs var tvert.

„„Jā, tiešām, nav kas ļauns. Vīns pat vēl gards,

Dod spēku, dzīvību, labs velna vārds!""

Vīrs sāka dzert, un pārņemts reibuma

Viņš sita māsu, tēvu nokāva.

J. Rainis, Lielās līnijas
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Mātes un dēli

(1906.)

Lēni lejā kāpa rudens saule,

Rokās saņēmusi uguns svārkus,

Zilā mākoņsegā satinusies,

Tumšās pagrabtelpās pazuzdama.

„Ko tu aizej, mīļā rudens saule,

Dziļos nāves pagrabos zem zemes?

Kā tu izkāpsi no nakts un briesmām?"

Māte viena domās sēd pie loga.

„Ko tu aizgāji, mans saules dēliņ?

Tumsas durvis aizvērās aiz tevis,

Soļu balsi tālums nosmacēja;

Baiga nakts man tuvu pievirzījās,

Kad tā juta tevi aizgājušu.

Kad to aizdzīs tavas spulgās acis

Zilas rīta zvaigznītes pie debess?

Četras dienas, kopš jau tur aiz meža,

Pašā debess malā dūmi redzas,

Baltas mākoņas, kas gari stiepjas."
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Tavu galvu sev pie krūtīm spiedu,

Sirmiem matiem tavu vaigu sedzu,

Rokas liku tev par bruņām apkārt,

Cilvēcības svētā patvērumā

Mātes klēpī tevi paglabāju.

Sarauj pušu manas kalsnās rokas,

Plēs no galvas manus sirmos matus,

Min ar kājām svētu mātes miesu,

Tad tu dēlu atrausi no manis,

Kas ir saaudzis ar mani kopā,

Piesiets klāt ar sirds un asins dzīslām!

Viņi plēsa manus sirmos matus,

Viņi rāva manas kalsnās rokas,

Zvēri atrāva no manām miesām

Manu augli, manu dzīves dvēs'li,

Manu sāpēs dzemdināto dēlu.
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Jautrā garā uzvarā tu gāji,

Mani mierināji spožiem vārdiem:

Jaunu kārtību jūs dibinājot,

Bikli projām bēgot ienaidnieki,

Kas vēl še, tie nākot mūsu pulkā,

Paši kraukļi saucot pavasari;

Saule atgriežoties mūsu pusē,

Tāli neesot vairs lielā diena,

Kad še valdīt sākšot miers un laime,

Ko jūs atvedot jau zelta ratos.

Jautrā garā uzvarā tu gāji

Kad tu pārnāksi, mans acudzirnums ?

Lai es līksma esot, spēku sirdī,

Tevi sagaidot ar smaidiem lūpās,

Brīvu pašcienību lepnā pierē,

Cēli saņemt lielo nākamību.

Jā, es jūtu sirdī līksmu spēku;

Tava jaunība to iedēstīja,

Tas vairs nemirs, kaut tu pats man mirtu,

Tev ir līdzi visa saules laime.

Tevi mazu raizēs audzināju,

Rokas atlauzīju tevi nesot,

Krūtis atspiedu tev maizi griežot,

Pleci salīka tev kājas vadot:

Nu tu vecai man dod jaunu dzīvi.
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Kad tu pārnāksi, mans acudzirnums?

Palīgs, atbalsts manās vecās dienās.

Negribu tev sirdi darīt grūtu,

Ej vien uzvarā ar jautru garu:

Visus līdzi iecelt mīļā saulē,

Kas tik ilgi tumsā izvārguši,

Tava māmiņa ar līksmu sirdi

Lepni tumsā paliks tevi gaidot.

Tavus matus vēlētos vēl skūpstīt;

Mutes lakatiņā viņus saliec,

Atsūti, kur būdams svešā zemē,

Manim būs ko remdēt savu sirdi.
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Veļu vēji

Veļu vēji vēlu vaimanāja,

Vedot vasaru un dienu dusā,

Vērās lēni vēsie tumsas vārti,

Kas uz nakti un uz nāvi veda.

Vēlu vērās vecie cietumvārti

Svētā vakarā vēl virināti;

Garās vaidu balsīs žēli kaucot,

lelaiž zaldātus, kas važās slēgtus

Piecus jaunus vīrus atved nodot.

Cietums dāvā tiem pēc karstas cīņas

Vēlu dusu vēl, bet rīt jau agri

Rūgtais ceļš tos ved uz citu dusu.

Veļu vēji vēlu vaimanāja.
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Pār dzimtenes laukiem

(1907.)

Celies, vakarvējš, un iesim laukā!

Ko tu drebi savā tumšā kaktā?

Miglas cepure un lietus mētel's

šņācot laidīsimies pāri druvām,

Migla juks kā putekļi aiz ratiem,

Lietus lāses mums visapkārt sprēgās.

Celies, vakarvējš, un iesim laukā,

lesim lūkot, ko tie ļaudis dara:

Rudens bagātību ievākuši,

Jaunu sejas segu izklājuši,

Pilnus vēderus sev pieēduši.

*

Kur tu, vīrs, ar lielo siena vezmu?

Zirgs tev izstiepies, ka tikko pavelk.

„
Braucu muižā, draguņzirgiem sieniņš,

„Pašu bērīšam būs jumtu salmi —"

Celies, vakarvējš, un laidies tālāk!

*

Kur tu, vīrs, tik lēni tukšā braucis?

Šķūņus pildījis, nu mājā griezies?

„Braucu muižā, muiža dzen mūs šķūtīs,

„Sev ne laukā paspēšu, ne mežā. —■

Celies, vakarvējš, un laidies tālāk!
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Ko tu, vīrs, tā dīdi savu zirgu,

Vai gan kāzās braucot panāksniekos?

„Jā gan, panāksniekos braucu muižā,

„Panākt muižas zagļus ir man vēlēts;

„Ko tu kavē mani, muižā lodes,

„Un tās lodes gaida manu miesu —"

Celies, vakarvējš, un aši tālāk!

Kur tu, bars, ar rungām un ar dakšām,

Vai uz medībām pēc trekniem zaķiem?

„Kā tu jautā, svešniek, izzobodams?

„Muiža dzen mūs medīt meža brāļus;

„Kas grib atrauties, tam divsimts koki,

„Tā mūs jautrus tura nogurumā."

Celies, vakarvējš, un aši tālāk!

Ceļā veci, ceļā jauni vīri,

Visi muižas gaitās staigādami,

Visi muižas vārdus klausīdami,

Muižas meslus, nomas maksādami.

Savus brāļus, radus nododami,

Miesas sviedros mirkst un vaigi as'rās

Celies, vakarvējš, un aši tālāk!

*

Pretī ļaudis brauc, kas nāk no muižas:

„Rītu atkal izdzīt šķūtīs, sargos!

„Visus parādus uz vietas maksāt!
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„
Visai valstij uzlikt soda naudu!

„Visu kalpu kārtu rīkstēm šaustīt!

„Piecas dumpja mājas nodedzināt!

„Sešus cilvēkus pēc lozes nošaut!"

Celies, vakarvējš, un aši tālāk!

*

Pretī ļaudis brauc, kas nāk no muižas,

Ratos gulētājs, zēns kājām līdzi:

Kur tu, zēniņ, vai no muižas kroga

Tēti mājās ved, kur alu dzēris?

„Nav vis tētis muižā alu dzēris,

„Tēta asinis ir muižā dzertas,

„Muižas stedelē vēl lok tās suņi,

„Tur, kur tēti sita divsimts kokiem."

Celies, vakarvējš, kaut 3pārni pagurst,

Lēni vēsini tās karstās vātis,

Laidies tālāk lūkot lauku ļaudis!

*

Druvas melnas, pļavas piemirkušas,

Tur vēl tīrumi stāv nenokopti

Mežaputni nav vēl pievākuši;

Tur vēl siens ir nepļauts, sapelējis

Meža kustoņi nav pievākuši;

Rudzi nekulti, un lauks bez vagām:

*

„Kas lai rudzus kuļ? kad rudzu kūlējs

„Pats tiek plānā klāts un kults ar rīkstēm
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„Kas lai vagas dzen? kad vagu dzinējs

„Pats guļ as'nīs izvagotām miesām;

„Kas lai mājas kopj ? kad māju kopējs

„Pats ir piekopts cietumā jau gadiem;

„Kas lai sienu pļauj ? kad siena pļāvējs

„Pats guļ nopļauts, ierakts meža malā.

*

Meža malā redzas melni stumbri,

Mūra drupas, apdegušas spāres,

Kaudzes gruvekļu un pelnu kopas,

Tur reiz māja bij un klēts un rija.

*

Paliec, vakarvējš, kur laisties tālāk?

Kul to labību un kop tās mājas,

Drupas izslauki un sadzen kopā,

Pelnus saviļā pa vienai vietai,

Bedrē saimniekam pie meža malas

Uzber virsū vieglu smilšu kārtu,

Lai tā kaulus neiznēsā vilki.

*

Paliec, vakarvējš, ar smagiem spārniem,

Es ar citu iešu rīta vēju!



Vientuļā augstumā

Cietuma dzejoļi
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Stiprais maigums

Kā cilvēku labāku vērst,

Jūs lietojat līdzekli dīvu:

Pirms sadragāt lepnumu brīvu,

Vājš maigums lai nāk tad sērst.

Es gribu, lai lepnums ir lepnāks vēl

Un lielāks un augstāks varā,

Dzimst lieli darbi tik lielā garā

Dzelzsspēkā lai maigums kvēl.



46

Vientuļā augstumā

Nu esmu es augstu kāpis,

Tik viegli elpo krūts,

Nu brīvs es pēc kā slāpis,

Viss debess plašums gūts.

Tad vientuļāks kļūsi tu dzīvē un garā:

Ne drauga, ne biedra auksti vēji pūtīs,
Un tālais ceļš tev tik nemieru sūtīs,

Bet visas zemes ilgas degs tev krūtīs

Šī augšupdzīve! šī mocība garā!
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Gurdas fantazijas

Ar stipru roku savu vājumu kliedē;

Tas aptumšo prātu un sirdi biedē.

Kaut baismu jūgu tu vienmēr nesi

No sāpēm mīlā izdziedēts esi.

Ironija

To sāpīgo, dzēlīgo joku:

Zemes būtnes cieš bez ziņas;

Lai no ciešanām pestītu viņas

Tām uzliek vezumu moku.
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Mājoklis

Uz tevis es māju sev uztaisījos

Ar torņiem pret debesu spraišļiem.

Es traucos uz priekšu ar soļiem kaisliem

Un atpakaļ neskatījos.

Bet mājas pamats nu neiztur, jūk,

Un brākšķot kā vētrā nams kopā brūk

Un meistaru aprok ar gruvešu kaudzi.

„Te krita meistars un viņa nams," teic daudzi.

„Kad nesīs to gan uz mirušo draudzi?"

„„Ak nē, taču nē! Tas bija tik joks.

Tas vīrs ir jau vesels kā zaļoksnis koks.

