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Mazajiem bērniem





5

Putniņš uz zara.

Kas manim kaitēja

Putniņam būt,

Uz zaļa zara

Mūžiņu vadīt?

Vējiņš mani šūpoja

Dieniņām cauri.

Vēsmiņa aijājā

Nakstniņu guļot.

Mušas mani baroja.

Garām skrienot.

Lietutiņš dzirdīja.

Mutītē līstot.

Dziesmiņas dziedāju,

Kas mani klausās:

Mazajiem rītā,

Mijkrēslī lieliem.

Pats sevīm dziedāju.

Kad man ēst nebij,

Kad nāca ziema,

Aizskrēju prom.
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Atstāju circenim

Dziedāt jums dziesmas:

Par ziemu, par sniegu,

Par ragutiņām.
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Vasaras darbiniece.

Pa šo īso vasariņu

Pūru pilnu pielocīju,

Nāk' māsiņas lūkoties,

Kādas manas mantas bija.

Rožu lapu paladzini.

Puķu pūku spilventii.ii.

Āboliņu vainadziņi,

Liepu lapu priekšautiņi.

Pīlādzīšu sarkan-krelles

Smiigu diegā savirknētas.

Zelta salmu .gredzentiņi,

Snckabstīgu pinumiņi.
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Bērzu sulu tecināju,

Kameņ medu salasīju,

Kokā kāpu vāverei

Bērnus ligzdā palūkot.

Vasaras darbineks.

Ko tās meitas lielījās:
Pilnu pūru pielocīja.

Neb' es vasar' noslinkoju,

Lūk, ko ražā saražoju:

Katru dienu makšķerei

Desmit tārpus sarakņāju

Citu dienu trijās vardes

Ķēru vēžu ķeselei.

Vēl pa mazu vaļas brīdi

Simtu pogas iespēlēju;

Otru simtu vecu spalvu

Sērkociņu kastītē.
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Laba ziema.

Nāk ziema saltajā gadskārtā

Sniegbalti mirdzošā uzvalkā,

Man ziema patīk, man viņa laba.

Vai tiešām tik bārga ir viņas daba?

Gan sniegi snieg un putina,

Gan sals aiz ausīm plucina,

Bet skatāt, cik skaista nāk ziema pa āri,

Vai pajājot tai nedarāt pāri?

Lai salsts kā sprakst, tas man tik nieks.

Braukt ragutiņām jo lielāks prieks.

Kad puteņu putenīšus tā kaisa,

Tā bērniem sudraba taciņas taisa.

Tik ārā visi un laisties, ko māk!

Kas picmais nobrauc, to nepanāk,

Kā tur iet kūleņus rāpus un skriešus,

Kā tur sauc kliegšus un nosmejas smiešus.

Nē, mīlā ziema, es nejaušu,

Ka tevi par bārgu kāds nopeltu;

Un ja tev ar' jāiet, kad ziedonis smaida,

Nāc atkal! uz tevi bērniņi gaida.
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Savvaļnieks un ziema.

Drusku pasalst un atkal līst,

Kaut jel nāktu reiz krietna sala!

Visas ielas no dubļiem šķīst,

Bradātu dubļos, bet kurš tad to drīkst?

Tad jau nav mācībām gala!

Krietnai salai vajdzētu nākt!

Kā tad ragutiņām es laistos,

Vējš gar ausīm var svilpt Un šuākt!

Slidot pa ielām varētu sākt,

Lai tad vai kārtībnieks skaistos!



11

Ziemeli, pūt!

Nu, ziemeli, ziemeli put!

Skroders beidz mēteli šūt.

Nu sala var kniebt un badīt,

Māte beidz cimdiņus adīt.

Nu sniegs un putens var griezties.

Es varu smiedamies ciesties.
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Ziemas sportnieki.

Vaigi sarkst un dvaša kup,

Ko man vējš un sala rūp?

Mēs pie kājām slēpes sienam

Sniegu laukiem pāri brienam.

Dodas tāli sportniek-bars,

Rodas krūtī spēks un spars.

Vakarā mēs mājās skrējām.

Gurdi gan, bet gavilējam.
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Vīle vaļā.

Sniegmates maisam vīle ira,

Sniega pārslinas bira, bira,

Sniegmāte ķēra,

Pārslas bēra

Atpakaļ maisā,

Visas visapkārt izskrēja gaisā.

Ķer! ķer! ķer! ķer!

Ber! ber! ber! ber!

Ak, tas ir grūt!

Vējiņ', ko pūt?

Kurš sniegmātei palīdzes tvarstīt?

Kurš vējam pārslinas bārstīt?
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Sniega diena.

Diena jauku jauka

Laukā! visi laukā!

Snigu, snigu, snigu,

Kā sniedzinš snieg!

Kājas stigu, stigu

Sniedzinā stieg.

Tik šlūcējiņas,

Tik ragutiņas,

Tās noder tik vien,

Tās pāri skrien

Sniedzinam laidā.

Slidu, slidu, slidu,

Kā sliedes slīd!

Laižas lidu, lidu,

Palec un krīt.

Vējiņš gar ausim!

Vaļu tik ļausīm!

Pūt, svilpj un šņāc.

Te bāc! un blāc!

Suiedziuā aidā!

Diena jauku jaukā

Laukā! visi laukā!
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Aidā!

Reiz ziema klāt un ņiprs sals,

Nu mājās sēdēšanai gals.

Nu iesim skraidīt!

Jau ledus stipris strautiuā,

Kad pasper, noskan dobumā

Ko nu vairs gaidīt?

Cik spoži ledus visur spīd,

Cik viegli kājas pāri slīd,

Nu laidāt laidā!

Kam slidas ir, lai slidas mauc,

Kam nav. lai tupu rāpu brauc,

Nu aidā!
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Augšām cēlusies lellīte.

Uz skolu Laimiņa sataisījās,

No bijušās mīļās lellītes atvadījās;

«Es tā jau tevi neatstāšu,

Un zemē tevi paglabāšu.»

Tēvs teica: «Kam gribi to zemei dot?

«Tā citus bērnus var ielīgsmot

«Ir teikts: kaut galviņa šķelsies,

«Tā tomēr reiz augšām celsies.

«Es citu galviņu nopirkšu.

«Tante dos citu kleitiņu.

«Mirdziņa dos rociņas.

<Miuiņa piešūs kājiņas.

