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Saule un slimnīca.

Jūs zināt, ka plosījās šarlaks, ka visas skolas

bija slēgtas un ka daudzi, daudzi bērniņi slimoja gan

slimnīca, gan mājā. Jūs dzirdējāt ari, ka daudzas

mīlas dzīvībiņas aizgāja no mums ar šo neganto sli-

mību; nekad neviens neaizmirsīs tās dārgās dvēse-

lītes, kas vien viņas tuvāk pazinuši. Man ar' bij mazs

mīļš draudziņš, tik gudrs viņš bij, trīs valodas prata,

viņa nav vairs.

Toreiz bērnu slimnīcā gulēja daudz slimu bērnu.

Vienā istabā gulēja pieci bērni: Mirdza, Viktiņš,

Maiga. Mudīte un Valdis. Visvecākā bija Mirdza,

jau gandrīz pilnus desmit gadus, un ilgāku laiku

skolā gājusi. Viktiņš ari jau bija skolā bijis, bet ti-

kai pirmos soļus spēris izglītības laukā. Maiga un

Mudīte bija gājušas bērnu dārzā, bet Valdis bija

tikai mājās mācījies un varēja jau puslīdz labi lasīt.

Bērnu slimnīcā visi nejauši tika ievietoti vienā

istabā tīrās baltās gultiņās. Kad pārgāja pirmie

slimības posmi, bērniem bija tikai mierīgi jāguļ un

viņi garlaikojās katrs savā veidā. Mirdza sāka

stāstīt, kādas grāmatas viņa jau lasījusi un kādus

dzejoļus zinot no galvas. Sāka ari citi bērni teikt,

ka viņi zinot stāstus un dzejoļus, un citi sāka slavē-

ties, ka daudz dziesmiņas varot izdziedāt. Vikti-

ņam ienāca prātā, ka bērni varētu sev garo laiku

tā pakavēt, ka katrs no viņiem katru dienu atstā-

stītu pa vienam dzejolītim. Tā katru dienu viņi

dzirdētu piecus dzejoļus; viena daļa savus dzejoļus

nodeklamētu rītos pēc azaida, otrā pēc pusdienas

un trešā vakarā.
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Visi bērni tā bija ar mieru. Katrs pūlējās atce-

rēties ikdien pa dzejolītim un paklusām iemācīties

to ar gaumi nodeklamēt, lai būtu visiem kopā ko

papriecāties. Kopējas un māsas, ari laipni nāca pa-

līgā ar labiem padomiem un pasacīja kādu jaunu

dzejoli vienam otram, kurš pats nevarēja tādu at-

cerēties vai nebija paspējis lasīt un iemācīties.

Laiks tā bērniem pagāja ātri un it kā nemanot, un

viņi atveseļojās agrāk, nekā bija domāts un atstāja

viens pēc otra slimnīcu un pārgāja mājās jautrāki

un mazāk novārguši no niknā šarlaka.

Mājās bērniem bija daudz ko stāstīt par slim-

nīcā pavadītām dienām un vēl ilgi vii.ii atcerējās ne-

vien savas ciešanas, bet ari patīkamo kopdzīvi un

draudzības jūtas bērnu slimnīcā. Bet bērnu draugi

domāja, vai nebūtu labi, ka slimnīcas bērniem, un

/arbūt ari pieaugušiem, lūkotu laiku pakavēt, vai

nu ar tādu pašdarbību, kur tā iespējama pie ne se-

višķi grūti slimiem, vai ar filmu izrādēm, vai ar

stāstītājiem un deklamētājiem, kuri apmeklētu sli-

mos bērniņus un īsinātu tiem garo, grūto laiku un

liktu kaut uz mazu brītiņu aizmirst sāpes un ciešanas.

Cik es dabūju zināt no saviem maziem draudzi-

ņiem, tik es še atstāstīju par viņu kopdzīvi slimnīcā.

Visi man apgalvoja, viņi itin labi atceroties, ka slim-

nīcā toreiz visu laiku bijis labs laiks un spīdējusi

saule. Cik es turpretim atceros, tad toreiz laiks

bija aizvien apmācies un miglains, un vai tik bērni-

ņiem nebūs atmiņā atspīdējusi viņu iekšējā prieka

saulīte par labo satiksmi un sajūtu slimnīcā? Tā es

ari nosaukšu šo grāmatiņu par „Saulīti slimnīcā",

un varbūt tagad mani pieci mazie slimnieciņi

Mirdza, Viktiņš, Maiga, Mudīte un Valdītis ar sa-

viem piedzīvojumiem varēs nest ari kādu mazu
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saules stariņu citiem bērniem, slimiem un veseliem?

To es ļoti vēlētos: viņiem pašiem būs prieks un kā

vēl man.

Beigās man jāsaka, ka mīļais Viktiņš, mājās

pārnācis, drīz atkal saaukstējās, palika slims un es

viņu vairs neredzēju. Pieminat viņu labi visi, kas

viņu pazināt!





Saulīte slimnīcā





Pirmā diena.

Mirdziua, kā vecākā, zināja visvairāk stāstu un

dzeju no galvas un sāka tos atstāstīt.

Mirdzina sāka pirmā.

Mirdziņa runā:

Skaistums un mīļums.

Logu rūtīs salas austas

Skaistas spožas ledus puķes.

Tā kā linu damast - audi,

Tā kā baltais zīda atlass

Smalkais ripss un moareja,

Sīki zīda diegu darbi

Briseles un Valansjenas.

Sudrabpārslām apkaisīti.

Kad nāk saule visu krāso

Sarkanās, ij bāli zilās.

Modernākās modes krāsās

Burvju aina, kad nāk saule!

Kad nāk saule visus izdzēš,

Nejauki no rūtīm nopil

Skaistās puķes... lai tās skaistas!

Nāci, nāci mīlā saule!

Viktiņš:

Zvirbulis un lapsa.

Zvirbul's kokā sēd un čirkst,

Resnis, paēdis un priecīgs.
Lēni garām velkas lapsa

Jau trīs dienas neēdusi.
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Zvirbul's lapsu zobot sāk:

„Kā nu iet tev, putnu zagli?

„Vēders izkrities no bada,

„Lai tu kristu te uz vietas!"

Lapsa klusē, zvirbul's pļāpā:

„Tev ne vārda nav ko teikt!

„Lūk, es kokā droši sēdu;

~Kad tu slietos, laistos projām."

Lapsa beigās atteic: „Tiesa,

„Kā nu piekļūt gaisa bērniem

„Manim, tādam zemes pīslim?