Tam kājām uz baznīcu aiziet nav grūti,

Tik satrieca viņa lepno būti.""

„Un kas tad tur nu īsti par grēku?"

„„Viņš gāja ar pārdrošu spēku:

Viņš gribēja būt savs paša dievs

Nu ļaudīm par smieklu viņš palicies.""
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Zobgals

Mans zobgals nu pieloka pūru,

Sicis asaru avots mans silts;

Tā izsmelt var veselu jūru;

Hei! kā tad gaisos ies smilts!

Jūra

Jau seklā jūra par dziļu ir mums,

Tai būs vēl seklākai palikt;

Ne niknumā vaibstus tev salikt

Nu zināms tev uzdevums.
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Norauts pantiņš

Tiek acs man asa un līksma,

Stāj muskuļu raustījums grūts;

Nu viegli uzelpot tīksma,

Tver gaismu un dzīvību krūts.

Smilts

Kā smilts šķiet man filistris prātīgs,

Kas visu tik pelēku redz;

Pret brāzmām tas palicis sātīgs.

Un spīts? Na, to remdenums sedz.
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Vakara lūgšana

Es skūpstu tavu zīmrakstu palagā:

Sirdsmīļā, dusi saldi, dusi!

Mana dvēsele būs tavā tuvumā:

Dusi brīva no rūpēm klusi!

Sirdsmīļā, tik mīļa un laba tu esi,

Sirdsmīļā, mans sargs, man drošumu nesi!

Sirdsmīļā, palīdzi bēdas kad jaud,

Ikdienas kad posts no jauna mums draud!

Zeltputniņ, skrien šurpu, mani spārniņiem skar!

Zeltputniņ, es mīlu, cik mīlēt vien var!
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Vecs strīdus

Vecvecais strīds ir beidzies:

„Kam mīlu visvairāk sirds jūt?"

Mans putniņš ir augšup steidzies,

Man tīkās pie viņa būt.

Piepeši

Šīs ciešanas kā nastas briesmīgas,

No malu malām man virsū sagāztas!

Es nevaru kustināt saslēgtās rokas;

Tik atliek griezt zobus, ciest dusmās mokas.
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Cīņa

Jums šķiet, tā tik bailīgi-gļēva baisma:

Turp neaiziet, kurp nīcība sauc.

Ak nē, tā dzīvības spēkpilnā, saudzošā kaisma,

Kas varenāk cīņā par prātu trauc.

Domās

Man galva ir smaga, drūms man skats,

Vienmēr pie tevis domās es pats.

Par laisku, par vāju, lai tevi celtu,

Zaudēta cīņa kur spēkus lai smeltu?
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Jociņš

Es nevaru vairs bez tevis būt,

Es vēlētos līdz tev pat debesīs kļūt.

Kaut pretīgi man ir debesu zvani:

„Tomēr, Svētais Pēter, laid iekšā mani!

Nogurums

Ak mieru! mieru! Maz gan cerību vīd:

Dziļi dvēselē trīsas smalkas.

Melnpelēki viļņi baltputās spīd,

Pa gaisiem iet auri un šalkas.
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Pasaulīte

šai rokā savu pasaulīti turu,

To aiznest tāltālu no ciešanu lejas.

Uz nākotnes zemi man zaudētas ejas

Kā īsto ceļu rast? Gan mīļā zinās, kuru.

Ne ilgāk

Nav ciešama ilgāk šī aina,

Ka mūsu spēks tiek grauts;

Tā bij mana paša vaina,

Ka mīlulīt's projām rauts.

Nu labi, tad atkal es cīnītājs būšu

Par mīluli savu un uzvaru gūšu . ..
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Mīlulītis

Es mīlu bez gala tevi, mīlulīt'.

Tu sauc mani sauciens man sirdī krīt!

Pie tevis, pie tevis man domas arvien,

Bez tevis man auksts viss un tukšs ikdien.

Es nevaru panest vairs vientulību,

Es grūtību kalnus sadragāt gribu!

Mans mīlulīt', darba kalnus man lemi,

Mēs redzēsim nākotnes zemi!

Sāpju labdarība

Tava mīļā miesa sāpju varā,

Un asaru ēnota acu sposme,

Bezaugļu daudz spēka tev izšķiests garā.

Un gurusi sirds un dvēseles rosme.

Ak, kad rimsies reiz šī sāpju labdarība?

Mans prieks ka nerimst mīlas svētlaimība.
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„Dalītas sāpes - pussāpes," teic gan ļaudis„Dalītas sāpes pussāpes," teic gan ļaudis,

Bet vārds sirdsdabu īsto nav vis paudis!

Manas sāpes divreiz un desmitreiz lielākas tiek,

Ja mīļai manu likteni dalīt liek!

Cerība

Mani cerība atkal reiz pievīlusi;

Mana trauksmainā dvēs'le kā sastingusi.

Bez gala gausi laika gaita sokas,

Es bezspēkā nevaru pacelt ne rokas.
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Gaismu!

Tie māk tik jauki izsamist,

Bet nepazīst gaviļu kaismas.

Tad ejiet jodam nagos krist!

Man vajag gaismas gaismas!

Dzīves acis

No tavām acīm dzīvība zeļ

Ar neatvairāmu varu,

Es nervos jūtu kā pavasaru,

Tava būtne mani augšup ceļ.
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Mana spēja

Ja es tevi iegūt spējis,

Tad diezgan es dzīvojis gan:

Pēc cilvēkiem augstākā censties bij man—

Mans spēks nu to uzvarējis.

Variācija

Mans mūžs esot drupās gruvis?

Mans mūžs kā zelts bijis spožs:

Kas centienos bijis tik plašs gan un drošs?

Kas mīlu tik dziļu gan guvis?
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Neilgi priekš otrdienas

Ko palīdz man tavi baigi,

Tu zelts mans, tu dimantiņš dārgs?

Es redzu, tev nobāl vaigi,

Un briesmīgāks tiek vēl mans vārgs.

Tu mocies ciešanu brāzmā

Un neļauj man palīgā iet;

Arvienu baigākā blāzmā

Mana laimes saule riet.
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Tu saudzē mani, saulsmaršiņ!

Mani moca ciešanu biedi,

Es licis tev līdzi tur būt;

Manas ciešanas mani ziedi;

Sevi dodot, tev ļāvu tos gūt.

Nu jācieš tev augsmes gaitā,

Kad garā kā jūra tu tiec;

Es raugos tavu sāpju skaitā

Bet velti tu gaidīt man liec.

Un ja es neprastu traukties

Līdz vētrās, ko sirds tava jūt,

Mīlas vārdos tad negribu saukties,

Tad mūžam man nemīlam būt!
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Kā dūmi manu logu glaužKā dūmi manu logu glauž,

Un spokainas ainas gars mans auž»

Auž nāvi un slimību vienā audā.
..

Mīlulīt', esi stipra dzīvotjaudā!

Humors

Tam gaita tik ļodzīgi lēna,

Un acīs tukšuma ēna,

Bet āda bāla un sausa,

Ne mata uz spīdošā galvas kausa,

Viss apģērbs driskās, nelabojams.

Viss cilvēks truls un nožēlojams.

~Ko vēlaties, mans kungs?"

„
Kungs?

Gavilē, mīļā! Būt uzticīgs māku!

Tava zelta laime es atpakaļ nāku!"

„Grieta! kur spieķis ar resno spalu?

Kungs! Übagošanai mēs darīsim galu"
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Ikdienas sāpju ērglis skrienIkdienas sāpju ērglis skrien,

Manu miesu plēst zvēriskām slāpēm,

Tad atceros mīlu, kas nesīkst, arvien,

Un atdzimstu jauns no sāpēm.

Variants

Pie manas miesas pamieloties

Skrien sāpju ērglis katru dien',

Plēš mani, nagiem iecērtoties.

Sirds gurst, un miesa postā brien.

Bet tomēr spēks man atjaunoties:

Tā mīla, kas uzvar, un vātis man sien.
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Jocīgas acis

Vai simtiem taukacu, šauras un platas,

No bļodas uz mani dīvaini skatās;

Un katrā es redzu dzelzs treliņu rūti

Ak taukacu zupa, tevi strēbt cik grūti!

Sāpes

„Kas sāpes? Tās aprij sārņus,

Un paliek spīdošais zelts!"

Nē, sāpes lauž lepnākos spārnus,

Un svaigākais spēks tiek šķelts.

Ir tiesa, krīt vājais, ja stiprais to skar;

Bet maldīgs par stiprāko kārtu jums ģiedums:

Ka viņa arvienu uzvarēt var.

Par pasaules gaitu jums nepareizs spriedums.
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Nākotnes cilvēks

„Kas dzīvo nākotnes slāpēs,

Tas nevar bojā iet!"

Tā lepni tu teici sāpēs,

Tas tiesa, mīļā, stāvi ciet'!

Mēs nākotnes cilvēki esam,

Mums nav nekā, ko lūgt;

Mēs jaunu dzīvi nesam

Tik tevis nedrīkst man trūkt.
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Tu sirgsti?

Ai mīlulīt', saulīt, tevi mākoņi māc,

Vēl gribu just dzīvības daili.

Un tu esi slima, man tumšojas prāts,

Visos locekļos jūtu es baili.

Es dodu savu dzīvi, tev veselai tikt:

Mans gars tava barība, mana dvēs'le tavs dzēriens.

Ja tevis man trūkst ko vietā man likt?

Ja es tev trūkstu nav pilns tavs vēriens.

Divi spigulīši

Mans mīlulīt', pie manis tu nevari būt,

Bet dzīvei man mērķis nu jauks.

Mēs bijām kā viens, sirds laimību jūt,

Un tas ir tik daudz! Daudz laba nu plauks.
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Man istabā rieta atspīdumsMan istabā rieta atspīdums

Divas stundas blenš smaidā lēnā;

Bet diena, viss saules ceļojums,

Viss spožums man paliek ēnā.

Ja nākotnes cilvēkam dzīvot lieki-Ja nākotnes cilvēkam dzīvot lieki

Kas būs tad viņa mantinieki?

Viņa manta ir gars; kas mantos to?

Nav smadzeņu, kur lai to ievieto.
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Atskats

Kad skats man atpakaļ tiecas:

Dzīves ceļš bijis brlnum spožs,

Tur lejas zaļzeltainas liecas,

Kalnu augstums baltžilbinošs.

Divi kukainīši pa pļavām skrēja,

Kalnaugstumos lidoja tad;

Divi kukainīši uzvarēja;

Tiem augsme nerimst nekad.



Dziesmu pļava
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Dziesmu pļava

Saules māte pirti kūra

Pašu vidu vasariņu.

Mities, saulīt, nekurini,

Jau rudzītim mati svila.

*

Saule manis nemīl vairs:

Visi silst, visi dzied,

Silst ir man saulē krūts,

Nesilst viena mana sirds.

*

Gana bieza kalna krūts,

Lietus kalnā plaisas plēsa;

Kā lai as'ras negrumboja

Maigi sārtus vaigu galus?
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Dziedot mala pērkoņtēvs,

Dzirnas tukšas nemanīja

Klausi, veci, milni rīb,

Dzirnu akmins guni šķīla!

