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ZELTA SIETIŅŠ

DAVATS RAIŅA KLUBA BERNU NODAĻAI
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ZELTA SIETIŅŠ

Zelta sietiņš,
Sudraba stīgas,
Dimanta sēkliņas

Sijājamas.

5 Vasaras rītu

Laimiņa staigā,
Pār lauku sijā
Dimanta rasu.

Kurš cauri skatās

10 Sietiņa acīm,
Redz visu pasauli
Dimantos mirdzam.
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CĪRULĪTS

Kam vēl tā bija?
Kam vēl tā bija?
Kā bija cīrulim,

Debesu dēlam.

5 Cīrulim bija

Cīruļa sniedziņš:
Sudraba pārsliņas,
Zeltītas dzirkstītes.

Pabēra gaisā
10 Saujiņu sniedziņa,

Pats kāpa debesīs,

Skaļi gavilēdams.
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KAĶENĪTE

Kaķenītei bērni bija —

Nu jūs, suņi, sargāties!
I ne smakas, i ne skaņas,
I ne tuvu istabai!

5 «Vai man tavu bērnu vajga?
Man kauliņi garšīgāki.»

Pliķi cirta, uzsprausloja,
Suns aizbēga smilkstēdams.

«Glāb tu mani, saimeniece,
10 Tavu traku kaķa sievu!

Es tik gaisu paostīju,
Šī man ģīmi samaitās!»
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DANCĪTIS

Mīlīti, Anciti,

Nāc ar mani uz dancīti!

Dēdis velk čīgās,
Krancis laiž ģīgas —

Kāravs inci ved dancot: vau, vau!

Incis sit pretī: dancošanas nav, ņau!
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KĀRLĪTIS

Kārlīti, Kārlīti,

Manu mazu brālīti:

Tavu lielu bļāvienu,
Kā vērša māvienu!

5 Mv, mv, mū!

U, ū, ū!

Vērsīts mauj sieniņa,

Teliņš mauj pieniņa,
Ko tu gribi, Kārlīti,

10 Manu mazu brālīti?

Mv, mv, mū!

U, ū, ū!
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VĒRSĪTS ĀBOLĀ

Pa ābolu triju lapu
let vērsītis tipu tapu:
Te tik nu būs!

Gards pa kreisu, gards pa labu,

Gans nāk ārā dzīt ar vabu:

Te tev nu bij!
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SIENĀZĪTIS

Tavu negantu griešanu!
Vai tad tu nemani neskaņu?
Sienāzltis, ko tāds tev klausa?

Griež un griež tik, kopš diena ausa

5 Tava vijole čarkst un čirkst,
Ausis jau sāp, un acis jau švirkst!

Viņš tik tev griež un danco pa zāli, —

Dzirdi, ka pļāvējs šurpu dzen vāli!

Zaļumu balle tev izbeigsies drīz,
!0 Izkapts tev kājiņas nogriezīs,

Mana mīļā mūzika apklusīs.
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VĀVERĪTE

Vāverīte, kuplastīte,
No zariņa zariņā —

Jo zariņi šūpojās,
Jo astīte svārstījās.

5 Visi tavi sīki bērni

Pa kokiem kāpelēja —

Kas man deva kāpelēt?
«Gan es tevim parādīšu!»

Šis domāja kāpelēt
10 Nātnajām biksītēm?

Lai tev sūda ādas bikses,

Gan tad kāpsi debesīs.
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VĒZĪTIS

Vēzīti, vēzīti,
Ko tu darījis?
Ko tik bailīgi

Atpakaļ rāpies?

5 Seši simti

Sīko putniņu
Vēzītis norējis

Upes malā.

Ak tu nekauņa!
10 Gan tu sarksi,

Kad tevi katlā

Vēžnieks vārīs!
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KARA KUNGS

Zila zīda svārki,

Trīs zelta jostas,

Cepure žepure,
Divi ragi, divi nagi,

5 Divas pušķu slotas!

Plecos bruņu spārni,
Krūtīs dzelžu stīpas, —

Zibo kā zibens,

Rūko kā pērkons, —

10 Spurkšē mans kukains

Pret koka zaru,

Zemē ir! plauks!



ZĪLĪTE

Ik rit', ik ritu

Zīlīte brēc:

Dzi, dzi, vai dzi!

Tārpot ej, vīrs!

Pieci mazi bērniņi,
Piecas lielas mutītes,
Visas piecas tārpiņiem
Piebāžamas.

17
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LAKSTĪGALA

Ik vakaru klausījos,
Skaisti dzied lakstīgala —■
Tik ne reizes neredzēju

Viņas skaistu augumiņu.

Lakstīgala, saldmēlīte,

Ko nerādi augumiņa?

«Priecājies lielas balss,

Nesmej maza augumiņa.»
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ZIRŅA BĒRNI

Zirņa bērni salīduši

Siltā pākstes gultiņā —■
Pašā vasarkarstumā

Saseguši divkārt segas.

Atnāk ziema, atnāk sala —

Siltā gulta salūzusi,
Siltās segas nokritušas:

Pliki aiztek zirņa bērni.
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ZIVTIŅA UN MEITIŅA

Tu zivtiņa, zeltzvīnīte,

Es meitiņa, zeltmatīte —

Abas viena žiglumiņa,
Abas viena daiļumiņa.

5 Tev spuriņas zaļa vara,

Pakrūtiņas sudrabiņa —

Man bij svārki zaļa zīda,

Sudrabiņa saktiņām.

lesim abas rotāties

10 Gar upītes krasta malu:

Tu met baltus burbulīšus,

Es sarkanas magonītes.
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GLOMEŅA PRECĪBAS

Trejus gadus miežus sēju,
Saldu alu darināju —

Četrus gadus auzas sēju,

Kumeliņu mitināju —

5 Piecus gadus jostu jozu,
Pie ozola mērīdams —

Sešus gadus sadomāju:
Vai būs jāti, vai nejāti?

Sadomāju, saprātoju:
10 Stāvu lecu kumeļā!

Aizdrāžos aulekšos —■

Cits paņēmis līgaviņu ...

«Trenc tu savu glomeņzirgu
Vardes meitas precībās!

15 Līku kupri, zaļu aci

Gaida tevi kvakšinot.

Cērpā grabēs kauli tavi,
Purvā čurkstēs vardes bērni —

Skaidrupltes vilnīšos

20 Rasu metīs balta puķe.»
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LIELDIENA

Kas tur klaudz?

Kas tur brauc?

Rateļi klab —

Riteņi grab —

5 Vārtiņi čīkst —

Pātagas plīkst —

Sunīši reju rej —

Ļautiņi skrēju skrej —

Visi bērniņi sauc:

1° Lieldiena, lieldiena brauc!

Lūk, skaista, sarkana ola!

Kas par to vairāk sola?

Lūk, balti pūpoļu zariņi!
Tie priekš jums, mazie gariņi.

15 Kas agri ceļas,
Apaļš kā pūpols veļas:
Še tev smikš, smikš, smikš!

Te labas gardas lietiņas!
Kur tām atrast vietiņas?

20 «Vēderiņā! vēderiņā!»

Viss apēsts līdz galam —

Ko lai vairāk dalām?

«Prom tukšos traukus vāc!

Nākamgad pilniem nāc!»
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DROŠPRĀTIS

Viens, divi, trīs —*

Ko šie padarīs?

Vienam, otram plauks!
Pats pa ceļu šmauks...
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JAUNAIS BĒRZIŅŠ

Jauns balts bērziņš
Iznācis pļavā:
Vienā krekliņā,
Basām kājām.

5 Māmiņai izbēdzis

Mazais puisēns

Agri no rītus,

No siltas gultas:

Vienā krekliņā,
10 Basām kājām,

Pabradāt pļavā
Rīta rasā.

«Skrej, skrej ārā,

les tev kā bērziņam!
15 Pieaugsi pļavā,

Netiksi mājā!

Atnāks vēl ziema,
Atnāks vēl sala —

Vienā krekliņā
20 Tevim būs jāstāv!»
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VISI DESMIT

Raudzīsim, kā to lai darām,

Ka visus desmit saskaitīt varam.

Viens, divi, trīs —

Tie citi būs drīz.

5 Četri, pieci, seši —

Tie mums ar nav sveši.

Septiņi, astoņi, deviņi —

Areče nu — te viņi!
Pieliec vēl vienu klāt:

10 Nu visi desmit ir akurāt.
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LIELAIS SLINKUMS

Aš-aši, ašāki

Šurp tekat, bērniņi!
Vai redzējāt brīnumu,

To lielo slinkumu?

5 Šu, šu, vai dzi!

Šu, šu, vai dzi!

Kur ta viņš i?

Kur ta viņš i?

Zaļā mīkstā zālītē sēd,
10 Saulgozī izgāzies dēd,

Atšiepis zobus dveš,

Muti kā vārtus pleš —

Ačteles pusmigtas ciet,

Mušas pa degunu iet —

15 Pašā versmes virumā sūt,
Pacelties sliņķim par grūt.

Ne viņam salka, ne slāpa, —

Slinkums savu slinkumu lāpa.

Guļ pilns vēders un tuš —

20 Kuš, mani bērniņi, kuš!
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MĀKONĪTS UN MĀKONĪTE

Mākonītei balti svārki

Zeltītām kroķītēm,
Mākonītim puspelēki,
Melniem sprogu pušķīšiem.

5 «Nāc ar mani padejot
Skaidru debess pagalmiņu:

Vējiņš pūta stabulīti,

Pērkons bungas rībināja.»

Saskrej deju skatīties

10 Melna nakts padebešu —•

Drūzmēdami, grūstīdami

Apgāž lielo lietus trauku.
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VISI VĒJI

Visās malās vēji pūš,

Cepuri no galvas grūž.
Kuru vēju saskaitīs,

Tas vairs nikni nepūtīs:

5 Kas tie četri lielie vēji,
Tie, kas pūš visvairāk spēji?

Tu, ziemeli, dienvidīti,

Tu, rīteni, vežģerīti!
Vēl pūmenis, tārpenītis,

10 Vēl sausenis, pusrītenis!

Šodien pūt, šodien put,
Rītu būs tev klusam būt!
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DIVPADSMIT MĒNEŠI

Nu nākat, bērniņi, izstāstāt,

Ko divpadsmit mēnešus darīsat?

Jaungada mēnesi —

saņemt skriesim,

5 Meteņu mēnesī —;

ķēkatās iesim,

Sērsnu mēnesī —

pavasari gaidīsim,

Sulu mēnesī —

10 sulas laidīsim,

Lapu mēnesī —

lēļojot ganos dzīsim,

Ziedu mēnesī —

Jāņiem vaiņagus pīsim,

15 Siena mēnesī —

sieniņu grābsim,

Labības mēnesī —

pļaujas vezumos kāpsim,

Rudens mēnesi —

20 pēc riekstiem lodāsim,

Veļu mēnesī —

veļus godāsim,

Salnas mēnesī —

mežā pēc malkas steigsim,

25 Ziemas mēnesī —

ziemas saulgriežus sveiksim,

Tad atkal jaungadu saņemt skriesim

Un cauru gadu darbiņos iesim.
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SARKANI ZIEDI

Bērziņu, bērziņu,
Kur tavi ziedi?

Akmeni, akmeni,
Kur tavi augļi?

5 Pa simtu gadu
Vasaras naktī

Bērziņi ziedēs

Sarkaniem ziediem,

Akmeņi ienāks

10 Zeltītiem riekstiem.

Neguļat, bērniņi,
Steidzaties plūkt!
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VIENS PATS

Rotaļa

Viens pats trīs gadus aru, aru, aru, aru —

Viens pats sev visu pataisīt varu, varu, varu, varu —

Viens tēsu,

Viens plēsu,
5 Viens ogles dzēsu —

Viens kaļu,
Viens maļu,

Viens sālu gaļu —

Vēl trūkst vienu, divu, triju, simtu lietu:

10 Nažu, važu, cirvju, virvju, šķietu, sietu —

Mācos trīs gadus pie remeša: —

Vēl nevaru nokalt lemeša!

Mācos trīs gadus pie kalēja: —

Vēl man nav mājās malēja!
15 Mācos trīs gadus pie meldera: —

Vēl nemāku pašūt ne ķeldera!
Mācos trīs gadus pie bikšu šuvēja: —

Vēl neprotu, kā māju būvēja!
Mācos trīs gadus par galdnieku: —

2o Vēl netieku par mājas valdnieku!

Piecpadsmit gadus mācījos, mācījos, — mocījos,
Tēsu, plēsu, kalu, malu, — locījos ...

Kā vienu amatu iespēju mākt,
Vajga atkal citu no gala sākt!
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25 Kur tik daudz amatu mācīties iet?

Labāk pie cita pēc palīga skriet.

Kalēj, nāc kalt!

Melder, nāc malt!

Skroder, nāc šūt!

30 Man tas par grūt.
Svecniek, lej svecesl

Bodniek, dod preces!

Te mani rudzi, mieži, kvieši, kāposti, kāļi!
Te mani sieri, sviesti, teļi, sivēni, cāļi!

35 Dzīvosim kopu saimi —

Lai iet uz labu laimi!
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MĪKLA

Mini, mini mīkliņu,
Mazo bērniņu:

Bij manai māmiņai
Zelta kamolītis —

5 Agri no rītus

Pasvieda gaisā.

Ritēja kamolīts

Mākoņiem pāri
Visu cauru dienu

10 Pa debess jumu.

Vakarā nokrita

Jūras vidū —

Visa jūra laistījās
Vienā zeltā.



ATMINĒJUMS

Es to mīklu minu,

Zelta kamolīti zinu:

Saule ir tas kamolīts, —

Atminēja mazulīts.



PUĶU LODZIŅŠ





MAZULĪŠI VABULĪŠI
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RIPULIS

Rociņas sadotas,

Kājiņas atspriestas, —

Griežat nu ripuļi
Kā ratu riteni!

Trīsreiz šurp
Un trīsreiz turp, —

Vairāk neiet

It ne kurp.
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BRĀLĪTIS UN NAZĪTIS

Mazo brālīti,

Ņem, ņem nazīti,

Griez, griez maizīti,

Sargi, sargi īkšķīti!
— Au, au, au!

— Vai iegriezi jau?
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LIETUS LĪST.

Lietus līst,

Svārki plīst;

Vēji kauc,

Tirdznieki brauc.

5 Zirgi klūp,

Mājas rūp.

Braucēji vaid,
Krodznieku gaid'.

Durvis ver,

10 Alu dzer.

Māju viet'

Maksā ciet!
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VIENS, DIVI, TRĪS

Viens, divi, trīs —

Viens tāds īss;

Viens tāds pagarš,

Tas tas vagars —

Nāk ar koku,

Sit pa roku —

Bēdz!
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ČIGĀNA SKAITĪŠANA

Čigān, kā tu skaiti?

— Mani skaitļi raiti: —

Jakš, dvi, drin —

Zirgus zagt vai zin?

5 Čatur, pans, šaš —

Cik jau esat jājš'?
Oi džindžala džin —

Kas lai visus zin?

Oi džindžala džun —

10 Jāj, ka zeme dun.
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DZIMUMDIENA

Še es esmu, Ritiņa,
Visuskaistākā meitiņa;
Sanākat nu visas saimes

No malu maliņām,
5 Vēlējat kuplas laimes

Man uz jaunām gaitiņām:
Šodien, mīļie radiņi,
Man ir četri gadiņi.

Zila man ir kleitiņa,
10 Rozā man ir jakiņa,

Zeķes raibas, kurpes baltas

Dotas man par dāvanām;

Rīkojat nu dzīrās staltas

Kā uz kāzu svinībām:

15 Šodien, mīļie radiņi,
Man ir četri gadiņi!
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MIELASTS UN VIESI

Plaku, plaku karašiņu,
Čuru, čuru alutiņu —

Labi!

Karašiņam kur tie milti?

5 Jāņem skaidru baltu smilti.

Labi!

Alum kur tas iesaliņš?

Jāņem skaidris ūdentiņš.
Labi!

10 Nu tik aicināmi viesi,

Kas lai ēd un dzer patiesi.
Vairs nav labi.
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SASISTĀ KRŪZE

Ak tu, krūzīt! Kā nu tā?

Kaklis nost, tik vienas suķes,

Beigtas raibās glāžu puķes,
Ak tu, krūzīt puķotā!

5 Vai man dieniņ, kā nu būs?

Māte redzēs nokritušu

Pašu skaisto krūzi pušu, —

Vai, cik žēl tas mātei būs!

Nezin, kā tas lēcās man?
1° Es tik tā pēc pannas sniecos,

Drusciņ tik pret skapi triecos, —

Plauks, jau krūze zemē skan!
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PUĶU LASĪTĀJI

Nu spīd saules spožumiņš,
Nu mēs laukā ejam;

Māmiņai būs vainadziņš, —

Puķes sameklējam:

5 Tītenīšus, nagliņas,
Neaizmirstelītes,

Rudzu puķes, actiņas,
Sārtas magonītes.

Vakarā, kad saule riet,
10 Atkal mājās steidzam;

Tad tik stāstīšana iet,
Ne tik ātri beidzam.
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ŠŪPOLES

Šurpu, turpu dēlis līkst,

Vienup, otrup kāpj un slīgst,
Drīz uz padebešiem ceļas,
Drīz uz zemi smagi zveļas.

Šurpu, turpu, augšā, lejā,
Prieks spīd bērniem visā sejā;
Klanās visi kociņi,

Līgo odu čumuri.
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DZĪVOKĻU TRŪKUMS

Teic māmiņa: «Cik grūt', cik grūt'
Ir dzīvokli sev sadabūt!»

Še veļas baļļa apgāzta,
Tā tagad mana mājiņa.

5 Te noņēmu es dzīvokli

Priekš sevis līdz ar lellīti.

Mums divām iekšā telpas tiek,
Bet traukus tepat ārā liek.

Tik augstas īres sadzītas,
10 Ar baļļu jāapmierinās.



JAUNSAIMNIEKI

Mums iedalīts savs zemes stūrīts,
Nu zīlei ligzdiņa un strazdam būrīts.

Vai ilgāk zem egles lai paliekam?
Vai zemnīcās kaulus lai maitājam?

5 Nē, šogad mēs celsim sev dzīvojamēku, —

Pieliec nu, mīlīt, ij tu savu spēku!
Jūdz zirdziņu ķieģeļus vest,
Es iešu mālus nest.

Es iešu maisīšu kaļķus,
10 Tu ņem un piecērt baļķus!

Vēl kārtis vajaga tēst,

Vēl skalus priekš griestiem plēst.

Bet akmeņus reizē mēs velsim,

Uz sienām sijas celsim.

15 Neviens darbs nebūs lieks,

Beigās būs namiņš, ka prieks.



MĀJU KUSTOŅI

VISVISĀDI
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PAVASARA GANĪBAS

Aitiņas,
Pavasarā ganībās izdzītas,

Apskatās, saskatās:

Kaili vēl visi laukil

5 Pavasarā tomēr ir jaukil

Pilnam mutēm ēd jēriņi;
Mazākais sūdzas žēlīgi:

«Mcm, mcm, maza zāle.»

Māte teic, ēdot steidzīgi:
10 «Lab', lab', lab', lab'!»
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DOD ĒST

«Jāsarauj reiz tā ēšana,

Visa kaudze pagalam jau apēsta!»

Teic govs: «Nedod saimniece siena,
Nedod gotiņa piena.»

5 Bet varbūt, ka tomēr dabū,
Ja pierunā govi ar labu.

Govs zin tik: nav siena,

Nav arī piena.

Nelīdz nekāda vara.

10 Kad gribi, lai darbu dara, —

Dod ēst.
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ZOSU SARUNA

Si, si, si,
Zosīti!

Vai tu gribi maizīti?

Ga, ga, ga!
Parunā

Savā klusā valodā!

Gu, gu, gu!
Ko tad tu,

Tēviņ, uzlaid dusmību?!
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VABULĪTE

(Prūšu bērnu dziesmiņa)

Teci, teci, vabulīt!

Tētis karā ir šobrīd,

Māte prūšos aizgājusi,
Prūšu zeme nodegusi,

Teci, teci, vabulīt!
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PAVASARAUN DZENIS

Pavasara, pavasara,
Nu putniņiem līksmes laiks, —

Visi lec, visi dzied,

Dzenis vien nedziedāja.

5 Dzenim bija lieli darbi

Cauru dienu strādājami:
Dzelžu pils, tēraudlogi

Dzeņa mātei nokaļami.

Kala, kala, cirta, cirta —

10 Visi meži noskanēja,
Dzeņa bērni klausījās

Atplestām mutītēm.
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PUTNIŅŠ UN KRĀTIŅŠ

Lai krātiņš putniņam
Ir diezcik skaists,

No sirds tik patīk tam,

Kad viņš ir brīvē laists.
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KUCĒNIŅI

Vai jūs zināt, kas man ir?

Divi skaisti kucēniņi.
Prot jau riet, kad teic: «Ņir! ņir!»
Un cik jauki rotā viņi!

Lec un kopā saslienas,

Atkāpjas un virsū brāžas;

Kūleņo un apmetas,
Pats pār savām kājām gāžas.
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JĀNĪTS ZAĶU MEDĪBĀS

Kā mēs skrējām!
Kā mēs ķērām!
Es pa priekšu,
Suns pa priekšu,

Zaķis pa priekšu, —

Krūmos iekšā

Spurkš!
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LĀCIS

Lācīti, lācīti,

Tavu gudru padomu!

Kad nāca vasara

Ar siltu saulīti, —

5 Tu vilki mugurā
Biezo kažoku.

Kad nāca ziema

Ar salu, sniegu, —

Tu gāji laukā

10 Basām kājām.
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BALTĀ ĶĒVE

Bij manam tēvam

Liela, balta ķēve;

Bij tēva ķēvei
Liels, balts kumeļš;

5 Bij ķēves kumeļam
Podziņa kaklā;

Kad kumeļš skrēja

Podziņa skanēja:
Džin, džin, džin!

lū Džan, džan, džan!

Ķēve brauca pār grāvi,
lemuka iekšā,

Pārtrūka podziņa

Kumeļa kaklā:

15 Plankš!
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PELĪTE

Pelīte, pelīte,

Ļauj sevi apskatīt!
Ko tu tā trīsot

Pa krātiņu skraidi?

5 Melns samta kažociņš
Balta zīda veste,

Dimanta nadziņi,
Rožaina mutīte.

Austiņas izgrieztas
io Mīksta zīda papīra,

Actiņas uzšūtas

Kā melnaskrellītes.

Pašā galiņā
Astīte iesprausta,

15 Kā laivas stūrīte

Šurp, turpu svaidāma.

Kas tev pie deguna?
Trīs ūsu matiņi,
Gluži pēc jaunākās

20 Runču modes.

Kript! — Saceļ ūsas.

Ko tu tā baidi? —

Paceļas vāciņš.

Sprukš! pele ārā. —

25 «Kam tu nu palaidi?»

Viņa tā lūdzās:

Nekad vairs neiešot

Speķīti smēķēt.

«Neies pie speķīša,
30 Pieies pie gaļiņas, —

Grauzīs tev kājiņas,
lekodīs pirkstā!»

Vai! —



SLUDINĀJUMS AVĪZĒ

Kopš trim dienām pazudis
Mans runcltis:

Bij gaiši pelēks ar tumšām josliņām,
Uz muguras desmit melnām podziņām.

5 Ap kakliņu bij balta krāga,
Balta bij ari apaļā māga.
Mika bij viņa vārds;

Viņš ēda tikai, kas gards.
Kas viņu man atnesīs,

10 No papus simts rubļus sev izpelnīs.
Es mutīti arī tam gribu dot.

Mika uz divām kājām nostāvēt prot.



ZĒNI NE LĒNI
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GRĀMATA

Kas visu izteic bez mēles?

Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.

5 Nu te tā uz galda uzlikta,

Bet ne nieka tā nesaka.

Varbūt tai kauns.

Pie auss to pielikšu.
Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns!

10 Nekā es nedzirdu.

Ar mani gan tik mānījās.
— «Nē, grāmatā visu dien' jāmācās!
Tad varēsi pavadīt sarunās!»

Nu ne, tad labāk ar sunīti skrienu,
15 Nekā grāmatā skatos visu dienu.

— «Un muļķis kā sunītis paliksi,
Tevi arī saukās par taksīti.»

To ne!
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JĀPALĪDZ BIEDRIM

Ko rēķini?
Vai nav vēl gatavi?
Sen skolnieki

Jau tevi gaida.
5

— Bet tas tik smaida.

Uz spēlīti
Visi sasaukti, —

Vai tu nenāci?

Pēc tevis mani raida.

10
— Bet tas tik smaida.

Tu taču pabeidzi.
Ko nekā nesaki?

Vai citam palīdzi,
Ko sodi baida? —

15 — Bet tas tik smaida.



69

BRENCĪTIS

Brencīti, Brencīti,

Kāds tad tu esi?

Kādas tu drēbes

Mugurā nesi?

5 Tavu prastu svārku,
Kā linu mārku!

Tavu garu bikšu!

Kur tādu likšu?

Paskat tavu vesti!

10 Kaļķi tanī nesti.

Cepure tevim

Pret degunu duras,
Tikai uz pleciem
Tā tevim turas!

15 Cepurē tavā

Perēti cāļi.

«Tēvs deva svārkus,
Bikses deva brāļi.»

Brencīti, skrandaini,
20 Kur deri lietā?

«Kad pel manu fraku,
Dod citu vietā!»
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TRAMS

Še tev iekšā iekāpjams!
Tūdaļ klātu būs tavs trams.

Klau! jau drātis švirkst,

Rati čirku čirkst,
5 Dzirkstis dzirkst,

Dzirkst.

Rūkdams, rēkdams, rībēdams

Atri drāžas šurpu trams;

Kāju zvaniņš džinkst,
10 Sliežu bremze žvingst,

Bērni činkst,

Činkst.

Kāp nu, kāp! — Nav iespējams:
Pilns kā piebāzts ir jau trams.

15 Pasažieri pīkst,
Konduktieri tvīkst,

Vai tā drīkst?

Drīkst.
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MŪSU BRĀĻI

Visi mani bērniņi
Lietaviski prot;
Ko tik vien paprasi,
Visu var dot:

5 Maizīti — donīti,

Nazīti — peilīti,
Paēst dot — valģīti,
Dzert dot — ģerti,

Beigās braukt mājās —

10 Namos važoti.

Visi mani bērniņi

Lietaviski prot,
Kā klājas brālīgi
Lietaviešiem godu dot:

15 «Valio Lietuva!»
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MŪSU LABIE KAIMIŅI

Paskat un raugi,
Kur mūsu kaimiņi:
Somi un igauņi,
Tie mūsu draugi.

5 Jums vajga sargāties
Ar bērniem saplūkties.
Kad ciemā pie mums tie brauc,
Tad «elagu Eesti»,

«Elākoon Suomi» sauc!

10 Un viņiem ir jāmāca
Saukt: «Lai dzīvo Latvija!»
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KUĢENIEKS

Es gribu apsēsties
Uz paša kuģa gala,
Tur manim redzēsies

Viena un otra mala.

5 Kā ūdens šķeļas!
Kā viļņi gar abām malām veļas!
Lielas ūsas kā runcīšam

Vienmēr kustas pamazām;
Rūc un krāc,

10 Putas pār malu šļāc,
Pār galvu un drēbēm lejas, —

Man tikai jāpasmejas.

«Nu diezgan blēņu,
Ej nu nost!

15 Man tavas drēbes atkal

Vajadzēs post.»

— Tad ļauj man skriet

Skatīt, kā mašīna iet.

Kā tur dzelži kustas un zib,
20 Ta vai līdz stampāt kājas gribi

Bet kapteins pār visiem

Pāri celts;

Pie rokas tam trūba

Spīd kā tīrais zelts.

25 Un pār visiem viņš godināms,

Viņam vienam ir glāžu nams.

Viņš saka «stop»,
Un viss apstājas,
Viņš saka «brauc»,

30 Un viss sakustas.

Visiem biļetes vajaga,

Viņam vienam neprasa.

Par kapteini es gribu būt,

Tur sēdēt nemaz nav grūt,
35 Stop!



VECLAIKU MEISTARA NEDĒĻA

Pirmdien meistars paģiras snauda,

Otrdien zābakam ādu glauda;
Trešdien meistars buršus kāva,

Ceturtdien sevim atpūtu ļāva;
Piektdien pāri kurpju šuva,

Sestdien sauju naudas guva;

Svētdien slaucīja darba sviedrus,

Dzertuvē satika savus biedrus.



VĒLĀ VAKARĀ

KLUSĀ NODABĀ
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SKAISTPUISĪTIS

Skaistpuisītis — pūpēdītis —•

Āboliņa vaidziņiem,
Kreimenīšu matiņiem,
Rudzu puķu actiņām.

5 Tu mans lauku drasētājs,
Tu strautiņu bradātājs,
Tu ziediņu šķīnējiņš,
Tu pieguļas jājējiņš.

Visiem suņiem skraidelēji,
to Visos kokos kāpelēji,

Visas bikses nodriskāji?
Nāc nu drusku pasēdies!
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SIRDS PUTEKLĪTS

Mans luteklīts,

Sirds puteklīts.

Mazmaza meitiņa
Skraida pa dārzu

5 Kā ziedu pārsliņa.

Smalciņas rociņas,

Kā pie stiebriņa
Mirtu lapiņas.

Tek melnas actiņas,
10 Kā pa ābeļziedu

Tek skudriņas.

Sarkanas kurpītes
Pa pļavu lēkā

Kā saules bitītes.

15 Mans luteklīts,
Uzlaidies man uz klēpja,
Sirds puteklīts.
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ES TIK TĀPAT

Lūpiņas atšiebtas,

Actiņas piemiegtas —

«Ko tu tā smejies?»
— Es tik tāpat.

5 Vaidziņi saviebti,

Plakstiņi sarkani —

«Ko tu tā raudi?»

— Es tik tāpat.

Druvas un dārziņi,
10 Vaļņi ir sacelti —

«Ko tu tā dari?»

— Es tik tāpat.
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MEITIŅA PIE LOGA

Ko, mazā meitiņa,
Pie loga gaidi?
Uz dārzu vien aiz priekškara
Ko acis raidi?

Vai nav tā putniņa,
Ko sen sev vēro?

Vainelaiž laukā māmiņa?
Tu tādēļ sēro?
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BĀRENĪTE

Es bāra meitiņa,

Kurp eju sērsti?

Pie mātes kapiņa
Ir skati vērsti.

5 Zied baltas puķītes
Pie melna mārka,

Kā vaska svecītes

Pie mātes zārka.

Es mārkā lūkojos
10 Vēl vēli, vēli;

Še puķes ūdeņos,
Ko skaties žēli?
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VECMĀMIŅA

Kad es biju jauna,
Bij man zelta mati,

Bij man pērļu zobi,

Bij man sudrabsmiekli.

5 Kad tiku vecīte,
Es nabadzīte:

Dadzis tev matos,

Piķis tev mutē,
Visi tavi zobiņi

lv Aizkrāsnē.
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ĪSĀS DIENAS

Kā raucas balta dieniņa,
Arvien, arvien vēl īsāka!

Vēl melna nakts, kad jāceļas,
Vēl pusdiena, kad satumstas —

5 Un raucas vēl!

Un raucas vēl!

Nu nebēdā, nāks ziemsvētki!

Būs beigti tumsas biedoņi.
Tik eglītes vien dedzināt!

10 Ij saulīti tad iedegsat, —

Un diena augs,

Un diena augs!
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VĒLĀ VAKARĀ

Ziem' agri vakars nolaižas, —■
Vēl bērniem gulēt negribas;
Sēd brālītis un māsiņa

Bez sveces vēl pie lodziņa.

5 Spīd gaiši laukā mēnesis,

Uz ielām troksnis norimis;

Pie debess klusi zvaigznes kvēl, —

«Vai gulēt neiesat jūs vēl?»

«Ļauj, māmiņ, lai vēl pasēdam!
10 Varbūt šo vakar' ieraugām,

Kā saul' un mēness satiekas,
Kā stāstīja tās pasakas.»
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PAMĀCĪBA

PAR MĒNESI UN ZVAIGZNĒM

Tu esi mans mīļu mīļais brālītis, —

Bet to tu zini:

Tu tomēr tikai mazs muļķītis:

Tev izliekas, ka mēnesītis

5 Ir āboliņis sārtvaidzītis,

Ko tu sev šķini.

Tā nu ganne!

«E, ē —

Ē — rausis!

10 Ņam! Ņam!»

Ko tu saki: ē! Ka mēness ir rausis?

Kuru tu gribi ēst — ņam, ņam?

Ha! ha! luk, ij sunītis groza ausis

Un smejas par tevi: ham, ham! ham, ham!

15 Nē, brālīti, nē!

Mēness nav ne ābols, ne rausis.

Klausies un iegaumē!

Debess malā ir melna lakts.

Ik nakts

20 Sarkana dzelzs uz laktas top kalta,

Kamēr tā paliek sudraba balta;
Tad mēness top debesīs piesprausts kā sākts

Ik nakts.

Bet kaļot dzirkstis lec gaisā —

25 Tās dzirkstītes

Ir zvaigznītes;
No rīta saule tās sabāž maisā.

Tā, mazo muļķīti,
Vai nu tu saproti

30 Zvaigznes un mēnesi?



EGLĪTE — PRINCESE

Ziemsvētku eglīte

Mežiņā stāv un smaida,

Sapņu pilna galviņa
Nez ko gaida.

5 Sudraba mēnesi

Eglīte kar sev zaros,

Zelta zvaigznītēm
Mirdzina staru staros

Dimantsniega plīvuri
10 Eglīte sedzas,

Zaļa zīda svārki

Cauri redzas.

Eglīte — ziemsvētku princese —

Sēd uz godības galda,
15 Visapkārt pilsgalma ļaudīs

Svinība valda.

Pārsteigti visi ļautiņi,
Cik princese eglīte skaista!

Eglīte tūkstots svecītēm

20 Spožumu laista.

Saldi eglīte sapņo,

Bet vai tā domā:

Nocirstai jātop — pirms nāk

Princeses lomā.