,J)rīz būs jāēd pašam zeme."

Smejas zvirbul's: „lū, lii! či, či!"

Lapsa saka: „Viens tik ļaunums.

„Ka nav putniem paglābiņa,

„Kad pūš vējš un uznāk sala."

Smejas zvirbul's lielīdamies:

„Či! ko kait man vējš un sala?

„Kad pūš vējš no vienas puses,

„Bāžu galvu otrā spārnā."

Lapsa nokususi, apsēst:

„Oalva reibst man, nesadzirdu

„Panāc tuvāk! runā skaļāk!

„Parādi, kā tu to dari?"

Zvirbul's redz, ka lapsa vārga.

Pienāk droši drusku tuvāk,

Lapsa prasa: „Bet kā dari,

„Kad nu vējš tev pūš no priekšas?"

Zvirbul's smejas: „Mulķa lapsa!

„Galvu bāžu tad starp kājām

„Palūk, šitā!" lebāž galvu.

Lapsa caps! un beigts ir zvirbuls.
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Mudīte:

Lampa un krāsns.

Māte bērnus pamāca:

„Klausat, Ati, Anniņa,

„Kad jūs vieni esat mājās,

...liuns no lampas jāsargājas.

„Bēgat ar' no krāsnītes,

„Uzkrist var jums dzirkstītes,

„Drēbes, matus aizdedzināt,

„Un tad briesmas būs, jūs zināt!"

Tikko veras durvis ciet,

Mazā Anna tūlīt iet

Lampai klāt un, domājiet,

Skatās cilinderī pat!

Ak, kā tad gan viņai gāja:

Abas acis izmaitāja!

Nabadzīte valkā nu

Saiksni priekšā aizsietu.

Bet vai Atis gudrāks bija

Un, kā mācīts, paklausīja?

Nē! viņš iet pie krāsnītes:

Ak, cik spožas oglītes!"

Un ar roku iekšā ķēr

Tūdaļ liesmas viņu tver ■

Kā viņš skrej un kliedz un raud

Un gandrīz vai sadegt draud.

Tā par savu neklausību

Patur nu viņš kāju klibu.

Maiga :

Kas tāda esmu?

Pasaki aši,

Kas tāda esmu?

Lampa
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Tu esi zīlīte,

Ozola meita,

Rakstīta krēsliņa

Dobītē sēdi,

Deguntiuš gaisā

Spītīgi pacelts:

Pasaki aši,

Kas tāda esmu?

Valdis:

Briesmu vīrs.

Ak, ko es pie cirkus redzēju!

Melnu, dzīvu mori es satiku.

Tam cepure galvā bij uzlikta

Tāda liela, stāva un apaļa.

Un svārki tam bij tādi sarkani, gari,

Un rokās tam cimdi bij ari.

Bet vairāk es gan to neskatījos,

Ka viņš man neiekož, es bijos.

... mori es satiku.



Otrā diena.

Mirdziņa zināja atkal jaunu dzejoli.

Viktiņš bija klusām aprunājies ar kopēju un at-

cerējās vairākus dzejoļus, kurus citi nezināja.

Mudīte bija apslinkusi un negribēja vairāk pū-

lēties atcerēties.

Maiga nodeklamēja divus, vienu par sevi un

otru par Mudīti.

Valdim atkal iemācīja Mirdza.

Mirdziņa:

Neprātīgs vēlējums.

Pašā salumā,

Ziemas baltumā,

Kāds tev vēlējums

Modās sirsniņā!

Sīkos krūmiņos,

Zaļā zālītē,

Karstā diendusā

Gulēt saulītē

Zilas mellnenes,

Sārtas brūklenes

Lasīt rociņās,

Likt sev lūpiņās

Zaļiem pirkstiņiem,

Zāļu stiebriņi,

Viļā, nebēdņi,

Tev pa matiņiem



15

A.K.



16

Tev caur matiņiem

Zelta saule mirdz,

Ko tu nelaikā

Vēlies, mīlā sirds?

Valdis sauc: „Pagaid, es zinu; es tudal

teikšu, lai neaizmirstu!

Mazais brālītis un maizīte.

Es pastāstīšu to reizīti,

Kā brālītim gāja ar maizīti:

Māmiņa kafiju tasītē ielēja,

Bet kafijā maizīte iekrita.

Un maizīte kafiju izdzēra.

Mazais brālītis nu bļauj:

„Man vairs kafijas nav!

„Maizīte izdzēra jau!"

Es mācīju mazo brālīti:

„Apēd tu atkal maizīti,

„Tad būsat abi līdzīgi!"

Brālītim tas nu patika gan,

Apēd un smej kā skan:

„Lūk, nu es tev, kā tu man!'

Viktiņš:

Ēzeļa gudrība.

Vecs bij ticis ēzelis,

Lielas nastas nesot novārdzis:

Maz no viņa labuma vairs zina,

Saimnieks viņu projām dzina

Ēzel's žēlojās: „Kā dzīvošu?"

Saimnieks smējās: „Došu padomu:
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„Uzvelc sevim tīģerādu,

„Tevi noturēs par tādu!"

Ezel's līgsmo: „Ja—ījā!"

„Pārvērtīšos niknā nezvērā;

„Nedrīkstēs neviens man uzbrukt vairs.

„Visiem būs no tīģera liels dairs.

Tā ij notika

Ēzel's droši kviešu laukos staigāja,

Zemnieks redz, kas tur pa kviešiem brien.

Prom no tīģera, cik jaudas, skrien.

Ēzels gudris, grib vēl pabaidīt.

Skaļā balsī uzbļauj vēl tūlīt:

„Ja—ījā! —ījā! —ījā!"

Zemnieks brīnās: „Ak tu blēdis, krāps

šis! nu nekā!"

Beigts bij ēzel's savā gudrībā

Ja—ījā!

Maiga:

Palīgs māmiņai.

Aldziņa vecākā,

No bērniem gudrākā,

Ēzels
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Ir jau gadiņi

Pilni desmiti.

Māmiņai var

Palīgu sniegt:

Mazuli glauž un bar

Kad iesāk kliegt.

Maiga saka: un nu es nodeklamēšu vēl otru

dzejoli, tas būs par Mudīti, kura šodienai nav

neko sadomājusi. Klausāties:

Maiga:

Ansīša paredzēšana.

Prasa skolotājs: „cik būtu,

Kad no pieciem ņemsim pusi?"

jūt: nu skolotājam

Es pa prātam neizteikšu!