*

Pērkoņtēvs mežā gāja,

Māte putru virināja

Putra katlam pārkūsoja,

Zemes grīdu pielaistīja.

Pērkons brauca pavasari:

Grumbu grumbas, dūkstu dūkstes

Rati rīb, ūdens šļāc,

Manām druvām lietus lija.
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Gaisos

Gar kalna pakāji,

Debeši veļas,

Galotne liekas,

Vēl augstāk ceļas.

Ceļas un raisās

No zemes vaļā,

Līdzi tur laižās

Debesu daļā.
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No rītus klāts ar rasas lāsāmNo rītus klāts ar rasas lāsām

Viss zemes vaigs.

Caur bālām agras dienas krāsām

Viņš viz tik maigs,

Un debess pāri zilgo ģiedri.
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Nakts ņem mākoņus pilnām saujāmNakts ņem mākoņus pilnām saujām

Baltās, čauganās pūkas kā vilnu,

Noberž spodras mazās zvaigznītes

Un lielo sudraba mēnessripu,

Lai būtu debess dēliem ko ripas kaut

No vienas debess malas uz otru.

Bet izberztos mākoņus nosviež nakts

Gar debess pakšiem, lai brīvs būtu ceļš.
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Negaiss

Guļ mākoņi kā dzeltenpalsi blāķi,
Aiz sila debess ceļas vārīdamās,

Melns, kupls debesis uz augšu nāk,

Tam malas apkārt sarkanas kā liesmas.

Vējš savus ūdenstraukus, mākoņus,

Pār visām malām izgāž pāri skriedams

No tumšas debess riežas pērkoni,

Un spilgti zibens stars no augšas cērt

Ar garām sarkanvara pātagām.

Veļ vāliem krusu, dūcina un spārdās,

Kā bērni zirņu graudus saujām berot,

Un krata savus tumšos debešus

Pār zemi lietus strāvas izgāzdams.

Jau pērkons visus debessūdeņus

Līdz pašam dibenam ir izvalstījis,

Vēl trauku aizsviezdams lej patekas,

Tad aiziet smiedamies gar apvārsni.
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Jūra pēc pērkona

Guļ gluži klusa jūra savā gultā

Pēc aukas naktī un pēc bangu brāzmas,

Tad viņa nemierīgi valstījās

Uz vieniem, otriem sāniem caurā miegā.

Un dūņas putēja kā putas šļakstot,

Un gulta brakšķēja, ka koki kauca,

Pār malām gultas sega svaidījās,

Un ūdens bārkstes kāpas slacināja.

Nu gluži klusa jūra gultā guļ,

Kā gludi klāta sega ūdens līmen's.

Visgarām laistās gaišā debessmala

Ar baltām mākonīšu skarītēm.

Gar smiltīm vīle plandās līču loču

Un viegli sakustoties čaukst kā zīds.

Pa laikiem tikai guļot nopūšas,

Un atkal viegli viņas elpa dveš

Ar vēsi spēcinošiem dvašas viļņiem.
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Pret rītiem tumši stājies priežu silsPret rītiem tumši stājies priežu sils

Starp baltiem laukiem un starp miglas gaisu.

Bet pāri kalniem kāpj no ziemeļiem

Gaišpelēks, bezkrāsains un izplūdis

Un visu dzēsdams puteņmākonis.

Pa tumšām švītrām meži augšup stiepjas,

No melnas upes kalnā uzkāpjot,

Un katra svītra bālē tālāk kāpjot,

Jo gaišāk zīmēdamās pelēkumā,

Līdz beigās vienmuļš balts, bez krāsas debess.
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Aiz manis nāveAiz manis nāve,

Priekšā man dzīve.

Paceli acis,

levelci elpu.

Zeltaini-baltas,

lesārtu svītru

Debess un jūra

Un zilganā zeme.
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Sils stenot smago sniega nastu nesSils stenot smago sniega nastu nes,

Kas katru koku spiež un katru zaru.

Pie zemes liektās galvas drūmi šņāc
Un īgni krata samocītos zarus.

Bet mākon's birdina un birdina,

Un klusi, mīksti pārsla krīt pēc pārslas.
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Kā vālēs velti balti mākoņiKā vālēs velti balti mākoņi

Guļ krastā viļņi sniegā sasaluši,

Aiz rindas rindā tāli jūrā iekšā

Pa lieliem klēpjiem kopā sadzīti.

Ne soļa līdzena: kalns klūp aiz kalna,

Kā cīņā pagurstot tie cēlās, krita.

Tā veikta sastinga, un stingumā

Vēl cīņas nemiers cīņā aicina.

Aiz tālāk pieplakušiem viļņu sniegiem

Sedz jūru ledus skaidrs, gluds, bet ciets.

Kā viznas tēraudbruņas, kuras slēdz

Uz mūžiem slogā piekusušo jūru.

Cik tāli acis sniedz, tik ledus viz,

Tik vietām melnizili plankumi

Ar spodro zaļganumu kopā slēdzas,

Un bāla migla tāli guļ pie apvāršņa,

Viss kluss, guļ jūra, lēni mirgo sarma.
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Zila jūras plāksne, tumšas grumbasZila jūras plāksne, tumšas grumbas,

Baltas putas pilda kuģa gaitu,

Lietus strūklām, sniega vizulīšiem.

*

Miglas blāķi klāja jūras virsu,

Kuģa sirēna sauc vienā laidā,

Grūti elpot piesmakušā telpā.

Dienām cauri liela vientulība,

Tikai augšā vizo lielā saule,

Tikai leja atspīd ūdens tālēs.



Mīlas dārzs
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Kā man dziesmas nedziedātKā man dziesmas nedziedāt,

Es zināju salasāmas:

Mīļā pina zelta matus

Visa grīda dziesmu bira.

Es pa vienai uzlasīju,

Paglabāju azotī.



86

Ardzes dziesma

šorīt saulītes

Meitiņas smēja,

Zil-zaļi-sarkanus

Dzīparus svaidīja.

Rotā! rotā!

„Dieviņa dēliņi:

Ķiz, ķizi, ķizii

Ķer zaļus, ķer zilus,

Neķersi mani!

Rotā! rotā!"

Izbira gražojot

Kalniņos sudrabs,

Mežiņos dimantiņš,

Zaļ-zeltiņš pļavā.

Rotā! rotā!
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Kāda aša brūna vāverīte pa dārzu lēkā!Kāda aša brūna vāverīte pa dārzu lēkā!

Nav vairs bērns, tā strādā, bet kā rotaļā.
Glīta meitene, tik par daudz nodegusi un rupja.

Cik dabiski viņa kustas! Kas tai daļas par pasauli?

Jaunība, jaunība, kā svaigs, auksts ūdens malks!
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Sapni izsapņoju

Sapni izsapņoju,

Brīnumjauku sapni;

Ausa diena, ira sapnis,

Brīnumjaukais sapnis.

Divas dvēs'les, tuvas dvēs'les

Bija vienojušās,

Sakusušas, saaugušas

Vienu dzīvi dzīvot.

Viena dvēs'le, otru dvēs'li

Spēja sāpēs saprast,

Spēja saprast, spēja pacelt

Arvien augstāk, augstāk.

Ausa diena, ira sapnis,

Brīnumjaukais sapnis,

Raudādama, nesaprasta

Aiziet dvēs'le klaidā.

Zilā dzidrē, saltā dzidrē

Viena dvēs'le stinga,

Liesmu dvēs'le spēja dzīvot

Vien tik kvēlē, darbā.
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Platā lapa, vēsētājaPlatā lapa, vēsētāja,

Vēsē manu karstu galvu;

Ceļa malā sēdīšos,

Galvu liekšu tuvu klāt,

Kā tai manai meitenītei

Klēpī galvu guldināju.
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Mīla

I

Visi ļaudis zina, kas tie iraVisi ļaudis zina, kas tie ira,

Visi skaidri zina, ko tie zina,

Un ko tic, to visi tic bez šaubām.

Es tik viens, es nezinu, kas esmu,

Un es nezinu ij to, ko zinu,

Un es neticu ij to, ko ticu.

Es ar skubu mācījos no ļaudīm,

Un es zinu to, ko viņi zina,

Tik es nezinu, vai tā tas ira.

Visi droši dzīvē, es tik nedrošs,

Jo man pamata jau nav zem kājām

Drošas ticības un drošu ziņu.

Kaut jel vienu zinātu es droši!

Lai kaut kur es spētu pieturēties!

Sakiet man vismazākais: kas mīla?



II

Tik maza patmīlība aizkārtaTik maza patmīlība aizkārta,

Par to tik pasmej: laba mācība!

Bet vai bij aizkaršana vaj'dzīga?

Jo mīlas jūtas, tās grib pacilāt,

Tās otra būtni plaukstam redz labprāt,

Un grib tās visu dzīvināt kā saule.

Ikviens sūrst savu kļūdu apziņā,

Un mūžam ilgojas tas diezin kā,

Lai kāds to ieved dzīves skaidrībā,

Ir brūces jēlas, ak, cik jūtīgas,

No vieglas uzpūsmas jau sadrebas,

Tad savā sūrumā tās noslēdzas.
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III

Jau viegla dvesma tevi aizskarJau viegla dvesma tevi aizskar,

Jau elpas vilciens sāpina

Kur, kuslā dvēs'le, likšu tevi?

Nav manim pašam pavēņa.

Vai tīšu vārdu zīdatīnēs?

Vai jūtu mīkstās villainēs?

Vai tevi sildīt mīlas saule,

Vai veldzēt ilgu mēness spēs?

Pa maigām naktīm lēni ejam,

Kad sārtā blāzmas puķe vīst;

Kad mēness pilnā ziedā raisās

Un sudrabspilvas lejā līst.
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IV

Pie taviem zelta matiem valgi vijasPie taviem zelta matiem valgi vijas,

Ir cilpas izmestas un viltus tīkli,

Ik mata galiņā var aizķerties,

Ik sprogā ievlties, ik pīnē pīties.

Tev katrs matiņš spīdīgs zelts un vijīgs,

Ik mata galiņš pacelts, pāršķēlies,

Kā odzes galviņa ar dzeloni,

Un guļ un šaudās saulē gozēdamies.

Tu vienā mata galā mani karini,

Kā bērni drostaliņu aukliņā.

Kā asu bultu sētas acu skropstas,

Kā šķēpi tavi acu stari dur.
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V

Caur miesām sīkas ugunsdzirkstis līst.Caur miesām sīkas ugunsdzirkstis līst

Uz sirdi atstrauj visas asinis,

Kā zāle vaigi bālst un lūpas dreb.

Tev magonīšu gultu taisīšu

Un klāšu sārtu rožu paladziņu,

Uin tavu sirdi atkausēšu smiekliem.

Nāc vizēdama, mana visumīļā!

Ar ievu ziedu zaru rociņā,

Skan sudrabzīlītes un zelta vaiņags.
'

Tev apkārt samta svārkos vabolītes

Un ziedā kukainīši līdzi mirdz,

Tev laime līdzi iet pa labai rokai.