PASAKAS

PAŠAS NESAKĀS
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GANA BĒRES

I

Viens gans nomira,
Citi gani raudāja.

Visas meža maliņas

Miglu meta.

5 Zīle nesa vesti

Tēvam, mātei.

Kaza kāpa debesīs

Dievam sūdzēt.

Dzenis kala krustu

10 Sausā kokā.

Cuka raka kapu

Dziļā lejā.

Dzeguze zvanīja
Līkā bērzā.

15 Sīki, mazi putniņi
Pātarus skaitīja.

Dižais dundurs

Sprediķi sacīja.
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II

Gotiņas mauroja,
20 Vērsītis māva;

Sunītis gaudoja,

Cērpā tupot.

«Kas nu dzina ganos?
Kas vēra vārtus?

25 Kas vicināja
Linu pātadziņu?
Kas dziesmu dziedāja?
Kas gavilēja?
Kas visu kustoņu

30 lepriecināja?»

Aitas galvas nokāra,

Pulciņā lienot.

Jēriņi baidījās,
Kazlēni badījās.

35 Vecais azis

Ābeli apgrauza.

Saimniece azim

Pārsita kāju.
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111

Trīs dienas, trīs naktis

40 Gana bēres dzīroja.

Kaķītis grāpī

Kāpostus vārīja.

Lācītis, lielķepis,

Malciņu skaldīja.

45 Starķitis, garkājis,
Ūdeni nesa.

Krauklītis, līkdeguns,

Gaļiņu kapāja.

Vāvente, kuplaste,
50 Galdiņu slaucīja.

Cīruls alu darīja

Kumeļa pēdā.

Viens grauds iesala,

Trīs mucas alus.

55 Visi dzēra, dziedāja,
Es arī dzēru,

Pār lūpām tecēja,
Netika mutē.
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SKRIEŠANĀS

Sen tas bija,
Bet bija:
Sacēlās viesulis,

Sapūta pūteklis,
5 Pērkons un zibenis —

— Kas tad nu?

Slieķe un gliemezis
Skrieties gāja —

Slieķei mežģījās skriemelis,
10 Gliemezim satūka kāja.

Gliemezis ar dusmību

Slieķi rāja:
«Tavu traku skriešanu,

Man sašķiebās māja!»

15 Slieķe kliedza: «Ak tā!

Šis vēl vaimanā!?

Kas man maitāja nagus?
Kas man nolauza ragus?»

Kopš tas reizes abi

20 let tikai lēni, bet labi.
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EZIS

Izkalts bija debess zilais katlis

Līdz ar sauli, mēnesi un zvaigznēm;
Sastampāts bij lielais zemes klēpis —

Liela, apaļa un gluda ripa.
5 Viss jau labi būtu, darbs jau darīts,

Tikai ķibele:
Debess katlis bija mazs priekš ripas ...
Dieviņš stīvējās vai kā, bet neiet:

Debess katlu nevar uzvāzt zemei.

10 Nu ir padoms dārgs.

Dieviņš gribēja jau lielās dusmās

Saspert debess katlu līdz ar ripu,
Tikai žēl no jauna iesākt darbu.

Viens tik pasmējās.

15 «Ko tu, ezi, smejies?» dieviņš kliedza

«Kā lai nesmejos, kad tu tik muļķis!
Prati debesi un zemi radīt,

Neproti, kā kopā salaist daļas.»

«Saki tu, kad tu tik gudris esi.»

20 «Labi, sacīšu:

Nu tad, paskaties, kāds pliks es esmu,

Katram kažoks mugurā, man vienam nava,

Katram nagi, zobi, man tik nava,.—

Bet es izmanos:

25 Kad man salst, tadčokurā es raujos;
Jālien alā, — čokurā es raujos:
Lai cik mazs ir caurums, iekšā tieku.

Dari arī tā!

Zeme mīksta, čokurā to sarauj,
30 Gan tad uzvāzīsi katlu virsū.»
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Dieviņš pretī teic:

«Zeme gluda, nu būs rēpuļaina.»
— «Ij tev pašam seja rēpuļaina:

Deguns, mute, ausis, acu dobes, —

35 Gludā zeme pasmejas par tevi.»

Čokurā tad dieviņš zemi rāva, —

Cēlās kalni, lejas, gravas, jūras,

Rēpuļaina tapa gludā zeme.

Vāž nu virsū debesskatlu, — uziet.

40 Dieviņš priecājās:
«Nu es vai pus pasaules tev došu.»

— «Ko es darīšu? Kas ņems tev tādu?

Zinies pats, — tik kažoku man dodi,
Kas pret naidnieku un salu sargā.»

45 «Došu nagus, ragus, pats tad uzbrūc!»

— «Kam man uzbrukt, lai tik dod man mieru!

Asām adatām lai ir mans kažoks!»

Tādu kažoku dievs ezim deva.

Abi mierā bija — dievs un ezis.
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SAULE UN MĒNESS

Vecais liktens tētis

Sauca meitu sauli:

«Aiznes, meitiņ, vecai mātei

Bļodu baltu zirņu!»

5 Zelta saulīt' aiztek

Zilu debess lauku, —

Kas tai pretī attecēja?
Jaunais mēness puisis.

Daiļā saules meita,
10 Staltais mēness puisis, —

Kā tas nāca? Kā nenāca? —

Rokas satikās.

Daiļā saules meita,

Staltais mēness puisis, —

15 Kā tas nāca? Kā nenāca? —

Bļoda apgāzās.

Bira baltie zirņi
Pa to zilo lauku,

Gaišu ceļu atstādami,
20 Kur tie satikās.

Zelta saulīt' bēga,
Mēness atpalika, —

«Kas tos zirņus izbārstīja?»
— «Es tas vainīgais!»
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25 Liktens tētis cirta

Mēnestiņu pušu:
«Tu man dienā neiznāksi,

Pirms tos salasīsi!»

Nokaunējās saule,
30 Nosarka kā oga, —

Abi divi baltu dienu

Kopā nesanāk.

Staigā mēness vientuļš,

Zvaigznes bļodā lasa,
35 Allaž lūko redzēt sauli,

Projām aizzogas.

Lai cik lēni zogas,

Vecais tētis mana:

«Posies atpakaļ uz nakti,
40 Saules neredzēt!»
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RUDENS — RŪĶIS

Rudu, rudu rudenīti,

Tavi svārki noplukuši.
— Kā nebūtu noplukuši,

Aru, pļāvu, riju sēru.

5 Balta, stalta ziema nāca:

Zīda svārki, zelta loki;
Vēl bij pāri pārkaisīti

Dimantiņa vizulīši.

Kas kait ziemai nedižot

10 Greznajos uzvalkos:

Rudens — rūķis, arājiņš,
Pilnas klētis sastrādājis.
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LIETUS SIEVAS

No kalna lejā pērkons kāpj.
Viņam pa priekšu migla rāpj,
Viņam iepakaļ vētra nāk,
Brīk un brāk.

5 Pa notāli steidzas putekļi
Kā vēstneši.

Visa dzīva radība bēgšus skrien,
Zemes alās un mājās paglābties lien

Un trīso gaidot.

10 Tad garām, pa laukiem zibeņus svaidot,
Brauc pērkons pats: —

Zib skats,

Dundot un dimdot, un dārdot

Rīb pērkoņa rati, kokus spārdot,
15 Kaudzes un zārdus, un jumtus ārdot;

lepakaļ lietus spaiņiem gāž,
Lietus sievas slotām pār zemi brāž

Un berž, un bružā, un brauka,
Visus mēslus un putekļus projām slauka.

20 Viss noposts un tīrs, un sievas iet,

Spaiņus ar vākiem dara ciet,
Debesu logus vaļā ver,

Lai svaigu, skaidru gaisu visi dzer.

Par netīram sievām visi baras,
25 No viņu darba visa skaidrība darās.



99

MĀSAS

Māsiņa Austriņa,

Māsiņa Dziesniņa, —

Rīta un vakara

Sarkana blāzmiņa;

5 Abas mīļas māsiņas,
Abas saules meitiņas, —

Tautās tāļi aizdotas,

Nevar satikties.

Austriņa Auseklim,
l° Dziesniņa Rieteklim, —

Starp abām sētām

Jūra un kalns.

Diena ir kalns,

Nakts ir jūra, —

15 Māsas stiepj rokas,
Nesniedz pāri.
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ZIEMAS KAUJA

Ziema, ziema, ziemelītis,

Garas naktis gulētāji, —

Gulēdami nemanīja,
Kā atnāca pavasara.

5 Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Zied pļavā pureniņi,
Nu tā ziema augšā lēca

Ar vasaru cīnīties.

Ziema kava pavasaru
10 Ar sudraba zobentiņu,

Pavasara gainījās
Ar rozīšu ziediņiem.

Lūza ziemas zobentiņš.

Bēga ziema raudādama, —

15 Visi vārti, visas durvis

Pavasarai atvērās.



VASARAS PRINCĪŠI

UN PRINCĪTES
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ZELTĪTAS VASARAS
...

Zeltītas vasaras —

Princīšiem, bērniņiem

Veltītas balviņas:

Ancīši, krancīši,
5 Ķencīši, brencīši,

Incīši, princīši,

Mārītes, bārītes,

Laimiņas, glaimiņas,
Mincītes, princītes: —

lū Princīši, bērniņi
Ir visi, kas maziņi,
Kad tie tik priecīgi;

Zeltītas vasaras

Ir visas dieniņas,
15 Kad priekiem veltītas.

Prieks, tas ir ķēniņš,

Ķēniņiene laime,

Ik meitenīte, zēniņš
Ir viņu saime.
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VASARAS PRINCĪŠI —

SAULES BRĀLĪŠI

Vasaras princīši,
Saules brālīši,

Princītes, māsiņas,
Nākat nu laukā!

5 Vasara, saulīte

Rokrokā atnāca:

«Nākat šurp, bērniņi!»

Mīļi tās saukā.

Zaļi un smaidoši

10 Lauki un noriņas,

Viegliņos ratiņos

Vēji tur braukā.

Kas grib, lai iesēstas,

Rociņas izpleš!
15 Bez bēdu iebrauks

Vasarā jaukā.
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SAULE, TAURIŅI UN PUĶES

Saulīte līgo,
Vasara spīgo,
Putniņu dziesmiņas atskan ik brīd'.

Tauriņi skraida,

Saulgozī klaida,

Pasūcot medu, uz puķītēm slīd.

Puķītes skatās,

Lapiņas kratās:

Staltmaņi viesi! Lūk, svārki kā spīd!
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VILCIENS IET GARĀM

Pie žoga bērni izskrej laukā,

Grib redzēt ejam vilcienu,

«AilāL» tie skaļām balsīm saukā,

Šis vēdina ar mutautu.

5 Teic princits: «Tas, no Bauskas nākdams,

Ar pastu iet uz Vidzemi.

Cik steidzīgi viņš drāžas šņākdams,
Un pakaļ nokūp garaiņi.

Ak, kā es labprāt arī brauktu
10 Uz pašas spožās mašīnas,

Tik aši es kā vēji trauktu,

Ka žibētu tik stacijas!»
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LIDMAŠĪNA

Vai tu redzi, Andīti,

Kas tur gaisā skrien?

— «Zvirb'lis vien!»

Nē, nav zvirbuls, Andīti,
5 Tas daudz lielāks ir.

— «Stārķis ir!»

Nē, nav stārķis, Andīti,

Tur jau cilvēks brauc.

— «Kā to sauc?»

io Lidmašīnā, Andīti,

Braukt pa gaisu var.

— «Es grib' ar!»
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PALĪGS LAIKĀ

Ansītis,
Lielu tūtu apkampis,

let, vaigus piepūtis.

Teic Kārlītis: «Tavu lielu tūtu!

5 Tā jau tev, Ansīt, par grūtu;
Vai tad tev nevajga
Mana palīga?»

«Negribu
Tavu palīgu:

10 Tūtā pulka odziņu!»
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LIETUS — DZINĒJS

Skaista bij bērniem rotaļa;
Lietus mājās sadzina:

«Ak, tas ir gan no lieka!»

Teic: «Tā lietus gāž!
Tādi vēji drāž!

Laukā nav mums nekāda prieka.

Labāk mēs mājās tecēsim,

Pa logu laukā lūkosim,

Tur lietus nekait mums nenieka.»
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ZIEPJU BURBUĻI

Sauc Ansīts: «Šurp, mazie bērniņi!
Es zinu, kā jālaiž burbuļi;
Atnesat ziepju ūdeni!

Ar stiebriņu papūst vien —

5 Lielas pūtes pa gaisu skrien.»

Kā tie vizo! Kā kāpj un gaist!
Ak, cik skaisti ir burbuļus laist!

Zili, zaļi, sarkani laistās,

Mazais Kārlīts pēc viņiem snaistās.

io Ķer vienu, — tas projām klīst;

Ķer otru, — tas pušu plīst, —

Bet Ansīts neapkūst
Arvienu jaunus pūst.
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«TĒTIŅŠ UN MĀMIŅA»

Marģeris ar Rasmiņu
Spēlē tēvu ar māmiņu.

Rasmiņa aukle bērniņus:
«Lai Laima pasargā mīlīšus!»

5 Marģers ar zobenu apjozies:

«Tētiņš priekš savējiem cīniņā ies!»

Marģeris zobenu gaisa ceļ:

«Kas mums uzbrūk, to zobens lai šķeļ!»

Krancis, tas tikmēr guļ mierīgi,
10 Viņš celsies tikai uz launadzi.
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TREJI JĀTNIEKI

Reiz bija treji jātnieki:
Lidis ar Ludi un Kārlīti —

«Kurp tad tie laidīs?»

Tie zirgos visi sakāpa,
5 Zobenus augsti sacēla —

«Ko tad tie baidīs?»

Zirgs vienam uz vietas šūpojās,
Tie divi līdzi mīdījās —

«Ko tad tie gaidīs?»

10 — Paprasi pats!



113

GUDRAM GUDRA NELAIME

Andris un sunītis

Kopā uz mājām iet.

Apgulstas zemē sunītis.

«Tas nu gan piekusis,»
5 Andrītim šķiet;

«Nu tik iesim skrieties,» viņš saka:

«Kurš pirmais mājās nāks?»

Gāja briku braka,

Bij skriešana traka,
10 Andrītis pirmais nāks,

Te, kā bij, kā nebij —

Bladāksl
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PUISĒNS UN GAILIS

Pa sētu puisēns dziedot skrien.

Sauc gailis «kikriki» arvien.

Teic puisēns: «Luk, ko tu te kliedz?

Tik vienu meldiju vien spiedz!»

Zēns smej: «Jel dziesmu pārmaini!»
«Nekad!» teic gailis: «Kikriki!»
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TĀLVARIS UN LĀCIS

Lāci kaitina Tālvaris,

Aiz dzelžu stieņiem aizstājis:

«Nāc, lāci, iesim kauties?»

— Ū! ū! vai vērts ar tevi rauties? —

«Ko baidi?!»

— Ko lielies, es tevi veikšu! —

«Nekā! es projām steigšu,
Tad gaidi!»
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ZOSTIŅA UN MAIZĪTE

Kad, zostiņ, mīļi palūgsi,
Maizīti dabūsi.

Ga, ga, ga, —

Ta, tā, ta!

5 Go, go, go —

Dod, dod, do!

Ko tu ņem visu maizīti nost?

Ko, tu gribi vēl pirkstā man kost?

Ga, ga, ga, —

10 Kā tad tā?

Go, go, go —

Nedošu ne to!
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MEITIŅAS DOMAS

PAR KAZIŅU

Tu, kaziņa, labiņa:
Tu dod man pieniņa, —

Tu labi dari.

Es, meitiņa, labiņa:
5 Tev dodu pīrāga, —

Es laba arī.

Tu, kaziņa, nelaba:

Tu neēd pīrāga, —

Ko tad tu vari?

10 Nu, — zāļu kušķīša,
Kas tev tā garšoja,
Es neēduarī.
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LABA MEITIŅA

Meitiņai māmiņa

Sasirga gauži,
Gultā gulēja,
Vārgi vaidot.

5 Jādzer bij māmiņai
Rūgtrūgtas zāles,

Kratījās māmiņa,
Zāles dzerot.

Meitiņai māmiņas
10 Zēlžēli bija:

«Dod, māmiņ, izdzeršu

Tavā vietā!»



MAZAIS GĀDNIEKS

Puisēns ogas salasīja,
Pārdod kārbu kungam:

«Nu tu, knauķi, saki manim,

Ko par naudu pirksi?
5 Vai tu pirksi kārumlietas

vieb vai papirosus?»

— Saldu maizi mamai pirkšu,
Mama slima guļ. —

«Lūk, kāds gādnieks! Cik tev gadu?»
10 — Visi pieci būs. —
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LĪDZĪGAS SĀPES

Vienai māmiņai meitiņa mira. —

Raudāt raudāja, brēca un brēca;

Nāca kaimiņi mierināt māti:

«Zēli, žēl ir! Ko tur var darīt?

5 Liktens devis ir, liktens ir ņēmis.
Būtu varējis notikt vēl ļaunāki:
Kā tu brēktu, kad nomirtu dēliņš?!»

Māte teica: «Tā nesakāt, ļaudis!
Griez man pirkstiņā, kurā vien gribi,

10 Manim visi tie līdzīgi sāpēs.»

Klausiet, bērniņi: līdzīgi visi.
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MAIZNIEKS UN KĀRLĪTIS

Karašiņas pliku plaku —

Maiznieks sauc: «Dzird'! ko es saku!»

Maiznieks visu nakti sauc:

«Kārli, šurp ar mīklu trauc!»

5 Karlīts mīklu sanesa,

Karašiņas sacepa,

Visas bodī aiznesa,

Pats tik bešā palika,

Visi ēd nu šniku šnaku,
10 Pats cep citas pliku plaku.
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KROPLĪTIS

Upmalā sēdēja,
Makšķeri rokās,

Kuprītis kroplītis,
Zivis ķerdams.

5 Tuvumā lopus

Ganīja ganiņš,
Tam par kuprīti

Bij ko smieties.

Jokoja, nievāja,
10 Nebeidza nievāt,

Kad kuprīts klusēja,

Oliņām svieda.

Te, kad bij atvēzies,

Lai krietni sviestu, —

15 Slīdēja kāja,
Pats krita upē.

Kuprīts, to redzēdams,

Pakaļ lec upē,
Slīkstošo ganiņu

20 Izvelk laukā.

Ganiņš no kauna

Nezin, kur likties, —

Aizdzina lopus
Citur ganīt.
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VECĪTIS UN ĀBELĪTES

Vecītis stādīja
Jaunas ābelītes,

Bērni jautāja:
«Drīz būs āboļi?»

5 —«Pagaidāt, bērniņi,

Deviņus ziedoņus,

Deviņas vasaras,

Desmito rudeni.»

«Veco tētiņ,
10 Vai sagaidīsi?»

—«Es nesagaidīšu,

Sagaidīs citi, —

Sagaidīs citi, —

Paldies sacīs.»
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BĒRNS, KAS NEPALĪDZĒJA VECMĀTEI

Reizi vecā, labā vecmāmiņa

Bija mirusi un apglabāta.

Ilgi gulēja tā kapa bedrē,
Līdz tai apnika, — tā rakās laukā.

5 Garām gāja bērns, — teic vecmāmiņa:
«Atnes uguni man sasildīties,
Lai no uguns atmostos uz dzīvi!»

Bērns tai neklausīja, neatnesa, —

Vecā māmiņa no jauna mira.

1° Būtu toreiz bērns tai paklausījis,
Nesis uguni, ko sasildīties,

Nebūtu mums visiem tagad jāmirst:
Mūs gfan apraktu, mēs raktos laukā,
Atkal atmostos no siltās uguns.

15 — Bet nu galīgi mums jāmirst tagad.
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ZĪLĪTE OGĀS

Aši zīlīte skrien,
Pa zariņu zariem lien,

Ziņkārīgi prasa:

«Vai jau ogas sarkanas?

Vai jau gardi ēdamas?»

Gatavākās lasa.

Zīlīt, cik tev bērniņi?
«Viens un div', un vairāki,

Mazā skrien vēl basa.»
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LABI DOMĀTS BRĪDINĀJUMS

VABULĪTEI

Kādi tev ir gari ragi,
Kādi tev ir asi nagi!

Rāpies projām, vabulīt,

Bērnus vari sabaidīt!

5 Putniņš atskries tevi knābt,

Taisies ašāk projām rāpt!

Vai tu briesmas nenojēdzi?
Tu jau citkārt aši bēdzi:

Tev ir sešas kājiņas,
10 Spārni vēl uz muguras.
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DZELTENA MUTE

Ko čakarē

Tur pazarē?
Vai dzirdi, zēns!

«Tur pērklītī,
5 Tai stūrītī,

Mazs strazdulēns.»

Kam tu to ķer?
Lūk, tas muti ver,

Tik dzeltena kā ola.

lū Kas ķer un neklausa,

Tam mute taps tik dzeltena,

Tā vecais strazds tev sola!
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PUISĪTIS UN BALOŽI

Puisītim trīs baloži,

Paša kopti, audzēti, —

Viens ir zils un divi balti.

Rociņas uz muguras,

Puisīts domīgs noskatās:

«Kaut es laistos ar tik stalti!»
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GRĀMATAS LASĪTĀJI

Brālītis un māsiņa
Dārzā sēd uz mauriņa,
Rokās jaunā bilžu rota,
Tā tiem lasīšanai dota.

5 Putniņš kokā apsēstas,
Lasītājos noskatās:

«Nu, no tiem man nedraud briesmas,

Uzdziedāšu savas dziesmas!»

Brālītis ar māsiņu
10 Velk tam līdzi meldiņu,

Circens griež, un bite dūc,

Dižais dundurs resni rūc.



SKOLAS BĒRNI

let skola mudīgi bērniņi,
Tur mācās tie rakstīt un lasīt;

Tad nāk vēl daudz zinātnes, rēķini,
Dažs labs vēl, ko dzīve var prasīt:

5 I adīt tur māca, i lāpīt, i šūt,

Lai mate ar meitiņām mierā var būt.

Pēc stundām aši uz mājām tie steidz

Un jautri par dzirdēto stāsta.

Bet, kad reiz skolu vasarā beidz,
1° Tad panākto priekšā tie klāsta.

Un tevs, mate bērniņus uzteic un skauj,
Uz laukiem tiem atpūtu pavadīt ļauj.
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KATRAM SAVS DARBS

«Še, sunīti,

Mācies grāmatu lasīt!»

Sunīts grāmatu ostīja,
Kājām kasīja,

5 Ar purnu grozīja.

«Ko, puisīti,
Gribi no manis prasīt?

Vai tu pats proti riet?

Pēc zaķiem skriet?
10 Nakts sargos iet?»

Katrs savu darīja,
Abi draugos palika.
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JŪRMALĀ

Pie jūras plaša smilts,
Tur rotā jaunā cilts,
Tur kanāļus tie ceļ,
Tur dambjus, vaļņus veļ,

5 Tur prieki, smiekli zeļ.

Top mastots kuģītis,
Pūt, vējiņ, pūt!
Kaut ūdens uzplūdis,
Tam pāri kļūt nav grūt',

10 Pūt, vējiņ, tikai pūt!



133

PASAKA PAR JŪRAS BRAUCIENU

Visi ļaudis uz krastu trauca:

Tur tauriņš un pele pa jūru brauca!

Tauriņš spārnus kā buras pleta,
Pele asti kā stūri meta.

5 No vēja tauriņam uznāca šķava,

Pārplīsa kuģis, glābiņa nava.

Pele peldus metas — ak, bēdas! —

Tauriņš pelei uz galvas sēdas.

«Vai!» kliedz pele: «Tu man par smagu!
10 Noliec mazākais tauri un ragu!»

Teic tauriņš: «Noliec labāk tu ūsas!

Tā tu ašāk paglābsi mūsus.»

Tad abi laimīgi nokļuva malā,
Te nu arī mana pasaka galā.
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ZVIRBULIS UN KAĶIS

Reiz krita zvirbulis

Kaķim nagos,

Velti bij lūgties,
Lai viņu neēd.

5 «Pag,» teica zvirbulis,

Aprādams kaķi:
«Kurš kungs ēd pusdienu,

Nemazgājis muti?»

Kaķis apkaunots
to Zemē lika zvirbuli,

Sāka steidzīgi
Mazgāt muti.

Negribēja zvirbulis

Ilgi gaidīt, —

!5 Kamēr šis mazgājas,

Spurkš — bija projām.

Dusmās kaķis noņēmās
Nedot vairs iemesla

Zvirbulim atteikties,
20 Kad to grib ēst.

Šodien vēl kaķis

Mazgā pirms muti,

Tad tikai liekas

Ēšanai klāt.
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TAURENIS UN BITE

Slēpies zem lapas,
Taurenis gaužas:
«Ak, tavu žēlumu:

Lietus līst!»

5 Bite no stropa
Galviņu pabāž:
«Ak, tavu žēlumu:

Lietus līst!»

Taurenis gaužas,
10 Spārniņus glaudot:

«Cik būtu jauki
Skraidīt pa pļavu!

Skraidīt pa pļavu,

Dejot pa sauli!»

15 Nopūšas bite:

«Cik vāktu medus!»
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RUTKIS UN MEDUS

Rutkis reizi lielījās:
«Kas tik gards kā es ar medu!»

Medus pretī atsaucās:

«Gards tu esi gan ar medu,

Viens tu dari sūru muti.

Es gan gards ij viens bez tevis.»
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GANIŅŠ UN PELĒKAIS STRAZDIŅŠ

Saimniece ganiņu izdzina ganos

Rudeņa laikā basajām kājām.

Kājas cilādams, ganazēns brēcis:

«Kājas salst, kājas salst, — saimniece, vīžu!»

5 Neviens nav klausījies ganiņa žēlās,

Tikai pazarēs pelēkais Strazdiņš.

Strazdiņš skraidījis pa visiem mežiem,

Visiem sūdzējis ganiņa bēdas,
Smalkā balstiņā žēlīgi saukdams:

10 «Kājas salst, kājas salst, — saimniece, vīžu!»

Neviens nav dzirdējis, neviens nav klausījis,
Neviens nav remdējis ganiņa bēdas.

Šodien vēl skraida tā pelēkais Strazdiņš,
Cerē, ka tomēr reiz dzirdēs kāds saucam.
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ČAKSTĪTES DZIESMA

Ganu Pēter, ganuPēter,
Pārdod ķēvi, pārdod ķēvi!
Cik prasi? Cik prasi?
«Pieci mārki, pieci mārki!»

— Par dārgi, par dārgi! —

«Ardiev!»
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CĪRUĻA DZIESMA

Cīrulis pavasarā
Gaisā pacēlās,

Lielījās, lielījās:

«Vīrs, vīrs!

Ekur es vīrs!

Ziemu izcietis,

Ne guni kūris,

Ne katlu kāris!

Ekur es vīrs!»
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BEZDELĪGAS DZIESMA

Kad lauki tukši palikās,

Bezdelīga žēlojās:

«Viss palika, viss palika
Rudeni, rudeni —

5 Tas pats resnais zvirbulis

Savā resnā kaklā visu sagrūdis!

Nu man pēc barības

Tāļu prom jāsteidzas. —

Kad es viņu dabūtu,
lū Pušu viņu pārplēstu —

Stirkš!»
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BALODIS UN VĀRNA

Balodis apsētā miežlaukā bijis,
Guznu pilnu, pilnu pielasījis.
Otrdien rāceņu laukā skrējis,

Visgarām izmeklējis, izmeklējis, —

5 Nekā nav atradis,

Dusmīgi sacījis:

«Kas, velns, tā par sēklu?!

Ko arājs sēj, to var dabūt,

Šo sēklu, ko arājs nav sējis,
10 Cauru dien' esmu izmeklējis,

Vai muļķis palikdams —

Acis iz pieres skatīdams:

Nav un nav!»

Vārna teikusi

15 Uz balodi:

«Tu esi kārs, kārs!

Kas nezin tevi, jēlknābi?
Tu jau gribēji
Pārtikt no tā, ko arājs sev sējis.

20 Cik tad tu viņam olu dējis?»

Vārnai balodis

Tā atteicis:

«Sadēju, sadēju

Puspūr' ol', puspūr' ol'!»

25 Uz to vārna sacījusi:

«Būtu jel lietojis muti uz pusi!
Lielās tavas lielības!

Puspūr' ol'
f

Bet, kad apskatās,
30 Vairāk nav

Kā divas oliņas!»
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SKUDRA UN ZIRNEKLIS

Ganiņš ēda sausu maizi,

Drupakliņa zemē bira.

leraudzīja zirneklis,

Skrēja dievam sūdzēt ganu,
5 Nesa maizes drupakliņu,

Parādīdams gana grēku.

Saka: «Dod nu ganam maizi!

Lūk, ko gans ar maizi dara:

Pilnu zemi piedrupina!
io Nesu tevim parādīt.

Tikko nesot nepārrāvos.
Tam dod maizi, kas to cienā!»

Skudra viltu nomanīja,
Līdzi steidzās debesīs,

15 Aši rāpās, staipīdamās
Tikko nepārtrūka pušu.

«Dieviņ, neklaus' mēlnesību:

Ganiņš maizi nenicina.

Cik tad ir tās maizes ganam?
20 Skauģa acis zirneklim,

Pats tās maizes iekārojis.
Nedar' pāri ganiņam.

Ganiņš ļaužu bārenītis!»

Par zirnekļa mēlnesību

25 Dievs tam dusmās dod ar knipi,

Kupris cēlās zirneklim,
Vēl šo dienu nes to kupri.
Ganam skudru saudzēt lika,

Neizpostīt skudru pūžņus.
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GANAM JURĢIS, GANEI MARE

Ganiņš ganei smiedams teica:

«Māres rītā celies agri,
Muti mazgā vēl pirms saules,

Tad tev ganos nenāks miedziņš.»

Gane ganam atjokoja:

«Jurģa rītā celies agri,

Zirgu peldini pirms saules,

Tad tev neēdīs to dundurs.»
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KURŠ AŠĀK SKAITA

LĪDZ SIMTAM

Velns ar dievu saderēja,
Kurš līdz simtam ašāk skaitīs.

Velns sāk tūdaļ bērt kā pupas:

«Viens, div', trīsi, četri, pieci, —»

5 Aši tāļāk visu rindu.

Dieviņš skaita lēnā garā:
«Vieni pieci, otri pieci, —

Kopā desmit,

Treji pieci, četri pieci, —

10 Dividesmit...»

Kamēr velns pie divdesmitiem,

Dieviņam jau simts ir gatavs.
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SUŅA MĀJAS

Sunis gūlies kaņepājos,

Padomājis, kucei teicis:

«Še ir niedras tā kā baļķi,
Celsim paši sevim māju!»

«Nieki!» kuce atteikusi,

«Kam tās pūles? Lai ceļ cilvēks!»

Tā aiz kūtruma vēl šodien

Sunim jāslaistās bez mājas.
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SUNS — MAIZES DEVĒJS

Tā mūs māca veci ļaudis:
«Suni nespārdi ar kāju!
Tas tavs maizes devējiņš!»
— «Kā tas: maizes devējiņš?»

5 Tā, lūk, stāsta veci ļaudis:

Agrāk stiebram daudz bij vārpu,
Trīsreiz garākas kā tagad,

Ļaudis palikuši lepni.

Dievs tad nedevis vairs maizes;
10 Ļaudis lūdzās, nepielūdzās,

Tad nu gājis lūgties sunis —

«Ja tu nevainīgs, — tev došu.»

Sunim bijusi nu maize,

Ļaudis gājuši to lūgties:
15 Lai jel atmetot tiem arī

Kādu tiesu savas maizes!

Sunis labsirdīgs, tas teicis:

«Ņemiet visu manu maizi!»

Suni nespārdi ar kāju,
20 Tas tavs maizes devējiņš.
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ODI UN BLUSAS

Velns ar dievu reizi ķildojušies.
Teicis velns: «Eč, mani kalpi — odi

Stiprāki par taviem kalpiem — blusām!»

«Labi,» teicis dievs, «ko ķildosimies?
5 Sūti savus odus tu pret mani,

Es pret tevi karā laižu blusas,

Tad jau redzēs, kura kalpi uzveiks.»

Labi. Tūdaļ velns pēc odiem skrējis;
Tamēr dievs kur uguni, sēd dūmos.

10 Atnāk velns ar pilnu maisu odu,

Uzlaiž dievam: — odi neiet dūmos.

Dievs tik nosmejas un iet pēc blusām.

Velns nu ari gudris, sēd pie uguns;

Dievs tam uzber virsū maisu blusu:

15 Blusas nebēg dūmu, siltums patīk,
Siltā velna kažokā lien labprāt,
Velnu kož, ka nezin vairs, kur glābties.
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BEZKAUNĪGAIS ZAĶIS

Reiz pagasta kalpi — vaļnieki
Dzīt kungam zaķus bij sadzīti —i
Trarā! trarā!

Jo kungs, kad grib zaķītim virsū krist,
5 Ij tad pats negrib pa sniegu brist —

Tapatā! tapatā!

Bet dzinējiem vajga dzīt zaķus tam klāt,

Kungs dzeramnaudutad dod labprāt —

Eidi! eidā!

10 Skan klaburs, rej suņi, un dzinēji bļauj,
Bet kungi no tuvienes zaķīšus šauj
Blīkš! blākš!

Viens zaķis vairs nezin, kur mūk, kur sprūk,
No bailēm prāti tam jūk,

15 Un pēkšņi kā cilvēks viņš runāt sāk,

Uz dzinēju teic, kas virsū nāk:

«Ko, dzinēj, tu nāc ar nāves baru?

Teic, kādu ļaunumu tevim es daru?

Es badā ābelēm miziņu ēdu,
20 Vai ābeles tavas? Kas tev par bēdu?

Dzen kungi tevi, un tu dzen mani,
Sēd labāk mājās un circeņus ganil

Opsā! opsā!»
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Dzinējs brīnās: «Ak tavu bezkauni!

25 Kur zaķi, kas runā, ir redzēti?!

Kā manim pretī runāt tu drīksti?

Kad tev došu ar rīksti 1

Smīkš! smīkš!»

