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Adrianam

JĀ UN NĒ

SĒSI UN VIENS

Dziļā ziemas vakarā
_
viens tāds JA un viens tāds NE
abi gāja pastaigāt —
viens tāds JA un viens tāds NĒ.
Visi, kuriem pretī nāk
viens tāds JĀ un viens tāds NĒ,
rausta plecus neziņā,
kurš ir JA un kurš ir NĒ.

Septiņi puikas — visi kā viens! —
kamanās salec braši,
un tās lejup no kalna skrien
aši jo aši.

>

Iet un iet pa ceļu tā
viens tāds JĀ un viens tāds NĒ,
kamēr abi apmaldās —
viens tāds JĀ un viens tāds NĒ.
Raud nu gaužas asaras
viens tāds JĀ un viens tāds NĒ,
jo tie paši nezina,
kurš ir JA un kurš ir NĒ.

Tikai pret kalnu — jā, paties! —
viens pats velk kamaniņas.
Kas tur ko brīnīties,
jo tas taču pieder viņam!

Bet Evitu, Olitu, Loniju
atnesa rātni poniji.
Marčs un Ingus bez kādām bēdām
atpedāļoja velosipēdā.
Toties Jānītis pārnāca mājās
kā tētis un māmiņa —
pats savām kājām.

KA NU KURS
Juris no bērnudārza mājās
ar trolejbusu atvizinājās.
Mārīte mīksti kā melleņu mētrā
žigli atsteidzās taksometrā.
Uģis un Ansis tieši pa bruģi
atpeldēja uz mājām ar kuģi.
Ēriku atveda platos ratos.
Oļģertu — milzīgs ekskavators.

īst a is

lapsen s

B U R T IŅ Š A

— Kas tad nu? Kam tu sabijies tā?
Kas tev tā, dēliņ, par baili?

Pašā rīta agrumā
pazuda mums burtiņš A.

— Kā nu ne, mamm. . . Lapsēns apēdis
manu, lūk, cukurgaili!

Šķīrām, šķīrām grāmatā —
neatradām burtu A.

— Kas nu tur liels! Tas gailītis, redz,
bija no cukura pataisīts.

Meklējām to istabā,
bēniņos un pagrabā —
kur tu esi, burtiņ A?

— Jānudien, mamm. . . Toties lapsēns
gan,
lapsens gan bija īsts. . .
Gluži kā es!

Šurpu turpu pagalmā,
pat uz ielas izskrējām —
ķer nu vēju laukā, jā!
Burtiņ A, klau, burtiņ A,
nu kā tad tā?!
Tikai tad, kad vakarā
saldi nožāvājās kāds,
atradās mums burtiņš A.

D IE N D U SĀ
Kamēr bērni guļ saldi jo saldi
un visādus krāsainus sapņus redz —
no viņu zīmējumiem laukā
gan zaķi, gan lāči, gan vāveres lec.
Zaķis — uz burkānu.
Lācis - - uz medu.
Vāvere — uz riekstu.
Ja, paties!
Sakiet man, sakiet — kas gan notiks,
kad mūsu puisīši modīsies?
Jānīša lūpa jau vaļā veras.
Jurīša acs jau skaidri redz.
Lūk, visi zvēri zīmējumos iekšā
cits pēc cita priecīgi lec!
Zaķis — ar burkānu.
Lācis — ar medu.
Vāvere — ar riekstu.
Bet
no kurienes te gadījies ķengurs viens?!

D Z IE S M IŅ A
PAR B R A U K Ā Š A N O S L IF T Ā
Ne liftam stūres, ne riteņu —
nestāv mierā ne brītiņu!
Ne liftam bremžu, ne pedāļu —
ripo, ripo uz nebēdu
liftosipēds,
liftosipēds,
Braucamais
braucamais

liftosipēds,
liftopēds!
tāds varen slīpēts,
tāds neredzēts!