«Māmiņa visu kārtībā vedīs.

«Lellīte celsies, kaut ar to bedīs.»

*

«Ak, skaista būs atkal lellīte!

«Bet nebūs vairs mana meitiņa.

«Es bērnu draugiem to nodošu,

«Tiem pulku bērnu ir kopjamu,

«Lai nes tā tiem prieka stariņu!
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Trinīte spītniece.

Otra tāda spītniece

Nav vēl pieredzēta,

Kā tā mazā Trīnīte,

To zin visa sēta.

Pateiks tikai vārdiņu,

Nebūs kā tai: tiktu,

Tūdaļ palaiž brēkšanu.

Tādu diktu, piktu!

Apkārt sit ar rociuām

Un ar kājām spārda,

Neklausās uz pierimām.

Nedzird laba vārda.

Katru greizi uzskata.

Kas tik pienāk klātu,

Ruc un iekost gribētu.

Kad to ķircinātu.

Būtu glīta meitiņa,

Tik tā lielā klaiga

Qīmi, acis izbojā,

Ļauna top no vaiga.

Trīne brēc un neklausās,

Visa seja viebjas;

Kā nu brēķis izskatās?

Tā kā gluži riebjas.
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Ancīša brokastis.

Nu laiks, kad Ancīts

Brokastis ēd:

Lūk, atskrej sunīts,

Un runcis jau sēd;

Ij zvirbuli lasās aiz rūtīm

Un čivina pilnām krūtīm.

Te sunītim nolemts

Maizītes riks,

Un runcim piena

Bļodiņa tiks,

Bet putniem, kas knābīšus vārsta,

Bērns saujiņu drupatu bārsta.

Un Ancītim pašam

Kas viņam tiek?

Piens, maizīte prom,

Māte citu liek:

To var viņa Ancītim piedot,

Tā mācās tas citiem ko ziedot.
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Kaķīte.

Ko kaķīte sniega skraida?

Apstājusies nu glūn un gaida.

Kas viyai tur ir jāskatās?

Vai sniegā nesalst kājiņas?

Vai nebūs tik kāda pelīte?

Kaķītes bērniņiem spēlīte?

Kaķīte bērniem to nesīs uz mājām.

Nebēdās daudz par salstošām kājām.
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Abi miguži.

«Ko jūs, Ans' un Jancīti,

«Negribat vēl celties?

«Pulkstens sen jau deviņi,

«Laiks no gultas velties!»

Rītos zēnus modina

Aukle, tēvs ar māti;

Tie ne ausis necilā,

Guļ kā guldināti.

Tēvs ikrit' tā mocījās,

Ilgi cieta lēni,

Beidzot dusmās noņēmās:

«Jāpārmāca zēni!»

«Tēvoc Pēter, palīdzi!

Namiķi-tēvs saukā;

Līdz ar gultu miguži

Iznesti top laukā.

Tur tiem lietus virsu gaž,

Muti, acis slaka.
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Odens drīz zem segas drāž,

Nu tā lieta traka.

Bailēs zēni uztrūkstas,

Ak, cik skābas sejas!

Apkārt ļaudis salasās,

Pirkstiem rāda, smejas.

Tie no gultas ārā lec,

Skrien uz māju aši;

Nu tos agri augšā redz,

Laikā ceļas paši.
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Mazais ceļotājs.

Skat, Ansīts kā saģērbies!

Nu, kur tad šis tā ies

Ar manteli un ar koku?

Sauc iepakaļ Līziua:

«Tev līdzi ies māsiņa!*

Viuš atmet tik ar roku.

«Tu maza, tu nevari;

Vēl gadiņu pagaidi,

To lietu neņem par joku!»
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Vasaras gaidas.

Atnāk vasara,

Vaļā ver vārtus,

Laukā laiž bērniņus

Līgsmus un sārtus.

Jau zemes māmiņa

Ziediņiem sedzas;

Zili, za(i, sarkani

Pušķota redzas.

«Kad, zemes māmiņ',

«Tu pušķoties vari,

«Es, tava meitiņa,

<'Puškošos ari.

«Laukā mēs iesim,

«Vizosim abas,

«Es basām kājiņām,

«Nomestas čabas.

«Ziediņi krīitīs,

«Ziediņi matos,

«Smiedamās strautiņa

«Spogulī skatos. •

«Saskrien tēvs, māte,

«Māsiņas, brāļi,

«Brīnās: cik skaisti!

«Saskrien ij cāļi.
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Zaķis un vīrs.

Vai gribat, lai jums pastāsta,

Kā zaķis ar vīru darīja?

Tas bija tā:

Agrā pavasarlaiciuā:

Piepeši plūdi bij uznākuši,

Visu plašu, tālu leju apņēmuši;

Meža kustoņi nezin kur glābties,

Kalnos sakāpt vai kokos rāpties.

Viens nabaga zaķītis peldēja,

Vecu, līku bērzu sasniedza,

Un uzrāpies bērzā likās nu drošs,

Bet prieks nereti ir maldinošs.

No tāles kāds vīrs to bij ieraudzījis:

«Zaķa cepetis gārds būtu bijis!»

Kā tikt tam klāt?

Plostu vajaga darināt,

Pāris baļķus un dēlus kopā siet,

Tā tā lieta iet.

Vīrs piebrauc pie bērza un kokā kāpj

Un te jau, te jau zaķīti grābj

Bet zaķim netīk par cepeti kļūt,

Karstā pannā cepties par grūt'.

Viqš vīram uz muguru lec,

Tad uz plostu sec

No lēciena plosts sāk iet pa straumi,

Zaķīti malā nones glaumi.

Bet virs? To sieva rāj: «Tu krupi,

«Ko tu tur bērzā tupi?
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«Nac, gaida mājas!»

«Negribu slapināt kājas.»
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Pinku-Mikus.

Pinku-Mikus mati

Ķemmes nepazīst,

Pinku-Mikus svārki

Visās vīlēs plīst.

Nemazgāta mute,

Deguns neslaucīts,

Mikum auž aiz ausīm

Tīklus zirnēklīts.

Reizi Pinku-Mikus

Ogot aizgāja,

Mazie cilvēciņi

Miku saķēra.

Ūdensmucā grūda,

Sāka Miku post,

Bērza slotām drāza

Netīrumus nost;

Ņēmās sukāt, berzēt

Mikum bij ko ciest;

Viens ar lielām dzirklēm

Nāca pinkas griest.