Kad es sacīšu: ir divi,

Tad par maz tas viņam liksies.

Kad es sacīšu: ir triji.

Tad par daudz tas vit.iam liksies.



Trešā diena.

Visiem bērniem šodien gāja labi.

Mudīte bija apkaunējusies par savu kūtrību un

bija nu sagatavojusi dzejolīti, kas viņai pašai patika!

Ari Valdis bija pūlējies, viņam tikai nepatika,

ka citi, sevišķi Mirdziņa un Viktiņš teica tik garus

dzejoļus, kuri tam nebija diezcik labi saprotami.

Viktiņš noteica: Visiem jau pa prātām ne-

izdarīsi.

Mirdziņa:

Ko pauda cīrulītis.

Tomēr, tomēr

Nu nāk vasara,

Lai pūta vēji,

Lai lija lieti,

Ak, sala bērniņi

Aizkrāsnē!

Nu nāk vasara,

Skatāties! Skatāties!

Saule to atvelk

Aiz zelta stīgām

Caur tumsu, caur miglu,

Caur mākoņiem.

Nu nāk vasara

Zaļa un silta.

Nu tikai, bērniņi,

Tekat tai pretī,

Vizbulīšu pušķīšus

Rociņās nesot!
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Jaunais cīrulīt's

Čivina gaisā:

„Ko teicu? Ko paudu?

Vasara nāks!

Nāks mana māsa:

Lakstīgala!"

Viktiņš:

Lauva un zaķis.

Sandarkalnā dzīvoja vecs lauva,

Bargs viņš bija vārdos, bargs ij darbos.

Visus zvērus plēsa viņš bez jaudas.

Zvēri liek tam teikt: „Ko plēs mūs visus?

„Labāk siltām tev ikdien pa vienam."

Lauva mierā bij. Ikdien tam sūta.

Rinda pienāca reiz vecam zaķim.

Zaķis domīgs iet uz lauvas alu.

„Ko tik vēlu nāc? Sen ēst man gribas."

Zaķis atbild: „Nav ta mana vaina.

~Citas lauvas aizkavēts es tiku.

„Man tam jāzvēr bij ka atgriezīšos,

„Nu tik atnācu to pateikt tevim."

Lauva dusmīgs top. „Nāc tūdaļ līdzi,

„Rādi manim, kur tas blēdis dzīvo?"

Zaķis aizved to pie dziļas akas.
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..Skaties, kungs, kur sēd viņš šinī alā."

Rāda lauvas atspulgu iekš akas.

Lauva dusmās atspulgam brūk virsū,

Akā iemetas un ir pagalam..

Zaķis smiedams aizcilpoja projām

Smējās tā, kā pārplīsa tam lūpa.

Mudīte:

Ritiņa un cits gads.

Mana mīlā Ritiņa,

Citugad' tu jau būsi citiņa:

Nebūsi vairs tik maziņa:

Nelēkāsi kā kaziņa;

Rāmi mācīsies lasīt,

Domīgi aiz austiņas kasīt.

Tad tu uz skolu staigāsi,

Ar bērniem pa pagalmu klaigāsi;

Klasē uz skolotāju klausīsies,

Tik slēpu gar malu ausīsies;

Būs tev negribot jātop mudrai,

Galā vēl lielai un labai un gudrai.

Valdis:

Ērkšķu rozīte un princis.

Cik skaisti baltā zīda gultiņa

Ouļ Ērkšķurozīte un guļot smaida!

Visapkārt rozes baltā pulciņā,

Tā gul un savu princi gaida.

Tev ar' tā laiski gulēt patiktu,

Bez darba, tikai gaidīt savu pr/nci,

Bet tas par agru tevi uzceltu.

Tev labāk gaidīt ilgdusīti inci.
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Beigas Valdis pateica: ..Tas ir priekš Mu-

dītes!"

Visi bērni smējās, bet Mudīte noteica: «Smeja-

ties, smejaties, gan jau es parādīšu, ka esmu

Mudīte!"

Maiga strīdu nobeidza teikdama: «Klausāties

manu dzejoli!"

Kad iznāks saule?

„Ak, cik auksta šogad ziema!

„Kad jel reizi iznāks saule?"

Sūdzās visi mājenieki.

Mazais Valdis apmierina:

„Saule gaida, kad būs siltāks,

„Tad ir viņa iznāks laukā."

Kad citi bērni smējās, Valdis noteica: „Nu, vai

tad tā nav? Kad būs siltāks, būs ij saule."

Citi atkal smējās.



Ceturtā diena.

Šī diena bija sestdiena un rīt kā svētdienā va-

rēja gaidīt uz apciemojumiem no mājiniekiem un

draugiem. Bērni bija nemierīgi un tiem nevedās

labi iemācīties savus gabalus.

Viktiņš bija visdūšīgākais un mierināja citus:

viņš nebažījās par apciemojumu, jo zināja, ka viņa

papiņš un māmiņa atnāks visādā ziņā.

Visnemierīgāki bija Valdis un Mudīte.

• Mirdziņa kavējās savā klusā nodaba.

Mirdziņa:

Ziedošā daba un jaunība.

Tā vasara, mīlā vasariņa,

Kā visiem bērniņiem patīk viņa!

Kā viļņo druva!
#

Kā zaļo pļava!

Nevienas vietas, kur puķīšu nava.

Pa kviešiem mirdz sarkanās magones,

Pa ērkšķiem smej nebēdnes rozftes.

Pa smiltiņām bērniņi rotājas.

Dej, lēkā, rociņās saķeras.

Ak, ziedošā daba, ak, jaunība.

Tās abas vienāda daiļuma!

Visvairāk priecājas jaunā sirds,

Visspožāk bērniņam actiņas mirdz!

Tas skatās, kur putniņš vij ligzdiņu:

Pačalo līdzi ar strautiņu,

Tek garām sudraba upīte

Kā mīla maziņo biedrene.
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Pat meža stirniņa nebaidās.

Un nāk un bērniņos noskatās:

Turpat tiem blakus dzied cīrulīt's

Un dzēguzite mežā velk līdz.

Dūc bites un puķītes viņas gaida,

Lauks smej, kur dzelteni tauriņi skraida.

Un augšā tik zil-zila debestiņa,

Ak. vasara, mīlā vasariņa!

Viktiņš:

Lapsa un mērkaķis.

Bij zvēri sanākuši lielā sapulcē.

Tur uzdejoja mērkaķis tik mākslīgi,
Ka zvēri viņu iecēla par ķēniņu.