Pa to starpu, kad dzinējs brīnījās,
3o Tam zaķis pa kāju starpu aizšāvās —-

Ailā! ailā!
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LAPSA UN KURMIS

«Sveiks, draugs Kurmīti!»

Sacīja Lapsa:
«Ko tavam namam

Durvis tik šauras?»

«Sveiks, draugs Kūmiņ,»
Atteica Kurmis:

«Lai tu pie manis

Nenāktu ciemā!»
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LAPSASMĀTE

Kur tu biji, lapsasmāte,
Kur tu pastaigāji?

Zaļa lauka zosis gana, —

Tur es pastaigāju.

5 «Pasargājies, lapsasmāte,
Tīko nošaut tevi.

Nošaus tevi medinieki,

Pakārs kārtes galā.

Pakārs tevi kartes galā,
10 Novilks kažociņu.»
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LAPSAS MIERINĀJUMS

Lapsa bērnus izaudzēja,

Izbaroja, izmācīja,
Nu tos ļaudīs izvadīja.

«Nu jūs vairāk nebarošu,
5 Ejat plašā pasaulē,

Paši pelnāt sevim — gaļu!»

Lapsas bērni šķirdamies

Runājušies, bēdājušies:
«Kad un kā vairs tiksimies.»

10 Vecā lapsa atteikusi:

«Vai tik vien te mūsu bēdu?

Tikties gan mēs tiksimies, —

Mums ir viena droša vieta:

Kažokskroderdarbnīcā,
15 Kuplā lapsas kažokā.»
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MIERA SKŪPSTS

Lapsa nāca sērst pie gaiļa:
Gailis augstāk laktā lēca.

Lapsa teica laipni jautri:

«Ko vairs, kaimiņ, vairies manis?

5 Zemē kāp no savas laktas!

Zini vēsti: kari beigti!

Mūžīgs miers nu būs virs zemes,

Visi dzīvos saticībā,

Lopi skūpstīs tagad zvērus.»

10 — «Tev gan tiesa,» saka gailis,
Kaklu stiepjot, skatās lejā,
«Tur, lūk, vēl viens nes to vēsti.»

«Kas tas ir tāds?» — «Kaimiņsunis
— Steidzas dot tev miera skūpstu.»

15 «Ak, tam nemazgāta mute!»

Lapsa teic un prom uz mežu.
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DZĒRĀJS ĀZIS

Gribat vecu stāstu klausīties,

Kā āzim reizi gadījies?
Gribat arī vienu mācību,

Kā ir izgājis ar lielību?

5 Azis reiz aizgājis
Pie upes dzert, —

Padzēris, tādu dūšu sajutis,
Ka vai zemes gaisā spert!

Ar pakaļkāju pie zemes piesitis,
10 Sacījis:

«Nu man nav dairs!

Ne par pašu vilku nebēdāju vairs!»

Bet krūmos stāvējis vilks pats;
Tam nepaticis tāds skats.

15 «Ansi,» viņš teicis draudoši:

«Ko tu tādu tur runāji?»

Azim nokrita ūdenī dūša, plunks!
Teic: «Ak, cienīgs, žēlīgs meža kungs!
Piedod! Vai tad nezini dzērāja?

20 Dzērājam dzērāja valoda!»
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SPĪTNIEKS ĀZIS

«Kas tev par daļu? Ko gribu, to daru!»

Par to es jums pasaku pastāstīt varu.

Vilks āzi sagrābis,
Pār muguru pārmetis,

5 Uz mežu šmaucis.

Kazu bars āzim nopakaļ saucis:

«Vai, Mikiņ, kurp šis tevi stiepj?»

Mikiņš tam pretī muti šiepj:
«Vai neredzat, ka es jāju?»

10 Teic kazas: «Mikiņ, kad nāksi uz māju?»
Kliedz Mikiņš: «Kas jums par daļu?
Kad gribēšu, pārnākšu,
Kad ne, tad palikšu.»

Bet vilks nes vilcēniem gaļu.
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VILKS UN PAGASTA CEĻŠ

Aplokā ganījušies teļi
Klusā nodabā.

Nezinkā

Gar aploku vilkam gadījušies ceļi,
5 Bet atkal nezin kā

Gadījies saimnieks tuvumā.

Vilks saimnieku nav manījis,
Klusi pie sevis domājis:
«Labi būtu gan!»

lū «Ko tu te man!»

Uz reizi saimnieks uzsaucis:

«Vai neiesi nost!

Šis gribēs vēl manus teļus kost!»

«Uja!» vilks atteicis:

15 «Vai man dēļ tavu teļu
Nebūs brīv iet pa pagasta ceļu?»
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VILKI UN VĀVERĪTE

Vilki lieli lielījās:
«Visos mežos, visos laukos,
Visur pazīst mūs un bijā,
Kas mūs satiek, griež mums ceļu.

5 Mūsu cilts pār visām pāri,
Mūsu vārdu min ar trīsām,

Mēs tā jaunā muižniecība,

Katris lai mums rāda godu!»

Vāverlte, nabadzīte,
10 Sausā zarā tupēdama:

«Tiesa,» teica: «pazīst visi,

Kas lai nepazītu vilkus?

Bet, kā jums lai rāda godu,
Kad jūs esat laupītāji?

15 Nevis lielīties jums nāktos,

Kaunēties par savu cilti!»
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VILKATIS

Kam gan nelaime negadās?
Lai kā sargājas.

Dzīvojis puisis labi un godīgi, —

To pārvērtis skauģis burvis par vilkati;
5 Puisis aizskrējis mežā klaidot.

Trīs gadus par vilku klaidojis,
Ceturtā atkal par cilvēku palicis,
Ar cilvēkiem dzīvojis, dzīvojis,
Cilvēku tikumus vērojis, —

10 Tad teicis smaidot:

«Trīs gadus ar vilkiem dzīvoju,
Vilku nedarbus darīju,
Jērus plēsu un aiznesu,

Ziem' salu cietu un salkumu,
15 Bet nu es zinu:

Vilks plēš tik, kad tam salkst,
Cilvēks aizvien pēc mantas alkst,
Vilks vilku nekad neiet kost,

Cilvēks aizvien maitā cilvēku nost,
20 Nē, — labāk vilka tekas es atkal minu.»

To pateicis,

Viņš aizskrējis
Kā vilkatis

Atkal mežā klaidot.

25 Vai tiešām bij tā? Jebtu tik māni?

Nu, kā to puisi sauc?

«Kā sauc?

Par Muļķa Jāni!»
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GUDRĪBAS PIRCĒJS

Senāk gribēj' tirgoties viens vīrs:

Izliek tirgotavas izkārtni,

Ļaudis sanāk, skatās: preču nav,

Aiziet garām visi smiedamies.

5 Viens tik domā: «Pag, ir jāieiet.»
«Kas tev ir ko pārdot, tirgotāj?
Še nekādu preču neredzu.»

— «Gudrības es pārdodu.» — «Ak tā!

Dod man vienu gudrību!» — «Še būs:

10 Katru reiz tik taisno ceļu brauc,

Nenogriezies sānceļus ij tad,

Kad tie labāki un ērtāki tev šķiet.»

Pircējs mājās brauc ar gudrību,

Ceļā pagadās, kas līdzi brauc.

15 Kopā brauc pa mežu, ceļš top šaurs,

Plats un ērts te sāņceļš nošķiras, —

Līdzbraucēji sānu ceļā griež,
Aši visi aizlaiž, — pircējs viens

Lēni tāļāk taisno ceļu brauc.

20 Kā nu bija? — Ērtais sāņu ceļš
Purvā ieveda, bet taisnais ceļš
Veda aši sprausto ceļu sniegt.
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TAISNA TIESA

Desmit zemnieki reiz laukā gāja,
Niknais negaiss viņiem virsū nāca;

Viņi bēdza pusgruvušā templī,
Pērkons rūca vienmēr tuvāk, tuvāk,

5 Visi gaisi troksnī nodrebēja,
Zibens šāvās lokiem apkārt templim.

Bailēs zemnieki nu noprātoja:

Viņu starpā būšot gankāds grēcnieks,
To gan pērkons gribot dusmās nospert.

10 Kurš tas vainīgais? — Lai izzinātu,

Savas cepures tie liek aiz durvīm, —

Kura cepuri vējš aiznesīšot,

Tas lai nododoties vētras varā.

Izliek cepures, — vējš vienu aiznes.
15 Nu bez žēlastības nelaimīgo

Citi ārā izgrūž negaispostā.

Tiešām, vētra stāj, — bet briesmīgs spēriens

Pēkšņi templi sper un grauj to drupās,
Visi deviņi uz vietas beigti.

20 Visi deviņi, kas nežēloja,
Tie bij grēcnieki, tik viens bij taisnis,
To tie izdzina no sava vidus,
To nu liktens paglāba no nāves,
Taisnu tiesu spriezdams viņu starpā.



ATRADĪBAS

Tas ne šinī laikā bij, ne šinī zemē,
Toreiz bij, kad tiesa bij vēl taisna,
Tad viens tirgotājs bij pazaudējis
Maku, kurā bij divtūkstots pjastru;

5 Sludināj': «Kas atradīs to maku,
Tūkstots pjastrus gūs par atradībām!»

Paiet laiks, pie tirgotāja atnāk

Nabags strādnieks, atradis to maku;

Prasa sevim piesolīto algu.

10 Tirgotājam žēl to tūkstots pjastru,
Saka: «Manam naudas makam bija
Uzšūts dārgakmens, tā tur vairs nava;

To tu piesavinājies, un tādēļ
Dot tev atradības nav vairs vajdzīgs.»

15 Nabags strādnieks tiesā gāja sūdzēt.

Tiesnesis tā teic uz tirgotāju:
«Dārgakmens tev uzšūts bij uz maka;

Šim, ko strādnieks atradis, tā nava, —

Tātad šis ņau tavs; lai šis tad paliek
20 Strādniekam tik ilgi, kamēr atnāks

īstais īpašnieks; tad tam to dosim.»
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MEITA UN SAULE

Daiļa meita spītējās ar sauli:

«Esmu skaistāka par tevi, saulit,

Skaistāka par tavu mēness brāli,

Skaistāka par tavu zvaigznes māsu,

5 Kura debesīs iet zvaigžņu priekšā,
Tā kā gane vada baltās avis.»

Saule gāja žēloties pie dieva:

«Ko ar nolādēto meitu darīt?»

Dieviņš klusi saulei atbildēja:
10 «Gaišo saulīt, manu dārgo meitiņ!

Mities ķildoties un nedusmojies!
Zinu, ko ar nolādēto darīt:

Nodedzini tu tai vaigus melnus;

Nebaltu es viņai lemšu laimi,
15 Ļaunas dienas tā kā sīkus krūmus,

Ļaunu vīra tēvu, vīra māti.

Lai tad zina, ar ko sāka ķildu!»

Meita nelielījās vairs ne reizi,

Tikai klusi raudāja ik nakti.



LELLĪTE LOLĪTE

VIŅAS DZĪVE UN GALS





LAIMIŅAS ILGAS

Laimiņa mazā var laimīga būt,
Bet vienas ilgas sirsniņa jūt:
«Man gribas tā briesmīgi, briesmīgi
Dabūt mazu, mazu lellīti!»

5
— «To ziemsvētku vīrs varbūt atnesīs —»

«Vai drīz viņš atnāks? vai itin drīz?

Es vēstuli gribu tam uzrakstīt,

Lai atnāk šogad tūlīt, tūlīt!»

— «Būs, būs!» tu saki, «pie durvīm viņš jau!»
10 «Bet ziemassvētku kā nav, tā nav.

Un, kad tie nāks, — vai ar lellīti?

Man gribas tā briesmīgi, briesmīgi!»
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LEĻĻU TIRDZIŅŠ

Nāc, māmiņ, pa ielām paklejosim,

Leļļu tirdziņu drusku, drusku aplūkosim!
No visiem tas man visvairāk tīk,

Kaut skatīties citos ar neapnīk.
5 Tev nebūs jāpērk, nāc, nebaidies,

Es tiešām tāpat tik, tik skatīties.

Rau, leļļu bērniņus tur, tos glītos,
Pieiesim tuvāk, lai apskatītos!
Viena balta lellīte meitiņa,

10 Kā viņa kājiņas kustina!

Un tur tā mazā, tai kleitiņa rozā, —

Vai redzi, viņa pat galviņu groza!

Tik zilas acis! un kā viņa smaida!

Es tiešām teiktu, ka mani tā gaida.
15 Bet es jau klusu, — lūk, mājiņu!

Tur lellīte skatās caur lodziņu.
Tur skaisti trauki! tur leļļu kanna!

Tur pat priekš lellēm vēl peldu vanna!
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Ak, visi skaistie, skaistie daiktiņi!
20 Kaut nāktu jel drīzāk tie ziemsvētki!

Kaut man jel to ķēķi, to kannu un slotu, —

Kad varētu — arī to lellīti dotu!

«Kad rātna būsi un paklausīsi,»
Teic māte, «gan svētkos ko atradīsi.»
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ZIEMSVĒTKI

Visu gadu bērniņi gaidīja,
Nu ziemassvētki atnāca!

Jau visur dedzina eglītes,
Mirdz vienās guntiņās pazares;

5 Spīd svecītes, zilas un sarkanas,

Un kādas tur saliktas mantiņas!

Un lellīte ar! — rozā kleitiņa!
Ak, ak, nu es būšu tai māmiņa;

Es šūpulītī to ieguldīšu,
10 Es negantās mušas projām dzīšu,

Un dziesmiņas es viņai dziedāšu

Par zelta sapnīšu valstību!

Tas ir man, ko tirgū tik apskatījos,
Par ko pat sapņos padomāt bijos!

15 Ij Antiņš saka: «Labs svētku tirdziņš!
Man tas, kas visvairāk tīk, — šis zirdziņš!»
Lai Antiņš! Man sirsniņa priecīga:
Man ziemsvētki lellīti atnesa!



NO RĪTA

No rīta, tikko acis ver,

Jau Laimiņa pēc lelles tver:

«Kā gulējusi maziņā?
Vai silti bija sedziņā?»
Te arī brālīts Antiņš klāt,

Nāk māsiņu jau sveicināt;

Ij Tālvars galvu liec: «Labrīt!

Kā klājas, lellīt jaunkundzīt?»
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LOLĪTE

Manu lellīti

Sauc Lolīti.

Viņas actiņas

Zilas, spīdošas.
5 Lolīte labiņa,

Klausa uz vārdiņa.

Kad gulēt nolieku,

Nebrēc ne drusciņu
Un nekust nemaz,

10 Lai to vēl izdara kas?
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LELLĪTE SLIMA

«Kā tad nu lellītei

Šodienu iet?»

Māmiņa gluži
Uztraukta šķiet.

5 Lellīte slima,

Ārsts galvu krata,

Pulsiņu rauga,

Pēta un skata.

Beigās nosaka abi:

10 «Rītu būs atkal labi.»
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NOSLĒPUMS

Pagriez, Lolīti, austiņu!
Ko es tevim pateikšu.

Tikai klusi, klusiņām!
Ka to nesaki nekam!

5 Pincei ir trīs incīši

Tavā šūplī ielikti!

Akli vēl, bet rāpjas jau,
Visi pīkst un ņaud: ņau! ņau!

Skriesim skatīt, Loliņa!
10 Vēl neviens to nezina.
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NEMIERĪGAS MĀJAS

Lellīte Lolīte dodas uz pusdienas dusu,
Lai nu visi stāvētu klusu!

Bet kas to dos

Mūsu Mazlellīšos?

5 Tiku taku pulkstenis sit,

Ritu, ritu riteņi rit,

Gigu gāgu zostiņas dedina,

Ar troksni spārnus vēdina.

Ar to vel nepietiek,
10 Neviens mierā nepaliek:

Pēkš, pekš pīlītes čāpo,

Ķer tārpus, kas zemē rāpo;

Kla, kla, kla kladzina vistiņas,

Kikrikī gailītis nosaucas;

15 Visi kliedz, viens par otru traucoties,

Trokšņo, viens caur otru jaucoties.

Tads gigu gāgu, tiku taku,

Tāds kikrikī un kliķu klaku —

No paša agra rītiņa
20 Lellītei nav miera neviena brītiņa.
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LEĻĻU ĶĒĶI

Nāc, pamācies nu, Lollti,

Kā rīkot leļļu ķēķīti!
Es lielā ķēķī vārīt protu,
Kaut man tik mamma vaļu dotu.

Tāds katliņš viegli apmaisīts,
Kaut nebūtu tik augsta plīts.
Bet tev ir leļļu ķēķis ērts, —

Par labu ķēkšu būt ir vērts.
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LABU NAKI!

Nu, Lolīt, labu nakti!

Tev vajga gulēt iet.

Stāv māmiņa uz vakti,

Ver droši acis ciet!

Tev šūpulī būs mīksta guļa;
Ar dziesmām tevi guldīšu.
Bet rīt tu neesi man tūļa!
Jau agri tevi piecelšu.
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SUNĪTIS MĀCĪBĀ

Nāc šurpu, sunīt, uzmanies,

Nu pakaļkājās atsēdies

Un ķepu dod man rokā!

Tā sēdi mēmi, nekusties

5 Un pielūko, ka izmācies,
Jo šoreiz nav vis jokā.

Es vieglu došu darbiņu,
Tik izdari ar apdomu,
Tev pašam derēs lieti,

10 Es brangu cukurgabalu
Uz deguna tev uzlieku,

Svied up! un grāb to cieti!

Ja tu to gaisā saķersi,
Tad tūdaļ apēst varēsi,

15 Tad es to tevim ļauju.
Bet tikai to tu pieraugi,
Ka zemē manim nemeti,

Jo tad tev tiks ar sauju.
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LOLĪTE

BARO PUTNIŅUS

lesim nu, Lolīti,
Jābaro putniņi!

Zīlītes, zvirblīši —

Tek, tek, tek, nākat!

5 Še jums būs graudiņi,
Lasāt, ko mākat!

Sniedziņš ir uzsnidzis,

Laukus ir apklājis,

Ogas ir norāvis, —

10 Tek, tek, tek, nākat,
Še man vēl palicis,
Lasāt, ko mākat!

Žēlīgas, bēdīgas
Skan putniņu balstiņas.

15 Nav mīļas vasaras, —

Tek, tek, tek, nākat,
Še labas mantiņas,

Lasāt, ko mākat!
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SKOLĀ

Man posts ar tevi, lellīti,

Kur likšu tādu uli?

Tu nemācies man ābeci,

Tik skraidi vien un guli.

5 Nu, galvu nodūrusi, sēd

Un neatbild, kad prasa.

Jā, kūkas gan tu labprāt ēd, —

Kas grāmatu lai lasa?

Lūk, skaistas raibas glezniņas
10 Še burtu starpā lika, —

Nāc, bij man ar tā jāmācās,
— Tu domā, ka man tika?



LOLĪTEI JĀIET SKOLĀ

Lūk, tev zīda kleitiņa,
Ziedu kronīts skaidra zelta!

Vai tev trūka saulsarga? —

Ziedu lapa rokā celta.

5 Baltas glāžu kurpītes,
«Lūk, cik vēlīga es eju!
Ko? Kas trūkst no princeses?
Lai nāk princis, ved uz deju!»

Nē, manu Lolīt, alojies,
10 Ne uz balli tevi pošu.

Skolā būs tev mācīties,

Skolotājai tevi došu.

Bērnu dārzā vedīšu,

Tur būs bērnu paprāvs bariņš,
15 Glītu, rātnu, tīrīgu,

Tur tev tiks, tu, nemiergariņš.
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NOPIETNA MĀCĪBA

Sasēstat glīti man apkārt rindā!

Nesaspiežaties vienā blindā!

Nu, turaties klusu, bērniņi,
Lallīti, Lellīti, Lolīti!

5 Sēd blakus man, lielā meita Lu-lu!

Neskrien un nespārdies, zirdziņ Nū-tprū!
Neviens lai nerunā man dikti,

Par mēmiem klausītājiem jūs likti.

Es tagad mācīšos nopietni,
10 Lasīšu skaisto ābeci,

Kad zināšu visu un gudra tikšu,

Tad visus jūs arī pie grāmatas likšu.



CIEMĀ JĀIET

Nu aši vajag uzposties!
Vairs ilgāk nevar kavēties.

Te ziepes līdz ar ūdens bļodu,
Ko mazgāt manu Lolīti;

5 Un spoguli te arī rodu,
Ko paskatīties ģīmīti.

Vēl lellei vajag matus pīt, —

Uz ciemu jāiet būs tūlīt.

Jau sunīts nepacietīgs skraida,
10 Un visi tikai lelli gaida.
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CIEMĀ

Laimiņa ciemā pie Mirdziņas,
Pie Ainiņas un Smaidiņas, —

Nu vedas valodas.

Laimiņa Loliņu
5 Tura klēpī, līdzi atnestu.

«Vai veseli bērniņi?
Kā māju kustoņi?»

— «Paldies par vaicājumu!
Vienmēr daudz pūļu un uztraukumu.

10 Loliņai deguns nobučots nost;
Sunītis grib viņai kājiņā kost;
Lācītim vēdera vīles pušu;
Incīts apēda nelabu mušu.

Incīts plēš Lolītei kleitas ar skrāpu,
15 Es lai vienmēr tās lāpu!

Krancis ar inci vienmēr ap lelli,

Rej, ņaud, ceļ troksni kā elli.»

«Tev vajga Lolītei aizstāvja,
Kāda kareivja vai brālīša!»

20
— «Kur ņemšu?» — «Lai uztaisa Antiņš no koka, —

Viņam ir nazis un veikla roka.»
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STUĻĢĪTIS

Stuļģim ir galva, pogas un mētelis,

Stuļģis ir gatavs kučieris,

Artiņš papa spieķi pārlauzis,
No pusspieķa to izgriezis;

5 Papiņš gan neganti rājās,
Bet nu atkal miers ir mājās.

Stuļģis ir ļoti derīgs un labs,
Kur noliek, tur stāv kā stabs.

Mierīgi sēd uz ratiņu bukas,
10 Neskraida aplam un neceļ jukas.

Kad incis aizskar Lolīti,

Tas tiek kauts ar Stuļģa spieķīti.
Ar Stuļģi es roku dārziņu,

Veļu baļļā samērcu,

15 Butelei muti aizbāžu.
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INCIS AR KRANCI

Incis ar krancīti saplēsās,
Lolīte notālīm skatījās.
Teic incis uz krancīti:

«Ko plēsi lellīti, atbildi dodi!»

5 Teic krancis uz incīti:

«Ko pats tu lellītei kājiņā kodi?»

Krancīts nelabiem vārdiem rēja,
Incis pretī kūkumu slēja;
Šis zobus šiep, tas ar ķepiņu krāva,

10 let incis ar kuplu asti kā pāva.
Tik Stuļģis abus izšķīra,
Ar spieķi tiem Mirdziņa sadeva,
Tad Stuļģi pie Loliņas nostādīja,
Loliņa mīļi pasmaidīja,

15 Kā jau tai allaž parasts bija.
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LABAS MĀCĪBAS

I.olīte rotājās ar inci,
Sauca to par savu princi.
Stuļģītis netīšām krita,

Lolītei galviņu pušu sita.
5 Laimiņa Stuļģīti apsauca,

Labas mācības mācīja:

Brālītim ar māsiņu

Vajga mīļi satikt,

Otru darīt priecīgu
10 Vajga vienmēr patikt;

Ne tiem bārties, rāties,

Tikai labināties!



186

MAZĀ LELLĪTE

Tu esi viena pati, Lolīte,

Es gribu, lai tev arī ir lellīte

Tāpat kā tu man. —

Padomu radīsim gan.

5 Tevi man nopirka māmiņa,

Stuļģīts ir izgriezts no Artiņa,

Tevim es lellīti taisīšu pati:
Man linu diegi, tie būs tai mati;

Bumbu par galvu balti aptīšu,
10 Ar tinti muti un acis ievilkšu;

Linu ērkulīts

Būs tai augumiņš glīts;
Piešūšu kājas vēl līdzās rokām,

Apģērbšu bruncīšus ar krokām;
15 Kājās vēl kurpītes

No sarkanas drēbītes;

Bet zoles no papīra, — ātri gan plīst,
Bet tagad jau labākas nepazīst.
Še tev nu mazā lellīte, labi to kopi,

20 Pati par krietnu audžmāti topi.
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LALLĪTE

Kā sauksim tavu lellīti?

Kā citād' kā par Lallīti.

Kur labāku tā vārdu gūs?
Par krusttēvu tai incīts būs.

5 To guldi mīkstā gultiņā,
No rīta silti nomazgā.
Steidzies tad lellīti pabarot,
Māci, lai pati drīz paēst prot.

Teic: «Ņem nu nazi un dakšiņas,
10 Tev ēst kā visiem ir jāmācās;

Ņem arī vēl karoti,

Ar to tu pati muti atrodi!»

Tad apģērb Lallītei mētelīti,

Mufi un siltu cepurīti
15 Un izved to pastaigāt,

Bet pati vienmēr esi klāt.
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LOLIŅAS ŠŪPOLES

Šūpo žū, žū!

Bailes ū! ū!

Loliņa smejas, kā līgo.

Šurp — turpu skrien,

Turies tik vien:

Šūpoles čūgo un čīgo.



PAVASARA DARBI

Nāk pavasars, zeme jau sausa,

Viss plaukst un zaļo, kas spēj;
«Pie darba!» — un visi tam klausa,
Un stāda, un dēsta, un sēj,

5 Ne kūtrākā roka nav gausa.

Ij Lolīte nestāv pa dīku,

Grib stādīt sev puķītes,
Nāk katrs ar darbarīku,

Rok Stuļģītis dobītes,
10 Ij incis rok ar muguru līku.
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LEĻĻU VEĻAS DIENA

Cik darbu daudz! manu dieniņu!

Es šodien leļļu veļu mazgāšu.
Tik daudz pa nedēļu sakrājas,
Lellītei vēl mazgāt nevedas.

5 Nu silti spīd saule, tad labāk sokas,

Nu visu tik baļļā, kas vien pie rokas

Lelles krekliņi, biksītes, svārciņi

Visi jānes uz lielo toveri.

Tad tik viss ziepēts un berzēts tiks,
10 Ne melnumiņa vairs nepaliks.

Pēc ņemšu visu tīrā ūdenī skalot,

Vēlāk izkāršu saulē balot.

Kad veļa būs sausa,

Tad ar darbība nekļūs vēl gausa:
15 Tad rullēšu,

Gludināšu gludiņu,
Glīti to lellītes skapītī sakāršu.
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SATIKŠANAS SABIEDRĪBĀ

«Kā iet Jums?» — Pateicos, tā tā.

Un Jums kā? — «Ak, ne šā, ne tā!

Mājsaimniecībā darbs cauru dienu,

Nav miera ne acumirkļa, neviena.
5 Un Jums kā ar darbiem, ja jautāt ļauts?»

— Ak, vīriešiem jau nu gan darba daudz;

Desmit biedrībās sēdēs sēdu,

Ne kārtīgi guļu, ne ēdu,

Tādu bēdu!

10 «Nu, sievietēm arī darba nav maz,

Ka vīriešiem vairāk — tik iedomas!

Bērni un lopi, un vīrs vēl arī,

Nezini, kā visu paspēt vari.

Par sabiedrību ar gribas ko zināt,
15 Jūs pats par biedrības darbību minat.

Vēlēšanās arī ir jāņem daļa,
Jāmācās, jāseko visam, — kad vaļa?

Ij meitenes arī lai mācās man!»

— Būs labākas mātes, — jā gan! jā gan!
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INCA ĢĪMETNE

Bērni incīti runcīti pušķoja:
«Ak, cik nu skaists viņš no vaiga!»
Tam lentu un krādziņu uzlika:

«Cik ūsas kuplas, un šlipse cik maiga!»

Pašapzinīgi un cienīgi
Sēd runcis nu, izgāzis krūti:

«Nu, gleznojat manu ģīmetni, —

Tik skaistu kā es — būs gan grūti.»
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LOLIŅAS NELAIME

Ak, manu mīļo Loliņu,
Kādu es tevi atrodu!

Laikā tu nepārnāci man, dārgā!
Nu tevi jāredz tik lielā vārgā!

5 Skaistā kleitiņa saplēsta,
Gludā galviņa sajaukta,

Guļ mana lellīte pamesta zālē,
Balti sarkanie vaidziņi bālē!

Kas tevim, lellīt, to darījis?
10 Būs kāds zvērs tevi plosījis.

Ak, kam laidu es tevi no mājas!
Lellītes mazās tik smalkas un vājas.

Tāli tevim uz tirgu ko iet,
Tur zirgi var skriet, tur suņi var riet, —

15 Es citu reizi līdzi tev iešu!

Tu zini, kā es tevis dēļ ciešu.
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BAŽAS PAR LOLIŅU

Klusi, lellīt, neraudi!

Es tev vāru zupīti.

Tad likšu tevi gultiņa,
Tu migsi maigā miedziņā.

5 Tur dieva dēls krata kociņus,

Ber zemē zelta sapnīšus.

Pa miegu sapnī redzēsi,
Ka veseli tev locekli.

Ka kleitiņas daudz skaistākas,
10 Ir zelt' un sudrabšūdītas.

Nu, aija, lellīt, aijāja!
Nu miedzi saldā miedziņā!



SIRGA UN NEATSPIRGA

Lolīte sirga, sirga
Un neatspirga.
Tika zārkā guldīta Lolīte,
Zārks bij papus cigāru kastīte.

5 Krancis un incis dziedāja,

Bēdīgi ņaudēja, gaudoja,
Stuļģīts ne vārda neteica,

Gluži stīvs, mēms stāvēja.

Laimiņai asaras bira:

10 «Kur nu mana Loliņa ira?»

Tik papiņš teica: «Kaut galviņa šķelsies,
Tā tomēr reizi augšām celsies!»
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KAS TĀLĀKNOTIKA?

Tā bija Lolītes dzīve un gals,
Un te man arī apraujas balss.

— Jūs prasāt, kas tālāk notika?

— Kur visi citi palika?

5 «Nu, Lalliņa krietni mācījās,
Par lielu darbnieci izvērtās.

Incis kreima podā noslīka,

Bet vēl laikā to izvilka;

Krancis bez uzpurņa izskrēja,
10 Sašāva, bet ārsts saglāba.

Ar Stuļģi krāsni maisīja,
Kājas nodega, bet viņš nekā neteica.»

Jūs prasāt vēl, kas ar Laimiņu tika?

Tā pieauga, vidusskolā to lika.

15 «Un tad? un tad?»

«Paši tai paprasāt!
Kad skolā satiekat.»



PUTNIŅŠ UZ ZARA

DZEJAS MAZIEM UN LIELIEM BĒRNIEM





MAZAJIEM BĒRNIEM
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PUTNIŅŠ UZ ZARA

Kas manim kaitēja

Putniņam būt,
Uz zaļa zara

Mūžiņu vadīt?

5 Vējiņš mani šūpoja

Dieniņām cauri,

Vēsmiņa aijāja,

Naksniņu guļot.

Mušas mani baroja,
10 Garām skrienot,

Lietutiņš dzirdīja,
Mutītē līstot.

Dziesmiņas dziedāju,
Kas mani klausās:

15 Mazajiem rītā,

Mijkrēslī lieliem.

Pats sevim dziedāju,
Kad man ēst nebij,
Kad nāca ziema,

20 Aizskrēju prom.

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.

5 Rožu lapu paladziņi,

Puķu pūku spilventiņi,

Āboliņu vainadziņi,

Liepu lapu priekšautiņi.

Pīlādzīšu sarkankrelles,
10 Smilgu diegā savirknētas,

Zelta salmu gredzentiņi,

Sudrabstīgu pinumiņi.
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VASARAS DARBINIEKS

Ko tās meitas lielījās:
Pilnu pūru pielocīja.
Neb es vasar' noslinkoju,
Lūk, ko ražā saražoju:

5 Katru dienu makšķerei
Desmit tārpus sarakņāju,
Citu dienu trijās vardes

Ķēru vēžu ķeselei.

Bērzu sulu tecināju,
10 Kameņmedu salasīju,

Kokā kāpu vāverei

Bērnus ligzdā palūkot.

Vēl pa mazu vaļas brīdi

Simtu pogas iespēlēju;
15 Otru simtu vecu spalvu

Sērkociņu kastītē.
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LABĀ ZIEMA

Nāk ziema saltajā gadskārtā —

Sniegbalti mirdzošā uzvalkā,

Man ziema patīk, man viņa laba,

Vai tiešām tik barga ir viņas daba?

5 Gan sniegi snieg un putina,
Gan sals aiz ausīm plucina,
Bet skatāt, cik skaista nāk ziema pa āri,

Vai paļājot tai nedarāt pāri?

Lai salst, kā sprakst, tas man tik nieks,
10 Braukt ragutiņām jo lielāks prieks.

Kad puteņu putenlšus tā kaisa,
Tā bērniem sudraba taciņas taisa.

Tik ārā visi, un laisties, ko māk!

Kas pirmais nobrauc, to nepanāk, —

15 Kā tur iet kūleņus, rāpus un skriešus,
Kā tur sauc kliegšus un nosmejas smiešus

Nē, mīļā ziema, es neļaušu,
Ka tevi par bargu kāds nopeltu;
Un, ja tev ar jāiet, kad ziedonis smaida,

20 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?

5 Tad jau nav mācībām gala!

Krietnai salai vajdzētu nākt!

Kā tad ragutiņām es laistos,

Vējš gar ausīm var svilpt un šņākt!
Slidot pa ielām varētu sākt,

10 Lai tad vai kārtībnieks skaistos!
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ZIEMELI, PŪT!

Nu, ziemeli, ziemeli, pūt!
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 kūp,
Ko man vējš un sala rūp?

Mes pie kajam slēpes sienam,

Sniegu laukiem pāri brienam.

Dodas taļi sportniekbars,
Rodas krūtīs spēks un spars.

Vakarā mes mājās skrējām,
Gurdi gan, bet gavilējam.
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VĪLE VAĻĀ

Sniegmātes maisam vīle ira,

Sniega pārsliņas bira, bira,

Sniegmāte ķēra,
Pārslas bēra

5 Atpakaļ maisā, —

Visas visapkārt izskrēja gaisā.
Ķer! ķer! ķer! ķer!
Ber! ber! ber! ber!