Beigās Pinku-Miku

Bāza maisiņā,

Lai var Mikum pietikt,

Kad ir jāmazgā.

Pinku-Mikus māsu

Draisku-Annu sauc,

Laiks ir, ka tai ari

Maisu pāri mauc.
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Anniņa un puķītes.

Atnāk mazā Anna,

Rokā dārza kanna,

Savu rozīt' laista:

Cik tā sārta-skaista!

Ij tās mazās puķītes

Prasa ūdens lāsītes.

Anna visas slaka,

Puķes paldies saka:

«Nu mēs zelsim, ziedēsim,

«Daili tevi pušķosim,

«Labā mazā Anna,

«Kam tā īīdens kanna!»
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Putniņš uz rokas.

Kas tev tur ir?

Kas tev tur ir?

Ainin, ļauj inanim palūkot!

Kāds tev tur putniņš uz rokas?

Kā tas tik mīlīgi izčirkstēt prot!

Kā tas tev grozās un lokās!

Klau, klau: čir! čirī

Un vēl reiz: čir! čir!

Klusi jel, Andlti!

Palūk, kā dreb viņš, kad baida.

Redz viņa māti, to zīlīti,

Nemierīgi tā skraida.
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Kārlis rātu-kārslis

«Kārli, ak tu nebēdni,

«Nekad ar' tu neklausi!

«Cik tev liedz un teic un sauc:

«Piesargies, kad rati brauc!

«Ratiem klātu nekaries,

«Drīz kas ļauns var notikties';

«Ritens tevi drīz var grābt,

«Tad par vēlu tevi glābt!

Kārlis klusām tikai smej:

«Kāršos gan, lai rati skrej!

«E, tāds prieks, tas ir ko vērts,

«Brauciens ātris, lēts un ērts!»

Jau viņš ratos karājas,

Kad tik labi izdodas!

Kučiers mana puisēnu,

Uzšauj tam ar pātagu.

Ak, tas Kārlim nagos kož.

Nolec nost un sānis jož,

Kāja paslīd atpakaļ

«Krakš!» to ritens druskās maļ.

Dakters nāk un kāju sien,

Bet tās sāpes, vai man dien!

Pēc vēl ilgi redzējām,

Kārli kruķos staigājam.
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Lepnības sods.

Pauls un Līzbete, ko esat

Tādi lepni staltkāji ?

Galvas pacilus vien nesat,

Un tik augsti deguni!

Vai jums šķiet, ka jūs kas būtu,

• Kad jums greznas drēbes mirdz?

Lai jums drēbes zeltiem šūtu,

Ko tas der, kad tukša sirds?

Bet šie lepni ir nu reizi,

Tā kā pāvas iepūšas,

Garām ejot tikai greizi

Citiem virsū paskatās.

Pauls teic: «Jums ir basas kājas,

«Man ir smalkas kurpītes!»

Līzbcte: «Man plivinājās

«Pušķis, lūk, uz cepures! >-

Nabagbērnini, kas ģērbti

Rupjos, vecos uzvalkos,

Ceļu dod tiem, kuri tērpti

Raibās kleitās, kamzoļos.

let tie galvas pacēluši,

Neredz priekšā ūdeni

Plunkš! tie ir jau iekrituši,

Kur nu dārgie apģērbi?

Spalvas, kurpes, skaistās lietas

Visas ir nu bojātas;

Augstprāts sodīts top uz vietas,

Kritiens nāk pēc lepnības.
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Nepaklausīgais incītis.

Mans mīļais incītis

Vēl jauns un muļķītis,

Bet kokā jau kāpj,

Visur, kur nevajag, rāpj,

Piemini, incīti, kā tev reiz

gāja:

Vēl tava kāpšanas māksla ir

vāja

Es teicu: nekāpi!

Bet tu jau neklausi,

Kad tevim liedz:

Tu pēc augstākā zara

sniedz

Nu tev galviņa reiba,

Lejā skatoties actiņas

žeiba!

Lai nu tevi lejā nes,

Man jāslien bij trepītes.

Kā tev sirsniņa trīs!

Vai nu vairs incītis tā nedarīs?

Solies un ķepiņu dodi!

Diezgan vietu, kur rotāties rodi
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Mazākais brālis.

Leknajā pļavā

Pļāvējs dzen vāli

Pa zaļo zāli

Kā šķind tik vien.

«Apstājies, pļāvēj,

«Nedzen jel vāli,

«Tepat ne tāli

«Pērklits man vīts.

Putniņš tā lūdzās:

«Nedzen jel vāli,

<Saudz mazo brāli,

«r!s dziedāšu tev! >
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Cietsirdīgais Fricis.

Fricim cietsirdīga daba;

Slimiem, vārgiem, nabagiem

Nedara nekad viņš laba,

Nepalīdz pret trūkumiem.

Vecīts stāv; tam viena kāja,

Izsalcis lūdz dāvanas.

«Gaidi!» Fricis nodomāja,

Nedeva ne kapeikas.

Slīdot zēns bij dīķī ticis,

Žēli sauc pēc palīga;

Stalti garām aiziet Fricis:

«Kas lai drēbes slapina?!»

Putniņš bij no jumta kritis,
'

Skriet vēl nebij mācējis;

Pērklītī bij silti mitis,

Čiepst nu kroplis, nonīcis.

Fricim tā ir maza bēda:

«Čiepsti vien, tu čiepstuli!»

< Muļķa putniņš!» viņš to mēda,

«Paskrej pats, tev spārneli!»

Smiedams Fricis tālāk staigā,

Krīt un kāju pušu lauž:

«Glābjat aši!» nu viņš klaigā.

«Palīdzat man!» žēli gauž.

Nāk viens vīrs un teic: «Nu skati!

«Lai tev tā ir mācība!

Vai tu citus žēlot prati?

«Pats nu brēc pēc palīga!»
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Koku lauzēji,

Augļu grauzēji,
Paskatāties,

Kā tiem nu ies.

Alga pēc nopelna.

Grūti pūlas dārznieki

Kokus dārzā audzēt,

Gadās puikas nedarbji,

Kas tos negrib saudzēt.

Zarus noplēš, aplauza,

Pārdur mizu pušu,

Koku pašā augumā

Redz jau novītušu.
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Kad no jauniem āboliem

Kādi aizmetušies,

Jēcis, Pēcis pakaļ tiem

Tūdaļ uzrāpušies.