Ne liftam ogļu, ne benzīna,
kas uz priekšu to trencina!
Ne liftam sliežu, ne šoseju —
joņo, joņo uz nebēdu
liftobīlis, liftobīlis,
liftobīlis, liftobuss!
Visvisādu stiķu mīlis,
kas ne brīdi nestāv kluss.
Ne liftam spārnu, ne motora —
pamēģini to noturēt!
Ne tam bail vēja, ne mākoņu —
lido, lido uz nebēdu
liftašīna, liftašīna,
liftašīna, liftopters!
Pats no sevis — ak, tu brīnums!
durvis ciet un vaļā ver!

KLAUNS
Lēca pļavā pār kukurzni
auns
un pārmeta kūleni.
(Vai tas kas ļauns?)
Vien zaķis, to redzot,
neizturēja
un smējās kā kutināts:
— Tas tik klauns! —

Bet auns
to vien gaidīja —
tūlīt izrieza ragus
un dusmīgi teica:
— Panāc nu, mīlīt, man pretī!
Tu redzēsi, ka es neesmu
vis. . . Labi, ka zaķim no auna
jau laikus kļuva kauns.

KRUPIS UN V A R D E
A IZ M Ā R S IŅ A
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Augu dienu, cik tik spēka
ķirzaciņa apkārt tekā.
Kamēr grozījās pie ciņa,
asti pazaudēja viņa.
Bet vai tāpēc nobēdājās?
Aušodamās skrēja mājās
cauri zāļu ceriem viņa —
aizmāršiņa, ķirzaciņa!

Kādu pievakari krupis
sadomāja lēkt uz upi.
Lec un lec, lec un lec,
un ko šis redz?
Viņam pretī varde lec!
Edz. . .
Pielec krupim tieši klāt
un teic: «Vai gribi padziedāt?
Padziedāt, padziedāt
ar mani divatā!»
Krupis nodziedāja: «Kvēk!»
Varde nodziedāja: «Kvāk!»
Kvēk un kvāk, kvēk un kvāk
dziedāšana nesanāk!

B Ē D D IE N IŠ I
Bēdu kalni atnākuši,
mūs pavisam nospieduši.
Ko darīsim, bēddienīši,
pagultei nolīduši?
Spoža saule ārā staigā,
putni dzied,
zied puķes laukā. . .
Nāc nu, runci, lādē plinti —
šaun ar asti visus laukā!

D ADZIS
— Ko tu skumsti, mīļo dadzīt?
— Visi mani grib vien padzīt!
Kam es pieķeros —
tas sodās,
notrauš nost
un projām dodas.
Tā, lūk, viens te pļavā augu. . .
Nav, kam uzmesties par draugu!
— Nebēdā nu, dadzīt mīļo!
Rītos rasa tevī zvīļo.
Silda saule,
vējiņš vējo.
Lido bite,
taurens dejo.
— Jā, tik kur gan es tāds dēšos,
ja nevienam neuzkundzēšos?! . . .

C IB R IC A C A B R IC A N E D E Ļ A "
Pirmdien Cibrics Cabrics — ko?
lasa mežā žagariņus.
O trdien Cibrics Cabrics — ko? —
nes no strauta ūdentinu.
>

Trešdien Cibrics Cabrics — ko?
pavardā kur uguntiņu.
Ceturtdien Cibrics Cabrics — ko?
vāra gardus ķiļķēniņus.
Piektdien Cibrics Cabrics — ko?
ņem un stūķē puncī viņus.
Sestdien Cibrics Cabrics — ko? —
visu dienu sēž un svilpo.
I'ikai svētdien Cibrics Cabrics
:.i parasts zaķis pa lauku cilpo.

B A L T A I S S U N ĪT IS

D U S M ĪG A IS b a l o n s

Viens balts sunīts tek pa ceļu,
žēli, žēli kauc,
jo neviens nekad to vārdā
nenosauc.

Pūtām, pūtām, bet — ak vai! —
vēl ne piepūst nepaguvām,
mūsu balons rozīgais
zili melns no dusmām kļuva.

Pa tam lāgam mazs, mazs vīriņš
lepni ratos brauc,
jo to vīriņ’, vārdā Jānīt,
visi sauc.