Pie tevis turas mana dvēsele

Kā lietus lāsīte pie zaļās lapas,

Tu manu krēslu iecel saules pusē.

Ar savas dvēs'les reibinošo vīnu

Tu mani dzirdināji visu mūžu,

Man dzīves nav bez saldā dzēruma.
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VI

Man rokas tagad siltas ir -Man rokas tagad siltas ir

Tu viņas spiedi;

Man acis tagad gaišas ir

Tu viņās ziedi;

Un smaidi ir

Man mutē, kopš tu lūpām viņas skāri,
Un kopš tu spīdi man pār dzīvi pāri,
Man dzīve dārga ir.
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VII

Nu kas tev ir šī zeme un šie ļaudis?Nu kas tev ir šī zeme un šie ļaudis?

Nu lai tie nemīl tevis, mīlu es!

Kas daļas tev? Kad mēs tik kopā esam!

„Vai tie to ļauj?" Nu bēgsim! „Kurp? vai

nāvē?"

Nu lai! kad kopā! „Tu jau zemes bērns."

Es visu spēju atdot. „Zvaigznēs salsi."

Kad tikai dzirdu tavu soļu balsi.

Ak, neej, neej tikai prom no manis!

Tad viss vēl labi būs.
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VIII

Reiz bija gan meitiņa -Reiz bija gan meitiņa

Kā puķe, par puķi skaistāka!

Kā mēnesis bija tik maiga!

No viņas plūda liega zaiga.

Kā saule viņa bij tik zvīļa,

Tik laba, laipna un tik mīļa
Kad viņa nomira,

Šķiet, saule par puķi to pārvērta,

Par mūžīgu miņu man atstāja.

Jau ilgus gadus

Augus un puķes skaitu sev radus.
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IX

Kad tu pie galda sēsties,Kad tu pie galda sēsties,

Kaut nerunā nekā,

Es topu mierīgs un svinīgs

Kā sestdienas vakarā.

*

Mans darba drudža steigums

Un reibums izbeidzies,

Un rokas gulstas klēpī,

Jo nemiers norimies.

* /

Es eju rokas mazgāt,

Lai balta āda spīd,

Pār tavām drēbēm lēni

Tās glaudot pāri slīd.

*

Miers viešas līdz pat sirdij,

Tā klusa, klusa kļūst,
Un visas saites raisās,

Un irst, un kūst, un kūst.
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Lielajā piektdienā

Septiņas sāpes

Sievietes sirdi:

Pasaules Pestītājs

Krustā kalts,

Pasaules Pestītājs

Sievietes dēls!

„Vai ir vēl sāpes

manām?

„Septiņi zobeni,

„šķeļ sirdi man!"
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Man krūtīs dzīvo mīla bagātaMan krūtīs dzīvo mīla bagāta,

Kā dziļā jūra, pārpilna līdz galam,

Kas ilgās kūsā savas bangas velt

Un pasaulstālo zemes augumu

Ar dzidrām rokām mīļi skaut un glaudīt,

Un dzirdīt izslāpušos tuksnešus,

Un sausās, neauglīgās smiltis veltīt

Ar zaļu zelmeni un palmu audzēm

Kur manim izliet balto jūras mīlu?

Šīs biklās sirdis cieši aizslēdzas,

Kā gliemezis iekš sava šaurā nama;

Tās baidās baltās laimes lieluma,

Kas siržu tumšos kaktos saspriestos

Un sienas izplešot uz baudu vestu •

Bet, vai tu nejūti,

Ka tava laime viņus salauztu,

Un sirdis izplešot, tās pušu plēstu?

Viss viņu asins joņos izšķiestos

Tu nāvi viņiem nes, ne jaunu dzīvi

Bet pēkšņais jonis baltas laimības!

Kas garā dzīve vienos sīkumos?

Un mūžam saules vērsmi nesajust!

Aiz bālām bailēm, ka tik nemirtu,

Jūs dzīvot neiedrīkstat

Jums visiem jāmirst, spēka jums nav diezgan

Bet zemes visu augstāko
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I debesis, i sauli pat

Jūs spējat iemantot, ja atdodat

Šo sāpju apnicīgo dzīvību

Par savu sauli





Epigrammas

Motto:

Man jāšķir bij šie pantiņiMan jāšķir bij šie pantiņi

Ikviens uz savu lapas pusi,

Tie kopā celtu sadursmi,

Tiem daba ērkšķus iešuvusi.

Rainis
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I

Pasaule

Ar savu zvēro saulesaci skatās

Uz tevi pasaule teic, vai tu spēj

Tai acīs lūkoties?

Tās pasaules, kas guļ aiz rīta zvaigznes.

Tāli pērkoņi dūcTāli pērkoni dūc,

Debesu malā rūso,

Bēdz tu, kas puķes plūc,

Mākon's pāri drīz kūso.
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Kad puķe nakti dus - ko viņa sapņo?Kad puķe nakti dus ko viņa sapņo?

Kad mēness vientul's iet, vai viņš ko vēro?

Kad migla augšup ilgās vijas, ko tā vēlas?

To skaidrā zvaigzne zin.

Mūžīgā mirdzumāMūžīgā mirdzumā

Zeme staigā,

Sildās saules

Vizošā vaigā.
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Tauriņi ir gaisa dzīvie ziediTauriņi ir gaisa dzīvie ziedi,

Bet puķes apmiruši tauriņi.
Un spigulīši dzīvas zvaigznītes,

Kas nav vēl aizlaidušās debesīs.

Tumsa guļ vēl silāTumsa guļ vēl silā,

Gailis spārnus jau cilā,

Spārni sarkani, blāzmas sārti,

Aiz tiem atveras rīta vārti.
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II

Tiem skaļi smiekli ritTiem skaļi smiekli rit,

Kā strautiņš čalo

Kas dzird, ko pulksten's sit?

Vīns raizes skalo.

Nezin kustoņi, ka viņiem jāmirstNezin kustoņi, ka viņiem jāmirst.

Cilvēks vien tik zin par savu nāvi;

Bet nava tāda kustoņa, kas smietos,

Cilvēks vien tik nāvi zinošs smejas.
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IIISākums bij brēkas un raudas.Sākums bij brēkas un raudas.

Beigums būs vaidi un nāve.

Vidū ir laime un prieks

Sažņaudz tos dzelžainais loks.

Spīd rīta rasas pilieniņšSpīd rīta rasas pilieniņš

Kā saules staru prieks;

Var diena īsta pērle būt

Un gadsimtenis nieks.

(Gotfr. Kellera)
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IV

Ko tās te der? Tās asarasKo tās te der? Tās asaras,

Par sevi pašu raudātas.

Veltīgi lejamas,

Smejamas.

Man nava vairs nekā, ko vēlētiesMan nava vairs nekā, ko vēlēties,

Tik viens ja tas tā var vēl nosaukties:

Nevienu cilvēku vairs neredzēt,

Lai sirdi klusumā var nogremdēt.
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V

Sausas acis

Acis sausas izraudātas,

Vaigi dziļi izvagoti.

Nost no vaiga liekais tauks,

Nost no acīm liekais laipnums.

Vai tava miesa salkumu var dzēst.Vai tava miesa salkumu var dzēst,

Kad cits iet viņas vietā ēst?

Nē, nē. Bet saki, kā tavs gars to ries,

Ka cits par viņa slāpēm spriež?
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VI

Zemi lai ira vai cikZemi lai ira vai cik

Tie, kas zinoši neslavu ceļ,

Tomēr vēl zemāki brūk

Tie, kas neslavai tic.

Viņš atklātībā uzbrūk manViņš atklātībā uzbrūk man,

Kaut slēpu turot mani ciena

Vai naidnieka, vai drauga loma der?

Neviena.
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VII

Kādas agras salnas kostsKādas agras salnas kosts

Bērzu pumpuri t's?

Tikko dzīvot esi sācis,

Tu jau gribi mirt?

Mīla top trulaMīla top trula,

Naids top ass,

Sajūsma izkūp,

Laiks top mazs.
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VIII

Mazas dienas, lielas dienasMazas dienas, lielas dienas

Visas lielas tā kā vienas,

Lai tev ceļi gludi klājas,

Turp, kur darbs un īstas mājas.

Es to savu sirdiEs to savu sirdi,

Kur lai viņu lieku?

Vējš bez darba apkārt skraida;

Vēja šūpolītēs likšu,

Lai tam vējam darbs.
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IX

Skaistums tavs pienākums -Skaistums tavs pienākums

Stāv tavā varā;

Augstākais sasniegums

Ir tikai garā.

Kultūra, māksla un dzejaKultūra, māksla un dzeja

Ir līdzeklis reizē un mērķis;

Spēku tie cīņā jums dod,

Cilvēci augstāku ceļ.
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X

Tautai

Kad esi liela tu uzvarā pasauli gūsi;

Kad esi cēla tu pasaules dvēsele kļūsi.
Kad neesi lielā, tad topi cēlā

Un dedzi baltā sāpju kvēlā.

Agrā loma lai top tev ij vēlā.

Ilūkstes pamatskolas II klasei

Jūs mani sveicat, mīļie bērniņi,

Jūs tuvākie no manas dzimtenes,

Lai garasaulē ved jūs likteņi,

Un dzimtenei caur jums lai labi klājas
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XI

Nauda un bauda

Ko tu dzenies, ko tu gribi?

Naudu.

Ko ar naudu sasniegt gribi?

Baudu.

Vai tu nezaudēsi darbam

Jaudu ?

Vai jau nejūt' nākamības

Draudu?
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XII

Jūs vēl to ziņu nezinātJūs vēl to ziņu nezināt,

Tik smagas jausmas nojaušat;

Jums ar' nekad tas netiks teikts,

Līdz viss būs izdzisis un beigts.

Un cīņa - tas ir veikt un bojā ietUn cīņa tas ir veikt un bojā iet,

Ir telpas izkarot priekš labāka,

Ir pašam sevi mirstot piepildīt,

Ir pašam sevi veikt un gavilēt.
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XIII

Aiz manis tukšumsAiz manis tukšums,

Man priekšā tukšums

Un es lai no tiem

Pasauli taisu?

Kā atbalss klintīsKā atbalss klintīs

Dus tālās nākamības ģintīs

Tas pestīšanas vārds.
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XIV

Tad tik vari sākt tu jaunu dzīviTad tik vari sākt tu jaunu dzīvi,

Kad tu veco izbeidzis līdz galam,

Kad tu vari aiziet katru mirkli,

Kad nekas tev nav vairs jāpadara.

Nāvei nav varas to paņemt, kas mūžam ir nemirstīgs tevīNāvei nav varas to paņemt, kas mūžam ir nemir-

stīgs tevī:

Darbos mūs vadīs tavs gars, sirdis mums sildīs tavs

vārds.
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XV

Dvēs'lē telpasDvēs'lē telpas

Sevi visu vērst, savas stīgas izstiept,

Tālēm pāri laist, visas malas uzņemt,

Pasaules plaisas slēgt.