Bet kā visiem nedarbiem

Gals nāk vienu reizi,

Tā ar' mūsu varoņiem

Beidzot gāja greizi.

Zēnu Pēci noķēra,

Kad tas koku drāza,

Tumšā dziļā pagrabā

Vinu iekšā bāza.

Jēcis zaļu bumbieru

Pārāk daudz bij rijis.

Sasirga ar vēderu,

Būtu beigts vēl bijis.
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Sasistā svilpīte.

Tēvs bij Jānītim

Svilpīti pircis,

Skaistu pīlīti

Dzeltena māla.

Cik pūš pīlītē,

Pīlīte padzied,

Citas gan nedziedās,

Pūt kā pūzdams.

Jānītis pīlīti

Pārlieku mīlēj',

Mīl ari Austriņa,

Auklējot saplēš.

Ak, kā Jānītis

ledegās dusmās.

Roku pacēla

Austriņu piekaut.

«Brālīt, piedodi!

«Netīšu krita.»

Lūdzās Austriņa,

Mutīti deva.

«Citu dabūsi!»

«Vai tā tā dziedās?»

«Nu tad dziedāšu

Pati tev dziesmas.»

Tā tie darīja,

Salīga mierus,
„

Kopā dziedāja

Pīlītes bēres.
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Neizdevusies zveja.

Agri, tikko kā gaismiņa svīst,

Bērniņi rosās no gultas jau līst,

Uz lankas upīti skrēja.

Siltais vasaras gaiss ir tik maigs,

Rīta vēsums tik spirdzinošs, svaigs

Ar kādu prieku tie makšķerēja!

Skaidrā ūdenī zivtiņas redz,

Kā tās rotā un dzenas un lec,

Esmā iekož un prom tūlīt šaujas.

Te viena ķer, kā tas bij, kā tas nebij?

Esmu ar visn dzelzsāķīti rij

Ķerta ir cieti, lai nez kā nu raujas.

Izvelk to, ak, kā tā lēkā, kā mirdz!

Puisītim skatoties līdz' lēkā sirds,

Brālīts ņem zivtiņu, norauj tai žaunas!
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«Vai!» sauc puisīts: «Kam vajdzēj' tā plēst?»

«Sāp viuai!» «Bet tu tak gribi to ēst?»

«Negribu!» novēršas puisīts un kaunas.
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Strazdiņš un reeksts.

«Strazdiņ, strazdu

«Ko lēkā pa lazdu?

«Vai riekstiņus kodi?

«Saviem bērniņiem dodi?»

Var aks! Kāds dāks!

Kas prātā šim nāks?

Rieksts ciets, rieksts ciets

Kā tērauda liets!

Pats riekstu grauz!

Pats zobiņus lauz!

Tik tārp-iņu mīkstu, mīkstu,

To bērniem dot drīkstu.





Lielajiem bērniem.
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Īstie brāļi.

Senāk bija divi brāli;

Labi kopā sadzīvoja;

Ko viens saka, otrs dara,

Uz pusvārda saprazdamies.

Viens uz otru reizi saka:

«Visi ļaudis baras, ķildo,

«Nāc, mēs ari mēģināsim

«Vienu reizi saķildoties!»

«Labi,» saka otrais brālis,

«Mēģināsim, kas tur iznāks?»

«Bet kā mēs to izdarīsim,

«Kad mēs ķildot-nepratēji?»

Atbild brālis: «Tā mēs darām:

«Izved savu koka zirgu,

«Es tad teikšu: mans ir zirdziņš!

«Tev ir jāteic: nē, tas manējs!»

Tā tie abi izdarīja;

Izved zirgu: «Mans ir zirdziņš!»

«Nē,» teic otrais, «tas ir manējs!

«To es tevīm tieši saku!»
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«Nu, kad tu man tieši saki,

«Ka tas tavs, tad ņem to ari!»

Tā tiem abiem ari šoreiz

Neizdevās izķildoties.
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Zoss un dzērve.

Katrai zosij par sevi prieks,

Neko tā nemīl, kā sevi pati,

«Nu, nāc un skati:

«Es visa kā princese, balta kā sniegs.

«Kurpes un knābis man sarkans kā guns,

«Un balss tik skaidra un skala,

«Klust katra pala,

«Un baidās no manis ij bērni, pat suns.

«Un ko es visu protu, lūk vien!

«Pa zemi staigāju un ūdenī eju,

«1 gaisā skrēju,

«Neviens to nespēj ko es, nudien!»

Dzērve noklausījusies teic:

«Bet vai kā līdaka peldi ari?

«Kā ērglis laisties vari?

«Un vai zaķi tu skriešanā veic?»
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Zokrats un ciemiņi.

«Zokrati» *), Ksantipe **) teica,

«Nu kā tu gan ciemiņus uzņem?

«Vai tu gan uzposies pats?

«Vai tu tiem pasniedz ko ēst?

Zokrats tai atteici laipni:

«Kad ciemiņi ir mani draugi,

«Viņiem būs gluži viss viens,

«Vai es nu uzposts vai nē.

«Bet ja tie cierrujņi nava

«Vis draugi, bet pretinieki manim,

«Man būs tas gluži viss viens,

«Viņu dēļ posties nav vērts.»

*) Grieķu prātnieks.

*) Viņa sieva.
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Kurš brangs filozofs?

Nāca pie Zokrata ļaudis

Un sacija: «Zokrati, klausies,

«Vai tev nav zināms kāds brangs

«Filozofs, prātnieka vīrs?»

Zokrats, pats filozofs būdams,

Tik pasmējās: «Ira jau, ira;

«Prātnieku brangu ir daudzi

Gāja un rādīja tos.

Filosofs būdams, viņš neteic:

«Ko meklējat? es esmu prātnieks!

Viegli viņš panesa to,

Ka viņu atstūma nost.
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Nebēdā.

Nebēdā, ļaudis lai saka,

Ka darbs tavs nav cienīgs un pilnīgs,

Bēdā, kad saka tavs darbs:

«Nepilnīgs esmu un vājš.»
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Ienaidnieki.

Kara laiki, kara likstas:

Kareivs iet un iekrīt bedrē.

Bedre dziļa, ārā netiek.

Te par laiku iekrīt otris.