Ak, tas ir grūt'!
10 Vējiņ, ko pūt?

Kurš sniegmātei palīdzēs tvarstīt?

Kurš vējam pārsliņas bārstīt?



Rainis 20. gados.



Bilžu grāmatas «Priekš kura?» pirmizde-

vuma vāks un tīrraksta fragments.



Bilžu grāmatas «Priekš maziem ļautiņiem» tīrraksta fragments.



E. Plātesa apgāda izdoto bilžu grāmatu vāki.



E. Plātesa apgāda izdoto bilžu grāmatu vāki.



Dzejoļu «Kaķīte», «Jaunākās ziņas no virtuves»,

«Mazs, mazs vīriņš, maza nelaimīte» un «Lolīte»

sākotnējās redakcijas tīrraksti, (domāti publi-
cēšanai bilžu grāmatā «Bērnības joki»).



Dzejoļa «Leļļu tirdziņš»

sākotnējās redakcijas tīrraksts Aspazijas rokrakstā

ar Raiņa labojumiem un A. Birkerta piezīmi.



Dzejoļa «Pinku Mikus» pirmpublicējums bilžu grāmatā
«Nedarbji un palaidņi allaž sodā krituši!».
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SNIEGA DIENA

Diena jauku jaukā —

Laukā! visi laukā!

Snigu, snigu, snigu,
Kā sniedziņš snieg!

5 Kājas stigu, stigu
Sniedziņā stieg.

Tik šļūcējiņas,
Tik ragutiņas,
Tās noder tik vien,

10 Tās pāri skrien

Sniedziņam laidā.

Slidu, slidu, slidu,
Kā sliedes slīd!

Laižas lidu, lidu,
15 Palec un krīt.

Vējiņš gar ausīm!

Vaļu tik ļausim!
Pūt, svilpj un šņāc,
Te bāc! un blāc!

20 Sniedziņā — aidā!

Diena jauku jaukā —

Laukā! visi laukā!



210

AĪDA!

Reiz ziema klāt un ņiprs sals,

Nu mājās sēdēšanai gals,
Nu iesim skraidīt!

Jau ledus stipris strautiņā,
5 Kad pasper, noskan dobumā —

Ko nu vairs gaidīt?

Cik spoži ledus visur spīd,
Cik viegli kājas pāri slīd,

Nu laidāt laidā!

10 Kam slidas ir, lai slidas mauc,

Kam nav, lai tupu rāpu brauc,

Nu aidāl
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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.»

5 Tēvs teica: «Kam gribi to zemei dot? 18,5
Tā citus bērnus var ielīksmot,

Ir teikts: kaut galviņa šķelsies,
Tā tomēr reiz augšām celsies.

Es citu galviņu nopirkšu,
10 Tante dos citu kleitiņu,

Mirdziņa dos rociņas,
Minniņa piešūs kājiņas,

Māmiņa visu kārtībā vedīs,

Lellīte celsies, kaut ar to bedīs.»

15
— «Ak, skaista būs atkal lellīte!

Bet nebūs vairs mana meitiņa.
Es bērnu draugiem to nodošu,

Tiem pulka bērnu ir kopjamu,
Lai nes tā tiem prieka stariņu!»
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TRĪNĪTE — SPĪTNIECE

Otra tāda spītniece
Nav vēl pieredzēta
Kā tā mazā Trīnīte,
To zin visa sēta.

5 Pateiks tikai vārdiņu,
Nebūs, kā tai tiktu,

Tūdaļ palaiž brēkšanu,

Tādu diktu, piktu!

Apkārt sit ar rociņām
10 Un ar kājām spārda,

Neklausās uz pierunām,
Nedzird laba vārda.

Katru greizi uzskata,

Kas tik pienāk klātu,
15 Rūc un iekost gribētu,

Kad to ķircinātu.

Būtu glīta meitiņa,

Tik tā lielā klaiga —■

Ģīmi, acis izbojā,
20 Ļauna top no vaiga.

Trīne brēc un neklausās,
Visa seja viebjas;
Kā nu brēķis izskatās?

Tā, ka gluži riebjas.
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ANCĪŠA BROKASTIS

Nu laiks, kad Ancīts

Brokastis ēd:

Lūk, atskrej sunīts,
Un runcis jau sēd;

5 Ij zvirbuļi lasās aiz rūtīm

Un čivina pilnām krūtīm.

Te sunītim nolemts

Maizītes riks,
Un runcim piena

10 Bļodiņa tiks,

Bet putniem, kas knābīšus vārsta,

Bērns saujiņu drupatu bārsta.

Un Ancltim pašam —

Kas viņam tiek?

15 Piens, maizīte prom, —

Māte citu liek:

To var viņa Ancltim piedot,
Tā mācās tas citiem ko ziedot.
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KAĶĪTE

Ko kaķlte sniegā skraida?

Apstājusies nu glūn un gaida.

Kas viņai tur ir jāskatās?
Vai sniegā nesalst kājiņas?

Vai nebūs tik kāda pelīte?
Kaķītes bērniņiem spēlīte?

Kaķite bērniem to nesis uz mājam,
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!»

5 Rītos zēnus modina

Aukle, tēvs ar māti;
Tie ne ausis necilā,

Guļ, kā guldināti.

Tēvs ik rīt' tā mocījās,
10 Ilgi cieta lēni,

Beidzot dusmās noņēmās:

«Jāpārmāca zēni!

Tēvoc Pēter, palīdzi!»

Namiķi tēvs saukā;
15 Līdz ar gultu miguži

Iznesti top laukā.

Tur tiem lietus virsū gāž,
Muti, acis slaka,

Ūdens drīz zem segas drāž,
20 Nu tā lieta traka.

Bailēs zēni uztrūkstas,

Ak, cik skābas sejas!

Apkārt ļaudis salasās,

Pirkstiem rāda, smejas.

25 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 Līziņa:

«Tev līdzi ies māsiņa!»
Viņš atmet tik ar roku.

«Tu maza, tu nevari;
Vēl gadiņu pagaidi,
To lietu neņem par joku!»



217

VASARAS GAIDAS

Atnāk vasara,

Vaļā ver vārtus,
Laukā laiž bērniņus
Līksmus un sārtus.

5 Jau zemes māmiņa

Ziediņiem sedzas;

Zili, zaļi, sarkani

Pušķota redzas.

«Kad, zemes māmiņ,
10 Tu pušķoties vari,

Es, tava meitiņa,

Pušķošos arī.

Laukā mēs iesim,
Vizosim abas,

15 Es basām kājiņām,
Nomestas čabas.

Ziediņi krūtīs,

Ziediņi matos,

Smiedamās strautiņa
20 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 pavasarlaiciņā:

5 Piepeši plūdi bij uznākuši,

Visu plašu, tāļu leju apņēmuši;
Meža kustoņi nezin, kur glābties,
Kalnos sakāpt vai kokos rāpties.

Viens nabaga zaķītis peldēja,
io Vecu, līku bērzu sasniedza —

Un, uzrāpies bērzā, likās nu drošs,

Bet prieks nereti ir maldinošs.

No tāles kāds vīrs to bij ieraudzījis:

«Zaķa cepetis gards būtu bijis!»
15 Kā tikt tam klāt?

Plostu vajaga darināt,

Pāris baļķus un dēļus kopā siet,

Tā tā lteta iet.

Vīrs piebrauc pie bērza un kokā kāpj
20 Un te jau, te jau zaķīti grābj —

Bet zaķim netīk par cepeti kļūt,
Karstā pannā cepties par grūt.

Viņš vīram uz muguru lec,

Tad uz plostu sec —

25 No lēciena plosts sāk iet pa straumi,

Zaķīti malā nones glaumi.

Bet vīrs? —To sieva rāj: «Tu krupi,
Ko tu tur bērzā tupi?
Nāc, gaida mājās!»

30 — «Negribu slapināt kājas.»
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PINKU MIKUS

Pinku Mikus mati

Ķemmes nepazīst,
Pinku Mikus svārki

Visās vīlēs plīst.

5 Nemazgāta mute,

Deguns neslaucīts,

Mikum auž aiz ausīm

Tīklus zirneklīts.

Reizi Pinku Mikus
10 Ogot aizgāja, —

Mazie cilvēciņi
Miku saķēra.

Udensmucā grūda,
Sāka Miku post,

15 Bērza slotām drāza

Netīrumus nost;

Ņēmās sukāt, berzēt —1
Mikum bij ko ciest;

Viens ar lielām dzirklēm
20 Nāca pinkas griezt.

Beigās Pinku Miku

Bāza maisiņā,

Lai var Mikum pietikt,
Kad ir jāmazgā.

25 Pinku Mikus māsu

Draisku Annu sauc,

Laiks ir, ka tai arī

Maisu pāri mauc.
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ANNIŅA UN PUĶĪTES

Atnāk mazā Anna,

Rokā dārza kanna,
Savu rozīt' laista:

Cik tā sārta, skaista!

5 Ij tās mazās puķītes
Prasa ūdens lāsītes.

Anna visas slaka,

Puķes paldies saka:

«Nu mēs zelsim, ziedēsim,
10 Daiļi tevi pušķosim,

Labā mazā Anna,

Kam tā ūdens kanna!»
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PUTNIŅŠ UZ ROKAS

Kas tev tur ir?

Kas tev tur ir?

Ainiņ, ļauj manim palūkot!
Kāds tev tur putniņš uz rokas?

5 Kā tas tik mīlīgi izčirkstēt proti
Kā tas tev grozās un lokās!

Klau, klau: čir! čir!

Un vēlreiz: čir! čir!

Klusi jel, Andīti!
10 Palūk, kā dreb viņš, kad baida.

Redz viņa māti, to zīlīti,

Nemierīgi tā skraida.
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KĀRLIS RATU KĀRSLIS

«Kārli, ak tu, nebēdni,

Nekad ar tu neklausi!

Cik tev liedz un teic, un sauc:

Piesargies, kad rati brauc!

5 Ratiem klātu nekaries,

Drīz kas ļauns var notikties;

Ritens tevi drīz var grābt,
Tad par vēlu tevi glābt!»

Kārlis klusām tikai smej:
10 «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!

15 Kučiers mana puisēnu,

Uzšauj tam ar pātagu.

Ak, tas Kārlim nagos kož.

Nolec nost un sānis jož,

Kāja paslīd atpakaļ —

20 «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!

5 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,
io Tā kā pāvas iepūšas,

Garām ejot, tikai greizi
Citiem virsū paskatās.

Pauls teic: «Jums ir basas kājas
Man ir smalkas kurpītes!»

15 Līzbete: «Man plivinājās
Pušķis, lūk, uz cepures!»

Nabagbērniņi, kas ģērbti

Rupjos, vecos uzvalkos,

Ceļu dod tiem, kuri tērpti
20 Raibās kleitās, kamzoļos.

let tie, galvas pacēluši,
Neredz priekšā ūdeni —

Plunkš! tie ir jau iekrituši.

Kur nu dārgie apģērbi?

25 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, —

5 Piemini, incīti, kā tev reiz gāja:
Vēl tava kāpšanas māksla ir vāja.

Es teicu: nekāpi!
Bet tu jau neklausi,

Kad tevim liedz:
10 Tu pēc augstākā zara sniedz —

Nu tev galviņa reiba,

Lejā skatoties, actiņas žeiba!

Lai nu tevi lejā nes,

Man jāslien bij trepītes.
15 Kā tev sirsniņa trīs!

Vainu vairs incītis tā nedarīs?

Solies un ķepiņu dodi!

Diezgan vietu, kur rotāties, rodi.
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MAZĀKAISBRĀLIS

Leknajā pļavā
Pļāvējs dzen vāli

Pa zaļo zāli,

Ka šķind tik vien.

5 «Apstājies, pļāvēj,
Nedzen jel vāli, —

Tepat netāli

Pērklīts man vīts.»

Putniņš tā lūdzas:

10 «Nedzen jel vāli,

Saudz mazo brāli,

Es dziedāšu tev!»
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CIETSIRDĪGAIS FRICIS

Fricim cietsirdīga daba;

Slimiem, vārgiem, nabagiem
Nedara nekad viņš laba,

Nepalīdz pret trūkumiem.

5 Vecīts stāv; tam viena kāja,
Izsalcis lūdz dāvanas.

«Gaidi!» Fricis nodomāja,
Nedeva ne kapeikas.

Slīdot zēns bij dīķī ticis,
10 Žēli sauc pēc palīga;

Stalti garām aiziet Fricis:

«Kas lai drēbes slapina?!»

Putniņš bij no jumta kritis,

Skriet vēl nebij mācējis;
15 Pērklītī bij silti mitis,

Čiepst nu kroplis, nonīcis.

Fricim tā ir maza bēda:

«Čiepsti vien, tu, čiepstuli!

Muļķa putniņš!» viņš to mēda,
20 «Paskrej pats, tev spārneļi!»

Smiedams Fricis tālāk staigā,
Krīt un kāju pušu lauž:

«Glābjat aši!» nu viņš klaigā,
«Palīdzat man!» žēli gauž.

25 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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ALGA PĒC NOPELNA

Koku lauzēji,

Augļu grauzēji,

Paskatāties,
Kā tiem nu iesi

Grūti pūlas dārznieki

Kokus dārzā audzēt,

Gadās puikas nedarbji,
Kas tos negrib saudzēt.

5 Zarus noplēš, aplauza,
Pārdur mizu pušu,
Koku pašā augumā
Redz jau novītušu.

Kad no jauniem āboliem

10 Kādi aizmetušies,

Jēcis, Pēcis pakaļ tiem

Tūdaļ uzrāpušies.

Bet kā visiem nedarbiem

Gals nāk vienu reizi,
15 Tā ar mūsu varoņiem

Beidzot gāja greizi.

ZēnuPēci noķēra,
Kad tas koku drāza,

Tumšā dziļā pagrabā
20 Viņu iekšā bāza.

Jēcis zaļu bumbieru

Pārāk daudzbij rijis,
Sasirga ar vēderu,
Būtu beigts vai bijis.



228

SASISTĀ SVILPĪTE

Tēvs bij Jānītim

Svilpīti pircis,
Skaistu pīlīti
Dzeltena māla.

5 Cik pūš pīlītē,
Pīlīte padzied, —

Citas gannedziedās,
Pūt kā pūzdams.

Jānītis pīlīti
10 Pārlieku mīlēj',

Mīl arī Austriņa,

Auklējot saplēš.

Ak, kā Jānītis

ledegās dusmās,
15 Roku pacēla

Austriņu piekaut.

«Brālīt, piedodi!
Netīšu krita.»

Lūdzās Austriņa,
20 Mutīti deva.

«Citu dabūsi!»

— «Vai tā tā dziedās?» —

«Nu tad dziedāšu

Pati tev dziesmas.»

25 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,
5 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.

10 Te viena ķer, kā tas bij, kā tas nebij?
Esmu ar visu dzelzsāķīti rij —

Ķerta ir cieti, lai nez kā nu raujas.

Izvelk to, ak, kā tā lēkā, kā mirdz!

Puisītim skatoties līdz lēkā sirds, —

15 Brālīts ņem zivtiņu, — norauj tai žaunas!

«Vai!» sauc puisīts: «Kam vajdzēj' tā plēst?

Sāp viņai!» — «Bet tu tak gribi to ēst?»

«Negribu!» novēršas puisīts un kaunas.



STRAZDIŅŠ UN RIEKSTS

«Strazdiņ, strazdu —

Ko lēkā pa lazdu?

Vai riekstiņus kodi?

Saviem bērniņiem dodi?»

5 Vai aks! Kāds dāks!

Kas prātā šim nāks?

Rieksts ciets, rieksts ciets,
Kā tērauda liets!

Pats riekstu grauz!
10 Pats zobiņus lauz!

Tik tārpiņu mīkstu, mīkstu,
To bērniem dot drīkstu.



LIELAJIEM BĒRNIEM
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ĪSTIE BRĀĻI

Senāk bija divi brāļi;
Labi kopā sadzīvoja;
Ko viens saka, otrs dara,
Uz pusvārda saprazdamies.

5 Viens uz otru reizi saka:

«Visi ļaudis baras, ķildo,
Nāc, mēs arī mēģināsim
Vienu reizi saķildoties!»

«Labi,» saka otrais brālis,
10 «Mēģināsim, kas tur iznāks.

Bet, kā mēs to izdarīsim,

Kad mēs ķildot nepratēji?»

Atbild brālis: «Tā mēs darām:

Izved savu koka zirgu,
15 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!
20 To es tevim tieši saku!»

«Nu, kad tu man tieši saki,

Ka tas tavs, tad ņem to arī!»

Tā tiem abiem arī 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.

5 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 vieni

10 Pa zemi staigāju un ūdenī eju,
I gaisā skrēju, —

Neviens to nespēj ko es, nudien!»

Dzērve noklausījusies teic:

«Bet vai kā līdaka peldi arī?

15 Kā ērglis laisties vari?

Un vai zaķi tu skriešanā veic?»
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SOKRATS UN CIEMIŅI

«Sokrāti,»* Ksantipe** teica,

«Nu kā tu gan ciemiņus uzņem?
Vai tu gan uzposies pats?
Vai tu tiem pasniedz ko ēst?»

5 Sokrāts tai atteica laipni:
«Kad ciemiņi ir mani draugi,

Viņiem būs gluži viss viens,
Vai es nu uzposts vai ne.

Bet, ja tie ciemiņi nava

lū Vis draugi, bet pretnieki 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 Sokrāta ļaudis
Un sacīja: «Sokrāti, klausies,

Vai tev nav zināms kāds brangs
Filozofs, prātnieka vīrs?»

5 Sokrāts, pats filozofs būdams,
Tik pasmējās: «Ira jau, ira;
Prātnieku brangu ir daudz,»

Gāja un rādīja tos.

Filozofs būdams, viņš neteic:

10 «Ko meklējat? es esmu prātnieks!»

Viegli viņš panesa to,
Ka viņu atstūma nost.



237

NEBĒDA

Nebēdā, ļaudis lai saka,
Ka darbs tavs nav cienīgs un pilnīgs,
Bedā, 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.

5 Pirmais kareivs bija vācis:

«Wer da?» kliedz viņš iekritējam.
«Kto tam?» iekritējs kliedz pretī,
Tas bij krievs no ienaidniekiem.

Pirmās domas bija abiem:
10 Tūdaļ nodurt ienaidnieku,

Jo tie bija, kā jau parasts,
Abi karsti patrioti.

Bet par laimi abiem diviem

Prātā nāca otras domas:

15 «Kā tad būtu, ja tie labāk

Dzīvību viens otram glābtu?»

Nu tā katris savā mēlē

Sauca palīgu no āras.

Beigās atnāk krievam biedri,
20 Izvelk abus no tās bedres.

Redz, ka viens no tiem ir vācis,

Tūdaļ naidnieku grib nošaut.

«Pagaid',» saka krievu kareivs:

«Solījāmies glābt viens otru!

25 Gūstat manu vācu biedri,
Tikai nedarāt tam ļauna!

Viņš ij mani būtu glābis,
Kad es kristu vācu rokās.»
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Tā nu krievi arī dara,
30 Viņi gūstā aizved vāci, —

Bet nu gadījās tur latvis,
Tas to lietu nevar izprast —

Domā: «Kad būt' gadījušies
Tanī bedrē divi latvji,

35 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.

5 Gājis viņš uz viņu sauli,

lemaldījies mēness mājās.
Mēness priecājies: «Lūk, skroders!

Man tā sala, nu būs svārki!»

Mēnesim nav viegli pašūt:
10 Kupris liels, un vēders maziņš, — 1

Tomēr skroders gatavs pašūt:
Nevar blamēt savu firmu.

Kādi bija mēness svārki?

«Balta zīda, atlasoti,
15 Mākoņpūku apšuvumi,

Melna samta atlociņi.»

Svārki labi, mēness laimīgs,

Trijās dienas spīd no prieka.
Bet kas ir, no prieka uzplaukst,

20 Vēders tūkst, un svārki raucas!

Skroders pūlas pārlabodams,

Piediegdams un palāpīdams;

Beigās mēness gluži apaļš:
Nu būs miers, jo vairāk netūks.

25 Nu reiz skroders atpūtīsies:
Citādi jau var še dzīvot —

Piens un baltmaize papilnam,
Gaisma arī ir par brīvu.
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Bet kas ir? Pēc pāris dienām

30 Mēnesim sāk vēders rauties:

Skroders aši aizšuj svārkus,

Mēness šmaugāks top vēl ašāk.

Skroderam nu darbs bez gala,
Kamēr beigās mēness saslimst,

35 Gluži izdilst, liekas gultā,
Trijās dienas nepieceļas.

Skroders negaida nu ilgāk,
— Apnicis tā šūt un pāršūt —

Kamēr mēness guļ, šis aizbēg -
40 Atpakaļ uz mūsu zemi.

«Kam tad tu tā šuj un pāršuj?
Nodod svārkus tā, kā ira!»

Skroders lepni atbildēja:
«Nevar blamēt savu firmu!»
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LAIMĪGAIS UN NELAIMĪGAIS

Eslu pasaka

Bija divi zemes rūķi,
Gan jau naskis bija nabags,
Sen jau naskis bija nabags,

Bagāts netiek viņš un netiek.

5 Nabags naktī laukā gāja,
Pārdomādams savu dzīvi, —

Te, ko redz viņš?! Sveša sieva

let un sēj ko kaimiņlaukā,

«Ko še dari?» jautā nabags.
10

— «Rudzus sēju.» — «Kad tu nāksi

Apsēt arī manu lauku?»

— «It nekad ne,» — atteic sieva.

«Kādēļ tad tu tam sēj lauku?»

— «Es jau esmu viņa laime.» —

15 «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,
20 Apgriežas uz otriem sāniem.

«Kādēļ neej?» jautā nabags.
— «Es jau ne'smu zemnieklaime.» —

«Bet tu taču mana laime!»

— «Tava gan, ne tas tavs amats.»
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25 «Kāds tad ir mans laimes amats?»

— «Topi kuģinieks, tad nākšu.» —

Vīrs skrej sētā, pārdod mājas,

Kuģnieks top, un nu nāk laime.

Tādu pasaku dzird ēstos

30 Labi sen pirms Valdemāra, —

Ēsti min tik tirgotāju,
Kurš ir radis savu laimi.
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SARGA PRIEDE

Senam kalnā priede stāv,
Ontu mājas sargādama.

Ontu māju Antiņvarim
Divi dēli tākā lāči.

5 «Gados esmu, mieru gribu, —

Ņemat abi, vaidat mājas!»

Dēli ķildo, nevar satikt,

Beigās abi karā aiziet.

«Jel par gadu mājās esat!»

10 «Mājās būsim.»

Gadiem priede kalnā stāv,
Ontu mājas sargādama.

Antiņvaris gaida gadu,
Kāpj ik dienas priedes kalnā,

15 Skatās tālē līdz ar priedi:
Nav ne dēlu, nav ne ziņu.

Gaida otru gadu, trešu —

Atnes ziņu raiba zīle:

«Tapa dēli lieli vīri,
20 Mājās nebūs.»

Kalnā mūžam priede stāv,
Ontu mājas sargādama.
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Antiņvarim sirdi kremta:

«Dēli atstāj tēva mājas;
25 Labāk ķildo, labāk kalpo,

Paliek sargam tikai priede!»

Zem tās sargu priedes saknēm

Antiņvaris rok sev kapu,
Izrok kapu, izlād lāstu —

30 Tad viņš mira.

Kalnā priede viena stāv,

Ontu mājas sargādama.

«Lāsti, lāsti: Ontu mājās

Ķildās dzīvot, agri mirt,
35 Līdz tik daudzi nomiruši,

Cik ir zaru Ontu priedei.»

Ik nu mirst kāds Ontu mājās,
Ik nu nokalst zars tai priedei.
Maz vairs zaru. «Ķildu pietiks,

40 Turat mieru!»

Antiņvara miesās stāv

Priede, Ontus sargādama.



246

ŠĶINDOŠĀ IZKAPTS

Jānis Almals aizgāja pie radiem,

Palūguši palīdzēt pie siena.

Pats jau bij sev nokopis, cik bija,
Cik nu kalps pa grāvmalām sev sapļauj.

5 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 augšā.
10 Naktī dzird pa miegam — izkapts klabin'.

Almals pamostas: «Tas būs no vēja.»
Otru reizi izkapts šķind vēl diktāk.

Almals skatās: vēja nav ne maņas.

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

15 Tūliņ trešo reizi izkapts klabin'

Un tik dikti, ka vairs» nava šaubu.

Almals pieceļas un nokāpj lūkot:

Izkapts mierā stāv, kā kārta vadzī.

«Kas te kaitin' mani? Kas par māņiem?»
20 Liekas atkal un nu guļ līdz rītam.

Netraucē neviens vairs viņu miegā.

Ritā agri atskrej viņa sieva:

«Jāni, aši mājās, mūsu bērniņš, —

Bērniņš izgājušu nakti mira.»
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KUMELIŅA NĀKOTNE

«Lai ir grūti, kam ir grūti,

Kumeliņam, tam ir grūti: —

Visu dienu smagi darbi,

Nakti miega negulēja.»

5 Katru dienu sūdzas zirgs,
Vēlu darbu mājās nākdams, —

Runcis guļot tikai smīn:

«Katram savi smagi darbi!»

«Kur nu tavi smagi darbi?
io Visu dienu tikai gulēt.

Es ij nakti nenoliekos,

Kājās stāvot tikai, guļu.

Visu dienu laukā pūlos,
Velku arklu, ecēt skrienu,

15 Vezmus vedu, siena kaudzes,
Tukšā bērnus vizināju.»

Runcis atbild gorīdamies,

Smejas vēl par zirga žēlām:

«Tev ij laika neatlika
20 Sūdzēt visas savas bēdas.»

«To gan vairāk man, ne tevim,»

Atrūc zirdziņš dusmodamies.

«To jau saku,» runcis atbild,

«Vēl jau visas neizteici: —

25 Cik tad dod gan tevim auzu,

Sausu sienu vien un salmus, —

Un vai dzirai piekuļ miltus?»

— «Tā gan!» zirdziņš atbubina.
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«Un vai dunduri gan nekož?

30 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,

35 Kad tik saimnieks tevi nedzird!

Kad tik nesāk tevi žēlot!»

— «Ko tu runā?» zirdziņš brīnās:

— «Nu, lai noņem manas nastas!»

Runcis atbild: «Nebūs labi,
40 Kad viņš noņems tavas nastas!»

— «Kāds tad ļaunums?» zirdziņš prasa.

«Tāds tas ļaunums — saimnieks meklēs

Citus, kas tās nastas nestu, —

Un kas tad vairs tevi — baros?»

45
— «Kas tad cits tos darbus darīs?

Varbūt tu to arklu vilksi?»

«Es? — Bet vai tu neredzēji
Aram dzelžu tvaika arklu?

Vai nekad tu nesabijies:
50 Rati skrej, nav priekšā zirga?

Un tie ašāk skrej par zirgu,

Pakaļ dūmi vien tik nokūp.

Autiem vien tik braukā visi,

Pilnas malas pieskrien autu —

55 Kur tad paliks visi zirgi?
Zirgiem vajdzēs nomirt badu!
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Tad tik paliks daži zirgi,
Kurus rādīs zvēru dārzā:

Lūk, ar tādiem reizi brauca,
60 Bet tie maz bij lietderīgi!»

— «Tas jau nevar būt ne mūžam!»

Zirdziņš saka, bailēs trīsot:

«Mašīndarbs spiež cilvēkdarbu, —

Vai tad tādēļ cilvēks izmirst?!»

65 «Vai tad cilvēkam tu līdzīgs?
Cilvēks neļaus sevi nospiest,
Sarunāsies, sabiedrosies, —

Vai tad zirgi sabiedrosies?»

Bērni, mīlat kumeliņus,
70 Saudzat tos, kam smags ir liktens!

Kumeliņi veci biedri,

Kumeliņi māju draugi.
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BALTĀ SAULES ROZE

Ziemsvētku pasaka

Daiļā vīta, Daiļā nīka —

«Kā lai glābtu tevi, Daiļā?»
■— «Balto rozi! Balto rozi!»

«Kur lai ņemu balto rozi?!»

5 Gāja, gāja, — tumšāks tika,
Gaisma raucās, ēnas stiepās,
Beidzot ziema, beidzot tumsa.

Mūža meža melna nakts.

Viens tik gaišums viņam bija:
10 Doma par to balto rozi;

Aizmidzis vēl sapnī redzēj'
Spīdam skaisto balto rozi.

Rītā pamodies jau agri,

Apkārt krēsla: ak, tavs brīnums!

15 Blakus viņam izaugusi

Ilgu skaistā baltā roze!

Steigā skriedams, rokas durdams,

Plūc viņš skaisto balto rozi:

«Baltā roze! baltā roze!
20 Nu es glābšu savu Daiļo!»

Pēkšņi norūc rupju balsi

Lielais lācis, kronis galvā:
«Ko tu dari! Mana roze!

Nu, par to tev tagad jāmirst!»

25 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
3o Pati labprāt atnāk šurpu,

Tad es tevi atlaidīšu.»

Vīrs ar rozi steidzās mājup.

Daiļā tura balto rozi,

Spirgst un plaukst, un aiziet mežā.

35 Skar ar rozi melno lāci,

Melnais lācis top par princi.

Gāja, gāja, — gaišāks tika,

Ēnas raucās, gaisma plētās,

Sniegi beidzās, zāle sākās,
40 Beidzot sasniedz ziedoņpili.

Ziedoņpilī baltā roze

Paceļas no Daiļās rokām,

Izaugusi, izplaukusi
Debess baltā saules roze.
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RUDAIS, BALTAIS UN ZAĻAIS

Ziemsvētku pasaka

Bija tādi seni laiki —

Kustoņi vēl runājuši;

Ļaudis viņus izsmējuši,
Tad tie palikuši klusi.

5 Savā starpā, savā mēlē

Tie vēl tagad sarunājas,
Tikai nesaprot vairs ļaudis,
Nedzird dažu gudru vārdu.

Tikai ziemassvētku naktī
10 Dažs spēj dzirdēt viņu runas.

Tikai jābūt mīļu sirdi,

Sapņu acīm, teiku ausīm.

Tā kāds dzirdējis šo stāstu,
Kuru naktī murminājis

15 Lielais izgulētājs runcis

Lielam darbiniekam zirgam.

Agrāk bijis zemes vecis,

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

20 Pasauls plašums bijis viņa.

Nebijis tik viņam — bērna,

Lai tam būtu pilni prieki;

Beigās Laima piešķīrusi
Mazu, mazu meitenīti.

25 Izaugusi Daiļaviņa
Skaista tā kā ziedu saule, —

Līdz pat zemei zelta mati

letvēruši augumiņu.
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Visu zemju tautu dēli

30 Precēt jājuši pie Daiļas, —

Daiļas sirdi iemantojis
Greznākais par visiem — Gaismons

Noliktas jau bija kāzas,

Spožā drūzmā viesās viesi, —i
35 Daiļa, daiļi izrotāta,

Visus pārvizēj' kā saule.

Pēkšņi pilī parādījās
Melns kā mākons niknis milzis, —

Pirms vēl paslēpt paguvuši,
40 Milzis meitu nolaupījis.

Gaismons pretī meties glābt,

Neapbruņots cīņā kritis; —

Krūtīs brūces čūlojušas,
Dienu dienā dilis, dzisis.

45 Milzis Tumsons lielījies:
«Mana zeme, mana valsts,

Tumsai tagad klausīt būs!»

— Tiešām tumša tapa zeme.

Milzis Tumsons Daiļu nesis

50 Tāļu malu, miglas kalnu:

Miglu kalnā dziļa ala,

Dziļā alā zelta pils.

Zemes vecis izzinājis

Tāļu malu, miglu kalnu. —

55 Tumsons bijis melnais milzis,

Milža māte — vecā nakts.
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Tumsons milzis Daiļu devis

Sargāt savai vecai mātei:

Māte Daiļu ieslēgusi
oo Dzelžu lādes dibenā.

Vēl no lādes spīdējuši
Daiļas gaišie zelta mati, —

Vecā Nakts nocirpusi,
Pati virsū uztupusi.

65 Vēl no lādes spīdējušas

Daiļas daiļās zvaigžņu acis. —

Vecā piķi uzlējusi,
Acis necelt vēlējusi.

Zemes vecis izsūtījis
70 Savus abus stipros vīrus:

Vienu Rudo iesaukuši,

Otru Balto dēvējuši.

Rudais resnis, sārti vaigi,
Drošu prātu, vara šķēpu, —

75 Baltais kalsnis, sirmi mati,

Asu prātu, sudrabcirvi.

Rudā pulki, vara šķēpi
Milžu barus šķaidījuši, —

Miglu kalna cietās klintis

80 Pušu skaldīt nespējuši.
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Baltais gudri nomanījis,
Kad ir milzis projām bijis, —

Sudrabcirvi klintis šķīlis,

Daiļas lādē neatradis.

85 Zemes vecis bēdājies:
«Kā bez Daiļas nodzīvošu?!»

Kautri zēniņš nācis klāt:

«Es tev Daiļu atvedīšu!»

«Kas tu esi, mazpuisīti?»
90

— «Esmu Gaismon' jaunais brālis.»

«Kas tev vārdā?» — «Nav vēl vārda,

— Daiļa pati dos man vārdu.»

«Vai tev bruņas? vai tev šķēpi?»
— «Manas bruņas: zaļa zelta,

95 Mani šķēpi: zaļi asni,

Sirdī zīmogs: zaļas cerēs.»

«Puisīt mīļo, žēl man tevis.

Kritīsi tu neapbruņots, —

Paliec te par līksmi manim!»

100
— «Līksmes nav nekam bez Daiļas!»

Zaļais zēniņš svelpjot gāja
Mēmā, nomirušā zemē, —

No tās svelpes modās kurmis:

«Tikko, tikko neiesnaudos!
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105 Kurmim nolemts: mūžam nesnaust,

Nedrīkst apstāt zemes ritens, —

Nu jau griežas gluži lēni,
Nu ir jānāk jauniem griežiem.