Ziz un bis, šņāc un krāc —
i ne tuvu nepienāc!

Pa tam lāgam maza sieviņ’
iet, ka kurpes klaudz,
jo to sieviņ’, vārdā Anniņ,
visi sauc.

Spriedām tā un spriedām šā,
nostājuši viņa priekšā. . .
Kas to zina, vai tik kāds
briesmīgs zvērs tam nesēž iekšā!
Sīc un dīc, dūc un rūc —
kaut pa gabalu prom mūc!

Tikai viens pats baltais sunīts
žēli, žēli kauc,
jo neviens nekad to vārdā
ne —
no —
sauc!

Zēl jau bija — jā, paties! —
taču pārdūrām to pušu.
Balons nošņācās:
— Paldieš,
ka jūš išlaidāt to mušu! —

Au! Au!

Mušu — jā...
Bet balons pušu!

T Ū K S TO ŠK Ā JIS
Katru ritu tūkstoškājis
pamostas un skaita kājas.
Kad tās beidzot saskaitītas,
gulēt jāliekas līdz ritam.

KAS D Z ĪV O UPĒ

Varat ticēt, varat nē,
varat teikt, ka tie ir meli,
^
taču mūsu upē — plunkš! —
dzīvo viens tāds
IZ — Tas nekas! — spriež tūkstoškājis.
N1 — Kaut nekur es neaizgāju,
RE toties zinu, ka līdz rītam
LIS!
manas kājas saskaitītas!
Kad mēs aizsteidzāmies turp,
redzējām, ka tie ir meli,
jo, lūk, tas, kas upē — plunkš! drīzāk ir viens
* IE N1 RE -4 I
LIS!

L I E L A I S RU TKIS,
M A Z A IS R U TK IS
Lielais rutkis,
mazais rutkis
medu ēst uz dravu gāja.
Bet — ak vai! —
tiem pretī lācis
dusmīgi pa taku slāja.
Kur nu sprutkis,
lielais rutkis?!
Kur nu sprutkis,
mazais rutkis?!
Abi daudz vis nedomāja —
un tik mutkis...
Un tik mutkis!

Ū S A IN Ā PUĶE
— Runci, teic — vai tev nemaz
būt par puķi negribas? —
Runcis atteica: — Jā gan,
būt par puķi gribas man! —
Tā, lūk, runci mēs
iestādījām dobītē.
Iestādījām
un tam cieši piesacījām:
— Nešķurini ūsas daudz,
tupi rāms un drīzāk audz!
Bet, lai puķe augtu skaista,
tā mazdrusciņ jāaplaista. —
Runcis, padzirdējis to,
sacīja: — Vai zināt, ko?
Man viens darbiņš vēl stāv priekšā. Žvikt — un krūmos iekšā.

PĀRVĒRŠANĀS
Pirmdien,
kad bij ūdens jāsanes no akas, —
pārvērtos par gliemezi
uz takas.
Otrdien,
kad malka bija jāsaskalda šķilās
pārvērtos par mākoni
pie debess zilās.
Trešdien,
kad bij grīda jāizslauka, —
pārvērtos par mušiņu
uz cukurtrauka.
Ceturtdien,
kad kreklam nācās piešūt pogu, pārvērtos par mežvīnu,
kas apvij logu.
Piektdien,
kad bij jāiet ravēt kartupeļi, —
pārvērtos par aploku,
kur ganās teļi.
Sestdien,
kad bij jāmazgājas pirtī, —
pārvērtos par puķpodu
ar mirti.

Tikai svētdien —
drošs paliek drošs —
nospriedu, ka labāk
ne —
pār —
vēr —
tī —
šos!

S A L D A D IE N A
Šodien mums ir diena salda —
laipni lūgtumis, pie galda!
Reku, pīrādziņi braši,
kuri apēsties grib paši!
Reku, rausis brūns un kraukstošs,
saldējums kā sniedziņš čaukstošs!
Reku, uzputotas kūkas —
gaisīgas kā pieneņpūkas!
Vesels miljons konfektīšu —
ņemiet kaut ar tūti visu!
*

Kliņģerīši cukuroti,
kuri garšo jums pēc «ļoti»!
Marcipāns un marmelāde,
rozīnes un šokolāde
un vēl torte tāda,
ka var norīt mēlīti!
Ņemiet šo te šķēlīti
uz šķīvīša!
Un vēl vienu šķēlīti —
bez šķīvīša!