Pirmais kareivs bija vācis:

«Wer da?» kliedz vii.iš iekritējam.

«Kto tam?» iekritējs kliedz pretī.

Tas hij krievs no ieuiduiekiem.

Pirmās domas bija abiem:

Tūdaļ nodurt ienaidnieku.

Jo tie bija, kā jau parasts,

Abi karsti patrioti.

Bet par laimi abiem diviem

Prātā nāca otras domas:

«Kā tad būtu, ja tie labāk

Dzīvību viens otram glābtu?

Nu ta katris savā mēlē,

Sauca palīgu no aras.

Beigās atnāk krievam biedri,

Izvelk abus no tas bedres.

Redz, ka viens no tiem ir vāci?,

Tūdaļ naidnieku grib nošaut.

«Pagaid',» saka krievu kareivs:

(Solījāmies glābt viens otru!

«dilstat manu vācu biedri,

«Tikai nedarāt tam ļauna!

«Viuš ij mani būtu glābis,

<Kad es kristu vācu rokas.

Tā nu krievi ari dara,

Viņi gūstā aizved vāci,
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Bet nu gadījās tur latvis.

Tas to lietu nevar izprast:

Domā: «Kad būt' gadījušies

«Tanī bedrē divi latvji,

Savas partijas būt' katris

«Vai tie glābtu gan viens otru?»
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Mēness un skroders.

Daudz par mēnesi ir stāstu,

Nez cik daudz ir patiesības?

Kas to zina ? Kas tur bijis?

Viens tur
%

bijis vācu skroders.

Oājis viņš uz viņu sauli,

lemaldījies mēness mājās.

Mēness priecājies: «lūk, skroders!

«Man tā sala, nu būs svārki!»
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Mēnesim nav viegli pašūt:

Kupris liels un vēders maziņš,

Tomēr skroders gatavs pašūt:

Nevar blamēt savu firmu.

Kadi bija mēness svārki?

«Balta zīda, atlasoti,

«Mākoupuku apšuvumi,

<Melna samta atlociņi.»

Svārki labi, mēness laimīgs,

Trijās dienas spīd no prieka,

Bet kas ir', no prieka uzplaukst.

Vēders tūkst un svārki raucas!

Skroders pūlas pārlabodams.

Piediegdams un palāpīdams:

Beigās mēness gluži apaļš:

Nu būs miers, jo vairāk nenīks.

Nu reiz skroders atpūtīsies:

Citādi jau var še dzīvot

Piens un baltmaize papilnam,

Gaisma ari ir par brīvu.

Bet kas ir? pēc paris dienām,

Mēnesim sak vēders rauties:

Skroders aši aizšuj svārkus,

Mēness šmaugāks top vēl ašāk.

Skroderam nu darbs bez gala,

Kamēr beigās mēness saslimst,

(iluži izdilst, liekas gulta,

Trijās dienas nepieceļas.
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Skroders negaida nu ilgāk,

Apnicis tā šūt un pāršūt

Kamēr mēness gul, šis aizbēg

Atpakaļ uz mūsu zemi.

«Kam tad tu tā šuj un pāršuj?

-Nodod svārkus tā kā ira!»

Skroders lepni atbildēja:

«Nevai" blamēt savu firmu!»
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Laimīgais un nelaimīgais.

Estu pasaka.

Bija divi zemes rūķi.

Gan jau naskis bija nabags,

Sen jau naskis bija nabags,

Bagāts netiek viņš un netiek.

Nabags naktī laukā gāja,

Pārdomādams savu dzīvi,

Te ko redz viņš?! Sveša sieva

let un sēj ko kaimhļļaukā.

«Ko še dari?» jautā nabags.

«Rudzus sēju.» «Kad tu nāksi

«Apsēt ari manu lauku?»

«It nekad nē,» atteic sieva.

«Kādēļ tad tu tam sēj lauku?»

«Es jau esmu viņa laime.»

«Kur tad ir tā mana laime?»

«Tur, lūk, guļ aiz viņa akmens.

Nabags skrej, ceļ savu laimi:

«Celies, ej un sēj man rudzus!»

«Neiešu,» teic gulētāja,

Apgriežas uz otriem sāniem.

«Kādēļ neej?» jautā nabags,

«Es jau ne'smu zemnieklaime.»

«Bet tu taču mana laime!»

«Tava gan, ne tas tavs amats.»

«Kāds tad ir mans laimes amats?»

«Topi kuģinieks, tad nākšu.»

Vīrs skrej sētā, pārdod mājas,

Kuģnieks top un nu nāk laime.
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Tādu pasaku dzird ēstos

Labi sen pirms Valdemāra,

Esti min tik tirgotāju,

Kurš ir radis savu laimi.
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Sarga priede.

Senam kalna priede stāv,

Ontu mājas sargādama.

Outu māju Antirjvarim

Divi dēli ta kā lāči.

(iados esmu, mieru gribu,

<Nemat abi, vaidat mājas!»'

I )ēli ķildo, nevar satikt.

Beigās abi karā aiziet.

«Jel par gadu mājās esat!»

««Mājās būsim.»»

, • *

Gadiem priede kalnā stāv

Ontu mājas sargādama.

Antiuvaris gaida gadu,

Kāpj ikdienas priedes kalnā,
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Skatās tale līdz ar priedi:

Nav ne dēlu. nav ne ziņu.

Gaida otru trešu

Atnes ziuu raiba zīle:

<Tapa dēli lieli vīri.

Mājās nebūs.»

Kalna mūžam priede stāv,

Ontu mājas sargādama.

Antiņvarim sirdi kremta:

Dēli atstāj tēva mājas;

«Labāk ķildo, labāk kalpo,

■ Paliek sargam tikai priede!»

Zem tas sarsfu priedes saknēm

Antiņvaris rok sev kapu.

Izrok kapu, izlād lūstu

Tad viņš mira.

Kalnā priede viena stāv,

Ontu mājas sargādama.

<Lāsti, lāsti: Ontu mājās

Ķildās dzīvot, agri mirt,

«Līdz tik daudzi nomiruši,

Cik ir zaru Ontu priedei.

Ik nu mirst kāds Ontu mājās,

lk nu nokalst zars tai priedei.

Maz vairs zaru. «Ķildu pietiks

Turat mieru!

Antiņvara miesas stāv

Priede, Ontus sargādama.
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Šķindošā izkapts.