Labi, ka ar savu svelpi
no Tu še, puisi, pagadījies, —

Izlūdzies nu, ko nu gribi;
Es tev arī palīdzēšu.»

Zaļais zēniņš teic: «Es eju
Daiļu glābt no milža varas:

115 Rudais veic, bet netiek kalnā,

Baltais kalnu šķeļ, bet nerod.»

Atbild kurmis, klusi smejot,
— Čirkstēja kā zvirgzds pret ledu:

«Kāpi kalnā, lieni alā,
120 Apgāz vārtus, klātu kļūsi!»

«Nu tad labi, nu tad iešu!»

«Labi gan!» tad norūc kurmis:

«Gribētājam šķiras ceļi,

Gribētājam vērts ir līdzēt!

125 Nu tad klausies, ko tev teikšu:

Kalna galā, alas dzelmē

Pasauls ritens rumbas kloķis, —

Pagriez kloķi ritens rumbā!»
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— «Lai tas kloķis! lai tā rumba!

130 Saki, kur man atrast Daiļu!»
«Vecās mātes melnā lādē

Divi zaļi spīgulīši.»

«Ailā!» projām zaļais zēniņš;
Kurmis tikai galvu krata.

135 Te jau milzu mākoņkalni,
Pretī stājas miglu klintis.

Gribētājam ceļi šķiras:

Zēniņš pūš, un klintis šķeļas;
Trīsreiz zemi sper ar kāju,

140 Apgāž lielos dzelžu vārtus.

Pilī Tumsons sēd ar māti:

«Kas par troksni? ko dārd vārti?

Vai tik nav tavs pretnieks nācis?»

Tumsons teic: «Vai tāds maz ira?!

145 Kad ar būtu, klints to kavēs.

Manā pilī viņa smaku

Ij ne zvirbuls neienesīs!»

— lekšā ienāk zaļais zēniņš!

Traucas Tumsons, — trieka trieca
150 «Teic, kur Daiļa?» zaļais prasa.

Nikni vecā zēnam acīs

Svieda sauju melnu nakšu. —
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— Sagrābj dēlu, sagrābj Daiļu
Slēpties dziļi alas akā, —

155 Tumsā pēkšņi paspīdēja
Divi zaļi spīgulīši.

Zaļais tvēra siltu roku,

Priekā pēkšņi iekliegdamies —

Pēkšņi vecās saltie pirksti
160 Bailēs palaiž laupījumu.

«Pagriez kloķi! pagriez kloķi!»
Pirmais vārds no Daiļas mutes.

Zaļais grieza, tumsa krita,

Jaunos griežos rita ritens.

165 Krita Daiļas piķa sega.
Zelta mati atauguši: —

No tā zelta gaisma ausa,

Acis žilba zaļam zēnam.

Daiļa vēra savas acis,
170 Vēl no gaismas vairīdamās:

No tām spožām Daiļas acīm

Gaiša tapa plašā zeme.

Daiļa vēra savu muti:

Bira zelta ziedu lapas;
175 Daiļa vēra savas ausis:

Tālas dziesmas atskanēja.
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Daiļa galvā nesa sauli,
Labā plecā bija austra.

Kreisā plecā bija dziesna,
180 Svārkos vizēj' zaigu zvaigznes.

Pretī Daiļas zaigu zvaigznēm

Sniegi dzirkstēs dzirkstelē ja,
Ļaudis svētku eglītēs
Simtiem sveces dedzināja.

185 Tumsons, atžilbis no triekas,

Laukā līda vēl no alas:

«Tumsons, es tas valdnieks esmu!

Tumsai pieder valsts un zeme!»

Ļaudis tūkstots svecītēm

190 Tumsai acis svilināja:
«Tumsons zemes nodevējs!
Mūžam nebūt valdniekam!»

Ziemassvētku klusā naktī

Šādu stāstu pastāstījis
195 Lielais izgulētājs runcis

Lielam darbiniekam zirgam.

«Lūk, glābj Daiļu mazais kurmis!

Zaļais klausa kustoņrunu.
Tā ir tagad labi būtu,

200 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 tiešām nāktu:

Labos balvotu un ļaunos maisiņā vāktu?»

5
— «Nu, kā tev pašam tā lieta šķiet?» —

«Man pašam šķiet, ka tā nevar iet:

Dot visiem balvas, — tur vajdzētu kaudzi,

Jau «bērnu rītos», cik tur bij daudzi!»

— «Nu, viņam varbūt ij kaudzes ir.» —

10 «Bet kā tad viņš labos no ļauniem šķir?»
— «Nu, varbūt skolotājs viņam to saka.» —

«Tad jānes tam visa liecību paka!

Un pērn mūsu naskākais Jānītis

Nekā nav no viņa dabūjis.»
15

— «Nu, aizmirsās.» — «Ak, tavu miega 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,
20 Tev došu, ja turēsies rātns un tīriņš!»



261

JAUNGADA PASAKA

Jauna gada naktī bijis ..«

Paklausāties, pastāstīšu
Senu laiku stāstījumu
Par tiem diviem bāra bērniem.

5 Vadādami vecu gadu,
Bēdājušies, raudājušies:
Ne eglītes, ne svecītes —

Salstot kopā saspiedušies.

Beidzot miegā iemiguši;
10 Te par laiku pamodušies.

Tā kā svešā vietā bijis, —

Vecīts prasot: ko šie raudot?

«Kā lai neraud? māte mira,

Tētiņš nezin kur ir zudis.»

15 Vecīts devis baltu nūju:
«Neraudat, bet ejat meklēt!

Tur, lūk, kalns, tas daudzinātais,

Pasauls kalns! tur kāpiet augšā!»

Kāpuši, līdz uzkāpuši;
20 Priekšā slēgti, lieli vārti.

Baltu nūju klauvējuši,
Iznāk krupis: ko šie gribot?
«Tā un tā, — mums tēvs ir zudis.»

Lai tik ejot vien pa labi!

25 Gāja, gāja — ieraudzīja:

Mājiņa — tur tēvs un māte.

Abi līksmi pretī nāca:

Tavu prieku! tavu laimi!
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Ciemojušies, viesojušies:
30 «Lūk, še labi, mīļie bērni!

Ko jūs raudat?» — «Kā lai neraud?

Mūžam raudam asariņas.»

«Kā lai neraud? — Pamācīšu!»

Teica māte smaidīdama:
35 «Slaukat asras, tik ne savas,

Slaukat citu asariņas!

Citu bēdas remdēdami,

Aizmirsīsiet savas bēdas.

Citu priekus priecēdami,
40 Atradīsiet savus priekus!»

Ciemojušies, viesojušies,
Beidzot vecīts nācis pakaļ:

«Mājās, bērni!» Atmodušies,

Bet nu laimē dzīvojuši.
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KO NESĪS JAUNAIS GADS

Jaunu gadu, jaunu laimi!

«Kāds tu būsi, jaunais gadiņš?

Aplaimosi mūsu saimi

Tā kā labs un mīlams radiņš?

5 Vai lai eju tevi zīlēt?

Skatos glāzē? leju svinu?

Ko tu nes? var tevi mīlēt?

Kā lai lielo mīklu minu?»

— «Kotev nesu, to tev teikšu:

10 Balti brīži būs un melni;

Laimes bērnu tevi sveikšu,

Kad tu gūsi to, ko pelni!»



ZARS BEZ PUTNIŅA

Aizlaidās putniņš,
Nobira lapas, —

Zars bez putniņa
Kalta un stinga.

5 Sniegmāte stingušo
Sedza ar sniegu:
«Guli nu, stinguli,
Tā tava daļa!»

Stingušais zariņš
10 Guļ, bet sapņo:

Par sauli, ziedoni,

Par zaļām lapām.

Par jaunu gadu,
Par jaunu laimi, —

15 Kad dziedās atkal

Putniņš uz zara.



SAULĪTE SLIMNĪCĀ

KA PIECI BĒRNI KAVĒJA SEV LAIKU

DESMIT SLIMĪBAS DIENĀS
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SAULE UN SLIMNĪCA

Jūs zināt, ka plosījās šarlaks, ka visas skolas bija
slēgtas un ka daudzi, daudzi bērniņi slimoja gan slimnīcā,

gan mājā. Jūs dzirdējāt arī, ka daudzas mīļas dzīvībiņas
aizgāja no mums ar šo neganto slimību; nekad neviens

neaizmirsīs tās dārgās dvēselītes, 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 des-

mit gadus, un ilgāku laiku skolā gājusi. Viktiņš arī jau
bija skolā bijis, bet tikai 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 arī citi

bērni teikt, ka viņi zinot stāstus un dzejoļus, un citi sāka

slavēties, ka daudz dziesmiņas varot izdziedāt. Viktiņam
ienāca prātā, ka bērni varētu sev garo laiku tā pakavēt,
ka katrs no viņiem katru dienu atstāstītu pa vienam dze-

jolītim. Tā katru dienu viņi dzirdētu piecus dzejoļus;
viena daļa savus dzejoļus nodeklamētu rītos pēc azaida,

otrā pēc pusdienas un trešā vakarā.

Visi bērni tā bija ar mieru. Katrs pūlējās atcerēties ik

dien' pa dzejolītim un paklusām iemācīties to ar gaumi
nodeklamēt, lai būtu visiem kopā ko papriecāties. Kopē-
jas un māsas arī laipni nāca palīgā ar labiem padomiem
un pasacīja kādu jaunu dzejoli vienam otram, kurš pats

nevarēja tādu atcerēties vai nebija paspējis lasīt un iemā-

cīties. 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 slimnīcā pava-

dītām dienām, un vēl ilgi viņi atcerējās ne vien savas
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bērnu slimnīcā. Bet bērnu draugi domāja, vai nebūtu labi,

ka slimnīcās bērniem, un varbūt arī pieaugušiem, lūkotu

laiku pakavēt vai nu ar tādu pašdarbību, kur tā iespē-

jama pie ne sevišķi 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 draudziņiem, tik

es še atstāstīju par viņu kopdzīvi slimnīcā. Visi man ap-

galvoja, viņi itin labi atceroties, ka slimnīcā toreiz visu

laiku bijis labs laiks un spīdējusi saule. Cik es turpretim
atceros, tad toreiz laiks bija aizvien apmācies un mig-
lains, un vai tik bērniņiem nebūs atmiņā atspīdējusi viņu

iekšējā prieka saulīte par labo satiksmi un sajūtu slim-

nīcā? Tā es arī nosaukšu šo grāmatiņu par «Saulīti slim-

nīcā», un varbūt tagad mani pieci mazie slimnieciņi —

Mirdza, Viktiņš, Maiga, Mudīte un Valdītis —ar saviem

piedzīvojumiem varēs nest arī kādu mazu 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 ne-

redzēju. Pieminat viņu labi visi, kas viņu pazināt!



SAULĪTE SLIMNĪCĀ
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PIRMĀ DIENA

Mirdziņa, kā vecākā, zināja visvairāk stāstu un dzeju
no galvas un sāka tos atstāstīt.

Mirdziņa sāka pirmā.

Mirdziņa runā:

SKAISTUMS UN MĪĻUMS

Logu rūtīs salas austas

Skaistas, spožas ledus puķes. —

Tā kā linu damastaudi,

Tā kā baltais zīda atlass —

5 Smalkais ripss un moareja,
Sīki zīda diegu darbi —

Briseles un Valansjēnas,

Sudrabpārslām apkaisīti.

Kad nāk saule — visu krāso

10 Sarkanās, ij bāli zilās,

Modernākās modes krāsās —

Burvju aina, kad nāk saule!

Kad nāk saule — visus izdzēš,

Nejauki no rūtīm nopil
15 Skaistās puķes... lai tās skaistas!

Nāci, nāci, mīļā saule!



272

Viktiņš:

ZVIRBULIS UN LAPSA

Zvirbuls kokā sēd un čirkst,

Resnis, paēdis un priecīgs.
Lēni garām velkas lapsa,
Jau trīs dienas neēdufei.

5 Zvirbuls lapsu zobot sāk:

«Kā nu iet tev, putnu zagli?
Vēders izkrities no bada,

Lai tu kristu te uz vietas!»

Lapsa klusē, zvirbuls pļāpā:
10 «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

15 Manim, tādam zemes pīslim?
Drīz būs jāēd pašam zeme.»

Smejas zvirbuls: «Hi, hi! či, či!»

Lapsa saka: «Viens tik ļaunums,
Ka nav putniem paglābiņa,

20 Kad pūš vējš un uznāk sala.»

Smejas zvirbuls lielīdamies:

«Či! ko kait man vējš un sala?

Kad pūš vējš no vienas puses,

Bāžu galvu otrā spārnā.»
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25 Lapsa nokususi, apsēst:
«Galva reibst man, nesadzirdu —

Panāc tuvāk! runā skaļāk!

Parādi, kā tu to dari?»

Zvirbuls redz, ka lapsa vārga,
30 Pienāk droši drusku tuvāk, —

Lapsa prasa: «Bet, kā dari,

Kad nu vējš tev pūš no priekšas?»

Zvirbuls smejas: «Muļķa lapsai
Galvu bāžu tad starp kājām,

35 Palūk, šitā!» lebāž galvu. —

Lapsa caps! — Un beigts ir zvirbuls

Mudīte:

LAMPA UN KRĀSNS

Māte bērnus pamāca:
«Klausāt, Ati, Anniņa,
Kad jūs vieni esat mājās,
Jums no lampas jāsargājas.

5 Bēgat ar no krāsnītes,
Uzkrist var jums dzirkstītes,

Drēbes, matus aizdedzināt,

Un tad briesmas būs, jūs zināt!»

Tikko veras durvis ciet,
10 Mazā Anna tūlīt iet

Lampai klāt un, domājiet,
Skatās cilinderī pat!
Ak, kā tad ganviņai gāja:
Abas acis izmaitāja!



15 Nabadzīte valkā nu

Saiksni priekšā aizsietu.

Bet vai Atis gudrāks bija
Un, kā mācīts, paklausīja?
Nē! viņš iet pie krāsnītes:

2o «Ak, cik spožas oglītes!»

Un ar roku iekšā ķer —

Tūdaļ liesmas viņu tver

Kā viņš skrej un kliedz, un raud,
Un gandrīz vai sadegt draud.

25 Tā par savu neklausību

Patur nu viņš kāju klibu.

Maiga:

KAS TĀDA ESMU?

Pasaki aši,

Kas tāda esmu?

Tu esi zīlīte,

Ozola meita,
5 Rakstīta krēsliņa

Dobītē sēdi,

Deguntiņš gaisā

Spītīgi pacelts:
Pasaki aši,

10 Kas tāda esmu?
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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 arī.

Bet vairāk es gan to neskatījos,
Ka viņš man neiekož, es bijos.
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OTRĀ DIENA

Mirdziņa zināja atkal jaunu dzejoli.
Viktiņš bija klusām aprunājies ar kopēju un atcerējās

vairākus dzejoļus, kurus citi nezināja.
Mudīte bija apslinkusi un negribēja vairāk pūlēties at-

cerēties.

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!

5 Sīkos krūmiņos,
Zaļā zālītē,

Karstā diendusā

Gulēt saulītē —

Zilas melnenes,
10 Sārtas brūklenes

Lasīt rociņās,
Likt sev lūpiņās —
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Zaļiem pirkstiņiem

Zāļu stiebriņi
15 Viļā, nebēdņi,

Tev pa matiņiem —

Tev caur matiņiem
Zelta saule mirdz, —

Ko tu nelaikā

20 Vēlies, mīļā sirds?

Valdis sauc: «Pagaid', es zinu; es tūdaļ teikšu, lai

neaizmirstu!»

MAZAIS BRĀLĪTIS UN MAIZĪTE

Es pastāstīšu to reiziti,
Kā brālītim gāja ar maizīti:

Māmiņa kafiju tasītē ielēja,
Bet kafijā maizīte iekrita,

5 Un maizīte kafiju izdzēra.

Mazais brālītis nu bļauj:
«Man vairs kafijas nav!

Maizīte izdzēra jau!»

Es mācīju mazo brālīti:

10 «Apēd tu atkal maizīti,
Tad būsat abi līdzīgi!»

Brālītim tas nu patika gan,

Apēd un smej, ka skan:

«Lūk, nu es tev, kā tu man!»
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Viktiņš;

ĒZEĻA GUDRĪBA

Vecs bij ticis ēzelis,
Lielas nastas nesot, novārdzis:

Maz no viņa labuma vairs zina, —

Saimnieks viņu projām dzina.

5 Ezels žēlojās: «Kā dzīvošu?»

Saimnieks smējās: «Došu padomu:
Uzvelc sevim tīģerādu,
Tevi noturēs par tādu!»

Ēzels līksmo: «Ja—ījā!
10 Pārvērtīšos niknā nezvērā;

Nedrīkstēs neviens man uzbrukt vairs,

Visiem būs no tīģera liels dairs.»

Ta ij notika —

Ēzels droši kviešu laukos staigāja, —

15 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!»
20 Zemnieks brīnās: «Ak tu blēdis, krāps

šis! nu nekā!»

Beigts bij ēzels savā gudrībā —

Ja—ījā!



279

Maiga:

PALĪGS MĀMIŅAI

Aldziņa vecākā,

No bērniem gudrākā, —

Ir jau gadiņi
Pilni desmiti.

Māmiņai var

Palīgu sniegt:

Mazuli glauž un bar,

Kad iesāk kliegt.

Maiga saka: «Un nu es nodeklamēšu vēl otru dze

joli, — tas būs par Mudīti, kura šodienai nav neko sado

mājusi. Klausāties!»

Maiga:

ANSĪŠA PAREDZĒŠANA

Prasa skolotājs: «Cik būtu,

Kad no pieciem ņemsim pusi?»
Ansīts 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 viņam liksies.
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TREŠĀ DIENA

Visiem bērniem šodien gāja labi.

Mudīte bija apkaunējusies par savu kūtrību un bija nu

sagatavojusi dzejolīti, kas viņai pašai patika.
Arī 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 prātam neizdarīsi.»

Mirdziņa:

KO PAUDA CĪRULĪTIS

Tomēr, tomēr

Nu nāk vasara,

Lai pūta vēji,
Lai lija lieti, —

5 Ak, sala bērniņi
Aizkrāsnē!

Nu nāk vasara,

Skatāties! Skatāties!

Saule to atvelk

10 Aiz zelta stīgām
Caur tumsu, caur miglu,
Caur mākoņiem.
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Nu nāk vasara

Zaļa un silta,
15 Nu tikai, bērniņi,

Tekat tai pretī,
Vizbulīšu pušķīšus

Rociņās nesot!

Jaunais cīrulīts

20 Čivina gaisā:
«Ko teicu? Ko paudu?
Vasaranāks!

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?

5 Labāk sūtām tev ik dien' pa vienam.»

Lauva mierā bij. Ik dien' tam sūta.

Rinda pienāca reiz vecam zaķim.

Zaķis domīgs iet uz lauvas alu.

«Ko tik vēlu nāc? Sen ēst man gribas.»
10 Zaķis atbild: «Nav tā mana vaina.

Citas lauvas aizkavēts es tiku.
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Man tam jāzvēr bij, ka atgriezīšos,
Nu tik atnācu to pateikt tevim.»

Lauva dusmīgs top. «Nāc tūdaļ līdzi,
15 Rādi manim, kur tas blēdis dzīvo?»

Zaķis aizved to pie dziļas akas.

«Skaties, kungs, kur sēd viņš šinī alā.»

Rāda lauvas atspulgu iekš akas.

Lauva dusmas atspulgam brūk virsu,
20 Akā iemetas un ir pagalam.

Zaķis smiedams aizcilpoja projām.
Smējās tā, ka pārplīsa tam lūpa.

Mudīte:

RITIŅA UN CITS GADS

Mana mīļā Ritiņa,
Citugad tu jau būsi citiņa:
Nebūsi vairs tik maziņa,
Nelēkāsi kā kaziņa;

5 Rāmi mācīsies lasīt,

Domīgi aiz austiņas kasīt.

Tad tu uz skolu staigāsi,
Ar bērniem pa pagalmu klaigāsi;
Klasē uz skolotāju klausīsies,

10 Tik slēpu gar malu ausīsies;

Būs tev negribot jātop mudrai,

Galā vēl lielai un labai, un gudrai.
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Valdis:

ĒRKŠĶUROZĪTE UN PRINCIS

Cik skaisti baltā zīda gultiņā

Guļ Erkšķurozīte un guļot smaida!

Visapkārt rozes baltā pulciņā,
Tā guļ un savu princi gaida.

Tev ar tā laiski gulēt patiktu,
Bez darba, tikai gaidīt savu princi
Bet tas par agru tevi uzceltu.

Tev labāk gaidīt ilgdusīti — inci.

Beigās Valdis pateica: «Tas ir priekš Mudītes!»

Visi bērni smējās, bet Mudīte noteica: «Smejaties, sme-

jaties, 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?»

Sūdzas 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.
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CETURTĀ DIENA

Šī diena bija sestdiena, un rīt kā svētdienā varēja gai-
dīt uz apciemojumiem no mājiniekiem un draugiem.
Bērni bija nemierīgi, un tiem nevedās labi iemācīties sa-

vus gabalus.
Viktiņš bija visdūšīgākais un mierināja citus; viņš ne-

bažījās par apciemojumu, jo zināja, ka viņa papiņš un

māmiņa atnāks visādā ziņā.

Visnemierīgāki bija Valdis un Mudīte.

Mirdziņa kavējās savā klusā nodabā.

Mirdziņa:

ZIEDOŠĀ DABA UN JAUNĪBA

Tā vasara, mīļā vasariņa,
Kā visiem bērniņiem patīk viņa!
Kā viļņo druva! Kā zaļo pļava!
Nevienas vietas, kur puķīšu nava.

5 Pa kviešiem mirdz sarkanās magones,

Pa ērkšķiem smej nebēdnes rozītes,
Pa smiltiņām bērniņi rotājas,

Dej, lēkā, rociņās saķeras.

Ak, ziedošā daba, ak, jaunība,
lū Tās abas vienāda daiļuma!

Visvairāk priecājas jaunā sirds,

Visspožāk bērniņam actiņas mirdz!
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Tas skatās, kur putniņš vij ligzdiņu;
Pačalo līdzi ar strautiņu, —

15 Tek garām sudraba upīte
Kā mīļa maziņo biedrene.

Pat meža stirniņa nebaidās

Un nāk, un bērniņos noskatās;

Turpat tiem blakus dzied cīrulīts,
20 Un dzeguzīte mežā velk līdz.

Dūc bites, un puķītes viņas gaida,
Lauks smej, kur dzelteni tauriņi skraida, —

Un augšā tik zilzila debestiņa,
Ak, vasara, mīļā 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
5 Pie slasta aizveda, kur gaļas ēsma bij.

«Nāc, palūko!» teic lapsa, «ko es atradu!»

«A, branga gaļa, dod man ar!» teic mērkaķis.
— «Es,» atbild lapsa, «esmu tikai pavalstnieks, —

Man lielais gods tev visu atdot, ķēniņ, ņem!»
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io Grāb mērkaķis pēc gaļas, slastā gūstīts top,
Nu lād par nodevēju. — Lapsa smej:
— «Tu gribi valdnieks būt un ļauj i sevi krāpt?»

Maiga saka: «Es arī pateikšu ko par ēšanu:

JAUNĀKAS ZIŅAS NO VIRTUVES

«Klau, Edīti!»

— «Ko pateiksi?»
«Nu, atmini!»

— «Kādi brīnumi?

5 Ko klusi? — Nu, nu!»

«Ak, es ko redzēju
Virtuvē šovakaru!»

— «Nu saki, nu, nu!»

«Rīt Jēkabi būs;
10 Parīt Annas apciemos mūs.

Daudz cepts un vārīts kļūs.
Vai nāksat ij jūs?»

— «Nu, kā tad nu ne?!

Tikai lellīte jāauklē!
15 Tikai kāposti jāravē!

Tikai vistas no zirņiem jābiedē!»

Mudīte teica: «Es par ēšanu zinu citu pantiņu.»



LĀGA MĀGA

— «Ak, māmiņ, nu vairs nava lāga!
Kā māga manim sāp, ak, māga!»
«Vai nelabu, meitiņ, ko ieēdi?»

— «Nē! labu; tik gardi, tik garšīgi!»
5 «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!
10 Ak, kā man māga sāp, ak, māga!»

Valdis ieminas: «Es ar par ēšanu!»

KAS JĀSAKAPAR BALVU?

Kārlītis ir ābolu dabūjis,
Ko labais onkulis tam iedevis;

Bet paldies Kārlītis nav sacījis.

«Vai! Kārlīt, kas tad jāsaka,
Kad balva tev tiek dāvāta

Kā nupat ābols no onkuļa?»

Bet Kārlītis atsaka ar cieņu:
«Lūdzu, vēl vienu!»
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PIEKTĀ DIENA

Svētdiena ir še slimnīcā uztraukumu diena. Jau pirms

pusdienas visi gatavojas uz ciemiņiem, bet pēc pusdienas
visiem ir tik daudz ko pārrunāt par pieredzēto un piedzī-
voto.

Un pati pusdiena arī ienes pārmaiņu parastā dienu

gaitā, — apkalpotāji ienes svētdienās gardākus ēdienus,

un nu tik vēl apciemotāji! Ko tie visu nesanes, kad tik

vien gribētos ēst visus tos gardumus un kad tik ārsts

ļautu!
Bet galvenais ir tomēr mīļo mājinieku apciemojums.
Šodien priekšpusdienā tikai Viktiņš savus pantiņus no-

teica. Mirdziņa cīnījās ar asarām, bet pirms pašas cie-

miņu 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 ciemiņiem. Tikai pašā
vakarā Maiga mudināja uz solījuma izpildīšanu.

Maiga teica: «Es šodien pirmā.»

VASARA,

PAVASARS UN ZIEMA

Vasariņa vīpsnādama
Pretī ziemai pasmējās:
«Vasarai pavasara,

Kas man ceļu sataisīja,
5 Kurš to būtu padzirdējis,

Ka ziemai paziemiņa?»
Ziema pretī atņirdzēja:
«Ko ar kalpiem lielījies?
Es bez kalpu viena pati

10 Gada kārtas pārvaldīju:
Gadu sāku, gadu beidzu, —

Tu pa vidu maisījies.»



289

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

Tēvs stāsta jauko nostāstu

Par Tellu, kas nošāva ābolu

No dēla galvas, un galviņa
Palika sveika un neskarta.

5 Jo vērīgi Māriņa noklausās,
Kad stāsts ir beigts, tā ieprasās:
«Nu, kas tad tālāk bija?»
— «Kā tā? Kas tālāk bija?

— Tas stāsts ir beigts un izstāstīts.»

10 «Betkur tad palika ābolīts,

Ko puikam no galvas nošāva?

Nu vai tad to apēst tam neļāva?»
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Mudīte:

PĀRPILNS VADZIS LŪST

Ak tu, Ansi, ļaundari,
Ko tu moci kaķīti!
Taksīti aiz ausīm rauj,

Mopsi vienmēr knieb un kauj;

5 Vistām svied tu akmeņus,

Mušām izplēs spārniņus;

Bezdelīgām ligzdas jauc,

Tauriņus uz salma mauc;

Trusīšus tu stiep aiz kājām,
10 Cāļus trenc pa visām mājām;

Govīm koku nāsīs dur,

Aitām miera nav nekur;

Visus kustonīšus baidi —

Savu sodu, ļaundar, gaidi!
15 Vadzis, pārāk pilns, reiz lūst —

Lūk, kur atmaksa tev kļūst:

Kāravu tu aiztiec ar,

Kā jau visiem pāri dar',

Tik jau Kāravs nav tik lēns,
20 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, apaļiņu.
5 Teic Vilītis: «Kad balonu palaistu,

Kur tad tas, māmiņ, aizskrietu?»

— «Uz debesīm.» — «Tur, kur Jānītis arī?»

— «Turpat.» — «Še, Jānīt, lai parotāt vari,

Es baloniņu tev uzlaižu,
lū Nez, vai tev pietiek rotaļu.» —

To teicis, viņš palaiž balonu.
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SESTĀ DIENA

Mīļākā kopēja, kurai bija tik maigas rokas, šodien bija
saslimusi, un viņas vietā atnāca sveša kopēja. Bērni ne-

jutās tik brīvi kā agrāk, bet Mirdziņa, kā vecākā, pārva-
rēja sevi pirmā un uzsāka atkal dzejoļu deklamēšanu.

Mirdziņa juta pati, ka viņai vieglāk paliks deklamējot,

jo skumji viņai bija, ka neredzēja vakar savus mīļos.

Viktiņš to nomanīja un pūlējās atrast ko jautrāku de-

klamēt. Arī citi bērni saņēmās, un tā diena pagāja ne-

manot.

Mirdziņa:

«TAISNAIS» KAĶIS

UN «NETAISNAIS» GAILIS

Nu būs pagājuši gadi
Divi tūkstots pieci simti,

Kad šo stāstu pastāstīja
Savā veidā — grieķu Ezops*.

5 Kaķis gaili bija ķēris;

Labprāt tūdaļ būtu ēdis,

Tikai gribēj', lai tas notiek

Viss pēc taisnības un tiesas.

«Vainīgs esi, nakti dziedi,
10 Cilvēkam tu traucē miegu!»

— «Nē,» teic gailis, «labi daru:

Cilvēku uz darbu saucu.»

* Ezops — pirmais grieķu pasaku stāstītājs; bijis vergs.
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«Vainīgs esi!» uzstāj kaķis:
«Dārzā dobes izkašņāji!»

15
— «Nē,» teic gailis, «labu daru:

Dobēs tārpus nolasīju.»

«Vainīgs esi!» nospriež kaķis:
«Skaistās izrunās, lūk, slēpies.
Taisnam izrunu nav vajdzīgs.»

20 Un viņš gaili notiesāja.

Viktiņš:

«Es pastāstīšu, kā sarunājās piecgadīgais Jēpītis ai

onkuli.»

JAUNAS MĀKSLASNESAPRATĒJS

«Še, paskat, ko es uzgleznoju!
Tu to pie sienas sevim kar!»

— «Dod šur, lai tuvāk aplūkoju:
Tas kukains! Tūdaļ pazīt var.»

5 «Ek, ko! — Nekā tu nepazīsti!
Tas kukains nav, tā laiva ir.»

— «Bet ķekši še, — kas tie ir īsti?»

«Tie irkļi! — Kā tu neizšķir!»

— «Ak tā! — Nu, katram gadās kļūda.
10 Bet šis, kas tāds? nāc paskaidrot.

Tā būs gan mūsu sarga būda?» —

«Tas ģīmis! Kā tu nesaprot'!»
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— «Ak tā! — Vai zini, kā es daru?

Ikreiz es klātu pierakstu,
15 Kas tas tāds ir.» — «Kā es to varu?

Es taču rakstīt neprotu.

Ko man ar tevi runās laisties?

Nekad tev gleznas nepazīt!
Tev gari skaidrot, tikai skaisties:

20 Nāks gudrāks, sapratis tūlīt.»

Mudīte:

AKMEŅMETĒJS MIĶELIS

Ekur metējs Miķelis,
Lielu lielais nedarbis:

Plēsdams, lauzdams apkārt skraida

Un ar akmeņiem tik svaida.

5 Vai tā ielas laterne,

Spoguls, logs vai izkārtne —

Kas tik vien tam rodas priekšā,

Tūdaļ — stinkš! tur akmens iekšā!

Parādās kāds bērns vai lops,
10 Viņš ar sviedieniem nav skops;

Ja tik viņam akmens rokā,

Drošs nav vairs ne putnis kokā.

Zirgiem, govīm sviež ka sviež, —

Vai ganvērsim ceļu griež?
15 Nē! ar akmeni tam ragos!

Nu tu, puika, būsi nagos!
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Vērsis to kā kūleni

Sviež, kur ērkšķu puduri.
Dur ar ragiem kā ar iesmu, —

20 Nu tu, puika, jūti briesmu!

Kad tas sāk nu ārā līst,

To neviens vairs nepazīst:

Ģīmis, drēbes saplosīti,
Ērkšķu krūmos sadurstīti!

25 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!

5 Smildziņai ir vistu kūts,

Gailis līdz ar vistām laktā.

Amats vistu Jancim grūts:
Jāsameklē olas kaktā!

Aidim jākopj sivēni:

10 Tiklīdz aizgaldā tie kviec,
Jātek skatīt mudīgi,
Vai tiem ūdens silē liets.



Līksmītei ir pīlītes:
Raibas, gluži baltas, melnas,

15 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 pumpuriņš.

5 Nu, kā lai nenoskūpsta tādu?!»

Bet, ak, cik muļķis sivēniņš —

Viņš neciena, ko tu tam nesi,

Tam gardāks kāpostkacēniņš,
Un rukšot projām aizskrien viņš.

10 Teic skuķīts: «Cūkas bērns vien esi!»
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SEPTĪTĀ DIENA

Bērni no citām istabām bija padzirdējuši, ka še Mir-

dziņa, Viktiņš, Mudīte, Maiga un Valdis sarīkojot sev

kārtēju laika kavēkli ar deklamācijām un dziesmām. Trīs

bērni bija atnākuši paklausīties, un, kad mūsējie dekla-

mēja, tie atkal pa starpām padziedāja pazīstamas dzies-

miņas.
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.

Mirdziņa:

MEITENĪTE RUDENĪ

«Nemaz, nemaz jau ārā nav salti!

Nu, kas tad, kad uzpūš vējš kādu šalti?

Ak, iesnas, ak, klepus! un kas tad par to?

Lūk, skrej taču Kāravs un neklepo.

5 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,
10 Ogu rubīnu, dimantu kušķus;

Mēs māmiņas istabu rotāsim,

Pie griestiem ģirlandes izstiepsim.
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Es pati sev brīnišķu vaiņagu pīšu,
Deviņu krāsu lapiņas šķīšu,

15 Trīs zaļas, trīs sārtas, trīs dzeltenas,
Ar saulītes vizuļiem rotātas.»

Un meitenīte spurkš! ārā pa durvīm,

Pretī rudenim krāsotāj burvim, —

Tik jauki, tik jauki gan rudenis šķiet!
20 Ko darīt? — nu ko tad? Tik līdzi vien skriet

Viktiņš:

RUDENS UN KALPS

Lieti lija spēji,
Sīvi pūta vēji,
Aiz tiem brauca ašus soļus
Rudais rudenīts.