D Z IE SM IŅ A
PAR PIECIEM P IR K ST IŅ IE M

D Z IE S M IŅ A
PAR C E Ļ O Š A N U

Pieci, pieci, kas tie pieci,
kas miedziņa negulēja?!
Tieci, tieci, gudrs nu tieci,
kā tie pieci skrietin skrēja!

Stacijā kā karuselī
ļaudis šurpu turp u griežas.
Kā gan galva tiem uz riņķi,
ceļojot tā, nesagriežas?!

Zaķītis, lempītis, pār lauku svempītis,
vēzītis, krābītis, ar spīlēm grābītis,
līdaka, zaļace, plunčāties malace,
dunduris, sūcēj is, neganti dūcējis,
puteklis, švuteklis, degunā kuteklis!
Nu visi pieci pirkstiņi man
rokā gan!

Visjaukāk ceļot, ziniet, kā?
Kā ceļo ķenguriņš.
Jo allaž ceļo viņš
pats savas mammas kabatā.
Stacijā kā siļķu mucā
ļaudis cits pie cita spiežas.
Kas par prieku gan ir ceļot,
ja pēc tam ir jāatgriežas?!
Visjaukāk ceļot, ziniet, kā?
Kā ceļo ķenguriņš.
Jo allaž ceļo viņš
pats savas mammas kabatā.

D Z IE S M IŅ A
PAR DIVĀM K A JA M
Ja galdam būtu divas kājas,
tas netup ētu ilgāk mājās
un palēkdamies cilpotu
pa pilsētu, pa pilsētu.
Ja gultai būtu divas kājas,
tā negulšņātu ilgāk mājās
un teciņiem vien skraidītu
pa pilsētu, pa pilsētu.
Ja mājai būtu divas kājas,
tā arī nepaliktu mājās
un lēnītiņām čāpotu
pa pilsētu, pa pilsētu.
Vien zirgs uz četrām kājām skrien
jo viņam, nabagam, neviens
līdz šim nav laikam nodziedājis
šo dziesmiņu par divām kājām.

Nepareizi, nepareizi —
ne jau es, bet vējš iet greizi;
gan pa labi, gan pa kreisi,
tik uz priekšu it ne reizi...
Nu un es? Es arī reizēm!
Cuku, čuku mākonis?
Padebešu šņākonis?
Tas tur augšā plandonis?
Debess ceļu blandonis?
Vai e — e — es?
Nē — ē — ē...
Ne — e — es
mani pavasara vējš
heisā — heisā — hei!
CUKU, CUKU M Ā K O N IS
Blēņu daris, blēņu daris —
ne jau es, bet pavasaris
ir tas lielais blēņu daris,
ir tas lielais visu varis...
Nu un es? Es drusku ari!
Cuku, čuku mākonis?
Padebešu šņākonis?
Tas tur augšā plandonis?
Debess ceļu blandonis?
Vai e — e — es?
Nē — ē — ē...
Ne — e — es
mani pavasara vējš
heisā — heisā — hei!
>

SA N A K A M S V Ē T K U S S V IN Ē T
Augusti, Andri, Andrieviņi,
sajājam svētkus svinēt!
Karlīnes, Kates, Katrīnītes,
satekam svētkus svinēt!
Man būs caunu cepurīte!
Tev būs zīžu lakatinis!
Ek!
N opūties tu, sūbrīti,
vara taurē, vara taurē!
Noblējies, ķiķu kaza,
stabulē, stabulē!
Jēkabi, Jāņi, Jurēnīši,
sajājam svētkus svinēt!
Marijas, Mildas, Magonītes,
satekam svētkus svinēt!
Man būs caunu cepurīte!
Tev būs zīžu lakatinis!
Ek!
N opūties tu, sūbrīti,
vara taurē, vara taurē!
Noblējies, ķiķu kaza,
stabulē, stabulē!