Jānis Almals aizgāja pie radiem,

Palūguši palīdzēt pie siena.

Pats jau bii sev nokopis, cik bija,

Cik nu kalps pa grāvmalām sev sapļauj.

Mājās paliek sieva, mazais bērniņš,

Mājās paliek visas Jāņa domas.

Tā nu Almals sienu pļauj pie radiem,

Vakarā iet klusi klētī gulēt;

Izkapti kar vadzī, pats lien augša.

Naktī dzird pa miegam izkapts klabin.

Alnials pamostas: «tas bīis no vēja,»

Otru reizi izkapts šķind vel diktāk.

Almals skatās: vēja nav ne maņas.

«Kas tas var gail būt?» Bet aizmieg atkal.

Tūliņ trešo reizi izkapts klabin,

Un tik dikti, ka vairs nava šaubu.

Almals pieceļas un nokāpj lūkot:

izkapts miera stāv kā kārta vadzi.

«Kas te kaitin mani? Kas par māniem?»
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Liekas atkal un nu gul līdz rītam.

Netraucē neviens vairs viņu miegā.

Rītā agri atskrej viņa sieva:

«Jāni, asi mājās, mūsu bērniņš,

«Bērniņš izgājušu nakti mira.»
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Kumeliņa nākotne.

«Lai ii grūti, kam ir grūti,

«Kumeliņam, tam ir grūti:

Visu dienu smagi darbi,

<Nakti miega negulēja.

Katru dienu sūdzas zirgs,

Vēlu darbu mājās nākdams,

Runcis guļot tikai smīn:

«Katram savi smagi darbi!»

«Kur nu tavi smagi darbi?.

«Visu dienu tikai gulēt.

«Es ij nakti nenoliekos,

«Kājas stāvot tikai gulu.

«Visu dienu laukā pūlos,

«Velku arklu, ecēt skrienu.

«Vezmus vedu, siena kaudzes,

«Tukšā bērnus vizināju.»

Runcis atbild gorīdamies,

Smejas vēl par zirga žēlām:

«Tev ij laika neatlika

«Sūdzēt visas savas bēdas.»

«To gan vairāk man ne tevim,»

Atrūc zirdziņš dusmodamies.

«To jau saku,» runcis atbild:

«Vēl jau visas neizteici:

«Cik tad dod gan tevim auzu,

«Sausu sienu vien un salmus,

«Un vai dzirai piekul miltus?

"a gan! zirdziņš atbubina.
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«Un vai dunduri gan nekož?

«Un vai sedulka gan nespiež?

«Daudz vēl man ko pasūdzēties!

Daudz vēl nastu!- zirdziņš gaužas.

«Lūk nu! > sūdzies!» runcis saka,

«Bet to vienu es tev teikšu.

Kad tik saimnieks tevi nedzird!

<Kad tik nesāk tevi žēlot!

«Ko tu runa? zirdziņš brīnās:

«Nu lai noņem manas nastas!

Runcis atbild: «Nebūs labi.

«Kad viņš noņems tavas nastas!»

«Kāds tad ļaunums? zirdziņš prasa.

«Tāds tas ļaunums saimnieks meklēs

«Citus, kas tas nastas nesti:.

«Uti kas tad vairs tevi baros?»

«Kas tad cits tos darbus darīs?

«Varbūt tu to arklu vilksi?

«Es? Bet vai tu neredzēji.

«Aram dzelžu tvaika arklu?

«Vai nekad tu nesabijies:

-Rati skrej, nav priekšā zirga?

cUn tie ašāk skrej par zirgi;.

«Pakal dūmi vicu tik nokūp.

«Autiem vien tik brauka visi,

«Pilnas malas pieskrien autu

«Kur tad paliks visi zirgi?

<Zirgiem vajdzēs nomirt badu!

Tad tik paliks daži zirgi,

«Kurus rādīs zvēru dārzā:
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«Luk, ar tādiem reizi brauca,

«Bet tie maz bij lietderīgi!»

«Tas jau nevar būt ne mūžam!

Zirdziņš saka bailēs trīsot:

«Mašindarbs spiež cilvēkdarbu,

«Vai tad tādēļ cilvēks izmirst?!»

«Vai tad cilvēkam tu līdzīgs?

«Cilvēks neļaus sevi nospiest,

«Sarunāsies, sabiedrosies,

«Vai tad zirgi sabiedrosies?»

Bērni mīlat kumeliņus,

Saudzat tos, kam smags ir liktens!

Kumeliņi veci biedri.

Kumeliņi māju draugi.
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Baltā saules roze.

Ziemsvētku pasaka.

Daijā vīta, Daiļā nīka

«Kā lai glābtu tevi. Daiļā?»

«Balto rozi! Balto rozi!»

«Kur lai ņemu balto rozi?!»

Gāja, sāja, tumšāks tika,

Gaisma raucas, ēnas stiepās.

Beidzot ziema, beidzot tumsa.

Mūža meža melna nakts.

Viens tik gaišums viņam bija:

Doma par to balto rozi;

Aizmidzis vēl sapnī redzēj"

Spīdam skaisto balto rozi.

Rītā pamodies jau agri,

Apkārt krēsla: ak, tavs brīnums!

Blakus viņam izaugusi

Ilgu skaistā baltā roze!

Steigā skriedams, rokas durdams

Plūc viņš skaisto balto rozi:

«Baltā roze! baltā roze!

Nu es glābšu šāvu Daiļo!»

Pēkšņi norūc rupju balsi

Lielais lācis, kronis galvā:

«Ko tu dari! Mana roze!

«Nu par to tev tagad jāmirst!»

Bailēs drebot vīrs nu lūdzas:

«Plūcu to priekš manas Daiļās,

«Viņa nīkst bez baltās rozes,

«Nodošu, tad labprāt miršu!»
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Lācis saka: «Nu, lai Daiļā

Pati labprāt atnāk šurpu,

«Tad es tevi atlaidīšu.»

Vīrs ar rozi steidzas mājup.

Dailā tura balto rozi,

Spirgst mi plaukst uu aiziet mežā.

Skar ar rozi melno lāci,

Melnais lacis top par princi.

Oāja, sāļai gaišāks lika,

Fnas, raucās, gaisma plētās.

Sniegi beidzās, zāle sakās,

Beidzot sasniedz zieuoupiii.