5 Mājās rudens brauca,

Ratu rumbaskauca,

Tukši trauki, tukši rati:

Viss ir izdalīts.

Kalps skrej pakaļ saukdams:

10 «Pagaid', rudens, braukdams!

Kur tu liki manas mantas,

Citiem dalīdams?»

— «Ko tu pakaļ skraidi?

Kādas mantas gaidi?
15 Viss ir atstāts saimeniekam:

Inventārs un nams!»
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Mudīte:

VECU ĻAUŽU NICINĀTĀJI

Nav tāda bērna vairs neviena,
Kāds Kārlis ir un Suzanna, —

Ikkatrs vecus ļaudis ciena,
Bet tie tos smej un apmēda.

5 Sirms vecītis, lūk, garām staigā,
Uz savas bozes atspiedies,
Te Kārlis tam jau apkārt klaigā,
Par viņu skaļi smiedamies.

let arī vecenīte kāda,
10 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!

15 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!»
20 Teic Kārlis vēl ar izsmieklu.

Te piepēži — paukš! zibens spēris, —

Guļ zemē Kārlis, Suzanna;

Tur abus divus negaiss ķēris,
Tā viņiem bij tā atmaksa.
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25 Tā vecums gan tiem nepienāca;
Tiem celti kapu akmeņi,
Uz tiem ir uzraksts, — ko tas māca?

«Tā sodu dabū smējēji.»

Maiga:

NEIZNĀKOŠS RĒĶINS

Skolotājs maca Kārlīti:

«Nu, Kārlīt, klausies un uzmani:

Kad es tev vienu ābolu dodu

Un brālītis vēl divus klāt,
5 Cik tad pie tevis rodu?

Vai vari izrēķināt?»

Atbild Kārlītis: «Neviena!»

«Nu, kā tad tā?»

— «Nu tā:

10 Brālīts man nedos neviena,

Un tas, kas man no jums bij lemts,

Tiks arī no viņa ņemts.»

Karhts gan rēķināt mak,
Bet rēķins neiznāk.



Valdis:

MAZS, MAZS VĪRIŅŠ,

MAZA, MAZA NELAIMĪTE

Neraudi, neraudi!

Manu mīļu mīlīti,
Manu mazu mazuli!

Pušu, pušu salauzta

5 Tava labā lietiņa,

Rotaļdrostiņa!

Rit, rit asaras,

Sūrsūri sūriņas,

Neapturamas.

10 Vai t' tā paliks?!
Brālīts atkal saliks,

Asaras paliks!
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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.

«Viņu vajaga pārsiet un likt gultā, kamēr izveseļojas,»
teica Maiga.

«Vai viņa ir veca vai vārnas bērns?» jautāja Viktiņš.

«Tā ir pieaugusi vārna,» atteica kopēja.
«Tad viņa nepieder bērnu slimnīcā,» noteica Viktiņš.

«Lai paliek pie mums!» lūdzās Valdis.

«Nē, vārnām nav še vietas, še cilvēku bērni tiek dzie-

dēti,» kopēja atbildēja.
«Bet kur tad vārnām slimnīca?» jautāja Mudīte.

«Bieriņos, pie līkā bērza,» kopēja smējās.
«Bet kustoņiem taču arī sāp,» teica Mirdziņa.

«Kopiet, kopiet slimus māju kustoņus un nedarāt pāri
nevienai dzīvai radībai,» atteica kopēja.

Šodien bērniem bij daudz ko pārrunāt, un arī 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.

5 Guļ runcis nu saulē un slēdzienus taisa:

«Kādēļ 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!

10 Ka pats viņš nezina, cik viņš ir gards!
Nu vējš tos svaida, diez kur tie skraida,

Še droša vieta sen jau tos gaida.»
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Viktiņš:

GAILĪTIS, KURŠ NEPADEVĀS

Būdā dzīvo vecs, vecs vīriņš;
Vecim vienīgs biedris gailīts,
Nespēj maizi pelnīt vecis,
Abiem būtu jāmirst badu —

5 Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Vecim gadās dzirnaviņas:
Pagriež tikai, bira milti.

Nu tie jāva, cepa maizi,
io Abi gardi ēd ar gaili —

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Padzird kungs par dzirnaviņām,

Paņem, pārnes savā muižā.

15 Vecis raud, bet gailīts kliedzis:

«Atdod, kungs, tās dzirnaviņas!»
Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Kungs liek kalpam pakārt gaili.
20

— Tas neko nav palīdzējis —

Kartavās vēl gailis kliedzis:

«Atdod, kungs, tās dzirnaviņas!»
Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

25 Kungs liek kalpam izcept gaili.
— Tas neko nav palīdzējis —

Pannā cepdams, gailis kliedzis:

«Atdod, kungs, mums dzirnaviņas!»
Kikrikū!

30 Es jau nu vis nepadošos!

Kungs no dusmām apēd gaili.
— Tas neko nav palīdzējis —

Gailis izbāž knābi laukā,
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Kliedz: «Dod, kungs, tās dzirnaviņas!»
35 Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Kungs liek kalpam: «Atcērt knābi!»

— Tas neko nav palīdzējis —

Kalps kā cērt, šis atrauj knābi,
40 Pušu paša kunga vēders.

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!

Gailīts aši izlien laukā,

Savīcina savus spārnus,
45 Paķer dzirnas, sprukš uz mājām,

Skaļi nodzied: «Kikuriku!

Kikrikū!

Es jau nu vis nepadošos!»

Mudīte teica: «Klausies, Valdi, tas būs arī priekš
tevis.»

PIRMAIS SNIEGS UN TĀ MĀCĪBA

Ir kritis pirmais sniedziņš
No acīm jāberž miedziņš!
U! v! bērni, šurp krāties!

U! v! pie darba stāties!

5 Briģītis sauc,

Lūk, tur jau trauc!

Sniega piku būs velt

Tādu, ka nevar ne celt!

Viens nevar to spēt,
10 Visiem būs palīdzēt!

Tad uzcelsim sniega valni,

Tik augsti nebūsne kalni!

Spēks ir vienībā —

Tā tā mācība.



Maiga teica: «Valdi, tas arī būs priekš tevis.»

NĀKAMAIS AMATS

Tante saka: «Ansīti,

Teic, par ko tu gribi tapt?
Nesteidzies ar atbildi,

Pielūko, ka labi trāpi!»

5 Ansīts atbild steidzīgi:
— «Ak, par ko es gribu tapt? —

Nu, par skursteņskrāpi!»

«Kādēļ?» brīnās tantiņa.
— «Nu, ik rīt' tam nevajaga

10 Mazgāties un slapt!»

Valdis atbildēja: «Tas būs arī priekš manis.»

MAZAIS SPĪTNIEKS

Mazais Ansīts nezin godu;
Māte viņam draud ar sodu:

«Kad tu vēlreiz neklausīsi,

Likšu tevi vistu kūtī!»

Mazais Ansīts spītnieks bija,
Pretī mātei atsacīja:
«Bet es, mam, tev tūliņ saku:

Olas es tev nedēšu!»
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DEVĪTĀ DIENA

Ārsts un māsas katru dienu apmeklēja slimos. Šodien

paziņoja, ka rīt vai parit Mirdziņa un Viktiņš varēs jau
atstāt slimnīcu un iet mājās pie savējiem. Arī citus bēr-

nus taisījās drīz atlaist. Jautrai dzejas un dziesmu sabied-

rībai vajadzēja drīz izklīst.

Mirdziņa un Viktiņš gan priecājās par savējiem, bet

viņiem bija arī žēl atstāt savus biedrus, kurus bija iemī-

lējuši pa slimības laiku.

Neveicās šodien tik labi ar dzejoļiem, domas bija citui

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, —

5 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?

10 «Ak,» teic Heraklis, «es noskatījos,
Kad es staigāju vēl zemes virsū:

Plutons apsargāja tikai — ļaunos.»

* Heraklis — grieķu ticībā pusdievs, augstākā dieva Ceisa dēls.
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Viktiņš:

PIRMAIS SOLIS ATKLĀTĪBĀ

«Māmiņ, vai te mēs varam jel iet?

Tik daudzi, tik daudzi bērni te šķiet.»

— Te rotaļu laukums priekš bērniņiem,
Te rotāt lemts visiem un visādiem.

5 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 bus,
10 Visi še tikai prieku sev gūs. —

«Mamiņ, nu kā lai es pulka tā eju?
Man kauns no viņiem, kā līdzi lai smeju?»

Te Ansītim meitiņa pieskrēja:
«Nāc, skriesim mēs tur pie tā kociņa!»

15 «Tik maziņš skuķīts ganbīstams nav» —*

Ij bailīgais Ansītis seko tam jau.

Tik maziem, maziem solīšiem Ansītis laidās —

Pirmā soļa atklātībā tas baidās.

Valdis:

ULDA GRIBA

Uldīts brēc bez apstājas,
Asaras tam rit kā rasa.

«Uldīt, vai tev kait kaut kas?»

Māte bažīdamās prasa.



5 Uldīts tikai stabulē!

«Gribi ēst?» — «U, v, — nē, nē!»

«Gribi dzert?» — «U, v, — nē, nē!»

«Miedziņš nāk?» — «U, v, — nē, nē!»

«Ko tad gribi? saki man!»

10 Ulda atbilde tā skan:

«Gribu brēkt!»

Maiga noteica: «Še būs tikai divi mazi pantiņi.»

PIEMIŅAS VĀRDI

Šaubās prāts,
Uzticas sirds: —•

Dzelzs ir tumša,
Zelts — tas mirdz.

Vienmēr stāv laime un gaida,
Lai nāk tai klāt.

Kuru tā saņem labprāt?
To, kas par nelaimi smaida.

Mudīte nekā neteica.
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DESMITĀ DIENA

Šķiršanās diena bija pienākusi, rīt jau nebūs vairs

jautrā pulciņa. Neviens nedomāja vairs par deklamēšanu

un dziedāšanu.

Arī Viktiņš bija ticis nepacietīgs, ka tik ašāk uz mā-

jām. Mazā māsiņa mājās esot arī palikusi slima, un nu

Viktiņam jāsteidzoties viņu kopt un ārstēt. Viņš tagad
slimnīcā diezgan bijis, novērojis, kā ārsti rīkojoties, un

nu varēšot pats māsiņu izdziedināt.

Mirdziņa pa tām dienām bija iemācījusies garu dzejoli

par ziemsvētkiem un gribēja nu to iemācīt arī 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 bij niknu niknais ķēniņš:
Acis aukstas tā kā ledus —

Kur tā skati pāri skrēja,
Visi tā kā salā stinga.

5 Uzacis kā zivju spuras,

Ūsas tā kā ledus tekas,

Visa seja aizaugusi
Baltiem matiem tā kā sarma.

Niknam ķēniņam bij meita,
10 Tā kā saulīte tik skaista:

Sārtos vaigos bija austra,

Zilās aoīs Sija debess.
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Smējās viņa: sudrabs bira,

Dziedāja, tad bira rozes;

15 Sukā viņa zelta matus —

Saule nāca paskatīties.

Ķēniņmeitu iemīlēja
Jaunais puisis vējagrābslis,
Pasauls galus apskraidījis

20 Nekurienes atnācējs.

Jaunais puisis zaļām acīm,

Acīgām kā vanadziņam,
Matiem, vēja izvandītiem,

Vienā kreklā, basu kāju.

25 «Aidā, skaistā ķēniņmeita,
Gribi vēju tautudēlu?»

Ķēniņmeita atbildēja:
«Gribu vēju tautudēlu.»

«Ķēniņ, dod man savu meitu!»

30 «Ej pie joda, vējagrābsli!» —

Ķēniņmeita vaimanāja:
«Mūžam cita neprecēšu!»

Niknais ķēniņš dusmās brēca:

«Ķerat man to vējagrābsli!»
35 Vējagrābslis skaļi smējās:

«Grāb nu vēju!» — Projām bija

Dusmīgāks vēl ķēniņš brēca:

«Grābjat nepakļaušu meitu!

Tumšā tornī viņu metat!

40 Kur ne mūžam neredz saules!»
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Naktī meitu tornī meta,

Kur ne logu nav, ne lūku:

Ūdeni un maizi deva

Tik, cik tiktu vienam gadam.

45 Tad vēl durvis aizmūrēja,
Visu apmeta ar zemēm,

Velēnas tad virsū klāja:
Nu jau gaisma netiks iekšā!

Sēd un raud nu ķēniņmeita
50 Visu garu gaužu gadu, —

Raud ij ļaudis, zvēri, putni;
Raud ij debesis, ij vēji.

Visu vairāk vējagrābslis,
Jaunais puisis, raud un vaida,

55 Pūš un gauž kā rudens vēji,
Vaimanā kā vakarūpis.

Vējagrābslis, jaunais puisis,

Apskrien apkārt pasaulītei,
Meklēdams pa visām malām:

60 Kur būt' mīļā ķēniņmeita?

«Kur būt' meitas zilās acis?

Kur būt' garie zelta mati?

Lai būt' ļaudīm zila debess!

Lai būt' silta zelta saule!»

65 Visu garu gaužu gadu
Raud ij ļaudis, raud ij debess,

Mīksts ij akmens top no raudām,

Tikai ķēniņsirds ir cieta.
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Mīksts top akmens, drūp un nobirst,
70 Zemes nobrūk nost no torņa —

Maza, maza šķirbenītē
Biezā torņa sienā veras.

Ķēniņmeitas zilās acis,

Pieradušas tumsā redzēt,
75 lerauga to šķirbenīti:

«Vai tur ieies mazais pirkstiņš?»

Mazais pirkstiņš ir par lielu,

Neiet iekšā šķirbenītē, —

Lūko iebāzt ķēniņmeita
80 Kaut jel vienu zelta matu.

Zelta matiņš šķirbā līda,

Izkārās caur sienu ārā,

Redzēj' gaismu, redzēj' ļaudis:
Ļaudis viņa neredzēja.

85 Putniņš matu ieraudzīja,

Domāja: tas dzeltens tārpiņš,
Knāba matu, matiņš rāvās,

Vilkās atkal tumšā tornī.

Otrreiz matiņš ārā līda —

90 Kurmis matu ieraudzīja,
Domāja: tas kviešu asnīts, —

Matiņš atkal tumsā vilkās.

Trešreiz matiņš ārā līda,

Nu to redzēj' vējagrābslis
95 Savām vanadziņa acīm,

Meklējot un garām skrienot.



Vējagrābslis, jaunais puisis,
Domāja — tas saules stariņš:
«Saules stariņš visu zina,

100 Tas man teiks, kur ķēniņmeita.»

Sauca vējus, sauca putnus,

Vēji pūta, putni knāba,

Nopūta un noknābāja
Zemes nost no tumšā torņa.

105 Velti nebij raudājuši

Ļaudis, kustoņi un debess —

Torņa sienas sadrupušas,
Noārdāmas, nonesamas.

Jaunais puisis atsvabina

110 Daiļo, mīļo ķēniņmeitu —

Līksmē laistās vājie vaigi,
Zelta mati spīd kā saule.

Dziedādami, svilpodami
Putni paceļ ķēniņmeitu,

115 Aiziet gaisos pelēks mākons,

Uzlec jauna zelta saule.

Visi ļaudis gavilēja,

Kustoņi no prieka lēca, —

Brīnīdamies izbāž galvas
120 Zaļās zālītes no zemes.

Jaunais puisis vējagrābslis
Priekā dejo vēja deju,
Griezdamies pa pasauls plānu,

Putekļus pa gaisu jaukdams.

313



Un te bus sveicieni no visiem pieciem: Viktiņa, Mudī-

tes, Mirdzas, Maigas un Valda.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!

Ziemassvētku sveicienus sūtām

Biedriem, māsām un brāļiem!

Uz mums drīz griezīsies saule, to jūtam.
Līdzi jums, tuviem un tāļiem,
Lai solāmies neatlaisties ne brīd':

Vest sauli tiem, kas tumsā vēl mīt.



SAULES GADI

BĒRNĪBAS EPUS





Moto:

Munu jaunu dīnu zeme,

Sapvnūs tik tu maņ rodīs.

Bērna gadi — saules gadi:
Saule pati bērnu vada, —

Izaug bērns, staigā pats!
Saule atiet, atnāk mēness.

5 Maiga, bāla mēness gaisma,
Jauneklīgi mēness gadi;
Tūkstots zvaigznes vīram deg:
Vīra gadi — zvaigžņu gadi.

Tad ij maz top tūkstots zvaigžņu,
10 Tālāk tiecas bezgalība, —

Mūžam augstāk sniedzas sirmais:

Sirmā gadi — aizsaulgadi.

Bērnu gadi — saules gadi:
Salda daile, mīļa mirdza,

15 Dailei salda patiesība —

Dziesmas dara laimes meita.

Aiziet saldie saules gadi,
Dailes saldā patiesība, —

Dzīvei rūgta patiesība:
20 Runā proza, klusē dzeja.
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PIRMĀ DZIESMA
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SAULES PRIEKA PERĒKLIS

MANU JAUNU DIENU SAULE

Cik man nākas savā gaitā
Atcerēties bērnu dienu,
Tik es redzu gara acīm

Zelta sauli atmirgojam.

25 Ij kad neskatos uz viņu,
Jūtu vieglu, siltu staru,

Tā kā agrā pavasarā
Cauri salam sila vaigi.

Es nekad gan nebūt' spējis
30 Izturēt šis dzīves smagmi,

Ja ne jaunu dienu saule

Sildot devusi man spēku.

Sasmēlies es esmu saules,

Manim pietiek visam mūžam, —

35 Ziemas ritu sakur krāsni,

Pietiek visai garai dienai.

Tur, kur dienu vizēj' gaisi,
Vakaru vēl atviz blāzma,

Tur, kur vasar gulēj' saule,
40 Ruden zeltītas vēl lapas.

Manu jaunu dienu saule

Toreiz iespīdēj' man sirdī, —

Lai nāk nakts un sals, un ļaudis,
Nu nekas to nespēj izdzēst.

45 Toreiz biju viens ar sauli,

Atsevišķu vedu dzīvi,
Laime lēma, liktens lauza,

Rieksta čaulu plēsa asnis.
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Bojā gāja viena gaita,
50 Vienīgā, kas pilna prieka, —

Traģēdija ceļu šķīra
Dvēselei uz tālāk eju.

Bet, cik vien ir tālāk ejā
Daiļš un darbs, un zieds, un auglis —•

55 Tik ir audzis jaunās dienās:

Saules pašas īstā valstī.

Draugs, ij tavas jaunās dienas

Slēgta pasaule par sevi, —

Jaunas pasauls bojā eju,
60 Bērnu epu es jums dziedu.

SAULE UN LAIME

Saule Laimi aicināja
Savu sīku pasaulīti:
Mazu brīdi pasēdēt,

Papriecāties mazu prieku.

65 Savu sīku pasaulīti
Saule gudri gādājusi,

Paslēpusi ļaužu acu

Tālā zemes stūrītī.

Saul' ar Laimi sasēdušas,

70 Galvas kopā sadūrušas —

Noskatās smaidīdamas

Saules prieka perēklītī:

Zaļa zāle, sīka nora,

Zilu puķu paklājiņa —

75 Visapkārt sastājuši
Sila koki sargādami.
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Sīkas noras galiņā
Ežmalīte, sētmalīte, —

Saul' ar Laimi noskatās:
80 Kas guļ noras galiņā?

Viena maza dvēselīte

Mīļas aukles rociņās. —

Dvēselītes zilas acis

Saulei pretī iesmejas.

85 Zilas acis, linu mati

Mazbērniņa, puisēniņa, —

Skaļa balss, prieka skaņas
Saulei pretī iesaucās.

Smaidi, Saule, siltu smaidu

90 Savam saules bērniņam!
Nēsā, Saule, saules bērnu

Savā zelta saujiņā!

Saul' uz Laimi paskatās:
«Ko mēs abas sacīsim?

95 Ko tu saules bērniņam,
Laime, balvā dāvināsi?»

Laime Saulei atsacīja:
«Tavs bērniņš, nava mana,

Tu bagāta pati esi,
100 Ko tav' bērnam dāvināšu?»

Saule teica: «Vai man dien!

Tavu skopu Laimes māti!

Ko es spēju? — Sevi dot:

Bērns lai līdzi deg kā saule.»

105 Laime pretī iesmējās:
«Ko lai vairāk vēlas dzīve?

Deg un sadeg, gail vēl ogle,
Pelnos aug vēl zaļas puķes!»
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«Vai man! vai man!» teica Saule,
no «Prātā bij man prieka pērklīts,

Vai tev vairāk nava prieka?»
Laime atbild: «Degt ir spīdēt!»

Saule Laimi lūgtin lūdza:

«Paliec jele jaunās dienās!»

H5 Atbild Laime: «Būšu, būšu!

Jaunas dienas — laimes dienas.»

Dzeltens tauriņš atlaidās,

Uzlaidās bērna krūtīm. —

«Kur tas nāca? Kas to laida?»

120 Palūkojās Saul' uz Laimi.

SĒTMALĪTES GULĒTĀJS

«Ko tu stāsti?» jūs man prasāt,
«Pasaka, ne dzīves gājums!»
— Ak, vai katris dzīves gājums
Nav tik pasaka un sapnis?

125 Sapņa veidā tagad rādās

Manim pirmās bērna miņas,
Kad es pūlos atcerēties

Viņus tālos saules gadus.

Lēni mostas, kāpj no dzelmes

130 Miglas plankums, gaišs un gaišāks,
Veras skaidre, šķiras krāsas,

Līnijas un ainas dalās —

Iznirst pirmā bērna miņa:
Bērns pie žoga, aukles rokās,

135 Apkārt saule — «Kur tā vieta?»

— Tēva muiža Tadenava.
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Pirmā atmiņa man — saule,

Arī pēdējā būs — saule:

Visu dzīvi mani tura

140 Taisnu saules stiprā roka.

Ļaunas dienas, ļaunas likstas,

Ij ne ļaudis nespēj nieka,

Ij ne laime nespēj nieka:

Nespēj lauzt man saules sirdi.

'45 Saulei pienākums pret mani:

Saule rada visu dzīvi,
Saules griba cēla mani,
Ne tā bija mana griba.

Mana griba pretī bija,
150 Pret' es brēcis skaļu balsi,

Protests bijis nepārprotams, —

Tā man teica mīļā māte.

SAULES GLAIMI

Ak, es gan jau toreiz jutu,
— Neapzinis, — kas mūs gaida:

155 Saules prieka perēklītī
Nesēdēt man visu mūžu.

Daudz vēl teica mīļā māte,

Ko es nu vairs neatminu,

Kaut gan pats es biju klāt

160 Galvenākais dalībnieks.

Tā jūs prasāt: «Kad es dzimis?

Kuru dienu? Kuru laiku?»

Ak, tik sen tas ir jau bijis,
Ka vairs lāga neatminu.
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165 Esot dzimis dienas vidu, —

Kad es brēcot neaprimis,
Mani ienesuši saulē,

Tad es stājies — saules glāstu

Tā, lūk, saule dzīvē veda,
170 Laipniem glaimiem iemānīja, —

Nu bij dzīve jādzīvo,
Lai tā nāktu, kāda nāktu,

Tā jau allaž saule dara

Jeb, kā saka, dabas māte:
175 Panāk maigi lielos mērķus,

Nelietojot rupju varu.

Ne dēļ baudas mūsu dzīve,

Pienākumāmēs to nesam, —

Esam likti dzīvē pildīt
180 Pasauls dzīves uzdevumu.

Šinī zvaigznē dzīves sargi,
Dzīves raugu sevī nesam —

Laužam nāves nebūtību

Kā tie īstie saules bērni.

185 Mūs še tīklā tura daile

Siltos, skaistos saules staros,

Zelta zīda pavedieniem
Esam mēs pie sāpēm sieti.

Sola tādus debess priekus,
190 Ka mēs apmulstam no laimes:

Kvēlodami, smaidīdami

Ejam rūgtu nāves gaitu.
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DROŠI DATI

Es jau redzu, lasītāji
Pilnā mērā mierā nava:

195 «Vēl nav doti droši dati,
Kurā tad tu gadā dzimis.»

Taisni tūkstots astoņsimti
Seši desmit piektā gadā —

Tā to skaidri apliecina
200 Mācītāja krustāmzīme.

Te vairs šaubu nav, bet — šaubas

Ceļas dzimumdienas laikā, —

Un, lūk, tur nav intereses

Izklīdināt neskaidrību.

205 Tagad svinam dzimumdienu

Divas dienas, citreiz trijās,
Jo nav tieši nosakāma,

Kura dienabūtu īstā.

Agrāk lieta bija skaidra:

210 Trīsdesmitā augustdienā,
Tad, kad svinēj' kurzemnieki

Savus brīvlaišanas svētkus.

Tad es slavējos par pirmo,
Kas ir dzimis brīves dienā,

215 Kam ir jāpauž brīves slava,

Kam ir jācīnās par brīvi.

Arī šo kā pienākumu
Uzlikusi manim saule, —

Un man jāteic līdz ar Heini:

220 «Labs es biju brīves kareivs.»
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Jaunais kalendārs nes jukas:

Septembra vai divpadsmitā
Jeb vai vienpadsmitā dienā — ?

Nez, kad jautājums taps izšķirts?

225 Bet nu seko droši dati:

Tēvs ir Krišjāns, māte Dārta,
Vectēvs Andrejs, — vecmāmiņa:
Es nekad to neredzējis.

Tēvs no Stelpes Pliekšāniem,
230 Māte ir no Vecās muižas

Odiņmājām, — abi divi

Slavas pilnās zemgaļcilts.

Miņas iet, ka mātes senči

Lietaviešu bajārdzimta,
235 Mēra laika ienācēji,

Kad bij tukša zemgaļzeme.

Manī plūstu latvju asins,
Maisītas ar lietaviešu,

Darot mani vienotāju,
240 Dodot jaunu pienākumu.

Rados bij vēl tēva brāļi,
Laikam divi, varbūt vairāk,

Mātes brāļi arī divi,

Ir vēl dzīvas atvasītes.

245 Radu rakstus glabāj' māte,

Visus līdz pat keluvaiņiem,
Manai paaudzei tie zuda,

Mēs jau pasauls izsvaidīti.
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Man vēl bija divi brāļi,
250 Vēl pirms manis atnākuši,

Bet tie atkal aizgājuši,

Nesagaidīdami manis.

Bijuši tie abi gudri, —

— To es ticu, to tas rāda,
255 Ka tie tūdaļ aizgājuši,

Tiklīdz redzējuši dzīvi.

Pēc tam nāca, vēl pirms manis,

Mana māsa Elīziņa,

Tā gan palika šai saulē,
260 Bet bez prieka, kā to redzēs.

Tātad, liekas, pazušanai
Lemta vīru Pliekšāndzimta, —

Dzīvs vēl brālēns Mārtiņš Pliekšāns:

Dēla nav tam, tikai meitas.

265 Pazūd vārds, un pazūd dzimta,

Meklēju sev citu vārdu, —

Simtkārt jādzīvo ir tam,
Kas ir pēdējs savā vārdā.

MĀCĪTĀJS UN PIRKSTS

Drīz pēc pirmā lielā ceļa,
270 Kad es ierados šai saulē,

Bij man otris ceļojums,
Vēsturiski neapstrīdams:

Zīmogotā dokumentā—

Manā krustāmzīmē sacīts:

275 Kaldabruņas baznīcā

Kristīts: neunzehnten September.
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Tātad es no Tadenavas

Gūt sev cilvēkpilntiesības —

Ceļojis uz Kaldabruņu
280 Divnedēļu vecumā.

Agri sācis ceļošanu,

Neapzinis apzinādams,
Ka būs daudz un tālu ceļu
Zemei pāri un vēl tālāk.

285 Daudz vēl minēts krustāmzīmē

Dati, zīmogs, mācītājs,
Krusta tēvi, krusta mātes, —

Noklusēts viens notikums;

Notikums, ko māte stāsta

290 Līdz ar acu lieciniekiem:

Pats to vienmēr apstrīdēju,
Nezinu ne zinis, minis.

Mācītājs ar ūdens trauku,
Krusta māte turot mani,

295 Baltās muselīna drēbes

Apzeltītas saules staru.

Udenstraukā mācītājs
Mērcot pirkstus, kā jau nākas, —

Es no visa tā un cita
300 Neatceros it ne nieka.

Tik kā tāla nojautiņa
— ledoma varbūt tik māna —

Šķiet man: ūdens vizuļotu,

Lēktu, dietu saules stari.
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305 Mācītājs ar slapju pirkstu
Manai galvai nācis tuvu,
Tad nu es, — lai viens nu saka! —

Mācītāja pirkstā — kodis!

It nevienam visu mūžu
3io Neesmu es pirkstā kodis,

Sevim pašam gan es reizēm

Pirkstā kodis nožēlodams,

Kodīgs gan es esmu bijis,
Kad par citiem bija jāstāv,

315 Sevi pašu aizstāvēdams,

Neesmu nekad es kodis.

Māte teica: «Pirmo zobu

Svētā vietā izmēģina.»
Tēvs tik smējies: «Laba zīme,

320 Dēls būs tēvā atsities.»

Saule teica: «Saulesbērns

Tā kā saulīte ar zobiem,
Kad tam neļauj lēkāt līdzi

Kā uz ūdens saules stari.»

GAIĻU KAUJA

325 «Gaiļu kauja!» balsis sauc,

«A, mēs zinām — gāgaņkaru!»
«Nē,» teic citi, «tas nav tas,

Tas būs gailis, kas to knāba.»

«Nu, tad stāsti par to gaili,
330 Kas reiz ņēmies noknābt tevi!»

«To jau zinām!» citi atbild.

«Nē, lai stāsta visu skaidri!»
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«Antons savā grāmatiņā
Pāris rindās visu izbeidz; —

335 Tikko, labi ieklausījies,
Te jau beigas, — nē, tā nevar!»

«Kāds tas gailis? Kā viss bija?»
Vai vēl redzot vaigā rētu?

Daudzi mazi bērnu pirksti
340 Meklējuši man to rētu.

Šķirsta ūsas, šķirsta bārdu,

Pieturot aiz degungala, —

Es jums varu pateikt tieši:

Ir vēl tagad vaigā rēta.

345 Tagad atminos tik vienu:

Saule spīd, man rokā zariņš,
Citu stāstīja man māsa

Līdz ar citiem lieciniekiem.

Par to kauju Aspazija
350 Tagad joko: «Vīrs kā briedis,

Gailis tevi noknābt spēja,
Sievietēm bij jāglābj tevi.

Tu pat nejaud dullu mušu

Nodzīt sev no degungala;
355 Un tu biji cauru mūžu

Cīnītājs pret visiem mošķiem!»

Lūk, ar gaili tā bij lieta —

Visu skaidri pastāstīšu: —

Tā bij pirmā mana kauja,
360 To es tiku pazaudējis.



333

Dienas vidū tukšā sētā

Vistas vien tik smiltīs pērās;
Varens gailis — zelts un sarkans —

Vistu baru pārlūkoja.

365 Gailim bija liela sekste,

Cepure uz viena sāna,
Zeltiem šūti brūni svārki,

Bikses kājās, gari pieši.

Gailis šķībi noskatījās,
370 Kā es sētā rotaļājos:

Vasar' bija, silta saule,

Krekliņš vien man muguriņā.

Baltas smiltis, zaļa zāle,

Es pa zāli tekalēju,
375 Nedrošas vēl bija kājas,

Bet jau pats es pratu staigāt.

Kuplis zariņš bij man rokā,

Vicinādams tuntuļoju,

Nesaprastās bērna mēlēs

380 Skaļi dziedot savu prieku.

Pēkšņi virsū brūk man gailis,
Pirmais dziedātājs šai sētā:

Ko es taisot tādu troksni?

Ko es baidot viņa vistas?

385 Līkais knābis cērt un kapā,

Spārni sit, un pieši spārda, —

Cik spēj sargāt mazais zariņš?
Cik spēj krekliņš muguriņā?
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Zelta mati izplūkāti —

390 Vaigi, galva saplosīti,
Nezin kas vēl būtu bijis,
Te par laimi atskrej māsa.

Aizdzen nikno uzbrucēju,
Aiznes zēnu, mazgā, pārsien:

395 «Labi, ka vēl acs nav ķerta,
Tad tev būtu jābūt aklam!»

Tagad Aspazija joko:
«Praviets pravieti, lūk, pazīsti
Laikus būtu konkurentu

400 Izņēmis no apgrozības.»

— Stāsti tāļāk! — Stāsts jau galā

Beigās uzvara bij mana:

Gaili zupā izvārīja,
Bet es netiku to ēdis.

TADENAVAS SAULES PĒRKLIS

405 Pirmie lielie notikumi —

Visus apņem Tadenava,

Tēva muiža Augšgalē,
Pilskalnē pie Ilūkstmiesta.

Latgalietis esmu dzimis,
410 Zemgaliets, puslietavietis —

Trejas latvju, leišu ciltis

Kopā rokas sadevušās.

Mickeviča «Pan Tadeušs»

Muižai deva savu vārdu,
415

— Un jūs zināt, tas bij varons,

Kas pret cara varu gāja.
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Teju manu dzimtu gadu

Bija poļu lielais dumpis, —

Karātavu Muravjovs
420 Tad vēl paspēja to apspiest.

Lielā laikā iekšā dzimu:

Manā mūžā bij vēl lemts

Redzēt brīvu poļu tautu,

Brīvus brāļus lietaviešus.

425 Kāda bija Tadenava?

Manas acis neaptvēra;
Pēcāk es to neredzēju,
Un vai redzēšu vairs tagad?

Citi ļaudis man to saka:

430 Zaļi dārzi, vecas liepas,

Zaļi iegrimusi māja,
Tā kā visas latvju muižas.