To skauda lapsa un ar viltu mērkaķi

Pie slasta aizveda, kur gaļas ēsma bij.

..Nāc, palūko!" teic lapsa: „ko es atradu!"

~Ā. branga gala. dod man ar'!" teic mērkaķis.

„Es," atbild lapsa, „esmu tikai pavalstnieks,

„Man lielais gods, tev visu atdot, ķēniņ, ņem!"

(irāb mērkaķis pēc gaļas, slastā gūstīts top,

Nu lād par nodevēju. Lapsa smej:

„Tu gribi valdnieks būt un [auj! sevi krāpt?"
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Maiga saka: „Es ari pateikšu ko par ēšanu:

Jaunākās ziņas no virtuves.

„Klau, Edīti!"

„Ko pateiksi?"

„Nu, atmini!"

„Kādi brīnumi?"

„Ko klusi? Nu, nu!"

„Ak, es ko redzēju!

„Virtuvē šovakaru."

„Nu saki, nu, nu!"

„Rīt Jēkabi būs;

~Parīt Annas apciemos mūs.

..Daudz cepts un vārīts kļūs.

„Vai nāksat ij jūs?"

„Nu, kā tad nu nē?!

„Tikai lellīte jāauklē!

„Tikai kāposti jāravē!

„Tikai vistas no zirņiem jābiedē!J

Mudīte teica: „Es par ēšanu zinu citu

pantiņu."

Lāga māga.

Ak, māmiņ, nu vairs nava lāga!

Kā māga manim sāp,, ak māga!

~Vai nelabu, mertiņ, ko ieēdi?"

„Nē! labu; tik gardi, tik garšīgi!"

~Vai aizmirsi: tam māgu spīlē,

„Teic ārsts, kas allaž pārēsties mīlē."

~Ak, māmiņ, bij virums tik gards, tik gards,

„Tad aizmirsās katrs brīdinošs vārds!

„Bet nu, ak māmiņ, nav vairs lāga!

„Ak, kā man māga sāp, ak māga!"
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Valdis ieminas: „Cs ar par ēšanu!"

Kas jāsaka par balvu?

Kārlrtis ir ābolu dabūjis,

Ko labais onkulis ta miedevis:

Bet paldies Kāiiītis nav sacījis.

„Yai! Kārlīt, kas tad jāsaka,

„Kad balva tev tiek dāvāta,

"Kā nupat ābols no onkuļa?"

Bet Kārlītis atsaka ar cienu:

„Lūdzu, vēl vienu!"



Piektā diena.

Svētdiena ir še slimnīcā uztraukumu diena. Jau

pirms pusdienas visi gatavojas uz ciemiņiem, bet

Dēc pusdienas visiem ir tik daudz ko pārrunāt par

pieredzēto un piedzīvoto.

Un pati pusdiena ari ienes pārmaiņu parastā

dienu gaitā, apkalpotāji ienes svētdienās gardā-

kus ēdienus un nu tik vēl apciemotāji! Ko tie visu

nesanes, kad tik vien gribētos ēst visus tos gardu-

mus, un kad tik ārsts ļautu!

Bet galvēnais ir tomēr mīļo mājinieku apcie-

mojums.

Šodien priekšpusdienā tikai Viktiņš savus pan-

tiņus noteica. Mirdziņa cīnījās ar asarām, bet pirms

pašas ciemiņu nākšanas, tomēr saņēmās un skumji

nodeklamēja dzejoli. Neviens šoreiz neklausījās ar

parasto uzmanību.

Mirdziņa šodien neviena negaidīja, mājinieki

paši bija neveseli, un tēvs bija aizbraucis darbā.

Pēc pusdienas visi sarunājās par ciemi-

ņiem. Tikai pašā vakarā Maiga mudināja uz solī-

juma izpildīšanu.

M ai «• a teica: „Es šodien pirmā.

Vasara, pavasars un ziema.

Vasariņa vīpsnādama

Pretī ziemai pasmējās:

„Vasarai pavasara,

Kas man ceļu sataisīja,

Kurš to būtu padzirdējis,

Ka ziemai paziemiņa?"
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Ziema pretī atrļirdzēja,

„Ko ar kalpiem lielījies?

Es bez kalpu viena pati

Gada kārtas pārvaldīju:

Gadu sāku, gadu beidzu

Tu pa vidu maisījies."

Mirdziņa :

Čigānu dziesma.

Ilgas dzen mūs šur un tur,

Kur gan kavēties mēs drīkstam?

Līdzi mākoņiem mēs klīstam.

Miera nava mums nekur.

Cieti stāv tik debess jums,

Mums no vietas vietā klaidot.

Visam jāiet garām smaidot,

Tāda dzīve dota mums.

Viktiņš:

Nepabeigta Tella teika.

Tevs stāsta jauko nostāstu

Par Tellu, kas nošāva ābolu
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No dela galvas un galviņa

Palika sveika un neskarta.

Jo vērīgi Marina noklausās.

Kad stāsts ir beigts, tā ieprasās:

„Nu, kas tad tālāk bija?"

„Kā tā? Kas tālāk bija?

Tas stāsts ir beigts un izstāstīts.*'

~Bet kur tad palika ābol ts.

Ko puikam no galvas nošāva?

Nu vai tad to apēst tam nelāva?"

Mudīte:

Pārpilns vadzis lūzt.

Ak tu Ansi, ļaundari.

Ko tu moci kaķīti!

Taksīti aiz ausīm rauj,

Mopsi vienmēr knieb un kauj:

Vistām svied tu akmeņus,

Mušām izplēs spārniuus;

Bezdelīgām ligzdas jauc,

Tauriņus uz salma mauc;
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Trusīšus tu stiepj aiz kājām,

Cāļus trenc pa visām mājām;

Govīm koku nāsīs dur,

Aitām miera nav nekur:

Visus kustonīšus baidi

Savu sodu, ļaundar', gaidi!

Vadzis, pārāk pilns, reiz lūzt

Ltlk, kur atmaksa tev kļūst:

Kāravu tu aiztiec ar'

Kā jau visiem pāri dar\

Tik jau Kāravs nav tik lēns,

Necieš sitienus, mans zēns!

Cap! tev klāt, lai rokā kostu,

Nost trīs pirksti, ak to postu!

Kliedz nu. Ans\ nu gudrāks tiec,

Kustoņiem reiz mieru liec.

Valdis:

Labais brālītis.

Vilītim brālītis nomiris,

Viņš nav vēl Jānīti aizmirsis.