Dzīvība

Tas mūsu mūžs, un tāda mūsu saule,

Un gaismas acumirklis vienīgais:

Ne visos mūžos atpakaļ vairs nenāks
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XVI

Ej audzi nu atkal vēl pilnīgākEj audzi nu atkal vēl pilnīgāk.

Kā lauks, kas pārlaidis vēju:

No tāles tev bērnu sirds nopūtas nāk

Mazs debestiņš spirdzina sēju.

Talis

Jo laiks visgudrākais, jo atklāj visu;

Jo tilpums lielākais, jo aptver visu;

Jo gars visašākais, jo sasniedz visu.
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XVII

Simtu jaunu domu dod viens mirklisSimtu jaunu domu dod viens mirklis,

Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis.

Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā

Vai tu redzi, cik tu bagāts esi?

Visvarenība

Likten's visvarenību

Ir devis ij tev!

Uzturi savdabas likumību

Un tici pats sev!
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XVIII

Elementāras varas

Kas to gan zina, vai šīs varas dzīvas

Jeb plaši izmētāti milzu kauli

No aizmūžības spēkiem guļ bez dvašas.

Tik vienaldzīgas tās, tās necīnās

Un liekas padodas, bet savu ņem.



Domu vēji
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Ko tu vakar iedomājiKo tu vakar iedomāji,

To tu šodien aizmirsīsi,

To tu rīt jau atvairīsi.

šalkodami, svilpodami

Jaunu domu jauni vēji,

Viļņos cauri tavai būtei.

Senu domu smilšu saujas

Izbārstīsi apkārt sevi:

Pīšļi, ko no drēbēm krata.

Stiepjas dzīva mākoņčūska

Pakaļ auļojošam autam,

Putekļus ber gājējacīs.

Putoša un putekļota

Aizput tavu domu teka,

Rauta pretī jaunām tekām.
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Likteņa vētra

šurpu un turpu mūs liktens svaida,

No nelaimes laimē ceļ

Un, pēkšņi atpakaļ nelaimē grūzdams,

Lauza mūs mūžam, kā kokus vēji.

Bet kuri galīgi nesašķīst,
Tie lokoties spēcīgāk sulas dzen

Un sīksti un šmaugi stāv simtiem gadu,

Ne pēdas neatkāpjas no savas vietas,

Pret visu niknāko negaisu krūti:

Tad labāk jau lūzt

Un krītot apsit visapkārt ap simtiem asu

Ēkas, laukus un sīkākos kokus,

Ka gadiem vēl bailēs vareno piemin.
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Laime

Ar kara troksni

Vis nenāk laime,

Kā taures skanot,

Kā pērkons dūcot.

Tā nāk nemanot,

Kā silta diena

No augšas lejas,

Nāk velgu sūcot

No zemes sejas.
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Ne naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktuNe naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktu,

Kad savas dziesmas klusi veidoju
...

Es tikai aprimt nespēju,

Uz āru laužas viss, kas dvēs'lē mīt,

Kas vēlas dzimt.

Es sevi saprast, izteikt nepārstāju.

Mans koks bij apcirsts, visi zari lauzti,

Bet sulas ritēt nepārstāj

Un veidus dzen no jauna.
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Velti meklējumi

Vai nav velti visi meklējumi?

Ak, tik mocoši un nemitīgi,

Ka vai vienās ugunīs deg slimnieks.

Jaunu dzīvi meklē tu, kam tās tev vaj'ga?

Vai tev nava jau par daudz šīs vienas vecās?

Vai no tās tu mūžam necieti jau diezgan?

Vai tad atpūtas tev nevaj'ga jel reizi?

Vai tad tā tev spēka pietiks ilgam?

„Klusi! atpūta, tā neder garam

~Kaut vai velti visi meklējumi!"
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Ne sava dzīve cilvēkam ir svarāNe sava dzīve cilvēkam ir svarā,

Bet sava patika (jo valda sirds).

Kad lūdz tev padoma, tad apdomā,

Pirms pašu lūdzēju un tad tik lietu:

Tam dot tik to,

Kas viņam ir jau, ko viņš cer, ko grib.

Kad teiksi: pienākums, viņš teiks: tu skauģis.

Kad to, kas tev šķiet labs, viņš teiks: tu muļ-

ķis.
Kad to, kas der tā būtnei, būsi liels,

Bet tevi nīdīs vairāk kā jebkuru.

Dod padomā tik to, kas viņam tīk

Un tevi gudru teiks un labu slavēs.
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Pa jokam

Krūtīs laužas, aizžņaudz kaklu,

Pušplēsts kliedziens caur zobiem spiežas
...

Kas tās par sāpēm, kurš gan to sacīs?

Kurš savu dziļumu gribēs atklāt

Pasaules spriedumam, pasaules smējumam?

Nieks manim nekaiš viss tik pa jokam!
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Vasara dienvidos

Visu dienu es gulēju smiltis.

Lēni vizēja ezers, un līksmi

Cauri retajiem pavēņu krūmiem

Ezera spogulī kalni lūkoja sevi,

Koši zaļi un balti spīdošiem ciemiem;

Bet attālāk

Stāvēja drūmi un nikni

Nāves pelēki augstākie gali

Bez zāles, bez dzīvības,

Kaili, klusi, baidoši klinšu blāķi,

Nesasniedzami tāli pār mākoņiem pāri

Bezgala vientulībā un vienaldzībā.

Ak, tas ir augstākais, ko šinī saulē var sniegt;

Bezgala vientulība un vienaldzība!

Kas tik attālu stāv no mīļajām lejām,

Kur visu dienu var gulēt sildītās smiltīs,

Lūkoties ezera vizmā un zaļajos krastos,

Bet tā tik attālu stāv,

Ka pusdienām un dienām līdzi viņai ko iet

Un nesniegt.

Tie kalnu gali,

Tie nezin vairs dzīves priekš sevis;

Mūžīgā ledū tie bruņoti ziemu un vasar';

Mākoņu ēnas tiem pāriet pār pieri kā domas,

Reti ērgļi velk savus izstieptus lokus;

Gaisa kuģotājs paceļas ziņkārīgi telpā

Un top no gaisa virziena aiznests garām
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Bezgala vientulībā un vienaldzībā,

Kur nevar dzīvot sev tīkamu dzīvi.

Bet visas lielās domas no turienes atnāk,

Un lielās jūtas, kas visu pasauli veldzē,

Tās sūta lejā tie kalni kā svētīgu velgu

Dūcošās straumēs,

Un ļaudis iebrēcās piepešās bailēs,

Kad kalnu gāzieni lielās domās un jūtās

Aizrauj tiem putekļu būdas prom,

Visu gadiem sakrāto mantu un lūžņus,

Un pašus līdzi mutuļos aiznes pār zemi,

Kur līdz šim rāmi

Varēja dienām gulēt sildītās smiltīs,

Lūkoties ezera vizmā un zaļajos krastos.

Bezgala vientulībā un vienaldzībā

Briesmas mūžam tur stāv un nelaižas klāt.

Bet kas ir aiz tiem tur, ko tas tur rod?

Briesmas atkal, tik lielākas vēl,

Un glābiņa nav tur nekāda vairs.

Kā turpu lai tieku?

Tik viņa domas un jūtas

Kalnu gāzienos lejā laižas.
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Spēks un sāpes

Ko spēks ar sāpēm lauzties sāc,

Cik reizi tevi sāpes māc?

Lai viņas māc, ne viņas veic,

Kad spēks to īsto vārdu teic,

Tās savai gribai kalpot spiež:

Pret dusu savās krūtīs griež.
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Aiz robežām

Es izbaudīju sāpes līdz pat galam,

Un tur nav viņām gals, kur ceļ tās lielu,

Kur sāpot projām aizdod visu sirdi

Priekš citiem un priekš visiem.

Vēl dziļāk sāpes grauž, jūs nezināt,

Jo viņas slēpjas vairāk, jo iet dziļāk:

Par sevi pašu grauž, par mazumu,

Un nav nekā, kas spētu celt un veldzēt.

Es izbaudīju sāpes līdz pat tam,

Līdz niecīgumam, tur, kur beidzas cilvēks

Es visu zinu. Bet man nepietiek:

Es nemīlu to sāpju zemumu

Un nevāļājos tais spilvenos.

Man vairāk vaj'ga lieluma un vairāk,

Man vaj'ga pāri cilvēkrobežām:

Ne pāri tam, kur nīkst un beidzas cilvēks,

Bet tam, kur aug un sāk un ceļas cits,

Kas pāri zemumam un pāri sāpēm.

Man vaj'ga vērst un vairot sevi visu:

Pēc vairāk redzēta, pēc neredzēta,

Pēc manin domāta, aiz robežām.
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Fātums

Pusaizmiegtām acīm

Tie staigā apkārt

Un klusos, krēslainos kaktos

Sapņo un gulšņo.

Dīvainas ainas

Nesakarīgi, neskaidri klaido

Pa viņu nokārtām galvām

Viss viņus baidām šķiet:

Nesaprotamas izbaiļu briesmas

Pilda tiem sirdis un pasauli ārā,

Visapkārt noslēpumi glūn,

lespiesties tanī nedrīkst neviens?

Paša visuma dziļākā dzelmē

Šausmas ņirdz

Tas tas fātums, tas likten's, tas dievs.

Viņu ar drebuļiem bijā šie ļaudis

Līdzi pirmatnes dzīvniekam,

Bikliem pus-cilvēkiem un pus-zvēriem

Ar tumšiem neizprotamiem prātiem.

Migla un krēsla

Tas viens un viss,

Tā bijis, tā būs

Nespēcīgi tur cilvēki sitas:

Lauzt un kliedēt tos nevar.

Nedz iespiesties tanīs spēj,

Nedz pacelt jel skatus,
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Nedz asināt prātus

Nedrīkst neviens:

Tā ir tā gudrības dziļākā dzelme.

Tā dievība neaizkarama guļ,

Kas plīvuru ceļ, tas krīt,

Un viņam seko nāve un lāsts

No atlikušajiem bijušiem ļaudīm.

Kas svētumu aizkar,

Gribēdams izprast,

Tas nelga.

Tam sveša gudrības dziļākā dzelme.

Nokar galvu un aizmiedz acis,

Sapņo un tici

Un noslēpumainās bijās trīsi

No neizprastā

Tāda tā mācība ir

No šīs gudrības dziļākās dzelmes.

Tā mācība neder mums vairs,

Mēs esam dzīvi un darām dzīvus,

Mēs gribam izprast, mēs gribam zināt

Un zinot un izprotot gribam

Mēs darīt darbu.
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Ak, diemžēl, jau vecs un gudrs esmuAk, diemžēl, jau vecs un gudrs esmu,

Redzu visu to, kas jums ir apslēpts.

Tikai prieku nedod tas nekādu.

Tagad saprotu, kas bijis ir, kas agrāk

Likās noslēpums un baigs vai mīlīgs.

Paredzu ir to, kas draud, kas gaidāms;

Varu tam priekš laika iet no ceļa.