Visa sirds uz tevi laužas,

Bet es neiešu, — es zinu:

435 Tagad savu saules pērkli
Asarām es pieraudātu.

ARDIEVAS NO SAULES PĒRKĻA

Savā pērklī trejus gadus
Saule mani mitināja,
Ceturtais gads pusē bija,

440 Ardievas bij jādod pērklim.

Bezdelīgu jaunā audze

Četrās nedēļās jau laižas

Pāri jūru tālu zemi —

Ko tad sūdzies? saka saule.
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445 Ērtie rati, tēvs un māte,

Kāju vidū es un māsa, —

Vārtos saule izvadīja,
Līdzi tecēj' zaļi meži.

Plaši acīm atvērās

450 Jauna pilna pasauls aina,

Kā no šauras ziemas būdas

Iziet laukā pavasara.

Tūkstots lietu, tūkstots vietu, —

Visas jaunas, neredzētas:

455 Teic, kas tas ir? teic, kas tur ir?

Ak tu brīnums! ak tu skaistums!

Kas par koku? Kas par pļavu?
Kāds tur mākons? puķe? zāle?

Kādēļ meži ir tik zaļi?
460 Kādēļ mākoņi tik balti?

Tēvs un māte, mazā māsa

Nespēj visu skaidrot, stāstīt, —

Tūkstots jaunu jautājumu

Ceļas mazam ceļotājam.

465 Saule bērnu viļ no pērkļa
Raibām, skaistām rotaļiņām:

Ej nu skatīt, jautāt, brīnot,

Rotaļot ar pasauls dzīvi.
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DAUGAVAS KLĒPIS

DEBESU GABALS

Tālāk, tālāk prom no pērkļa
470 Saule vīla rotaļiņām, —

Piekūst acis, pārņem bailes:

«Paskat, kas tie puspelēkie?»

«Kur tad, dēliņ?» — «Puspelēki —

Satupuši skrej mums pretī!
475 Skrej mums apkārt, bailes metas.

lesim atpakaļ uz mājām!»

«Dēliņ, tie jau tikai celmi!»

«Kad tie celsies?» — «Nevar celties;

Tad tik ceļas cirsti koki,
480 Kad tie taisa tēvam mājas.»

Pēkšņi priekā bērniņš šaujas:
«Paskat! zemē nokrituši

Baltais mākons, zila debess!

Vai, cik skaisti! dod man! dod mani»

485 Smejas māsa, tēvs un māte:

«Paga, paga! dosim, dosim!

Tas nav debess, — tā ir upe,

Daudz, daudz ūdens: Daugaviņa!»

«Paskat, bet nu Daugaviņā
490 Gabals saules iekšā kritis!

Kā viņš lēkā!» — «Nu, jel klusi!

Labāk būtu pagulējis.»

Saule zēnam aizmiedz acis,

Sapņu segu pārmet pāri.
495 Māte klusi norunāja,

Saules vaigā vērdamās:
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«Saule, Laima, Daugaviņā
Mana bērna aukles bija:
Laima, jautri gražodama,

500 Allaž met no rokām bērnu.

Daugavmāte pacēlusi
Auklēj' visus bērna gadus,
Vēl līdz Rīgai nāca līdzi,

Tālāk nespēj Daugaviņā.

505 Saule vien vēl tālāk spēja,
Kad ij jāiet svešas zemes, —

Kad nekur vairs nebūs drauga,
Tad tu viena būsi, saule.»

Zelta kārklos saule sēd,
510 Smiltis Laime rušināja,

Krastā gulēj' Daugaviņā,

Kājas mirka ūdenī.

Vizuļotu ūdens virsu

Visas trijās runājas, —

515 Laimes pirksti smiltis bārsta;

Ziedi birst un tauriņrozes.

Daugav' kāju kustināja:

Miglās cēlās daiļi tēli,

Laukā nāca dienas vidu

520 Senu laiku zaigumā.

Saule silti skatījās:
«Ko tev teikšu, Daugavmāte!
Tev es dodu savu bērnu, —

Vadi savā pasaulē!»
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525 Daugavmāte, Daugavmāte!
Kā lai tevi nemīlētu?

Tu mīlēji mani mazu,

Smilšu klēpī auklēdama.

ZELTA TAURIŅŠ

Tēvs ir muižu nomā guvis,
530 Lielāku par Tadenavu,

Verstis trīs no Daugavpils,
Dinaburgu toreiz sauca.

Randene — tā raksti saka,

Ļaudis Mihnovku to dēvē,
535 Niknauku vai Mikanauku,

Kā nu kuram mēle veļas.

Klusa, maiga vientulība,
Plaša tāle, līdzi lauki,

Kalni apkārt lokus lika,
540 Daugaviņā klēpī ņēma.

Apaļa kā sētuvlte,

Slēgta pasaule par sevi, —

Ne tas šaurais saules pērkllts,
Pirmā slēgtā pasaulīte.

545 Debess vāks uz sētuvītes,
Pilna jaunu saules mantu,

Slēgta — tomērtuva dzīvei:

Top še savs un iet uz citu.

Še nu mazam ceļotājam
550 Gāja tā kā viņam lielam,

Senam grieķu Odisejam:
— Gulošu to mājās ieved.
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Mostas mazais: sveša sēta,

Durvju priekšā lielceļš staigā,
555 Aiz tā pļava, aiz tās rija,

Aiz tām kalni — viss kā sapnis!

Skrej pa labi — ābeļdārziņš;
Skrej pa kreisi — vientuļš krāsmats;

Skrej ap māju — ak tu brīnums!

560 Elpa aizraujas no prieka!

Sapnis! sapnis! zils un zeltains,

Dzirkstēs dzirkst, un zvaigznes zvīgo,
Uguns šķīst pa ūdens virsu,

Acis žilbst, un zaļums šaudās.

565 Zēniņš plaukstas sit un smejas:

Zaķīši un saules zēni,

Spoži spāri, zibu mušas,

Kukainīši, zelta tauriņš!

Skaļi atskan: zelta tauriņš!
570 Dod man! dod man! zelta tauriņš!

Rokas sniecas, kājas stiepjas —

Plankš! un puisīts Daugavā.

Saskrien ļaudis, zēniņš smejas,
Pats no ūdens laukā rāpjas.

575 Smejas līdzi Daugavmāte:
«Tik tu vien man klēpī biji!»

Auksts vēl bija, agris aprīls, —

Pārģērbj sausu, karstu tēju,
Gultā iekšā, rāt grib māte, —

580 Zēns tik smejas: zelta tauriņš!

Zēns tik smejas: «Viss kā sapnis!
Viss tik skaists, un, mīļā māmiņ,

Tu vēl skaistāka pār visiem, -—

Māmiņ, var tu ari sapnis?»
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585 «Guli, dēls! tavs zelta tauriņš!
Modīsies, tad beigts būs sapnis.»
Tēvs teic: «Kas tur būs no zēna?

Ūdens skrējējs, saules ķērējs!»

JAUNAS PASAULES ATRADĪBAS

Puisīts paver āra durvis:
590 Jauna, plaša pasaulīte!

Skrēja pirmā ekskursijā
Atrast jaunas saules zemes:

— Durvju priekšā lielceļš staigā, —

Puisīts pāri skrien pār ceļu!
595 Ceļa priekšā pļava plešas —

Puisīts metas mīkstā pļavā.

Cik te ziedu! Cik te smilgu!
Caurām dienām zālē gulēt!
Sevim pāri sasiet smilgas:

600 Nu kā gultā segā sedzies!

Pļavā pūne, — skrej uz pūni:
Pilna saldas siena smaršas!

Pļavā rija: melni vārti,

Pilna baigu noslēpumu!

605 Dienas vidū visi guļ:

Tīkam-baigi, draudam-maigi!
Vienam pašam tumšā rijā:
Mēmi trokšņi, melni rēgi!

Nu_tie spēlē! nu tie danco!

610
— Arā bēga; saule smejas:
«Saules birzē labāk tec!

Sudrablapas virinājās.»
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Sudrabziedu pulkstenītes
Zālē smejas locīdamās,

615 Bēg pa pļavu ezerpusi, —

Ķerdams puisīts līdzi skrēja.

Ezers, sevi sargādams,
Kalmes, niedras apkārt licis,

Ezerspāres klusi smej:
620 «Kā tu, puisīt, klātu tiksi?!»

— «Ko jūs tādu sargādamas?»

«Nogrimušu zelta pili!»
— «Gan es pili augšā celšu,
Kad būs bridu zābaciņi!»

625 Tālāk skrēja mazpuisītis, —

Mežiņš pretī nostājās,

Alkšņi, apses, rupji koki: —

«Kur tu iesi?» — «Kas jums daļas!

Stāvat vieni, nelaipneļi,
630 Citur laipnus atradīšu!»

Skaista, augsta, kupli zari —

Mīļi māja zelta goba!

Te sirds pārrauj pavedienu: —

Zelta goba uzgleznota,
635 Dota man no mīļas rokas!

Tāļais draugs mans, Alfrēds Jansons.

Otra glezna: Randenmuiža,

Labā: klusa Daugaviņā,
Kreisā: balta lielceļjosta,

640 Vidū: mīļā, vecā māja.

Draugs dod līdzi mīļus vārdus:

Līdzīgs es tai gobai esot,

Gribot apkārt sīkus krūmus

Pasargāt un pacelt augšā.
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645 Nezināms mans draugs man paliek,
Lai jel saņem vēlu paldies!
Pūlos pildīt viņa vārdu:

Līdzīgs kļūt kaut cik tai gobai.

LIELCEĻŠ, VELNS UN DIEVIŅŠ

«Kur tu biji visu dienu?
650 Izmeklējos, izsaukājos,

Būtu atsaucies jel reizi!»

Māsa rājas, zēniņš smejas.

— «Zin, cik skaisti! Kā māj goba!
Pulkstenītes skrej un zvana!

655 Ezers, pils un mežs ...» — «Vai dieniņ!

Aizskrej vai līdz pasauls galam!»

— «Kur tas ir?» — «Pie Asinaukas*,
Gals tur tavai pasaulītei.»
— «Tur es neiešu, kur asins;

660 Bet kur tavai?» — «Debess tālēs.»

— «Tad es arī turpu iešu!» —

«Mazais muļķīts, ko tu zini?»

— «Lūk, brauc vezums, to es zinu!

Tas ir krieviņš. — Vej, jāj čigāns!

665 Skaties! skaties! Čigānkulba!
Pilna spilveniem un pēļiem,
Laukā karas bērnu galvas,
Tā kā žīdam teļus vedot.

Skat, brauc rinda tirdzinieku!

670 Kliedz un plīkšē pātadziņām.
Puikam svilpe, skuķim kliņģers.
Puika rāda manim mēli.

*

Krogs Randenes tuvumā, OcHHOBKa no «ocima» — apse.
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Poļu šļākta, pan veļmožni* —

Lepnis vēl, kaut nabags žurka;
675 Zīds tam stāsta, rokas mētā:

«Bardzo dobže, oidi cores!»**

Leišiem vasarā vēl kažoks,

Tam vēl virsū linu mētels;

Muhobrodam*** plāniņš krekliņš;
680 Vācu miesnieks — resnis vēders.»

Zēns skrej ārā. «Neskrej tāli!»

— «Es tepat tik, ceļa smiltīs.»

Stundām sēd aiz puķēm dārzā,
Smiltīs rokas, ceļu vēro.

685 Dienu, nakti trokšņo lielceļš,
Smaidot šalko Daugaviņā,
Abas dzīves straumes straujo,
Mēmi klusē spoku rija.

«Vej, pie ceļa cūkas rakņā, —

690 Cūkai mugurā jāj vārna!»

— «Vārna, kukaiņus tai ieskā,

Tādēļ cūka ļauj tai pajāt.»

«Lūk, tam brangam, brūnam zirgam
Cits, tāds mazāks, paskrej garām!

695 Mūsu brūnis, baltām krēpēm,
Tas neviena nelaiž garām.»

«Skaties! Kareivs spožām pogām
Ratos ved, tur: gara bārda!

Lieli ragi! Melns un negants!
700 Velnu kareivs ved, skat, velnu!»

* Lielskungs.
**

Loti labi, labas lietasl
*** Baltkrievs.
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Saskrej ļaudis: «Kur ved velnu?»

«Tas jau, dēls, nav velns, bet āzis!»

— «Dikti līdzīgs! — Bet es zinu,
Kāds ir dieviņš, — tāds kā tētiņš!»

TĀLES JĀTNIEKS UN TRĪS KUSTOŅI

705 Atkal laukā: «Skat, kāds skaistums!

Ratos iejūgts maziņš zirdziņš!
Ak, kad man tāds poniņš būtu!

Tētiņ, dod man to kā dieviņš!

Es tad jātu vēl aiz kalniem,
7io Pāri lēktu Asinaukai,

Jātu uz tāmLīziņ-tālēm
Dienu, nakti, tālāk, tālāk!»

— «Dēliņ, kur es tādu ņemšu,
Es jau neesmu tas dieviņš.

715 Citu jājamo tev došu:

Kūtī lielo, veco aunub

Auns bij drūms un lieliem ragiem,

Dobji brēc, bet labu sildi.

Uzkāpj zēns, viņš iecērt galvu,
720 Uzšauj zēns — viņš laiž kā viesuls.

Govju starpā gara eja.
Galā apstāj auns un jātnieks, —

Atkal drāž un spiedz no prieka.
Auns ir labs, bet nava ponijs.

725 «Daudz par aunu ļaunāks vērsis:

Tavu māsu sabadīja,
Pastāstīšu » «Nē, man bailes.

2ēl man dikti, mīļo māsiņ,»
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«Nu, tad palīdz' māsai darbā,
730 Diezgan liels jau tagad esi!»

— «Diezgan liels jau,» atbild puisīts,

Degungals jau sniedz līdz galdam.

«Darbu daudz un daždažādi:

Stērķeles no buļbām* taisīt,
735 Sveces liet un ziepes vārīt,

Mieles raudzēt, dzijas krāsot.»

— «Stērķeles man patīk taisīt:

Balts un skaists zem ūdens sniedziņš;
Ziepes smird.» — «Nu, kritis liellops,

740 Kā lai nesmird, vāra ziepēs.»

— «Kurš ir kritis? Vai tas vērsis,

Negantnieks, kas badīj' māsu?

Tad es iešu vārīt ziepes,
Lai viņš pretī smird, cik patīk.»

745 Pēkšņi ārā negants troksnis,
Kviec un spiedz, un brīkšķ un brākšķ,
Sauc un ūkšina, un smejas,
Skan pa sētu, atskrej šurpu:

«Lielais vepris — putra vārās —

750 Atlauž durvis — skrej uz upi —»

Viens caur otru jaucot stāsta,
«Kas tur bija?» — «Ļauj man stāstīt!»

«Daglais vepris ķēķa durvīm

Krampi atlauzis ar snuķi,
755 Lielo katlu, pilnu putras,

Zobiem nocēlis no uguns.

*
buļbas — kartupe]i; no itāļu bulbo, ko pārņēmuši poļi.
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Katlis šķiebjas, verdošs šķidrums
Līst uz vepri, noplucina,
Nabags kviec un skrej uz upi,

760 Visas cūkas kviec tam līdzi.»

PIENA KUNKULS,

VILKS UN DZIESMINIEKI

Ilgi smējās vēl par vepri:
«Ko tu lien, kur nav tev daļas?»
Tad bij smiekliem jauna viela.

Diez kā negribas to stāstīt.

765 Liela muiža, govju daudz,

Pilsāts tuvu pienu pārdot,
Pagrabā simts podu piena,
Toveri ar saldu krejmu.

Tovers liels, tur ērti tupēt,
770 Kad bij tukšs, tur bieži līdu, ■—

Reiz, kad pilns bij, zēns tur gadās,
— Jūs jau noj aužat, kas iznāks!

Muša iekrīt, netiek ārā:

«Nabadzīte, kā tā kuļas!»
775 Glābj, un plankš! pats glābējs iekšā!

Te nu bija piena kunkuls!

Ganu meita vēlāk smējās:

«Kunga dēliņš, tāds tev gudris,
Neslīkst ūdenī, bet krejmā!

780 Mums ne piena nav, kur noslīkt...»

Citi smej: «Nu tev kā veprim!
Ko tu lien, kur nav tev daļas?»
— «Krejmu dzert zin pamatīgi,
Vai zin arī govis ganīt?»
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785 Otru dienu: «Ej nu ganos!»

Uzšuj jaunas pastaliņas,
Vecā Oņņa māca ganīt,
Dziesmas dzied un stāstus stāsta.

Kā pie govīm vilkam gājis:
790 Siens virs kūts, tur tilts, ko uzbraukt,

Vilks pa nakti suni dzinis,
Suns pa tiltu, vilks tam pakaļ, —

Suns pa lūku nolec kūtī,

Vilks tam pakaļ skrej un iekrīt

795 Kūtī iekšā, govju starpā:
Govis trūkstas, krāc no dusmām!

Saites rauj, lai bruktu virsū,

Vilks no bailēm ielien kaktā.

Ļaudis skrej, redz vilku tupam,
800 Spožas, lielas asras raudam!

Mājās māte saka dziesmas:

«Tev daudz skaistākas par Oņņu!»
Maltuvē dzied maldams Marčuls:

«Tev daudz skaistākas par Oņņu!»

805 Tik ij bij tās ganu gaitas —

Viena diena: «Ko es iešu?»

«Ko tu eisi?» saka Marčuls,

«Mv dv gražai pagiedosim!»*

Padziedojām cauras dienas

810 Nebeidzamu vienmuļdziesmu;
Rūca akmens, rūca dziesma

Līdzi smaga kā tas akmens.

* Mes divi skaisti padziedasira.
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Kā es tevi iemīļoju,
Vecais Marčul, un tu mani!

815 Nu mans prāts: varbūt tu biji
Likteņtēvs ar liktens dziesmu?

Nakti atkal guds Nedzveckis

Zēli dzied kā rudens vēji: —

Pirmie likāt nojaust zēnam,
820 Ka tik dienā saule smejas.

«Māmiņ, dzied' tu man par sauli!

Visi darbi saulē darās,
Tu par katru zini dziesmu:

Dzied par stērķelēm, par svecēm!»

825
— «Tādu dziesmu nava.» — «Kādēļ?»
— «Nava sacerētas.» — «Kādēļ?»
— «Agrāk nebij tādu sveču.»

«Vai tad tagad nesacerē?»

DAUGAVAS PLŪDI

«Māmiņ, kādas tagad dziesmas?»

830
— «Klusi, dēliņ, palūk' laukā:

Otrreiz ceļas Daugaviņā,
Ledus grūst, nāk lieli plūdi.»

Kupla Daugava līdz malām,

Pļava pludo, ezers plešas,
835 Ūdens nāk pie dārza vārtiem, —

Puisīts mērot zarus sprauda.

Ūdens kāpj pāi zariem pāri,
Puisīts iekšā, — ūdens pakaļ:
«Māmiņ, māmiņ, Daugaviņā

840 Ciemā pie mums atnākusi!»
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Lēni, bikli ienāk ūdens,

Izstaigā pa visām telpām;

Pagalms pilns, peld baļļas, siles,

Kūtsaugšā ved govis, zirgus.

845 «Ko tu vedi tādu viesi?!»

Māte rājas, puisīts smejas.

Daugaviņa teic: «Es nācu

Klēpī paņemt puisēniņu.»

Ūdens atkāpjas no sētas,

850 Puisīts iziet ārā lūkot:

Plašās tāles zili pludo,
Sudrabs tek pa pasauls virsu.

Plašos palos peldas pūne,
Peldas goba, mežs un rija;

855 Jons un puiši laivā braukā,

Puisīts līdzi, plaukstas sizdams.

Paugurīšos satupuši,

Zaķīši no paliem glābjas,

Ceļam laivā, palaidīsim,
860 Kad būs plūdi atkrituši.

Jons un puiši zivis šauda,

Saķēruši sirmu samu:

Liels kā teliņš, melns kā velniņš,
Plata mute, garas ūsas.

865 Cik te putnu, krīkļu, pīļu,

Gārņu, gaigalu un gauru,

Ņiru, ložņu, zosu, kuigu, —

Puisīts līdzi, plaukstas sizdams.

Ūdens atkāpjas un uzplūst,
870 Ledus lien, un vižņi veļas,

Spārnus sizdams, gailis brauc:

Pieteikt Rīgā pavasaru.
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Ilgi dižo Daugaviņā,
Saule skatās spoguļplūdā:

875 Sudrabs plūdo, plūdos zelts,
Līdzi puisīts, plaukstas sizdams.

DAUGAVAS DIEVIŅŠ

Nu jau diezgan Daugavmantu:
Atnes treknus ūdens mēslus.
Atnes neauglīgas smiltis,

880 Visi zivju pārēdušies.

Ej nu, Daugav, savā gultāl
Laukā iesim, darbā iesim!

Ciemā brauksim, puisīts līdzi,

Puisīts līdzi, plaukstas sizdams.

885 Pasaulītei atkal plesties!
Puisīts priecājas uz ciemu: —

Daugav' smej, un plūdi neplok:
«Man šepat tīk paciemoties!»

Dievu lūdz, lai plūdi plaktu,
890 Nepalīdz, — nu puisīts palūgs:

Klusi iet aiz klēts un lūgsies,
Ko lai lūdzas? Daugaviņu!

Bet ko ļaudis lūdz, tas — dieviņJ,
Vai tad dieviņš Daugaviņā?

895 Daugaviņā dejo saule,

Vai tad saule gantas dieviņš?

Tētiņš līdzīgs ir kā dieviņš,

Dziļām acīm, laipnu seju, —

Poniju viņš nespēj padot,
900 Kurš kā suņus piesies plūdus?



354

Vecs, vecs vīriņš, ļaudis saka,

Übags ejot, tas viņš esot, —

Vai tas būtu vecais Marčuls?

Dziedāt prot, bet plūdus neveic

905 Jāpaklausot, jābūt labam,

Pāri nedarīt nevienam,

Ij ne kukainim, ne mušai, —

Zēns jau mušu pienā glāba.

Ilgi meklē zēns, kur dieviņš.
910 ij vēl jaunus gadus cauri, —

Tik jau tagad tūdaļ jālūdz
Karsti, karsti: plokat, plūdi!

Skatās saule smaidīdama,

Savīpsno ar Daugaviņu:
915 Stāv tur zēniņš asrām acīs,

Dūrītēm pret sienu dauza.

Nokusis no lielas lūgsmes,
Puisīts iekrīt miega rokās —

«Meklē, meklē, — te es esmu!»

920 Saule skatās zēna sejā:

«Puteklīts, no saules biris,
Saules bērniņš, tas tu esi,

Saule visam dzīvam māte,

Sevī pašā sauli meklē!

925 Kaut no ceļa noklīdīsi,

Allaž atkal nāc pie saules!

Vienīgs palīgs pats un saule —

Pletīsies tev pasauls telpai!»

Saul' un Daugav' saskatījās,
930 Ritu nokrīt ūdensplūdi, —

Zirgus jūdza, ciemā brauca,

Puisīts līdzi, plaukstas sizdams.
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SAPŅU PASAULE

Zirgus jūdza, ciemā brauca,

Zēnu līdzi vizināja,
935 Nezināja, ka dēļ zēna

Dieviņš plūdiem atkrist lika.

Produ muižā mielasts bija:
Viesu viesi, galdu galdi,
Visi ēda, visi dzēra,

940 Maziem bērniem gaidīt lika.

Nenocietās mazais Zaniņš,
Klusā zālē skaļi noteic:

«Māmiņ, kas tad nu te būs,

Kad te manim ēsti nedod!»

945 Māte atteic kaunēdamās:

«Gaidi, dēls, gan dieviņš gādās.»

Dieviņš tiešām sagādāja
Vairāk, nekā gaidāms bija:

To pat vakar' notiek lietas,
950 šinī malā nedzirdētas,

— Būs piecdesmit pieci gadi —

Teātris un vieslgs vakars.

Ļaužu pilna visa zāle,

Sols pie sola, krēslu krēsli,
955 Vienā sienā liela kaste,

Balta palagsega priekšā.

Vaļā veras baltais palags,
Kastē dzīvo sveši ļaudis —

Tā kā brīnums, tā kā sapnis!
960 Tā kā nebūtu, kā būtu!
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Platām acīm, stīvs un stindzis,
Puisēns sēd un mēmi skatās:

Jaunās jūtas ieviļņojas,
Jaunie prāti pūlas saprast.

965 Pierod acs, un auss sāk dzirdēt:

Runā viens un citi pakaļ;
Vienā malā, aiz tās segas,
Svece deg, un kāds tur slēpies.

Kas tur slēpjas? Ko tur dara?

970 Šķiet, tas liek un citi klausa.

Tā tik vienam visi klausa;
Tēvs jau nav, — tas sēd še blakus

«Māmiņ, kas tas, kas tur slēpjas?
Kam tā klausa? Vai tas dieviņš?»

975 Māte tikko smieklus valda:

«Klusi, dēls! Kas nāk tev prātā?»

Zēns jau nevar mierā palikt,
Klusi pierāpjas pie kastes,

Paceļ segai mazu malu, —

980 Atpakaļ to atrauj māte.

Zēns, uz grīdas sēdis, klausās,
Atkal aizrauts sapnī aužas:

Uznirst jauna, necerēta,
Neredzēta pasaulīte!

985 Viss kā dzīvē, tikai skaistāk,

Reizē jāsmej, reizē jāraud,
Jaunā sirdī iežēlojas
Krietno puišu, krietno meitu.
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Beidzas viss, kā sapnis beidzas,
990 Baltais palags cieti veras,

Ļaudis smejot steidzas projām,
Puisīts vēl kā sapnī dzīvo.

«Māmiņ, vai tas sapnis bija?»
— «Nē, mans dēls!» — «Nu, kā tad nāca?»

995 — «Dēliņ, viens to izdomāja.»

«Māmiņ, vai tas bija dieviņš?»

Ak tu labais Icigs Mozus,*
Kā es tevi iemīlēju!
Ir piecdesmit pieci gadi —

1000 Vēl kā dzīvs tu redzies manim.

Ak tu mīļais, vecais Ādolfs,**
Kā es tevi iemīlēju!
Mūsu tautai, līdzi manim,
Vēri jaunu pasaulīti.

1005 Notika, kā māte teica:

«Gaidi, dēls, gan dieviņš gādās.» —

Tiku paēdis no gara,

Tā ka aizmirsu par maizi.

DAUGAVAS DZĪVE

Paliek sapņu pasaulīte,
1010 Mājās strauja dienas dzīve, —

Daugavpali atkrituši,

Vēl ir liela ūdensstraume.

Pilna gultne līdz ar malu,

Dzeltenpelēks verdošs mutuls:

1015 Aizrauj pārcēlājas laivas,

Strauji nes ij lielus kuģus.

*
Joku luga.

**
Ādolfs Alunāns.
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Atnes platas, smagas strūgas —*

Resnis vēders rudzu, miežu —

Dziļi viļņos iegrimušas
1020 Tā kā govis, upē peldot.

Laižas strūgas baltām krūtīm,
Rakstā airēs mētādamas,

Gudu** dziesmas dziedādamas

Garām slīd kā parādības.

1025 Brauc no strūgām sīkas laivas,

Pārdod saldus baranciņus,*** '
Sausas sēnes, sūrus rutkus —

Atminoties sūrst vēl mute.

Pakaļ strūgām steidzas plosti,
1030 Nepārredzams rindu plūdums,

Dienām atspīd karodziņi,
Naktīm mirgo uguntiņas.

Malā piestāj plostu virkne,

Atsviež garu klūgu virvi,
1035 Virves galā krietnis miets,

Plostu turot, izar krastu.

Klusas, siltas ziedoņnaktis.

Apkārt sasēd ugunskuram.
Sānis cinī Vasils sēdis,

1040 Dvesa garu, sēru dziesmu.

Vienmuļtoņos pavadīja
Vēl jo sēras dūdas skaņas.

Plostniekpulkam puisīts līdz

Dvēsles smeldzēs ietrīsēja.

*
Liellaivas.

**
Gudu — baltkrievu.

***
Kliņģeros.
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1045 Dūda, mana dūda,

Mana priecētāja,

Bij trīs dēli tēvam,

Visi Vasilīšl:

Viens gana zirgus,
1050 Viens pina vīzes,

Trešais sēd akmenī,

Dūdoja dūdu.

Dūda, mana dūda,

Mana priecētāja,
1055 Tu man viena prieku dari

Tālā svešumā.

Daugaviņā skumjas grima,
Paliem līdzi aizpeldēja,
Krastā ziedons gavilēja

1060 Zelta kārklu galiņos.

Kur tik ūdens gultnē kāpās,

Rāpās pakaļ zaļa zāle,
' Pēkšņi pļavās puķes zēla,

Ij pats ūdens pārziedēja.

1065 Visi gfāvji upes bija,
Zaniņš brauca, silē sēdis,

Tālus ceļus izmēroja,

Pļavās plūca zelta ziedus.

Krastos ziedons gavilēja,
1070 Ar Daugavu pajokoja:

Vētru grieza, jumtu grāba,

Daugaviņai pāri meta.
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Ļaudis skrēja pārbiedēti

Saņemt jele jumta drupas:
1075 Atrod jumtu visu sveiku,

Visas sirpes vēl aiz spārēm.

«Ak tu brīnums! Ak tu viesuls!

Kāds gan velns būs viņā bijis?»
— «Tas ne velns! Ar ziņu nācis

1080 Jaunais gars: nāks jauna dzīve.»

PIEGUĻNIEKI

UNSUMPURNENE

Daugav' laukus mazgājusi,
Sākas pavasara darbi:

Kalpi gāja dienas gaitu,
Zaniņš līdzi paskraidīja.

1085 Kā šo dara? Kā to dara?

Visu zēnam vajga zināt,
Nakti līdzi pieguļniekiem

Jāj uz gobu zirgus ganīt.

Uguns kuras, dūmi velkas,
1090 Mežā svešas, baigas balsis,

Daugavmiglas noslēpumi,
Goba pilna kokļu stīgu.

Puišu stāsti garu nakti

Līdzi šalko dabasskaņām:
1095 ij tie stāsti dabas skaņas,

Pilni baigu, pilni šalku.

«Kā še sēdam,» Jonis stāsta,

«Sildāmies pie ugunskura,
Tā pie uguns nesasila

uoo Toreiz poļu sumpurniete.»
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«Kā tas bija?» visi prasām,
Jonis to tik vien ij gaida:
«Ko jūs zināt? It ne nieka,»

Nokraukājās, pakasījās.

1105 «Nav tik sen, tik septiņgadi,
Kad es biju Skrudalinē,

Sumpurņi bij uzklīduši,
Mūsu zemē siši nāca.

Vienu dienu riju kūra;
1110 Pavakari atnāk kūrējs-

Lūkot, vai vēl labi kuras,

Ko viņš redz pie rijas durvīm?

Skaistu zirgu, — melns kā ūdens!

Melni segli, melnas siksnas,..
1115 Melni, spoži tēraudkāpšļi,

Acīs uguns, nasīs dūmi!

Eju klātāk, iekšā lūkot,

Šķirbā redzu: krāsnes priekšā
Sēd kāds—#*Starpā jaucas Mārtiņš:

1120
— «Tu jau pats tur klātu nebij'!»

«Klusi! klusi!» visi apsauc:

«Kas par to, vai bij vai nebij?
Lai jel Jonis stāstantāļāk!
Kas tur sēdēj' krāsnes priekšā?»

H25 Jonis drošāks turpināja:
«Redzu, sēd kāds krāsnes priekšā,
Tura rokā tā kā svārkus,

Melnus, un tie kūp kā dūmi.
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Tuvāk ieskatos: ko domā!

1130 pats tas vīrs kā pliks man liekas!

Nu, tu kungs! es nodomāju,
Ko šis bur un laiž tos dūmus?

Labi nav vairs, nu es saku:

Aizdegs mums vēl visas mājas!
1135 Projām metos sasaukt ļaudis,

Saskrej visi rungām, dakšām.

Stāvam, čukstam: zirgs sāk sprauslāt,
Šņāc un spārdās. Šķirbā skatos:

No tā trokšņa trūkstas burvis, —

1140 Ko tu teiksi: nava burvis!

Sievišķis un sumpurniene!»
— «Vai tu redz!» sauc puiši starpā.
«Jā,» teic Jonis, «melnas krēpes!

Zirga zobi, suņa nagi!

1145 Nu tik, drošākie pa priekšu,
Brukām visi rijā iekšā —»

— «Tu jau nebiji no drošiem!» —

«Klusi, ko tu jaucies starpā!»

«Murkšķi nositām kā nieku!»

1150 — «Tik daudz vīri vienu sievu!» —

«Sumpurne jau vien tik bija.»

•— «Vai tu pats to redzēj's tiki?»

«Konu pats? Bet ļaudis teica.»

■— «Lūk! ne sumpurns bij, ne siši!

1155 Poļu dumpis toreiz bija,
Dumpniece grib rijā glābties.»
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«Dumpniece nu vien gannebij;
Ja ne sumpurne, tad burve, —

Jauna tāda, skaista, balta,
H6O Bet tas skaistums bij no velna.

Un tas zirgs pats velns gan bija;
Kā viņš spēra, koda, bļāva,
Prom no līķa nevar aizvest,

Bij uz vietas jānomušī.»

1165 Mārtiņš klusi nosacīja:
— «Zirgam vairāk sirds kā ļaudīm,

Negrib atstāt savu kundzi.

Ļaudis tikai nosist tīko.»

Klusi paliek visi stāsti,
1170 Senie baigi apkārt staigā.

Zēns pie Mārča spiežas klātu:

«Vai tad vajga nosist sišus?»

SVĒTDIENA UN GRĀFS PLĀTERS

Visu nedēļ' vasardarbi, —

Zēns skrej līdzi visos darbos:

1175 Līdzi darbā, līdzi dusā,
Līdzi svētdien, vaļas brīžos.

Svētdien puiši lēni staigā,
Dzied vai spēlē armonikas,

Jokojas vai gudri pārspriež
1180 Lielus pasauls jautājumus:

Kur pa nakti paliek saule?

Cik ir liela mūsu zeme?

Kur nāk vējš? Kā ceļas lietus?

Un kur ceļas pasaul' pati?
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1185 Vējš no zemes iznāk laukā,

Jo, kurš grāvī, nejūt vēja.
Lietus esot debess sviedri,
Tā kā apsvīst logu rūtis.