U - ZU!
SU - KU -

RU!

Ū — zū! Su — ku — rū!
Sila balodītis pūš.
0 — zū! Su — ku — rū!
Ielīksmo tas visus mūs.
U —zū! Su — ku — rū!
Tas nav sila dūduliņš.
Ū — zū! Su — ku — rū! —
bet gan mūsu puisēniņš.

c īr u līt is, v ir u līt is

Tavu mazu vīrulīti —
vī — ru — lī!
Padebešos cīrulīti —
cī — ru — II!
Kā ar zelta zvanulīti —
zva — nu — lī!
Skandini tu cīrulīti —
cī — ru — lī!
Ka ar zelta zvanulīti —
zva — nu — lī!
Pieskandini pasaulīti —
pa — sau — lī!
Mušu mazo vīrulīti —
vī — ru — lī!
Padebešos cīrulīti —
cī — ru — lī!

ZVAIGZNĪTE, s p r i k s t i t e
Tīra un spodrina,
pāri mums modriņa
atausti, zvaigznīte,
debesu plaiksnīte.
Spoži jo spožāki,
droši jo drošāki
dedzi jel, gunsniņa,
lai prom iet tumsiņa.
Zvaigznīte, sprikstīte,
debesu Ikstīte, —
šo baltu brītiņu
līdz pašu ritinu.
y

VASARAS PĒRKONS
Dimdaru — dim, dimdaru — dam!
Lai nu kam labi, lai nu kam —
labi ir vasaru pērkonam!
Rudzus un kviešus auklēdams, tas
ducina lēnītēm ārēs.
Apmīļo mežus un birztalas,
medum liek šūnoties kārēs.
Dimdaru — dim, dimdaru — dam!
Lai nu kam labi, lai nu kam —
labi ir vasaru pērkonam!

MIGLAS GANS
Kad vēja ģīgas rātni skan
ij vītolos, ij ošos,
es kļūstu miglas gans
un izganīt to pošos
tais pārupēs un pārmežos,
kur manas atbalss mājas.
T ur zāle zeļ trej akotos!
T ur kņud man basas kājas!
Un tā, lūk, miglu ganot, es
pa rasu, baltu rasu — —
pat nemanu, ka pilnmēness
sen gana mani pašu.

Ar savu roku svētīgu tas
izper no dzīves šīs ļaunu.
Un no visbaltākās vadmalas
pašuj šo pasauli jaunu.
Dimdaru — dim, dimdaru — dam!
Lai nu kam labi, lai nu kam —
labi ir vasaru pērkonam!

K U R M IS A L Ī G A V I Ņ A
Teici, mans kurmīti, teici —
kas tava līgaviņa?
Kāpēc līdz šim es ne reizi
neesmu saticis viņu?
Ai, manu puisīti, satikt
bieži tev nācies viņu!
Zvaigznīte tum šajā naktī —
tā mana līgaviņa.

A U S E K L IT S UN R IE T E K L IT S
Divi Saulei dēli, divi —
Auseklīts un Rieteklīts,
kuri visu augu dzīvi
netiekas, jo ierādīts
vienam — vakars, otram — rīts.
Tā nu iet viens otra pēdās
Auseklīts un Rieteklīts,
grūši nopūzdamies bēdās,
ka, lūk, viņiem ierādīts:
vienam — vakars, otram — rīts.

Velti likteni jūs barat,
nebēdājiet vis, nekā!
Jo jūs allaž tikties varat
simtiem reižu dieniņā
manis paša sirsniņā!

MĒS S A V A I M A M I Ņ A I

SEPTIŅAS MĀMULĪTES

Mēs savai māmiņai trejas, paties, —
nāc ar mums, māmulīt, rotāties.
— Mani, to vecāko, māmiņ, aizvien
gluži kā rozi sev matos sien.
— Mani, to otro, pie krūtīm ikrīt pie
spraud kā pīpeni, māmulīt.
— Bet mani, mazāko, māmulīt, nes
ka smilgas ziediņu azotē.
Mes savai māmiņai trejas, paties, —
nāc ar mums, māmulīt, rotāties.