Varu brīdināt, bet neklausa un nelīdz,

Jo jūs redzat vizmu tik un ēnu.

Zinu, zinu to, kas būtu darāms,

Tikai nedaru, un laiks mūs aiznes.
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Darbs

Kas ir tas darbs,

Par kuru vien tu mini man,

No kura visa runa skan

Un spulgo skats?

Tas darbs tu pats:

Tu pats, kas dabas kustībā,

Kas izdodi sevi visumā,

Kas aizej lielā pilnībā

Darbs, daba, pats.
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Neredz vēl gluži jauno un prātu?Neredz vēl gluži jauno un prātu?

Es zinu sen: man nav ko redzēt.

Veca tava ziņa, kā trūdu serde.

Tad raugies pats:

No tava vēlējuma ir nācis un noticis;

No tava spēka ir radusies radība!

No tavas mutes pūsmes ir uzpūsta dzīve,

Un tapis ir kas no itin nekā.

Tavs vēlējums vien un griba un gars

Bez tavu roku, bez tavas galvas un domu,

Ir radījis dzīvi!

Ej un zini.

Un vēlāk ar savu gribu spējāk,

Lai ātrāk notiek un nāk tas, ko vēlas;

Un lai tev pašam reiz līdzēt var,

Ka nesūdzas vairs.

Es negribu vairs.

Un lai tu negribi vairs, tad tomēr taps.

Bez tavu roku, bez tavas galvas un domu,

Bez tevis paša arī taps

Tas, kas tu esi, jo doma ir spēks,

Un tu tā doma.

Lai, lai, kas man?

Man jāiet tālāk, jo esmu cita doma arī.

Ej!
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Aiz vakara, rītaAiz vakara, rīta,

Aiz rudens un sala

Viens mirklis tik īss,

Kas vidū trīs,

Kā zobens cauri dzirkst,

Tam līdzi dzīve caur nāvēm švirkst.
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Mana roka, kāds labs instrūments tu man esi!Mana roka, kāds labs instrūments tu man esi!

Mana kāja, cik maza un tomēr spēcīga, es tevi ne

par ko neatdotu citam.

Mans vēders, tu labi dari savu darbu, es tevi ku-

rinu, un tu labi sildi visu miesas celtni. Tu

man labi kalpo, ne es tev, ko tu varētu pavēlēt,

tu muļķa nerrs. Bet kalpo tu labi.

Mana galva, mans lepnums, tu man pārvaldi visu

miesas celtni, kā labs muižkungs muižu. Ar

tevi es sev iegūstu, cik man vaj'ga no ārpasau-

les, ar tevi iegūstu ziņas, ar kurām aptvert ap-

kārtni, ar tevi iepazīstu sevi pasu un redzu sevi

kā spogulī. Tu mans lielākais ieroci, mana

galva, tikpat liels kā sirds.

Mana sirds, tu mans siltums, ar ko pasauli sev daru

pieejamu un tieku pasaulē pieņemams.

Es bagāts esmu, kam tikdaudz rīku un mantu, es

savu bagātību gribu kopt, es spodrinu savu nazi,

es baroju savus locekļus, es vingrinu savus

spēkus.
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Vielu klauši

Jā, es zinu, kad mirstu, tad man ir gals,

Izliets ūdens izgaro un top uzsūkts.

Tad manas būtnes daļas pa zemi izklīst,

Lai mūžam vienā kopā nebūtu vairs.

Tik manu miesu vielas vēl mūžam paliek

Un mana gara iespaids un darbība ļaudīs,

Cik ilgi atmiņa manu vārdu vēl min.

Jā, es zinu, tām vielām ir pārvarīgs likums.

Un tam likumam klausīs ij manas miesas,

Pirmatnes sastāvā atpakaļ krītot.

Bet es negribu krist.

Un mana griba ir arī spēks,

Un viņa top nesta no dzīvības spēka,

Kam pašam savs likums un sava būtne.

Tas vielu būtni lauž un dala, un samaļ,

Un griež tās lokā, un pārvērš pēc sava prāta,

Ceļot no tām savas dzīvības miesas un gribu,

Un tevi, un mani, un tūkstošus radošus veidus.

Un kamēr dzīvība miesās, tas klausa tik tai.

Bet vielu radniecībai un likumam jāklust,

Līdz dzīvība mirst

Un vielu atomus atlaiž pa brīviem reiz

No saviem klaušiem.

Es arī gribu valdīt par pirmatnes vielām

Un spiest viņas klausīt manām miesām un man:

Celt tās un jaunot un daiļot uz gadu gadiem
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Par krēslu un pamatu radošam garam,

Kas savu sēklu kaisa pa tūkstots laukiem

Un audžu audzēm

Un tūkstots gadiem.

Es uzturēt gribu to dzīvības veidu, kas mans,

Dot viņam laiku, lai iztēlo sevi līdz galam,

Lai valda pār vielu un pasauli veido,

Un savu dzīvības noslēpumu, un spēku,

Simtkārt vairotu, krātu un paasinātu,

Lai pilnībā aizdod uz līdzcilvēkiem

Vēl mūžos vairot!
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Lielās līnijas

Lielās līnijās pret zemi liecas debess:

Augšā blāzmo mākoņi no saules liesmas,

Lielā jūra pretī spulgo gleznu krāsās.

*

Otrā puse līdzi visa tumši zila,

Tumši zilā laistās melnas plankum-saujas,

Priežu slaikās līnijas no tām tek lejā.

*

Jūras pusē baigi pamirdz bākas luktur's,

Zemes puses tumsā droši zvaigznes lēca,

Zūd ij krāsas, zūd ij trokšņi, zūd viss sīkais:

*

Lielās līnijās riets vienkāršo man dabu,

Lielās līnijās ij liecas dzīves loki.





Bibliogrāfiskas piezīmes

1897.

Cietuma dzejoli. Še ievietotie 40 dzejoli ir daļa no tiem

Raiņa dzejoļiem, ko viņš sarakstījis Poņevēžas, Liepājas, Rī-

gas cietumos. Dzejoli rakstīti uz astodalformāta lapiņām ar

Raiņa roku. Dzejnieks sacerējis tos vācu valodā, lai žan-

darmērija varētu izcenzēt, jo latviski tā nepratusi. Daudzus

virsrakstus dzejoļiem Rainis licis latviešu valodā. Še iespie-

stajiem dzejoļiem gandrīz visi virsraksti pirmtekstos ir lat-

viski, izņemot tikai dažus, kas tā tad še parādās tulkojumā:

~Stiprais maigums", „Vientulā augstumā", «Gurdas fantāzijas",

„Jociņš", ~Neilgi priekš otrdienas", „Tu saudzē mani, saul-

smaršiņ!"

1899.

Pa jokam. lesp. „Dienas Lapas" sīk. fel. 1899. g. Nr. 71.

1900.

Dzīvība. Sac. 8. 12. 900. Pirmiespiedums.

Elementāras varas, Sac. 1900. Pirmiespiedums.

1901.

Tiem smiekli rit. Sacerēts 1901. g., iesp. „Jaun. Ziņ."

1934.. 254.

Laime. Sac. Slobodskas laikā. lesp. «Jaunākās Ziņās"

1935., 280.

1903.

Man krūtīs dzīvo mīla bagāta. lesp. „Mājas Viesa
Mēnr." 1903. 22 lp. kā fragments no kādas lugas, kas palika

nepabeigta un 1925. g. iespiesta ar nosaukumu „Kurbads".
~Dzīve un darbi" X.

1904.

Nakts ņem mākoņus pilnām saujām. Sac. 1904. g., uz-

glabājies divās redakcijās. Pirmajā bez virsraksta, otrā ar
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uzrakstu: „ā la Nordseebilder". Radies, acīm redzot, sakara

ar Heines tulkojumiem. lesp. „Jaun. Ziņ." 1935., 173.

1905.

Fātutns. Sacerēts 1905. g. septembrī. lespiests vispirms

„Dienas Lapā" 1923. g. Nr. 1. ar virsrakstu «Vaļējām acīm",

atkārtots „Jaun. Zin." 1924. g. 202. num. un no jauna iesp.

turpat 1931. g. 256. num., atlaižot nost pēdējās 3 rindas.

1906.

Es savu mūžu bijis cīnītājs. Sacer. 1906./07. Pirm-

iespiedums.

Tautas garam. Sacerēts 13. jūnijā 1906. g. kā ievads
nodomātam epam par 1905. un 1906. gadu notikumiem Lat-

vijā. Vispirms iespiests žurnālā „Izglītība" 1909. 11, 657., no

kurienes še pārdrukāts. Paplašinātā veidā ar nosaukumu

„Brīvības gars" iespiests „Jaun. Ziņ." 1921. Nr. 290. un saīsi-

nātā veidā atkārtots turpat 1932. g. 240 num. ar nosaukumu

„Tautai". Paturam še pirmiespieduma veidu un virsrakstu.

Mātes un dēli. Fragments no augšā minētā epa. Sace-

rēts 4., 17., 27. maijā un 6. jūnijā 1906. g. lesp. ~Daugavā"

1935. Nr. 7.

Tautas vats un tautas gods. Fragments no augšā mi-

nētā epa.

Likteņa vētra. Pirmteksts uzglabājies ar atzīmi 15. 6. 6.

lespiests „Jaun. Ziņ." 1932, 89.

1907.

Atmosties, dzelzs. Sac. 1. 3. 7. lespiests krājumā «At-

vases" II 1908. g. ar virsrakstu „Almogavaru dziesma". Še

paturēts virsraksts, kāds tas pirmrakstā.

No rītus klāts ar rasas lāsēm. Sac. 1907. lesp. „Jaun.

Ziņ." 1935., 173.

Plata lapa, vesetaja. Sac. 31. 7. 7. Pirmiespiedums.
Pār dzimtenes laukiem. lesp. rakstu kr. „Kopums" I

1907. g.

1908.

Jūs vēl to ziņu nezināt. Sac. 17. 5. 8. Pirmiespiedums.

Mīla. Sac. 18. 6. 8. lesp. „Jaun. Ziņ." 1935., 145.

Man jāšķir bij šie pantiņi. Sac. 8. 6. 8. Pirmiespiedums.

Iliņš. No lugas fragmenta ar līdzīgu nosaukumu. Sac.

1908. Pirmiespiedums.

Kā vālēs velti balti mākoņi. No lugas fragmenta „Iliņš".
Sac. 1908. Pirmiespiedums.
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Pret rītiem tumši stājies priežu sils. No „īliqš", 1908.

Pirmiespiedums.

Un cīna tas ir veikt un boja iet. No „Iliņa", 1908.

Pirmiespiedums.

Pasaule. Sac. 1908. Pirmiespiedums.

Vai tava miesa salkumu var dzēst. Sac. 1. 5. 8. Pirm-

iespiedums.

1909.

Dvēs'lē telpas. Sac. 1909., iesp. „J. Z." 1935., 104.

Gaisos. Sac. L 2. 9., iesp. „J. Z." 1935., 104.