Pērk māmiņa Vilītim baloniņu.

Vieglu, sarkanu, apaliņu.

Teic Vilītīs: „Kad balonu palaistu.

„Kur tad tas, māmiņ, aizskrietu?"

- „Uz debesīm." „Tur, kur Jānītis ari?"

- „Turpat." „Še, Jān;t, lai parotāt vari,

..Es baloniņu tev uzlaižu,

„Nez, vai tev pietiek rotaļu."

To teicis, viņš palaiž balonu.
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Sestā diena.

Mīļākā kopēja, kurai bij. tik maigas rokas, šo-

dien bija saslimusi, un viņas vietā atnāca sveša ko-

pēja. Bērni nejutās tik brīvi kā agrāk, bet Mirdziua,

kā vecākā, pārvarēja sevi pirmā un uzsāka atkal

dzejoļu deklamēšanu.

Mirdziua juta pati, ka viņai vieglāk paliks de-

klamējot, jo skumji viņai bija, ka neredzēja vakar

savus mīļos.

Viktiņš to nomanīja un pūlējās atrast ko jau-

trāku deklamēt. Ari citi bērni saņēmās un tā diena

pagāja nemanot.

Mirdziņa:

„Taisnais" kaķis un "netaisnais" gailis.

Nu būs pagājuši gada

Divi tūkstots pieci simti.

Kad šo stāstu pastāstīja

Savā veidā grieķu Ezops *).

Kaķis gaili bija ķēris;

Labprāt tūdaļ būtu ēdis,

Tikai gribēj', lai tas notiek

Viss pēc taisnības un tiesas.

„
Vainīgs esi, nakti dziedi,

„Cilvēkam tu traucē miegu!

„Nē," teic gailis, „labi daru:

«Cilvēku uz darbu saucu."

*) Ezops pirmais grieķu pasaku stāstītājs; bijis vergs.



35

„Vainīgs esi!" uzstāj kaķis:

„Dārzā dobes izkašņāji!"

„Nē," teic gailis, „labu daru:

„Dobēs tārpus nolasīju."

„Vainīgs esi!" nospriež kaķis:

„Skaistās izrunās, lūk, slēpies.

„Taisnam izrunu nav vajdzīgs."

Un viņš gaili notiesāja.

Viktibš: .

Es pastāstīšu, kā sarunājās piecgadīgais Jēpītis

ar onkuli.

Jaunās mākslas nesapratējs.

„Še, paskat, ko es uzgleznoju!

„Tu to pie sienas sevim kar!"

~I)od šur, lai tuvāk aplūkoju:

„Tas kukain's! Tūdaļ pazīt var."

„Ek, ko! Nekā tu nepazīsti!

„Tas kukain's nav, tā laiva ir."

„Bet ķekši še, kas tie ir īsti?"

„Tie irkļi! Kā tu neizšķir!"

„Ak tā! Nu katram gadās kļūda.

„Bet šis, kas tāds? nāc paskaidrot.

Tā būs gan mūsu sarga būda?"

„Tas ģīmis! Kā tu nesaprot!"

„Ak tā! Vai zini, kā es daru?

„Ikreiz es klātu pierakstu,

„Kas tas tāds ir." „Kā es to varu?

„Es taču rakstīt neprotu.
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„Ko man ar tevi runās laisties?

~N?kad tev gleznas nepazīt!

~Tev gari skaidrot, tikai skaisties:

~Nāks gudrāks, sapratīs tūlīt."

Mudīte:

Akmeņmetējs Miķelis.

rikur metējs Miķelis,

Lielu lielais nedarbis:

Plēzdams, lauzdams apkārt skraida,

Un ar akmeņiem tik svaida.

Vai tā ielas laterne,

Spoguls, logs, vai izkārtne

Kas tik vien tam rodas priekšā,

Tūdaļ stinkš! tur akmens iekšā!

Parādās kāds bērns vai lops,

Viņš ar sviedieniem nav skops:

Ja tik viņam akmens rokā,

Drošs nav vairs ne pirtnis kokā.
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Zirgiem, govīm sviež ka sviež,

Vai gan vērsim ceļu griež?

Nē! ar akmeni tam. ragos!

Nu tu puika, būsi nagos!

Vērsis to kā kūleni,

Sviež, kur ērkšķu puduri,

Dur ar ragiem, kā ar iesmu,

Nu tu, puika, jūti briesmu!

Kad tas sāk nu ārā līst.

To neviens vairs nepazīst:

Oīmis, drēbes saplosīti,

Ērkšķu krūmos sadurstīti!

No tā laika Miķelis

Gluži citāds palicis,

Mierīgu to redz un lēnu,

Katram prieks par rātno zēnu.

Valdis:

Katram savs darbs.

Katram bērnam uzdots darbs.

Katram jāredz, lai to veiktu:

Lai tas neizliktos skarbs,

Aši sākt, lai ašāk beigtu!

Smildziņai ir vistu kūts,

Gailis līdz ar vistām laktā.

Amats vistu Jancim grūts:

Jāsameklē olas kaktā!

Aidim jākopj sivēni:

Tiklīdz aizgaldā tie kviec.

Jātek skatīt mudīgi,

Vai tiem ūdens silē liets?
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Līgsmītei ir pīlītes:

Raibas, gluži baltas, melnas,

Jāredz, lai ēd zālītes,

Jāpabaro vēl no delnas.

Maiga:

Skuķītis un sivēniņš.

„Cik glīts ir baltais sivēniņš!

„Caur spalvu redz tam sārtu ādu.

~Un palūk, kāds tam šņukuriņš!

„Tik sārts kā rožu pumpurinš.

„Nu, kā lai nenoskūpsta tādu?!"

Bet ak, cik muļķis sivēniņš

Vioš neciena, ko tu tam nesi,

Tam gardāks kāpost - kacēniuš.

Un rukšot projām aizskrien viņš.

Teic, skuķīts: „cūkas bērns vien esi!"



Septītā diena.

Bērni no citām istabām bija padzirdējuši, ka še

Mirdziņa, Viktiņš, Mudīte, Maiga un Valdis sarī-

kojot sev kārtēju laika kavēkli ar deklamacijām un

dziesmām. Trīs bērni bija atnākuši paklausīties, un

kad mūsējie deklamēja, tie atkal pa starpām padzie-

dāja pazīstamas dziesmiņas.

Bērni no citām istabām būtu jau nākuši biežāk,

bet reti gadījās, ka varēja viņus izlaist apraudzīt

kaimiņu bērnus.