Septiņas māmulītes ir man —
visas mīļas un labas, jā gan.
Pirmā no rītiem mani modina.
O trā ģērbj, apauj un mazgā.
Trešā pie galda sēdina.
Ceturtā degunu noslauka.
Piektā šuj, lāpa un gludina.
Sestā pie darbiņa vedina.
Bet vismīļākā pati
jo vakaros pasaku
jo vakaros šūpuļa
un miedziņā baltā

ir septītā,
stāsta tā;
dziesmu dzied tā
ieaijā.

S A R K A N A I S JĀ Ņ T Ā R P IŅ Š
Tik — tak! Tik — tak! Kā pulkstentiņš
kāds raiti jo raiti skaita.
Ne dienu, ne nakti nepagurst viņš,
un nenostāj viņa gaita.
Viņš visur ar tevi kopā iet
un nepamet tevi vienu.
Viņš paliek pat tad, kad saule riet,
un pirmais sagaida dienu.
Visviens: vai to dzirdi vai nē —
viņš pusceļā neapstāsies.
Un, kamēr viņš dzīvos šai pasaulē,
tev arī te labi klāsies.
A L L A Ž UN MŪŽAM
Allaž cits mākonis, allaž cits
nātnos svārkos virs mežiem slīd.
Mūžam debestiņa tā pati,
kuru ik rītos mostoties skati.
Allaž cits vilnītis, allaž cits
basām kājām uz jū ru rit. ,
Mūžam Daugaviņa tā pati,
kuru ik rītus mostoties skati.
Allaž cits saulstariņš, allaž cits,
šķelmi smaidot, pie loga sit.
Mūžam valodiņa tā pati,
kurā ik rītus tu uzrunā māti.

Tik
kas
Tas
kas

— tak! Tik — tak! Kas ir tas viņš,
vienmēr ir ceļa jūtīs?
sarkanais, sarkanais jāņtārpiņš,
mitinās tavās krūtīs?

BĒD A
Pēc Latviešu tautas pasakas
motīviem.

Paņem Bēdu arī,
iebāž savā somā,
iet pa ceļu lēnām
un pie sevis domā:

Izdienējis zaldāts
lēni soļo mājās —
trejdeviņas zemes
staigājušas kājas.

«Ir nu gan man prātiņš:
Bēdu saderēju!
Šitā viss man aizies
ātri vien pa vējam!»

Kabatā vējš svilpo,
viegla nasta plecos...
Dzīvos tā bez bēdu,
kamēr nenovecos!

Iet nu zaldāts tālāk,
prāto, ko lai dara...
Doma izstiepusies
treju verstu gara.

Bet tepat uz akmens,
pašā ceļa malā,
Bēda apsēdusies
bēdājas bezgala.
— Vadzi, veco zaldāt,
iešu tev par sievu;
būšu tev par pašu
ķeizaru un dievu!... —
Zaldāts kasa pauri:
ko tu padarīsi...
Dzīva radībina,
neba projām dzīsi.

Tā nu iet šie dienu,
nakts jau degungalā —
skatās, pilij vārti
ir līdz galam vaļā.
Zaldāts ilgi nespriež,
droši dodas iekšā,
un pēc kāda brīža
arī ķēniņš priekšā.
Ķēniņš krīt pie kājām,
zaldātiņu lūdzas...
Pili apsēduši
visvisādi mūdži.

Zaldāts sariež ūsas —
turkus esot kāvis,
tālab nebīstoties
arī pašas nāves!

Zaldāts dusmās trūkstas,
skatās: tiešām velni —
gaiļa kājas, ragi,
caur un caurēm melni.

— Dod tik ķēniņmeitu,
karaļvalstij pusi,
tad uz mūžu mūžiem
brīvs no velniem būsi! —

Bet, kas pašas nāves
nebīstas ne sprīdi,
to nekādi velni
mūžam neiedīdīs.