Mazas dienas, lielas dienas. Sac. 7. 4. 9., iesp. „J. Z."

1935., 52.

Ne naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktu. Sac. 19.

10. 9. lesp. „J. Z." 1936., 2. apr.

1910.

Aiz vakara, rīta. Sacerēts ap 1910. g. lespiests „J. Z."

1935., 52.

Ej audzi nu atkal vel pilnīgāk. Sac. 18. 7. 10. Pirm-

iespiedums.
Velns un goda vīrs. lesp. ~Ausekla" kalend. 1910. g.

1911.

Kurbads. Sacer. 27. 7. 11. No lugas fragmenta ar tādu

pašu nosaukumu. lesp. 1925. „Dzīve un darbi" X.

1912.

Imants. Sac. 1912. lesp. 1925. lugas fragmentā ar lī-

dzīgu nosaukumu. Kop. r. X sēj.

Ko tās te der? Tās asaras. Sac. 28. 5. 12. Pirm-

iespiedums.

Ne sava dzīve cilvēkam ir svarā. Sac. 24. 3. 12. lesp.

~J. Z." 1935., 122.

Spēks un sāpes. Aizsākts 19. 6. 8., pabeigts 16. 8. 12.

lesp. „J. Z." 1935., 69.

1913.

Aiz robežām. Sac. 19. 1. 13. Pirmteksts uzglabājies

mašīnrakstā. lespiests „J. Z." 1931. g. 239. num. ar virs-

rakstu „Aiz robežām" un turpat 1935. g. 207. num. bez virs-

raksta. Atstājam še virsrakstu, kāds pirmajā iespiedumā.

Vielu klausi. Aizsākts 14. 6. 6. g., pabeigts 4. 10. 13.

lespiests „J. Z." 1921. g., 293., ar nosaukumu „Vielu klausi"',



152

atkārtots turpat 1931. g., 204. num. ar citu virsrakstu: „Kad

mirstu". Še virsraksts paturēts tāds, kāds pinniespiedumā.

1914.

Tautai. Sac. 8. 7. 14. Pirmiespiedums.

Ardzes dziesma. Sac. 1914. Lugas „Zīles vēsts" frag-

mentā. Pirmiespiedums.

Veļu vēji. Balāda sacerēta 9. 7. 14. Nodala no ga-

rāka dziedājuma „Talsu tiesa", kur attēlota viena no 1905. g.

revolūcijas atplūdu traģēdijām, kas norisinājās pēc kara tie-

sas spriedunrem. Tēlojums vedams sakarā ar notiesātajiem

Talsu prāvā. Pēc P. Ermaoa un Misiņa ziņām dzejojums ie-

spiests emigrantu literātūrā kā epizode no revolūcijas ar no-

saukumu „Talsu tiesa" ~Strādnieku kalendārā" 1915. g. Bo-

stonā, („Kult. Balss" rakstu kr. I 1921., 119. L p.).
Dažas ziņas un paris citātu sk. K. Ezerkalna rakstā: „Talsu

novads literātūrā", krājumā „Talsu novads" 111, 1936. g.. 365.,

366. L P.

1915.

Dziesmu pļava. Sac. 9.—21. aug. 1915., pants „Saules

māte pirti kūra" 14. 9. 16. g. Pirmiespiedums.

Es to savu sirdi. Sacer. 29. 4. 15. Pirmiespiedums.

Kādas agras salnas kosts. Sac. 29. 4. 15. Pirmiespie-

dums.

Namejs. Sacer. 14. aug. 1915. g. līdz 23. 7. 18. g. Frag-

menti no epa ar tādu pat nosaukumu. Pirmiespiedums.

Babīte. Sacerēts 22. 8. 15. g. Pirmiespiedums.

Mēness un Austriņa. Sac. 24. 8. 15. g. Pirmiespiedums.

1916.

Vasara dienvidos. Sacer. 13. 16. 9. 1916. g. lespiests
..Jaun. Ziņ." 1923. Nr. 101., variants atkārtots turpat 1932. g.

Nr. 122. ar nosaukumu „No kalnu augšas" ar 14 rindu izlai-
dumu un citādām beigām:

«Lūkoties ezera vizmā un zaļajos krastos

Iz pavēņa krūmiem,
Dūcošā straume no kalniem nogāza lejā,

Līdzi aizrāva mūs pār zemi,

Nosviežot tālajā krastā."

Otrs variants iespiests tai pašā laikrakstā 1933. g. 153. num.

ar nosaukumu „Vasara dienvidos", ar pāris stilistiskiem gro-

zījumiem un ceturtās rindas izlaidumu priekš beigām. At-

stājam še dzejoli tādā veidā, kā tas iespiests pirmo reiz ar
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dzejnieka paša zinu 1923. gada, bet ar pedeja varianta virs-

rakstu.

1917.

Dziedot mala pērkoqtēvs. Sac. 16. 5. 17. Pirmiespie-

dums.

Sausas acis. Sacer. 27. 1. 17., iesp. „J. Z." 1931., 210.

Tauriņi ir gaisa dzīvie ziedi. Sac. 17. 9. 17. Pirm-

iespiedums.

Tāli pērkoņi dūc. Sacer. 9. 7. 17. Pirmiespiedums.

Tālis. lesp. _,,Ritumā" 1922. g. Nr. 9.

Tumsa guļ vel sila. Sac. 10. 7. 17. Pirmiespiedums.

1918.

Sapni izsapņoju. Sac. 17. 4. 18. Variants iespiests
~J. Z." 1933. Nr. 69.

Sākums bij brēkas un raudas. Sac. 28. 4. 18. Pirm-

iespiedums.

1919.

Kā man dziesmas nedziedāt. Sac. 1. 9. 19. Pirmiesp.

Manuskripta malā burts H.

Viņš atklātībā uzbrūk man. Sac. 17. 5. 19. Pirmie-

spiedums.

1920.

Aiz manis tukšums. Sac. 15. 12. 20. Pirmiespiedums.

Kad gāju putni pārnāk. Sac. 22. 1. 20. lesp. „Scdm."

1920. Nr. 50.

Kraukļu ķērciens. Sac. 2. 12. 20. Pirmiespiedums.

Sveiciens tautas audzētājiem. lesp. „Mūsu Nākotnē"

1920., speciālnumurā.

1922.

Darbs. lesp. „Gada grāmata darba tautai" 1922.

1923.

Ak, diemžēl, jau vecs un gudrs esmu. Sac. 3. 7. 23.

Pirmiespiedums.

Man rokas tagad siltas ir. Sac. 2. 3. 23. lesp. „J. Z."

1935., 69.

1925.

Kultūra, māksla un dzeja. Sac. 1. 6. 25. lesp. „J. Z."

1936., 99.
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Nu kas tev ir šī zeme un šie ļaudis? Sac. 29. 1. 25.

Pirmiespiedums.

1926.

Ilūkstes pamatskolas II klasei. Sac. 21. 4. 26. Pirm-

iespiedums.

Latgale. Tulkojums. lesp._ „J. Z." 1926., 168.

Nezin kustoņi, ka viņiem jāmirst. Sac. 8. 9. 26. lesp.

„J. Z."_1936., 147._
Kada aša bruņa vaverīte pa dārzu leka. Sac. 26. 5. 22.

Pirmiespiedums.

Simtu jaunu domu dod viens acumirklis. Sac. 8. 9. 26.

J„. Z." 1936., 147.

Skaistums tavs pienākums. Sac. 7. 3. 26. lesp. „J. Z."

1935., 294.

Spīd rīta rasas pilieniņš. Tulk. no Gotfr. Kellera. liesp.

„Atp." 1930. 272.

Liktens visvarenību. Sac. 1926. lesp. „Valsts Darbi-

niekā" 1926., 2. un „J. Z." 1935., 294.

Kā atbalss klintīs. lesp. „J. Z." 1935., 294. un Kastaņolā".

Velti meklējumi. Sac. 13. 7. 26. lesp. „Jaun. Zin."

1928., 28./VII.

1927.

Aiz manis nāve. Sac. 27. 12. 27. lesp. „J. Z." 1936.,

Nr. 61.

Ko tu vakar iedomāji. lesp. „J. Z." 1927., 108. num., un

atkārtots turpat 1932., 250. num.

Lielās līnijas. Sacer. 1. 10. 27. lesp. „Kastaņolā", 1928.
Mana roka, kāds instruments tu man esi! Sac. 24. 4. 27.

lesp. „J. Z." 1936., 50.

Tad tik vari sākt tu jaunu dzīvi. Sac. 7. 5. 27. lesp.

„J. Z." 1936., 147.

1928.

Kad tu pie galda sēsties. Sac. 23. 9. 28. Autogrāfs

„Atpūtā" 1934. Nr. 491.
_

Man nav vairs nekā ko vēlēties. Sacer. 10. 2. 28. Pirm-

iespiedums.

Mīla top trula. Sac. 20. 7. 28. Autogrāfs „Atpūtā"
1932. Nr. 425.

Pasaka par dzīvi. Sac. ap 1928. g. No lugas „Ziedu

zaiga". Pirmiespiedums.

Reiz bija gan meitiņa. Sac. 1928. No lugas „Ziedu

zaiga". Pirmiespiedums.
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Zila juras plāksne, tumšas grumbas. Sac. ap 1928. g.

Pirmiespiedums.

1929.

Kad puķe nakti dus ko viņa sapņo? Autogrāfs «At-

pūtā" 1929. Nr. 267.

Nauda un bauda. Sac. 9. 2. 29. Pirmiespiedums.

Tik maza patmīlība aizskārta. lesp. „Zaun. Ziņ." 1933.

Nr. 10.

Visi ļaudis zina, kas tie ira. Sacer. 5. 6. 29. lesp.

„J. Z." 1933. Nr. 10.

1931.

Neredz vēl gluži jauno un prātu? lesp. „Domās" 1931.

Nr. 12.

1932.

Jūra pēc pērkona. lesp. „J. Z." 1932., 155.

Lielajā piektdienā. lesp. „Jaun. Ziņ." 1932. Nr. 67.

Mīla IV, V. lesp. „J. Z." 1932., 198.

Negaiss. lesp. „J. Z." 1932., 155.

1935.

Bet man nekad nav paticis sapnis vien. Rakstīts emi-

grācijā. lesp. „J. Z." 1935., 122. num.

1936.

Mūžīgā mirdzumā. lesp.
„.

Z." 1936., 61. num.

Nāvei nav varas to paņemt... Pirmiespiedums.

A. B.A. B.





Satura rādītājs

Priekšvārds 3

Bet man nekad nav paticis

sapnis vien 5

Tautas garam.

Tautas garam 9

Imants 11

Nainejs. Fragmenti no epa 12

Iliņš ". 14

Atmosties dzelzs!
....

16

Tautas vāts un tautas gods 17

Kraukļu ķērciens
....

19

Es savu mūžu bijis cīnītājs 20

Latgale 22

Kad gāju putni parnak . . 23

Sveiciens tautas audzēta-

jiem 24

Teikas un balādes.