Diena pagāja jautri, kaut gan ne visi jutās labi

veseli.

Mirdzi ņa:

Meitenīte rudenī.

„Nemaz, nemaz jau ārā nav salti!

„Nu, kas tad, kad uzpūš vējš kādu šalti?

„Ak ak klepus! un kas tad par to?

„Lūk, skrej taču Kāravs un neklepo.

„Ak, rudens dienas tik skaidras un skaistas!

„Zils debess un saule tā līgo un laistās!

„Un lapas tik zaļas un dzeltenas,

„Un brūnas un rudas un sarkanas!

„Mēs taisīsim, lapu zeltainus pušķus,

„Ogu rubinu, dimantu kušķus;

„Mēs māmiņas istabu rotāsim,

..Pie griestiem ģirlandes izstiepsim.

„Es pati sev brīnišķu vaiņagu pīšu,

„Deviņu krāsu lapiņas šķīšu,

„Trīs zaļas, trīs sārtas, trīs dzeltenas.

~Ar saulītes vizuļiem rotātas."
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Un meitenīte spurkš! ara pa durvīm.

Preti rudenim krāsotāj-burvim,

Tik jauki, tik jauki gan rudenis šķiet!

Ko darīt? nu ko tad? tik līdzi vien skriet.

Viktoriņš:

Rudens un kalps.

Lieti lija spēji.

Sīvi pūta vēji,

Aiz tiern brauca ašus solus

Rudais rudenīts.

Mājās rudens brauca.

Ratu rumbas kauca,

Tukši trauki, tukši rati:

Viss ir izdalīts.

Kalps skrcj pakal saukdams:

..Pagaid', rudens braukdams!"

„Kur tu liki manas mantas,

..Citiem dalīdams?"

„Ko tu pakal skraidi?

„Kūdas mantas gaidi?
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„Viss ir atstats saimeniekam:

«Inventārs un nams!"

Mudīte:

Vecu ļaužu nicinātāji.

Nav tāda bērna vairs neviena

Kāds Kārlis ir un Suzanna,

Ikkatrs vecus [audis ciena,

Bet tie tos smej un apmēda.

Sirms vecītis, lūk, garām staigā,

Uz savas bozes atspiedies,

Te Kārlis, tam jau apkārt klaigā,

Par visu skaļi smiedamies.

let ari vecenīte kāda,

Te redz jau skrējām Suzannu,

Tā viņai garu mēli rāda

Un mēda: „fui, cik veca tu!"

„Ak, bērni, vai mūs mierā liksat!"

Teic abi vecie: „Kaunaties!

Kad jūs reiz ar' tik veci tiksat,

„Kā tad jums sāpēs, kad jūs smies!"

„Tik veci, fui!" tā atcērt skuķis,

„Es gan tik veca netikšu!"

„Nekad man nebūs vajdzīgs kruķis!"

Teic Kārlis vēl ar izsmieklu,

Te piepēži paukš! zibens spēris,

Guļ zemē Kārlis, Suzanna;

Tur abus divus negaiss ķēris,

Tā viņiem bij tā atmaksa.

Tā vecums gan tiem nepienāca;

Tiem celti kapuakmeņi,
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Uz tiem ir uzraksts, ko tas maca?

„Tā sodu dabīī smējēji."

Maiga:

Neiznākošs rēķins.

Skolotājs maca Karlīti:

„Nu, Kārlīt, klausies un uzmani:

„Kad es tev vienu ābolu dodu

„Un brālītis vēl divus klāt,

„Cik tad pie tevis rodu?

„Vai vari izrēķināt?"

Atbild Kārlītis: «Neviena!"

„Nu kā tad tā?"

Nu tā:

Brālīts man nedos neviena,

Un tas, kas man no jums bij lemts

Tiks ari no viņa ņemts.

Kārlīts gan rēķināt māk,

Bet rēķins neiznāk.

Valdis:

Mazs, mazs vīriņš,

Maza, maza nelaimīte.

Neraudi, neraudi!

Manu miju mīlīti,

Manu mazu mazuli!

Pušu, pušu salauzta

Tava labā lietiņa,

Rotaļ-drostiņa!
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Rit, rit asaras

Sūr-sūri-sūriņas.

Neapturamas.

Vai t' tā paliks?!

Brālīts atkal saliks,

Asaras paliks!



Astotā diena.

Pie slimnīcas bija pieklīdusi slima vārna, kurai

laikam bija ievainots viens spārns un kura nevarēja

labi laisties. Kopēja bija vārnu ienesusi istabā un

rādīja bērniem.

„Vinu vajāja pārsiet un likt gultā, kamēr izve-

seļojas,** teica Maiga.

„Vai viņa ir veca, vai vārnas bērns?" jautāja

Viktiņš.

w
Tā ir pieaugusi vārna," atteica kopēja.

„Tad viņa nepieder bērnu slimnīcā," noteica

Viktinš.

„Lai. paliek pie mums!** lūdzās Valdis.

„Nē, vārnām nav še vietas, še cilvēku bērni

tiek dziedēti," kopēja atbildēja.

„Bet kur tad vārnām slimnīca?" jautāja Mu-

dīte.

„Bicriņos, pie līka berza," kopēja smējās.

„Bet kustoņiem taču ari sāp," teica Mirdziņa.

„Kopjat, kopjat slimus māju kustoņus, un ne-

darāt pāri nevienai dzīvai radībai," atteica kopēja.

Šodien bērniem bij daudz ko pārrunāt un ari

dzejoļi tecēja veiksmīgāk.

Mirdziņa:

Runcis - prātnieks.

Runcis pa logu putniņus vēro,

Ak, kā uz putniņiem acis tam zvēro!

Trīc lūpas, šņakst zobi, siekalas rīstās:

Kaut nāktu tie tuvāk! bet putniņi bīstas.
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Gul runcis nu saulē un slēdzienus taisa:

„Kādēl tie putni gan nekrīt no gaisa?"

„Būt' dievs tiem devis jel tādu prātu,

Ka viņi paši man laistos klātu!"

„Tik muļķis tāds putns, dieva vārds!

„Ka pats viņš nezina, cik viņš ir gards!

„Nu vējš tos svaida, diez kur tie skraida,

„Še droša vieta sen jau tos gaida."

Viktiņš:

Gailītis kurš nepadevās.

Būdā dzīvo vecs, vecs vīriņš;

Vecim vienīgs biedris gailīts,

Nespēj maizi pelnīt vecis,

Abiem būtu jāmirst badu

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Vecim gadās dzirnaviņas:

Pagriež tikai, bira milti.