Ķēniņš priecīgs sola
visu, ko šim prasa:
— Izpalīdzi, zaldāt!
Izpalīdzi, brašais! —

Zaldāts liekas slīpi,
svilpo kaut ko moži...
Velniem soļi sajūk
un vairs nav tik droši.

Zaldāts mundri svilpo,
jo pēc dabas lādzīgs.
Bēdu ņem un pakar
līdzās sev uz vadža.

— Vadzi, veco zaldāt,
kā tu šitā vari? —
bilst pats dūšīgākais.
— Iemāci mums ari. —

Šineli uz grīdas
paklāj guļas vietā
un pēc brīža īsa
aizmieg miegā cietā.

Zaldāts krata galvu:
— Tas tev nav pa spēkam...
Ej vien, mīlīt, tālāk
savā pulkā lēkāt! —

Pusnaktī — ak tētīt! —
velni pilī gāžas,
logus, durvis atrauj
un kā traki brāžas.

Bet, kas velnam kāro,
to tam vajag dabūt,
kaut vai visa zeme
acubrīdī paput!

Viņš uz elli drāžas,
un pēc brīža — bac! —
zaldātiņa priekšā
velnu vectēvs pats.

Zaldāts neliek gaidīt,
žigli slienas kājās,
meklē resnu bluķi,
ķīli dzen, kā klājas.

— Ei tu, slienies augšā! —
nobrēcas šis pikti.
— Citādi, patiesi,
brāl, tev klāsies slikti!

— Site, vecais, iebāz
degunu pa godam;
izšņaukt nepagūsi —
amats būs tev rokā! —

— Ko tu, vecais bļausties! —
zaldāts smej šim acīs.
— Tev tas deguns neder
svilpošanu mācīt.
— Ei nu, veco zaldāt, —
Velnu vectēvs brīnās.
Tikām zaldāts viltīgs
novērš seju smīnā.
Bet, kas velnam kāro,
to tam vajag dabūt,
kaut vai visa zeme
acubrīdī paput!
— Zaldāt! — šis. — Ai, zaldāt,
došu zeltu siekiem!
Iemāci man arī
no tiem taviem niekiem! -

Velnu vectēvs priecīgs
dara, kā šim mācīts.
Zaldāts belž pa ķīli:
— Paciet, vecais, paciet! —
Tik šim smiekli nenāk —
deguns stiprās spīlēs.
Šis ar visu bluķi
bļaudams skrien pa pili
un ar vienu joni
pazūd prom uz elli...
Sabijušies aizdrāž
līdz šim visi velni.
O trā rītā zaldāts
kēninam iet sacīt,
pusi ķēniņzemes,
ķēniņmeitu prasīt.

Tādas lietas dzirdot,
ķēniņš top it skaudīgs:
— Zini, zaldāt, laiks tev
iet vien tālāk ļaudīs! —

— Bēda?!... Mana Bēda!...
Ko tu šajā malā?!...
Tev jau pilī būtu
dzīve zaļu zaļā!

Zaldāts sariež ūsas —
turkus esot kāvis —,
nospļaujas un saka:
— Parauj velns, kur stāvu! —

— N eru n ā tā, zaldāt,
ko nu es pie viņiem...
Bēda, pats sen zini,
ir priekš nabadziņiem.

Paņem Bēdu savu,
izlaiž pilī laukā:
— Te tev, mīļā, klāsies
tā kā nierei taukos! —

Bagāts neprot bēdāt,
neprot mīlēt bēdu...
Labāk es ar tevi
pelavmaizi ēdu. —

... Atkal ceļi priekšā,
vakars degungalā.
Tik šai pasaulītei
neredz vēl ne gala.

Domā ilgi
izdienējis
— Iesim!
kā ar dūri

Zaldāts solo, solo,
grūtas domas domā:
«Nav, kam vārda pabilst,
būtu Bēda somā...»
Apsēžas uz akmens
zaldāts vecum vecais...
Te kāds lēnītinām
pieskaras pie pleca.
>

zaldāts,
zaldāts...
— teic, un tas ir
galdā.
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