Pasaka par dzīvi
....

29

Kurbads 30

Mēness un Austriņa ...
31

Babīte
. . .

• 32

Velns un goda vīrs .
.

. 33

Matēs un deli . . . 34—37

Veļu vēji 38

Par dzimtenes laukiem . . 39

Vientuļa augstuma.

Stiprais maigums ....

45

Vientuļa augstuma ...

46

Gurdas fantāzijas
....

47

Ironija 47

Mājoklis 48

Zobgals 49

Jūra 49

Norauts pantiņš
....

50

Smilts

Vakara lūgšana 51

Vecs strīdus 52

Piepeši 52

Cīņa 53

Domas 53

Jociņš 54

Nogurums 54

Pasaulīte 55

Ne ilgāk 55

Mīlulītis 56

Sāpju labdarība
....

56

„Dahtas sāpes pussa-

pes". teic gan ļaudis
. .

57

Cerība 57

Gaismu! 68

Dzīves acis 68

Mana spēja 59

Variācija 59

Neilgi priekš otrdienas
.

. 60

Tu saudzē mani, saulsmar-
šin» ........ 61

Ka dūmi manu logu glauž . 62

Humors 62

Ikdienas sāpju ērglis skrien 63

Variants 63

Jocīgas acis 64

Sāpes 64

Nākotnes cilvēks
....

65

Tu sirgsti? 66

Divi spigulīši 66

Man istaba rieta atspīdums 67

Ja nākotnes cilvēkam dzīvot

lieki 67

Atskats 68



158

Dziesmu pļava.

Dziesmu pļava 71

Gaisos 73

No rītus klāts ar rasas la-

sām
... .

.*
. .

74

Nakts ņem mākoņus pilnam

saujām 75

Negaiss 76
._ _ . 77

Jura pec perkoņa
.......

7*

Pret rītiem tumši stājies

prieku sils 78

Aiz manis nave
79

Sils stenot smago sniega

nastu nes
30

Ka vāles velti balti mākoņi 31

Zila juras plāksne, tumšas

grumbas 32

Mīlas dārzs.

Kā man dziesmas nedziedāt 85

Ardzes dziesma 86

Kada aša bruņa vaverīte

pa dārzu lēkā!
....

87

Sapni izsapņoju 88

Plata lapa, vesētaja ... 89

Mīla 90
I Visi [audis zina, kas

tie ira 90

II Tik maza patmīlība

aizkārta 91

111 Jau viegla dvesma

tevi aizvar .... 92

IV Pie taviem zelta

matiem valgi vijas
.

93

V Caur miesām sīkas

ugunsdzirkstis līst
.

94

VI Man rokas tagad

siltas ir 95

VII Nu kas tev ir šī ze-

me un šie ļaudis?
.

96

VIII Reiz bij gan mei-

tiņa
......

97

IX Kad tu pie galda sē-

sties 98

Lielajā piektdienā ....

99

Man krūtis dzīvo mīla bagāta 100

Epigrammas.

I

Man jāšķir bij šie pantiņi . 103

Pasaule 105

Tāli pērkoni dūc 105

Kad puķe nakti dus ko

viņa sapņo? 106

Mūžīga mirdzuma
....

106

Tauriņi ir gaisa dzīvie

ziedi 107

Tumsa gul vēl sila
. . .

107

II

Tiem skaļi smiekli rit
. .

108

Nezin kustoņi, ka viņiem

jāmirst 103

111

Sākums bij brēkas un rau-

das 109

Spīd rīta rasas pilieniņš . .
109

IV

Ko tās te der? Tās asaras
.

110

Man nava vairs neka, ko

vēlēties HO

V

Sausas acis 111

Vai tava miesa salkumu

var dzēst Hl

VI

Zemi lai ira vai cik
.

. .112

Viņš atklātība uzbrūk man
112

VII

Kādas agras salnas kosts
.

H3

Mīla top trula 113

VIII

Mazas dienas, lielas dienas 114

F
.s to savu sirdi

. . . .114

IX

Skaistums tavs pienā-

kums 115

Kultūra, māksla un dzeja
.

H5



159

X

Tautai 116

Ilūkstes pamatskolas II kla-

sei
H 6

XI

Nauda un bauda
....

XII

Jiīs vel to ziņu nezināt
.

.113

Un cīņa tas ir veikt un

bojā iet 11°

XIII

Aiz manis tukšums
.

. .119

Ka atbalss klintīs
. . .

.1 19

XIV

Tad tik vari sakt tu jaunu
dzīvi 120

Nāvei nav varas to paņemt,
kas mūžam ir nemirstīgs tevi 120

XV

Dves'le telpas 121

Dzīvība
.

....

121

XVI

Ej audzi nu atkal vel pil-

nīgāk 122

Tālis
... .....

122

XVII

Simtu jaunu domu dod
viens mirklis 123

Visvarenība 123

XVIII

Elementāras varas . . .

124

Domu vēji.

Ko tu vakar iedomāji
. .

127

Likteņa vētra 128

Laime 129

Ne naidnieks, ne draugs

man vairs uzbruktu
. .

130

Velti meklējumi
. . .

.131
Ne sava dzīve cilvēkam ir

svarā
132

Pa jokam 133

Vasara dienvidos
....

134

Spēks un sāpes
1*

Aiz robežām 137

Fatums 1 38

Ak, diemžēl, jau vecs un

gudrs esmu
140

Darbs ........
Hl

Neredz vel gluži jauno un

prātu? 142

Aiz vakara, rīta
....

143

Mana roka, kāds labs in-

struments tu man esi!
.

144

Vielu klausi 145

Lielas līnijas 147

Bibliogrāfiskas piezīmes . 149







Vaku zīmējis

Niklāvs Struņķis


	Lielās līnijas
	FRONT
	Cover page
	Picture section
	Title

	MAIN
	Priekšvārds
	Bet man nekad nav paticis sapnis vien
	Tautas garam
	Tautas garam
	Imants
	Namejs
	Īliņš
	Atmosties, dzelzs!
	Tautas vāts un tautas gods
	Kraukļu ķērciens
	Es savu mūžu bijis cīnītājs
	Latgale
	Kad gāju putni pārnāk
	Sveiciens tautas audzētājiem

	Teikas un balādes
	Pasaka par dzīvi
	Kurbads
	Mēness un Austriņa
	Babīte
	Velns un goda vīrs
	Mātes un dēli
	Veļu vēji
	Pār dzimtenes laukiem

	Vientuļā augstumā
	Stiprais maigums
	Vientuļā augstumā
	Gurdas fantazijas
	Ironija
	Mājoklis
	Zobgals
	Jūra
	Norauts pantiņš
	Smilts
	Vakara lūgšana
	Vecs strīdus
	Piepeši
	Cīņa
	Domās
	Jociņš
	Nogurums
	Pasaulīte
	Ne ilgāk
	Mīlulītis
	Sāpju labdarība
	„Dalītas sāpes – pussāpes," teic gan ļaudis
	Cerība
	Gaismu!
	Dzīves acis
	Mana spēja
	Variācija
	Neilgi priekš otrdienas
	Tu saudzē mani, saulsmaršiņ!
	Kā dūmi manu logu glauž
	Humors
	Ikdienas sāpju ērglis skrien
	Variants
	Jocīgas acis
	Sāpes
	Nākotnes cilvēks
	Tu sirgsti?
	Divi spigulīši
	Man istabā rieta atspīdums
	Ja nākotnes cilvēkam dzīvot lieki –
	Atskats

	Dziesmu pļava
	Dziesmu pļava
	Gaisos
	No rītus klāts ar rasas lāsām
	Nakts ņem mākoņus pilnām saujām
	Negaiss
	Jūra pēc pērkona
	Pret rītiem tumši stājies priežu sils
	Aiz manis nāve
	Sils stenot smago sniega nastu nes
	Kā vālēs velti balti mākoņi
	Zila jūras plāksne, tumšas grumbas

	Mīlas dārzs
	Kā man dziesmas nedziedāt
	Ardzes dziesma
	Kāda aša brūna vāverīte pa dārzu lēkā!
	Sapni izsapņoju
	Platā lapa, vēsētāja
	Mīla
	I Visi ļaudis zina, kas tie ira
	II Tik maza patmīlība aizkārta
	III Jau viegla dvesma tevi aizskar
	IV Pie taviem zelta matiem valgi vijas
	V Caur miesām sīkas ugunsdzirkstis līst.
	VI Man rokas tagad siltas ir –
	VII Nu kas tev ir šī zeme un šie ļaudis?
	VIII Reiz bija gan meitiņa –
	IX Kad tu pie galda sēsties,

	Lielajā piektdienā
	Man krūtīs dzīvo mīla bagāta

	Epigrammas
	Motto: Man jāšķir bij šie pantiņi
	I Pasaule
	Tāli pērkoņi dūc
	Kad puķe nakti dus – ko viņa sapņo?
	Mūžīgā mirdzumā
	Tauriņi ir gaisa dzīvie ziedi
	Tumsa guļ vēl silā
	II Tiem skaļi smiekli rit
	Nezin kustoņi, ka viņiem jāmirst
	III Sākums bij brēkas un raudas.
	Spīd rīta rasas pilieniņš
	IV Ko tās te der? Tās asaras
	Man nava vairs nekā, ko vēlēties
	V Sausas acis
	Vai tava miesa salkumu var dzēst.
	VI Zemi lai ira vai cik
	Viņš atklātībā uzbrūk man
	VII Kādas agras salnas kosts
	Mīla top trula
	VIII Mazas dienas, lielas dienas
	Es to savu sirdi
	IX Skaistums tavs pienākums –
	Kultūra, māksla un dzeja
	X Tautai
	Ilūkstes pamatskolas II klasei
	XI Nauda un bauda
	XII Jūs vēl to ziņu nezināt
	Un cīņa – tas ir veikt un bojā iet
	XIII Aiz manis tukšums
	Kā atbalss klintīs
	XIV Tad tik vari sākt tu jaunu dzīvi
	Nāvei nav varas to paņemt, kas mūžam ir nemirstīgs tevī
	XV Dvēs'lē telpas
	Dzīvība
	XVI Ej audzi nu atkal vēl pilnīgāk
	Talis
	XVII Simtu jaunu domu dod viens mirklis
	Visvarenība
	XVIII Elementāras varas

	Domu vēji
	Ko tu vakar iedomāji
	Likteņa vētra
	Laime
	Ne naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktu
	Velti meklējumi
	Ne sava dzīve cilvēkam ir svarā
	Pa jokam
	Vasara dienvidos
	Spēks un sāpes
	Aiz robežām
	Fātums
	Ak, diemžēl, jau vecs un gudrs esmu
	Darbs
	Neredz vēl gluži jauno un prātu?
	Aiz vakara, rīta
	Mana roka, kāds labs instrūments tu man esi!
	Vielu klauši
	Lielās līnijas

	Bibliogrāfiskas piezīmes
	Satura rādītājs


	Illustrations
	Vaku zīmējis Niklāvs Struņķis
	J. Rainis 1925. g.