Nu tie jāva, cepa maizi,

Abi gardi ēd ar gaili

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Padzird kungs par dzirnaviņām,

Paņem pārnes savā muižā.

Vecis raud, bet gailīts kliedzis:

„Atdod, kungs, tās dzirnaviņas!"

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Kungs liek kalpam pakārt gaili

Tas neko nav palīdzējis

Kartavās vēl gailis kliedzis:
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„Atdod, kungs, tas dzirnaviņas!"

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Kungs liek kalpam izcept gaili

Tas neko nav palīdzējis

Pannā cepdams gailis kliedzis:

„Atdod, kungs, mums dzirnaviņas!"

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Kungs no dusmām apēd gaili

Tas neko nav palīdzējis

Gailis izbāž knābi laukā,

Kliedz: „dod, kungs, tās dzirnaviņas!"

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Kungs liek kalpam: „atcērt knābi!"

- Tas neko nav palīdzējis

Kalps kā cērt, šis atrauj knābi,

Pušu paša kunga vēders.

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Gailīts aši izlien laukā,

Savīcina savus spārnus.

Paķer dzirnas, sprukš uz mājām.

Skaļi nodzied: „Kikuriku!

„Kikrikū!

„Es jau nu vis nepadošos!"

Mudīte teica: JKlausies Valdi, tas bus ari

priekš tevis."

Pirmais sniegs un tā mācība.

Ir kritis pirmais sniedzinš,

No acīm jāberž miedziņš!
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U! u! bērni, šurp krā-ties!

U! u! pie darba stāties!

Briģītis sauc,

Lūk, tur jau trauc!

Siiiega piku bus vēlt

Tādu, ka nevar ne celt!

Viens nevar to spēt,

Visiemi būs palīdzēt!

Tad uzcelsim sniega valni,

Tik augsti nebūs ne kalni!

Spēks ir vienībā -

Tā tā mācība.

Maiga teica:
„
Valdi, tas ari bus priekš tevis."

Nākamais amats.

Tante saka: „Ansīti,

„Teic, par ko tu gribi tapt?

„Nesteidzies ar atbildi

„Pielūko, ka labi trāpi!"

Ansīts atbild steidzīgi:

- ~Ak, par ko es gribu tapt?

„Nu, par skursteņskrāpi!"
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„Kādēl?" brīnās tantiņa.

„Nu, ikrīt tam nevajāga

„Mazgāties un slapt!"

Valdis atbildēja: „Tas bus ari priekš manis."

Mazais spītnieks.

Mazais Ansīts nezin godu:

Māte vioam draud ar sodu:

„Kad tu vēl reiz neklausīsi,

Likšu tevi vistu kūtī!"

Mazais Ansīts spītnieks bija,

Pretī mātei atsacīja:

„Bet es, mam', tev tūliņ saku:

Olas es tev nedēšu!"



Devītā diena.

Ārsts un māsas katru dienu apmeklēja slimos.

Šodien paziņoja, ka rīt vai parīt Mirdziņa un Viktiņš

varēs jau atstāt slimnīcu un iet mājās pie savējiem.

Ari citus bērnus taisījās drīz atlaist. Jautrai dzejas

un dziesmu sabiedrībai vajadzēja drīz izklīst.

Mirdziņa un Viktiņš gan priecājās par savējiem,

bet viņiem bija ari žēl atstāt savus biedrus, kurus

bija iemīlējuši pa slimības laiku.

Neveicās šodien tik labi ar dzejoļiem, domas

bija citur aizņemtas.

Mirdziņa:

Heraklis un bagātības dievs.

Heraklis *) bij uzņemts dievu starpā,

Kad viņš pirmoreiz pie dieviem nāca,

Sveica sirsnīgi viņš katru dievu.

Bet kad Plutonu viņš ieraudzīja,

Bagātības dievu, vēl no tāles,

Slēpās viņš, lai tas to neredzētu.

Izbrīnījās Ceiss un prasa dēlam

Kādēļ viņš, kas sveicis visus dievus.

Tikai Plutonu vien neapsveicis?

„Ak," teic Heraklis, „es noskatījos,

„Kad es staigāju vēi zemes virsū:

„Plutons apsargāja tikai ļaunos."

*) Heraklis grieķu ticībā pusdievs, augstākā dieva

Ceisa dēls.
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Vikti ņš:

Pirmais solis atklātībā.

„Mamiu, vai te mes varam jel iet?

„Tik daudzi, tik daudzi bērni te šķiet.

Te rotaļu laukums priekš bērniņiem,

Te rotāt lemts visiem un visādiem.

Te bagāts, vai nabags, ir alga viena,

Visiem te smiltis un saulainā diena.

„Māmiņ, man bailes, ka bērnu tik daudz,

„Kad kāds man virsū ar ratiņiem brauc!

Nu, nebaidies, Ansīt, ne brauks, ne būs,

Visi še tikai prieku sev gūs.

„Māmin, nu kā lai es pulkā tā eju?

„Man kauns no viņiem, kā līdzi lai smeju?"

Te Ansītim meitiņa pieskrēja:

„Nāc, skriesim mēs tur pie tā kociņa!*
4

„Tik maziņš skuķīts gan bīstams nav"

Ij bailīgais Ansītis seko tam jau.

Tik maziem, maziem solīšiem Ansītis laidās —

Pirmā soļa atklātībā tas baidās.

Valdis:

Ulda griba.

Uldīt's brēc bez apstājas,

Asaras tam rit kā rasa.

„Uldīt, vai tev kait kaut kas?"

Māte bažīdamās prasa.

Uldīt's tikai stabulē!

„Gribi ēst?" „U, u, nē, nē!"

„Gribi dzert?" „U, u, nē, nē!"

„Miedziņš nāk?" „U, u, nē, nē!"
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„Ko tad gribi? saki man!"

Ulda atbilde tā skan:

«Gribu brēkt!"

Maiga noteica: „Še bus tikai divi mazi pan-

tiņi."

Piemiņas vārdi.

Šaubās prāts,

Uzticas sirds:

Dzelzs ir tumša,

Zelts, tas mirdz.

#

Vienmēr stāv laime un gaida,

Lai nāk tai klat.

Kuru tā saņem labprāt?

To, kas par nelaimi smaida.

Mudīte neka neteica.



Desmitā diena.

Šķiršanās diena bija pienākusi, rīt jau nebūs

vairs jautrā pulcina. Neviens nedomāja vairs par

deklamēšanu un dziedāšanu.