Ziedonpilī balta roze

Paceļas no Daiļas rokām,

Izaugusi, izplaukusi

Debess saules roze
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Rudais, baltais un zaļais.

Ziemsvētku pasaka.

Bija tādi seni laiki

Kustoni vēl runājuši;

Ļaudis viņus izsmējuši,

Tad tie palikuši klusi.

Sava starpā, savā mēlē

Tie vēl tagad sarunājas,

Tikai nesaprot vairs ļaudis.

Nedzird dažu gudru vārdu.

Tikai Ziemassvētku naktī

Dažs spēj dzirdēt viņu runas.

Tikai jābūt mīlu sirdi,

Sapņu acīm, teiku ausim.

Tā kāds dzirdējis šo stāstu,

Kuru naktī murminājis

Lielais izgulētās runcis

Lielam darbiniekam zirgam.

Agrāk bijis zemes vecis,

Milzum daudz tam bijis ļaužu.
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Milzum daudz tam bijis mantu,

Pasauls plašums bijis viua.

Nebijis tik viņam bērna.
Lai tam būtu pilni prieki:

Beigās laima piešķīrusi

Mazu, mazu meitenīti.

Izaugusi Daiļaviņa

Skaista tā ka žiedu-saule,
Līdz pat zemei zelta mati

letvēruši augumiņu.

Visu zemju tautu dēli

Precēt jājuši pie Dailas,

Daiļas sirdi iemantojis

Greznākais par visiem Gaismons.

Noliktas jau bija kazas.

Spožā drūzmā.viesās viesi,

Dail.a daili izrotāta

Visus pārvizēj' kā saule.

Pēkšņi pilī parādījās

Melns kā mākons niknis milzis,

Pirms vēl paslēpt paguvuši

Milzis meitu nolaupījis.

Gaismons pretī meties glābt,

Neapbruņots cīņā kritis:

Krūtīs brūces čūlojušas,

Dienu diena dilis, dzisis.

Milzis Tumsons lielījies:

«Mana zeme, mana valsts,

«Tumsai tagad klausīt būs!»

Tiešām tumša tapa zeme.
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Milzis Tumsons Daiļu nesis

Tālu malu. miglas kalnu:

Miglu kalnā dziļa ala.

Dziļa ala zelta pils.

Zemes vecis izzinājis

Tāļu malu, miglu kalnu.

Tumsons bijis melnais milzis.

Milža mate vecā nakts.

Tumsons-milzis Daiļu devis

Sargāt savai vecai mātei:

Māte Dailu ieslēgusi

Dzelžu lādes dibenā.

Vēl no lādes spīdējuši

Daiļas gaišie zelta mati,

Vecā Nakts nocirpusi,

Pati virsu uztupusi.
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Vēl no lādes spīdējušas

Dailas daiļās zvaigžņu acis.

Vecā piķi uzlējusi.

Acis necelt vēlējusi.

Zemes vecis izsūtījis

Savus abus stipros vīrus:

Vienu Rudo iesaukuši,

Otru Balto dēvējuši.

Rudais resnis, sārti vaigi,

Drošu prātu, vara šķēpu,

Baltais kalsnis, sirmi mati

Asu prātu, sudrabcirvi.

Rudā pulki, vara šķēpi

Milžu barus šķaidījuši,

Miglu kalna cietās klintis

Pušu skaldīt nespējuši.

Baltais gudri nomanījis,

Kad ir milzis projām bijis,

Sudrabcirvi klintis šķīlis,

Daiļas lādē neatradis.

* *

Zemes vecis bēdājies:

«Kā bez Daiļas nodzīvošu?!»

Kautri zēniņš nācis klāt:

«Es tev Daiļu atvedīšu!»

«Kas tu esi, mazpuisīti?»

«Esmu Gaismon' jaunais brālis».

«Kas tev vārdā?» «Nav vēl vārda,

Daiļa pati dos man vārdu».



69

«Vai tev bruņas? vai tev šķēpi?»

«Manas bruņas: zaļa zelta,

«Mani šķēpi: zaļi asni,

«Sirdī zīmogs: zaļas cerēs».

«Puisīt mīļo, žēl man tevis.

«Kritīsi tu neapbruņots,

«Paliec te par līgsmi manim!»

«Līgsmes nav nekam bez Dailas!»

Zaļais zēniņš svelpjot gāja

Mēmā nomirušā zemē,

No tās svelpes modās kurmis:

< Tikko, tikko neiesnaudos!»

«Kurmim nolemts: mūžam nesnaust,

«Nedrīkst apstāt zemes ritens,

«Nu jau griežas gluži lēni,

«Nu ir jānāk jauniem griežiem.

«Labi, ka ar savu svelpi

«Tu še, puisi, pagadījies,

< Izlūdzies nu, ko nu gribi;

«Es tev ari palīdzēšu.
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Zaļais zēninš teic; es eju

«Dailu glābt no milža varas:

«Rudais veic, bet netiek kalnā,

«Baltais kalnu šķeļ, bet nerod».

Atbild kurmis, klusi smejot,

Čirkstēja kā zvirgzds pret ledu:

«Kāpi kalnā, lieni alā,

«Apgāz vārtus, klātu kļūsi!»

«Nu tad labi, nu tad iešu!»

«Labi gan!» tad norūc kurmis:

«Gribētājam šķiras ceļi,

«Gribētājam vērts ir līdzēt!

«Nu tad klausies, ko tev teikšu:

«Kalna galā, alas dzelmē

«Pasauks ritens rumbas kloķis,

«Pagriez kloķi, ritens rumbā!»

«Lai tas kloķis! lai tā rumba!

«Saki, kur man atrast Daiļu!»

«Vecās mātes melnā lādē

«Divi zaļi sprigulīši».

«Aīlā!» projām zaļais zēninš;

Kurmis tikai galvu krata.

Te jau milzu mākoņ-kalni,

Pretī stājas miglu klintis.

Gribētājam ceļi šķiras:

Zēninš pūš un klintis šķeļas;

Trīs reiz zemi sper ar kāju,

Apgāž lielos dzelžu vārtus.
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Pilī Tumsons sēd ar māti:

«Kas par troksni? ko dārd vārti?

«Vai tik nav tavs pret'nieks nācis?»

Tinnsons teic: Vai tāds maz ira?!

«Kad ar' būtu, klints to kavēs.

«Manā pilī viņa smaku

«li ne zvirbuls neienesīs!»

lekšā ienāk zaļais zēniņš !

Traucas Tumsons, trieka trieca.

«Teic, kur Daila?" zaļais prasa.

Nikni vecā zēnam acīs

Svieda sauju melnu nakšu.

- Sagrābj dēlu, sagrābj Dailu

Slēpties dziļi alas akā,

Turnsā pēkšņi paspīdēja

Divi zaļi sprigulīši.

Zaļais tvēra siltu roku,

Priekā pēkšņi iekliegdamies -

Pēkšņi vecās saltie pirksti

Bailēs palaiž laupījumu

«Pagriez kloķi! pagriez kloķi!"

Pirmais vārds no Dailas mutes.

Zaļais grieza, tumsa krita,

Jaunos griežos rita ritens.

Krita Dailas piķa sega.

Zelta mati atauguši:

No tā zelta gaisma ausa,

Acis žilba zaļam zēnam.
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Daila vēra savas acis

Vēl no gaismas vairīdamās:

No tām spožām Dailas acim

Gaiša tapa plašā zeme.

Daila vēra savu muti:

Bira zelta ziedu lapas:

Daila vēra savas ausis:

Tālas dziesmas atskanēja.

Dāija galvā nesa sauli,

Labā plecā bija austra.

Kreisā plecā bija dziesna,

Svārkos vizēj zaigu zvaigznes.

Pretī Dailas zaigu zvaigznēm

Sniegi dzirkstēs dzirkstelēja,

Ļaudis svētku eglītēs

Simtiem sveces dedzināja.

Tumsons atžilbis no triekas,

Laukā līda vēl no alas:

«Tumsons, cs tas valdnieks esmu!

„
Tumsai pieder valsts un zeme!"

Ļaudis tūkstots svecītēm

Tumsai acis svilināja:

«Tumsons zemes nodevējs!

«Mūžam nebūt valdniekam:

Ziemas svētku klusā naktī

Šādu stāstu pastāstijis

Lielais izgulētājs runcis

Lielam darbiniekam zirgam.
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„Lūk, glābj Dailu mazais kurmis!

„Zalais klausa kustonrunu.

«Tā ir tagad labi būtu,

«Kad tos mazos paklausītu!"
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Ziemsvētku vīriņš.

„Tu, papu, saki man taisnību,

~Kā ir ar to Ziemsvētku vīriņu?

„Vai Ziemsvētku naktī viņš tiešam nāktu:

„Labos balvotu un ļaunos maisiņā vāktu?'*

„Nu, kā tev pašam tā lieta šķiet?"

„Man pašam šķiet, ka tā nevar iet:

„Dot visiem balvas, tur vajadzētu kaudzi,

„Jau „bērnu rītos", cik tur bij daudzi!"

„Nu, virjam varbūt ij kaudzes ir."

„Bet kā tad viņš labos no ļauniem šķir?"

„Nu, varbūt skolotājs viuam to saka."

„Tad jānes tam visa liecību paka!"

~Un pērn mūsu naskākais Jānītis

„Nekā nav no viņa dabūjis."

„Nu, aizmirsās." „Ak tavu miesa mici!

..Bet, papu, vai pats tu tam vīriņam tici?"

„Ko es? Tās balvas tik bērniņi rod."

„Bet, papu, man liekas: tu pats man tās dod."

„Nu ko?" ..Tad šoreiz es būšu tas vīriņš,

„Tev došu, ja turēsies rātns un tīriņš!"
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Jaungada pasaka.

Jauna gada naktī bijis ...

Paklausāties, pastāstīšu

Senu laiku stāstījumu

Par tiem diviem bāra bērniem.

Vadādami vecu gadu

Bēdājušies, raudājušies:

Ne eglītes, ne svecītes

Salstot kopā saspiedušies.

Beidzot miegā iemiguši;

Te par laiku pamodušies.

Tā kā svešā vietā bijis,

Vecīts prasot: ~Ko šie raudot?"

..Kā lai neraud? māte mira,

Tētiņš nezin kur ir zudis."

Vecīts devis baltu nūju:

..Neraudat, bet ejat meklēt!

Tur, lūk. kalns, tas daudzinātais,

„Pasaules kalns! tur kāpiet augšā!"

Kāpuši, līdz uzkāpuši;

Priekšā slēgti, lieli vārti-
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Baku nūju klauvējuši.

Iznāk krupis: „Ko šie gribot?"

„Tā un tā, mums tēvs ir zudis."

,Lai tik ejot vien pa labi!"

Gāja, gāja, ieraudzīja:

Mājiņa - tur tēvs un māte.

Abi līgsmi pretī nāca:

Tavu prieku! tavu laimi!

Ciemojušies, viesojušies:

„Lūk, še labi, mīļie bērni!

Ko jūs raudat?" „Kā lai neraud?

Mūžam raudam asariņas."

„Ka lai neraud? Famācišu!"

Teica māte smaidīdama:

„Slaukat as'ras, tik ne savas.

Slaukat citu asariņas!"

„Citu bēdas remdēdami,

Aizmirsīsiet savas bēdas.

Citu priekus priecēdami,

Atradīsiet savus priekus!"

Ciemojušies, viesojušies,

Beidzot vecīts nācis pakal:

Mājās, bērni!" atmodušies:

Bet nu laimē dzīvojuši.
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Ko nesīs jaunais gads.

Jaunu «radu, jaunu laimi!

<Kāds tu būsi jaunais gadiņš?

«Aplaimosi mūsu saimi

«Tā kā labs un mīlams radiņš?

«Vai lai eju tevi zilēt?

«Skatos tflāzē? leju svinu?

«Ko tu nes? var tevi mīlēt?

«Kā lai lielo mīklu minu?»

««Ko tev nesu, to tev teikšu:

««Balti brīži būs un melni;

««Laimes bērnu tevi sveikšu,

««Kad tu £ūsi to, ko pelni!»»
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Zars bez putniņa.

Aizlaidās putniņš.

Nobira lapas,

Zars bez putniņa

Kalta un stinga,

Sniegmāte stingušo

Sedza ar sniegu:

«Guli nu stinguli,

«Tā tava daļa! >

Stingušais zariņš

Guļ, bet sapņo:

Par sauli, ziedoni.

Par zaļam lapām,

Par jaunu gadu,

Par jaunu laimi,

Kad dziedās atkal

Putniņš uz zara.
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