Ari Viktiņš bija ticis nepacietīgs, ka tik ašāk

uz mājām. Mazā māsiņa mājās esot ari palikusi

slima un nu Viktiņam jāsteidzoties viņu kopt un

ārstēt. Viņš tagad slimnīcā diezgan bijis, novērojis,

kā ārsti rīkojoties, un nu varēšot pats māsiņu iz-

dziedināt.

Mirdziua pa tām dienām bija iemācījusies garu

dzejoli par ziemsvētkiem un gribēja nu to iemācīt

ari citiem un kopā nodeklamēt. Bet neviens vairs

nevīžoja pūlēties: visi tikai mudināja Mirdziņu, lai

viņa visu pārējo vietā nodeklamējot.

Ziemsvētki nebija vairs tālu, visi gribēja tiem

ašāk pretī braukt.

Mirdziņa:

Zelta matiņš.

Ziemassvētku pasaka.

Reiz bii niknu niknais ķēniņš:

Acis aukstas tā kā ledus

Kur tā skati pāri skrēja,

Visi tā kā salā stinga.

Uzacis kā zivju spuras,

Ūsas tā kā ledus tekas,
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Visa seja aizaugusi

Baltiem matiem tā kā sarma.

Niknam ķēniņam bij meita,

Tā kā saulīte, tik skaista:

Sārtos vaigos bija austra,

Zilās acīs bija debess.

Smējās viņa: sudrabs bira,

Dziedāja, tad bira rozes;

Sukā viņa zelta matus

Saule nāca paskatīties.

Ķēniņmeitu iemīlēja

Jaunais puisis*-vējagrābslis,

Pasauls salus apskraidījis

Nekurienes atnācējs.

Jaunais puisis zaļām acīm,

Acīgām kā vanadziņam,

Matiem, vēja izvandītiem,

Vienā kreklā, basu kāju.
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„Aidā, skaistā ķēniņmeita.

Gribi vēju-tautudēlu?"

Ķēniņmeita atbildēja:

„Gribu vēju-tautudēlu."

„Kēniņ', dod man savu meitu!"

„Ej pie joda vējagrābsli!"

Ķēniņmeita vaimanāja:

„Mūžam cita neprecēšu!"

Niknais ķēniņš dusmās brēca:

„Ķerat man to vējagrābsli!"

Vēja grābslis skaļi smējās:

„Qrāb nu vēju!" Projām bija.

Dusmīgāks vēl ķēniņš brēca:

„Grābj nepakļaušu meitu!

„Tumšā tornī viņu metat!

„Kur ne mūžam neredz saules!"

Naktī meitu tornī meta,

Kur ne logu nav, ne lūku;

Ūdeni un maizi deva,

Tik, cik tiktu vienam gadam.

Tad vēl durvis aizmūrēja,

Visu apmeta ar zemēm,

Velēnas tad virsū klāja:

Nu jau gaisma netiks iekšā!

Sēd un raud nu ķēniņmeita

Visu garu gaužu gadu,

Raud ij ļaudis, zvēri, putni;

Raud ij debesis ij vēji.

Visu vairāk vējagrābslis,

Jaunais puisis raud un vaida.

Pūš un gauž kā rudens vēji,

Vaimanā kā vakarūpis.
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Vējagrābslis, jaunais puisis

Apskrien apkārt pasaulītei.

Meklēdams pa visām malām:

Kur būt' mīļā ķēniņmeita?

„Kur būt* meitas zilās acis?

~Kur būt' garie zelta mati?

~Lai būt' ļaudīm zila debess!

„Lai būt' silta zelta saule!'*

Visu garu gaužu gadu

Raud ij ļaudis, raud ij debess.

Mīksts ij akmens top no raudām,

Tikai ķēniņsirds ir cieta.

Mīksts top akmens, drūp un nobirst.

Zemes nobrūk nost no torņa

Maza, maza šķirbenīte

Biezā torņa sienā veras.

Ķēniņmeitas zilās acis

Pieradušas tumsā redzēt,

lerauga to šķirbenīti:

„Vai tur ieies mazais pirkstiņš?"

Mazais pirkstiņš ir par lielu,

Neiet iekšā šķirbenītē,

Lūko iebāzt ķēniņmeita

Kaut jel vienu zelta matu.

Zelta matiņš šķirbā līda,

Izkārās caur sienu ārā,

Redzēj' gaismu, rcdzēj' [audis:

leaudis viņa neredzēja.

Putniņš matu ieraudzīja,

Domāja: tas dzeltens tārpiņš.

Knāba matu, matiņš rāvās,

Vilkās atkal tumšā tornī.
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Otrreiz matiņš ārā līda:

Kurmis matu ieraudzīja,

Domāja: tas kviešu asuīts,

Matiņš atkal tumsā vilkās,

Trešreiz matirjš ārā līda,

Nu to redzēj' vējagrābslis
Savām vanadziņa acīm,

Meklējot un garām skrienot.

Vējagrābslis, jaunais puisis

Domāja tas saules starii.iš:

„Saules stariņš visu zina,

„Tas man teiks, kur ķēniņmeita."

Sauca vējus, sauca putnus,

Vēji pūta, putni knāba,

Nopūta un noknābāja

Zemes nost no tumšā torņa.

Velti nebij raudājuši

Ļaudis, kustoņi un debess

Torņa sienas sadrupušas,

Noārdāmas, nonesamas.

Jaunais puisis atsvabina

Daiļo, mīļo ķēniņmeitu

Līgsmē laistas vājie vaigi.

Zelta mati spīd kā saule.

Dziedādami, svilpodami

Putni pacel ķēniņmeitu,

Aiziet gaisos pelēks mākons,

Uzlec jauna zelta saule.

Visi ļaudis gavilēja,

Kustoņi no prieka lēca,

Brīnīdamies izbāž galvas

Zaļās zālītes no zemes.



61

Jaunais puisis-vējagrābslis

Priekā dejo vēja deju,

Griezdamies pa pasauls plānu,

Putekļus pa gaisu jaukdams.
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Un te bus sveicieni no visiem pieciem: Vikthja.

Mudītes, Mirdzas, Maigas un Valda.

Priecīgus Ziemas svētkus!

Ziemas svētku sveicienus sūtām,

Biedriem, māsām un brāļiem!

Uz mums drīz griezīsies saule, to jūtam.

Līdzi jums, tuviem un. tāliem;

Lai solāmies neatlaisties ne brīd':

Vest sauli tiem, kas tumsā vēl mīt.
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