Nakti saule lien aiz jūras, —

1190 Jā, bet vai tad jūra vārās?

Pasaule no ūdens ceļas, —

Bet man ceļas līdzi šaubas.

Vecais Pēters kareivs bijis;

Kopā skatām kara rīkus:

U95 Veca pistole ir tēvam:

«Kurā galā šauj, vai zini?»

Abi smejas. «Bet vai zini,

Kā bij Jankelim ar Joski?

Abi, šautni dabūjuši,
1200 Domājās to esam fleiti.

Joske saka Jankelītim:

— Blos dv, ich werd' fingerieren! —

Jankels pūš nu stobra galā,
Joske fingerēs ap gaili.

1205 Šāviens sprāgst, bet aiziet garām,
Tikai mutē pulverdūmi,
— Spuk aruse! —** nokliedz Joske,

Jankels guļ no bailēm zemē.»

Tēvam bij vēl salauzts zobens,
1210 Pēters rāda to un māca:

«Tā, lūk, uzbrūk, — tā, lūk, gainās.»
— «Kas tad šo ir pušu lauzis?» —

* Put tu, es ar pirkstiem rīkošos.
**

Spļauj laukāl
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«Vai nu turka cieta galva,
Vai nu lielgabala lode.»

1215
— «Bet vai nava tikai salauzts

Tā kā Plāteram uz galvas?» —

Zēns jau zina Plāterstāstu,

Ak, tik žēlīgu un skaistu!

Tiešām tam uz galvas zobens

1220 Tika salauzts nāves laukā.

Daugavpilī tas viss bija,

Ļaudis min vēl nāves lauku:

Plāters grāfs bij, tautas naidnieks,

Varoni min tomēr tauta.

1225 Katru svētdien dzied to dziesmu

Divi latgaliešu puiši,
Gara skaistā Plātei dziesma,

Puiši dzied to cauru dienu.

Klausoties ir allaž jāraud
1230 Zēnam līdz ar dziedātājiem,

Man vēl tagad atkal jāraud,
Cik to meldiju es velku.

Jauns vēl bij un skaists grāfs Plāters,

Kad pie kar'tavām bij jāiet,
1235 Kad bij jāmirst nevainīgam,

Uzņemoties cita vainu.

Dumpī iejaukts bija brālis —

— Viņa pilī atrod šautnes —

Sods par to ir karātavas, —

1240 Bet nupat viņš apprecējies!...
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Bet nupat viņš apprecējis
Jaunu, skaistu grāfa meitu —

Kur nu paliks jaunā sieva?

Kur nu paliks brāļa laime?

1245 Plāters jaunās iežēlojās,
Pats bij viņā iemīlējies,
Kautri slēpa savu mīlu,

Pasaudzēdams savu brāli.

Brāļa vainu ņem uz sevi!

1250 Nu to ved uz karātavām.

Stāv pie sāniem sarkans bende:

«Bende, kas še būs ar mani?»*

«Labi nebūs še ar tevi,

Pēc trim minūtēm tev jāmirst!»
1255 Zobenu tam lauž uz galvas,

Salaužot tā grāfa godu.

Kauna nāvē Plāters mira,

Visi ļaudis raudāt sāka, —

Pāri zemei laidās dziesma

1260 Vēstīt žēlo varoņgaitu.

* Šie vardi man atceras no senās Platera dziesmas.
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PAŠCELTA PASAULE

Saule sila, zeme zēla,
Cēla jaunu, krāšņu dzīvi, —

Saulei līdzi, zemei līdzi

Cēla tētis jaunu dzīvi.

1265 Tētis lika, ļaudis klausa;

Sabrauc sētā pilna ļaužu,
Saved akmeņus un mālus,
Saved brīnumgarus kokus.

«Skat tos kokus!» saka māsa:

1270 «Šurp tie nāk no baiļu celmiem, —

Nu, lūk, ceļas cirstie koki,
Kad tie tēvam mājas taisa.

Tēvam taisīja tie mājas,
Kad vēl bijām Tadenavā.

1275 Brīnums būs še, jauna dzīve,

Paša celta pasaulīte.»

Raka zemi, grieza kokus,

Tēsa, plēsa, vēla, cēla,

Kūpēj' kaļķi, klaudzēj' kapļi,
1280 Rūca zāģi, dīca dziesmas.

Vecās ēkas nostu jauca:
«Kur nu dzīvos govis, teļi?»
Kaila zeme, tukša telpa —

Tukšā cēlās jaunās ēkas.

1285 Brīnums auga katru dienu,

Dvesa saldu sveķu smaršu, —

Te būs durvis, te būs logi,
Te pār sienām jumts jau stiepjas.

Puisēns priekā brīnus vēro,

1290 Mūžam līdzi namadariem—

Paskrien laukā; redz to pašu:
Ezergalā vaļņi ceļas.
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Raka zemi, grieza kokus,

Tēsa, plēsa, vēla, cēla —

1295 «Tēti, ko tur vaļņi ceļas?»
— «Dzelžu ceļš būs dzelža zirgiem.» —

«Tēti, kādēļ dzelža zirgi?»
— «Ašāk skrien un tālāk aizskrien.

Malku ēd un izpūš dūmus.» —

1300 «Vai līdz pasaulsgalam aizskrien?»

— «Aizskrien, dēls, un aizved ļaudis.
Satiek tie, kas nesatikās,

Atved mantas, gudras ziņas.» —

«Tēt, vai vedīs mani arī?»

1305 Namadari, darbinieki,

Ne še vien ceļ jaunu dzīvi

Kalkūnē aiz dzelžu ceļa,
Fabriku vēl mūrēdami.

«Fabrika, kas ir tā tāda?»

1310 — «Darbnieki tur raugu taisa.»

«Mēs jau arī raugu taisām?»

— «Daudz tur taisa, mēs tik drusku.»

«Daudz kur liks?» — «Tie pārdos citiem.

Citi atkal citu taisa:

1315 Drēbes, kurpes, sveces, ziepes,
Pārdodot tos savstarp maina.» —

«Kādēļ netaisa sev paši
Tā kā mēs?» — «Mēs visu darām:

Prastas ziepes mums, tiem skaistas,

1320 Vienu darot, labāk iemāk.»

Pasaule arvienu plešas,
Puisēns pilns ir brīnu, bīju;
Ne nu vien par sauli brīnās —

Ij par cilvēk-pasauls-darbu.
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BADS, SVĒTKI UN MĀKSLA

1325 Namadaru, darbinieku

Katru dienu plūst pa ceļu:

«Ņemat tikai mūs pie darba,

Ij par vēderu, bez algas!

Sausie gadi, bada gadi:
1330 Mūsu zeme nedod maizes,

Kalst un sprēgā zemes lūpas,
Kaist kā ceplis saules dvaša.

Mēra gadi, sērgu gadi:
Mūsu zeme nedod dzīves,

1335 Cilvēks dilst un izlaiž elpu,
No tās elpas saslimst otris.»

Visus sarga nu no sērgas:
Vārīts ūdens, labas zāles;

Zēnu nelaiž vairs pie ļaudīm,
1340 Notālīm tas noskatījās.

Sasirgst zēnam mīlams puisis,
Atceros vēl vārdu: Cīruls,
Nelaiž dot ne balto rausi,
Ko sev zēns bij notaupījis.

1345 Trijās dienas — Cīruls mira

Kūtsaugšā uz siena cisām;

Zārkā lika naudu, šņabi,
lelika ij zēna rausi.

Vīri nopakaļ tam teica:

1350 «Cīruls ies nu dvēsļu ceļu,
Derēs ceļā nauda, šņabis,
Labāk jaunā zēna rausis.»

Daudzas rokas, darbi sokas:

Drīz ir beigta klēts un māja,
1355 Vaiņagu ceļ jumta galā,

Saimei rīko spāres svētkus.
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Griesti pilni vizulīšu,
Sasieti no salmu stiebriem,
Grīda fclāta salmu kārtu,

1360 Sienas meijām izpušķotas.

Visu atminu vēl skaidri,

Ij to grīdas salmu kārtu,

Kura slēpj, kad dzīrotāji
Grīdu piemētā un aplej.

1365 Gari galdi vidū klāti,

Pilni gaļas, maizes, alus;

Apkārt galdiem māju ļaudis,

Apakš galdiem māju suņi.

Suņus atceros visvairāk —

1370 Augumā tiem līdzīgs biju,
Cilvēki bij visi lieli,

Tie mūs, mazos, neredzēja.

Draugs man bija vecais Mardans,

Pavadīja meža ceļos,
1375 Vēlāk saplēsa to vilki,

Ilgi raudāju pēc viņa.

Amatniekos bija arī

Daiļkrāsotājs istabsienām:

Veco Mardanu tas prata
1380 Celt uz jaunu, jauku dzīvi.

Baltā lapā melnais zīmuls

Šurpu turpu paskraidīja:
Vai! kas tas? — Tas ir kā zirdziņš!
Vai! kas tas? — Tas ir kā Mardans!

1385 Gala nava zēna priekiem,
Gala nava zēna brīrriem:

Zirdziņš auļiem skrien pa ceļu,
Mardans iekodies tam astē!

Dzīvs ir Mardans! dzīvs ir Mardans!

1390 Un tas poniņš, kas man tika!

Māksla visu dzīvu dara!

Nu mēs, poniņ, tālēs jāsim!
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Šajā Raiņa kopotu rakstu izdevumā ievietoto bērnu dzejas krājumu

«Zelta sietiņš», «Puķu lodziņš», «Vasaras princīši un princītes», «Lellīte

Lolīte» pamatteksts ir to publicējums J. Raiņa kopotos rakstos «Dzīve

un darbi» (1925), krājumu «Putniņš uz zara» un «Saulīte slimnīcā» —

to pirmizdevumi, bet epa «Saules gadi» pamatteksts ir pirmpublicējums

periodikā.

Dzejoļu krājumi «Zelta sietiņš», «Puķu lodziņš», «Vasaras princīši un

princītes», «Lellīte Lolīte», «Putniņš uz zara», «Saulīte slimnīcā» nākuši

klajā laikā no 1920. līdz 1927. gadam.

Izņemot krājumu «Zelta sietiņš», visos pārējos bērnu dzejoļu krāju-

mos tiešā vai pārstrādātā veidā ievietoti ne vien 20. gados sacerēti

dzejoļi, bet arī 1908.—1911. gadā tapuši dzejoļi, kas rakstīti E. Plātesa

grāmatu apgāda (Rīgā) izdevumiem.

Laikā no 1908. līdz 1911. gadam E. Plātesa grāmatu apgāds regulāri

katru vasaru Rainim un Aspazijai uz Kastaņolu nosūtīja ārzemēs izdo-

tas bilžu grāmatas vācu, angļu, zviedru v. c. valodās. Raiņa un Aspa-

zijas uzdevums bija īsā laikā sagatavot šīm grāmatām tekstu latviešu

valodā.

Pie šī darba, spriežot pēc dzejoļu rokrakstiem, strādājuši abi dzej-

nieki, un daudzos gadījumos nav iespējams katra devumu strikti noda-

līt. Aspazijas rokrakstā vairāki bērnu dzejoļi atrodami 1908. gada ma-

nuskriptos, bet 1909.—1911. gadā gandrīz visi dzejoļi ir Raiņa rok-

rakstā. Lielākajā daļā Aspazijas rokrakstā rakstīto bērnu dzejoļu ir

Raiņa labojumi.

Ziņas par tulkošanai nosūtītām grāmatām ir visai skopas: E. Plātesa

grāmatu apgāda darbinieka Franča Voišvila rakstītajās atklātnēs un

vēstulēs 1908. gadā minēts tikai grāmatu skaits un vienas grāmatas ap-

tuvens nosaukums, 1909. un 1911. gadā korespondencē figurē vienīgi

nosūtīto grāmatu virsraksti (svešvalodās), 1910. gadā minēts tikai, ka

nosūtītas vairākas bilžu grāmatas.
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Pēc šiem datiem secināms, ka 1908.—1911. gadā uz Kastaņolu no-

sūtītas vairākas prozā rakstītas pasaku grāmatas un ap 20 bilžu grā-

matu ar dzejoļiem. Rainis un Aspazija E. Plātesa apgādam šajos četros

gados uzrakstīja daudz bērnu dzejoļu — apmēram 2000 dzejas rindu.

Rainim un Aspazijai nosūtīto bilžu grāmatu virsraksti latviešu va-

lodā nodrukāti grāmatu katalogos, ko E. Plātesa apgāds izdeva ik gadus.

Sludinājumi par grāmatu iznākšanu atkārtoti ievietoti arī tā laika pe-

riodikā. Nevienā no šīm grāmatām nav minēti ne teksta autora, ne

ilustratora, ne tulkotāja uzvārdi.

No E. Plātesa apgāda izdotajām grāmatām ar Raiņa un Aspazijas

tekstiem atrastas tikai deviņas — «Nedarbji un palaidņi allaž sodā kri-

tuši!», «Zelta jaunība», «Priekš kura?», «Priekš zēniem un meitenēm»,

«Priekš maziem ļautiņiem» (visas iznākušas 1908. g.), «Priekš naskiem

bērniem» (1909), «Jaunības prieki» (1910), «Bērnu prieki zvēru dārzā»

(1910?), «Prieki visās gadskārtās» (1911). 1 Tajās ievietotie dzejoļu teksti

ir identi vai arī ar nelielām atšķirībām no attiecīgajiem Raiņa un

Aspazijas rokrakstiem.

Raiņa arhīvā saglabājušies vēl seši dzejnieka rakstīti bilžu grāmatu

tekstu manuskripti ar šādiem virsrakstiem: «Rotaļu dārziņš» (1908),

«Saulainas dienas» (1909), «Sniega vīrs» (1910), «Ziemas prieki» (1910),

«Bērnības joki» (1911), «Jautri joki priekš jautriem ļautiņiem» (1911).

Manuskriptu virsraksti precīzi saskan ar E. Plātesa apgāda izdoto grā-

matu virsrakstiem, kādi vairākus gadus pēc kārtas minēti apgāda iz-

doto grāmatu katalogos. Grāmatas ar šādiem virsrakstiem nav izde-

vies atrast. Tā kā Raiņa manuskriptu virsraksti ir identi ar E. Plātesa

izdoto bilžu grāmatu virsrakstiem, var secināt, ka arī sešās neatrastajās

bilžu grāmatās, tāpat kā deviņās atrastajās, publicētie dzejoļi atbilst

Raiņa manuskriptu tekstam un šajās grāmatās atrodami attiecīgo dze-

joļu pirmpublicējumi.

Daļa 1908.—1911. gadā tapušo un tajā pašā laikā bilžu grāmatās

publicēto dzejoļu pārdrukāti 20. gados izdotajos bērnu dzejoļu krāju-

mos. Bilžu grāmatās iespiesto dzejoļu atbilstība pamattekstam ir da-

žāda. Nereti īss pantiņš, kas tapis 1908.—1911. gadā, 20. gados devis

Rainim ierosmi uzrakstīt būtībā citu, mākslinieciski nozīmīgu bērnu

dzejoli. Tā, piemēram, no četrrindes (bez virsraksta):

Kuras ogas sarkanas.

Zīlīte tās lasa,

Kad būs citas gatavas?

Ziņkārīgi prasa.

1 Nevienas grāmatas titullapā nav minēts iznākšanas gads, ziņas par

to šeit un turpmāk ņemtas no E. Plātesa apgāda izdoto grāmatu kata-

logiem un sludinājumiem tā laika periodikā, vairākos gadījumos —
ari

no Raiņa datējumiem manuskriptos un honorāra aplēsēm.
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izveidots dzejolis ar virsrakstu «Zīlīte ogas»;

Aši zīlīte skrien,

Pa zariņu zariem lien,

Ziņkārīgi prasa:

«Vai jau ogas sarkanas?

Vai jau gardi ēdamas?»

Gatavākās lasa.

Zīlīt, cik tev bērniņi?
«Viens un div', un vairāki,

Mazā skrien vēl basa.»

Ja agrāk sacerēts dzejolis 20. gados publicēts ar nozīmīgām satura

vai formas atšķirībām, agrāk rakstītais teksts komentāros dēvēts par

dzejoļa sākotnējo redakciju, bet 20. gados rakstītais — par galīgo re-

dakciju.

Dažos gadījumos, it īpaši 1908.—1911. gadā rakstītu bērnu dzejoļu

rokrakstiem nav datējuma un dzejoļu tapšanas laiks nosakāms tikai

aptuveni pēc dažādiem sekundāriem faktoriem.

Vairākus dzejoļus Rainis rakstījis uz viņam sūtītām bandrolēm. Tā-

dos gadījumos komentāros teikts, ka dzejolis rakstīts ne agrāk par

pasta zīmogā redzamo datumu. Ja dzejolis publicēts bilžu grāmatā, par

kuru zināms, ka tā nosūtīta Rainim 1908. gada jūlijā, bet latviešu va-

lodā nākusi klajā 1908. gada nogalē, tad dzejoļa komentāros teikts:

«Rakstīts 1908. g.r ne agrāk par jūliju.»

Vairākos gadījumos dzejoļu tapšanas laika noteikšanai izmantoti

honorāra aprēķini. No E. Plātesa grāmatu apgāda darbinieka F. Voiš-

vila vēstulēm Rainim un Aspazijai zinām, ka tekstus bilžu grāmatām

vajadzēja rakstīt steidzami, parasti — pāris nedēļu laikā. Paveicis

darbu, Rainis par to aprēķināja honorāru. Ir saglabājušās ar 1909. un

1911. gadu datētas lapiņas, kurās Rainis uzrakstījis viņam piesūtīto

grāmatu virsrakstus un tajās ietverto dzejoļu rindu skaitu publicētā
teksta, secībā, aplēsis viena gada pasūtījuma kopējo apjomu.

Arī pēc Raiņa rokraksta īpatnībām, rakstības jaunajā vai vecajā

ortogrāfijā, pēc papīra formāta un kvalitātes nereti noteikts aptuvenais

dzejoļu sacerēšanas laiks. Tādā veidā konstatēts, ka da]a bērnu dze-

joļu, kam nav datējuma, uzrakstīti pēc atgriešanās buržuāziskajā Lat-

vijā. Tādos gadījumos komentāros norādīts, ka dzejolis sacerēts «ne

agrāk par 1920. g.».

Ja 1908.—1911. gadā tapušo dzejoļu pirmpublicējumus nav izdevies

noskaidrot, bet ir zināms pamats domāt, ka tie publicēti katalogos mi-

nētajās, bet neatrastajās bilžu grāmatās, dotas ziņas par dzejoļa publi-

cējumu 20. gadu periodikā vai arī bērnu dzejoļu krājumos. Paturot
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mos nav lietots termins «pirmpublicējums», bet gan «publicējums».
Daudz bērnu dzejoļu Rainis sacerējis, gūstot ierosmi no dažādu

tautu folkloras krājumiem. Liela daļa izmantoto avotu (K. Barons.

Latvju dainas (1. d.); A. Lerhis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pa-

sakas (2. d., 3. d. 2. puse); A. Hausrath, A. Marx. Griechische Mārchen;

R. Wilhelm. Chinesische Volksmārchen; P. Hambruch. Sūdseemārchen;

A. von L6wis of Menar. Finnische und estnische Volksmārchen; L. Aur-

bacher. Ein Volksbūchlein (T. 2); P. Schonthan. Kindermund) ar dau-

dzām Raiņa piezīmēm atrodas dzejnieka bibliotēkā (mv. nr. 122149;

76004; 76005; 31105; 30915; 31205; 76120; 121212; 125485).

lerosmi bērnu dzejai Rainis radis arī vairākās citās grāmatās, kas

pieminētas viņa dienasgrāmatā, piemēram, J. Palukaiša grāmatā «2i-

burēlis», L. A. Arnima un K. Brentāno grāmatā «Des Knaben VVunder-

horn».

Ziņas par ierosmes avotiem sniegtas atsevišķu dzejoļu komentāros.
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ZELTA SIETIŅŠ

KRĀJUMATAPŠANA

«Zelta sietiņu» Rainis sakārtojis vēl Šveices emigrācijas laikā.

1919. gada nogalē, kad pēc ilgajiem trimdas gadiem pavērās iespē-

jas atgriezties dzimtenē, Raiņa daiļradē iezīmējās jauns radošas ener-

ģijas kāpinājums. 1920. gada 3. janvārī dzejnieks dienasgrāmatā ierak-

stījis: «Novembrī vai decembrī tomēr atmostas tāda darba griba, kā

gadiem nebijusi. Sāku ļoti daudz jaunu darbu.»

Viens no šādiem veiksmīgi sāktiem un sekmīgi realizētiem darbiem

ir krājuma «Zelta sietiņš» sakārtošana.

Minētā dienasgrāmatas ieraksta turpinājumā teikts: «Pirms paša jaun-

gada sākuma 26. 12. 19. nobeidzu vēl netīšām «Zelta sietiņu» ..»

No 26 krājuma dzejoļiem 1919. gada decembrī sešās dienās (16.,

19.—20., 23.—25. decembrī) sacerēti desmit jauni bērnu dzejoļi («Zelta

sietiņš», «Kaķenīte», «Vāverlte», «Zivtiņa un meitiņa», «Glomeņa pre-

cības», «Mākonīts un mākonīte», «Visi vēji», «Divpadsmit mēneši»,

«Sarkani ziedi», «Mīkla»), kā arī pabeigts jau 1908. gada 5. februārī

sāktais dzejolis «Lieldiena». Tiem pievienojot piecpadsmit jau agrāk

sacerētus dzejoļus, izveidots krājums «Zelta sietiņš». Jaunie, krājuma

kārtošanas laikā sacerētie dzejoļi nav nodalīti atsevišķi, bet izkārtoti

starp agrāk tapušajiem dzejoļiem.

Visvecākais no krājuma dzejoļiem ir 1903. gadā, domājams, vēl

Slobodskas trimdā, sacerētais dzejolis «Lielais slinkums». Pārējie ir

tapuši dažādos gadosŠveicē.

Izņemot dzejoļus «Jaunais bērziņš» (pirmpublicējums ar virsrakstu

«Nerātnis») un «Sienāzītis», kas publicēti 1910. gadā žurnālā «Jaunī-

bas Tekas», pārējie dzejoļi pirms iespiešanas krājumā nav publicēti.

Uzņemot «Zelta sietiņu» kopotos rakstos «Dzīve un darbi» (3. sēj ),

krājumam pievienots dzejolis «Atminējums».
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IZDEVUMI

Krājums «Zelta sietiņš» līdz 1925. gadam atsevišķā grāmatā iznācis

divas reizes:

Zelta sietiņš. R., A. Gulbis, [1920]. 32 lpp.
Zelta sietiņš. Otrais izdevums. R., A. Gulbis, [1932]. 32 lpp.

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

ZELTA SIETIŅŠ (7. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 25. decembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 5. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/86, bez virsraksta) un mašīnraksts

(23033/81), abi datēti ar 1919. g. 25. decembri.

CIRULĪTS (8. lpp.)

Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirmizdevumā, 6. lpp., ar virsrakstu

«Cīrulis». Ar tādu pašu virsrakstu dzejolis publicēts krājuma 2. izde-

vumā.

KAĶENĪTE (9. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 20. decembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22724/91, datēts ar 1919. g. 20. decembri,

bez virsraksta).

DANCĪTIS (10. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 5. februārī.Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirmizde-

vumā, 8. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23033/74, datēts ar 1908. g. 5. februāri, bez

virsraksta).

KĀRLĪTIS (11. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1907. g. 8. novembrī, vienā dienā ar dzejoļiem

«Drošprātis» un «Visi desmit». Visu triju dzejoļu melnraksti ir uz vie-

nas lapiņas, datējums tikai pie pirmā dzejoļa «Visi desmit». Pirmpub-

licējums «Zelta sietiņa» pirmizdevumā, 9. lpp.

Saglabājies melnraksts (22723/3, datēts ar 1907. g. 8. novembri) un

tīrraksts (23033/89), abi' bez virsraksta.
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VERSĪTS ĀBOLĀ (12. lpp.)

Vispirms sacerēta 1.—2. rinda, to sacerēšanas laiks nav zināms,
3.-6. rinda sacerēta 1916. g. 4. augustā. Pirmpublicējums «Zelta sie-

tiņa» pirmizdevumā, 10. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23033/78, 3.-6. rinda datēta ar 1916. g.

4. augustu) un mašīnraksts ar kopiju (23033/85—86), visi bez virs-

raksta.

SIENĀZITIS (13. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums JT, 1910, 11. nr.,

322. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (23033/72, datēts ar 1907. g. 3. jūliju, bez virs-

raksta).

VĀVERĪTE (14. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 24. decembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 12. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/85, datēts ar 1919. g. 24. decembri,

bez virsraksta).

VĒZĪTIS (15. lpp.)

Vispirms sacerēta 5.—8. rinda, to sacerēšanas laiks nav zināms,

I—4. un 9.—12. rinda sacerēta 1916. g. 2. augustā. Pirmpublicējums

«Zelta sietiņa» pirmizdevumā, 13. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/77, 1.—4. un 9.—12. rinda datēta ar

1916. g. 2. augustu, bez virsraksta).

KARA KUNGS (16. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 3. maijā. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirmiz-

devumā, 14. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/76, datēts ar 1912. g. 3. maiju, sākot-

nēji bez virsraksta, vēlāk ar virsrakstiem «Kukains», «Kara kungs»),

ZĪLĪTE (17. lpp.)

Pie dzejoļa strādāts 1918. g. 28. maijā. Pirmpublicējums «Zelta sie-

tiņa» pirmizdevumā, 15. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/79, datēts ar 1918. g. 28. maiju, bez

virsraksta).
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LAKSTĪGALA (18. lpp.)

5.—8. rinda sacerēta 1918. g. 28. maijā, 1.—4. rinda sacerēta vēlāk,

to sacerēšanas laiks nav zināms. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirm-

izdevumā, 16. lpp.

Saglabājies 5.-8. rindas melnraksts (23033/80, datēts ar 1918. g.

28. maiju, bez virsraksta).

ZIRŅA BĒRNI (19. lpp.)

Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirmizdevumā, 17. lpp,

ZIVTIŅA UN MEITIŅA (20. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 23. decembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 18. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/83, datēts ar 1919. g. 23. decembri,

bez virsraksta).

GLOMEŅA PRECĪBAS (21. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 19. decembri. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 19. lpp.

Saglabājies melnraksts (22724/92, datēts ar 1919. g. 19. decembri, bez

virsraksta).

Glomenis — gliemezis.

LiELDIENA (22. lpp.)

1.—8. rinda un 10. rinda sacerēta 1908. g. 5. februārī, 9., 11.—

18. rinda — 1919. g. 24. decembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 20. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/75, 1.—8. rinda un 10. rinda datēta

ar 1908. g. 5. februāri, 9., 11.—18. rinda — ar 1919. g. 24. decembri,

bez virsraksta).

DROŠPRĀTIS (23. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1907. g. 8. novembrī, vienā dienā ar dzejoļiem

«Kārlītis» un «Visi desmit». Visu triju dzejoļu melnraksti ir uz vienas

lapiņas, datējums tikai pie pirmā dzejoļa «Visi desmit». Pirmpublicē-

jums «Zelta sietiņa» pirmizdevumā, 21. lpp.

Saglabājies melnraksts (22723/3) un tīrraksts (23033/88), abi bez

virsraksta.

JAUNAIS BĒRZIŅŠ (24. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 20. septembrī. Pirmpublicējums JT, 1910, 4. nr.,

271. lpp., ar virsrakstu «Nerātnis» un citām atšķirībām no pamatteksta.
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Saglabājies melnraksts (22723/4) un tīrraksts (23033/73), abi datēti

ar 1907. g. 20. septembri, bez virsraksta.

VISI DESMIT (25. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 8. novembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirm-

izdevumā, 23. lpp.

Saglabājies melnraksts (22723/3, datēts ar 1907. g. 8. novembri, bez

virsraksta) un tīrraksts (23033/87).

LIELAIS SLINKUMS (26. lpp.)

Sacerēts 1903. g. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirmizdevumā,

24. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23033/71, datēts ar 1903. g., bez virsraksta).

MĀKONĪTS UN MĀKONITE (27. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 20. decembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (22724/93, datēts ar 1919. g. 20. decembri,

bez virsraksta).

VISI VĒJI (28. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 23. decembrī. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 26. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/84, datēts ar 1919. g. 23. decembri,

bez virsraksta).

DIVPADSMIT MĒNEŠI (29. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 16. decembri. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 27.-28. lpp.
Saglabājies uzmetums (23033/82), melnraksts (23033/81, datēts ar

1919. g. 16. decembri), abi bez virsraksta, un mašīnraksts (23033/70).

SARKANI ZIEDI (30. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 19. decembri. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 29. lpp.

Saglabājies melnraksts (22724/94, datēts ar 1919. g. 19. decembri,

bez virsraksta).

VIENS PATS (31. lpp.)

1.—2. rinda un 11.—26. rinda sacerēta ne agrāk par 1907. g. ok-

tobri. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa» pirmizdevumā, 30.—31. lpp.



Saglabājies 1.—2. rindas un 11.—26. rindas melnraksts (23029/31)

un visa dzejoļa tīrraksts (22724/95), abi bez virsraksta. Melnraksts ir

uz vienas lapiņas ar tajā pašā laikā sacerētu dzejoļu «Lietus līst» un

«Vecmātes dziesma» melnrakstiem. Zem tīrraksta teksta ir Raiņa pie-

zīme jaunajā ortogrāfijā: «Beigu vārds gari novelkams.»

Novērsta kļūda 10. rindā — «cirvja» labots par «cirvju».

MĪKLA (33. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 25. decembri. Pirmpublicējums «Zelta sietiņa»

pirmizdevumā, 32. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/86, datēts ar 1919. g 25. decembri,

bez virsraksta).

ATMINĒJUMS (34. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1924. g., kad Rainis kārtoja DzD 3. sējumu.

Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 110. lpp.

Saglabājies tīrraksts (139031), kas rakstīts uz krājuma «Zelta sie-

tiņš» pirmizdevumā trešā vāka. Uz šī paša krājuma titullapas Rainis

uzrakstījis «Trešais izdevums». Priekšvārdā krājumam ir Raiņa norāde:

«Šis izdevums ir nepārgrozīts, tikai pašās beigās pielikts mazs dzejo-

līts» (139031/3).
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PUĶU LODZIŅŠ

KRĀJUMA TAPŠANA

Krājums «Puķu lodziņš» tapis ilgākā laika posmā — no 1920. gada

decembra, kad atzīmētas pirmās ieceres jaunam bērnu dzejoļu krāju-

mam, līdz 1922. gada beigām.

Netiešu ierosinājumu sagatavot izdošanai jaunu dzejoļu krājumu

bērniem Rainim devis grāmatizdevējs J. Rapa.
1 Pēc tikšanās ar viņu

Rainis dienasgrāmatā 1920. gada 8. decembrī ierakstījis, ka J. Rapa

«grib grāmatu no manis — solīju» 2
.

Drīz pēc šīs sarunas — 1920. gada 24. decembrī — Rainis iekārto

vāciņus ar virsrakstu «Dimanta sietiņš» (23029/1), kurā ievietot darbus

nākamam bērnu dzejoļu krājumam. Krājums ar šādu virsrakstu nav

sakārtots.

Paiet gandrīz divi gadi, un 1922. gada 2. septembrī Rainis saņem

J. Rapas vēstuli, kurā teikts: «ledrošināmies griezties pie Jums ar at-

kārtotu lūgumu uzticēt mums izdošanai kādu Jūsu jaunāku darbu, ku-

ram mēs censtos dot glītu ietērpu» (22418/2).
Atbildē Rainis raksta, ka pašreiz viņam gan neesot neviena pilnīgi

pabeigta darba, bet pāris mēnešu laikā būtu iespējams sagatavot un

iesniegt izdevējam vairākus manuskriptus, starp tiem «Bērnu grāmatu»

(88125). Vēstulē J. Rapam Rainis norāda, ka «Bērnu grāmatā» būtu

«oriģināli un tulkojumi, kuri pa lielākai daļai parādījās izkaisīti dažā-

dos Plātesa firmas izdevumos. Ilustrācijas pie dažiem bij toreiz klāt, un

laikam būs iespējams dabūt klišejas vai akmeņus firmas noliktavās»

(86776).
No visiem Raiņa priekšlikumiem izdevēju visvairāk ieinteresē dze-

joļu krājums bērniem. Pret veco, jau redzēto ilustrāciju atkārtotu iz-

1
Raiņa vēstule J. Rapam 1920. g. 1. decembrī.

2

Citēts pēc žurnālā «Atpūta». (1930, 294. nr.) publicētā teksta. Šī

perioda dienasgrāmatas rokraksti nav atrasti.
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lietošanu J. Rapa 1922. gada 20. septembrī rakstītā vēstulē Rainim

iebilst un apsola parūpēties par «jaunu, labāku ilustrējumu».

Saņēmis J. Rapas vēstuli, Rainis kādā radāmo domu lapiņā 22. sep-

tembrī atzīmē, ka «Bērnu grāmatā» uzņemami kā vecie, t. i., no 1909.

līdz 1911. gadam sacerētie, tā arī jaunie, pēc «Zelta sietiņa» iznākša-

nas (1920—1922) tapušie dzejoļi. Raiņa pierakstā minēti iespējamie krā-

juma virsraksti — «Jātnieks uz varavīksnas», «Ritu rita» (23033/31),
bet 23. decembrī Rainis dienasgrāmatā ierakstījis, ka jaunais krājums

sauksies «Puķu lodziņš».1

Krājuma sastādīšanu Rainis, domājams, pabeidzis līdz 1922. gada

beigām, jo krājuma rokrakstos nav datējumu, kas liecinātu par tajā

uzņemto dzejoļu sacerēšanu pēc 1922. gada novembra.

Krājumā uzņemti 50 dzejoļi. Visintensīvāk Rainis pie krājuma dze-

joļu sacerēšanas strādājis 1922. - gada oktobrī un novembrī, kad radu-

šies 24 jauni dzejoļi un pārstrādāti arī agrāk rakstītie. 17 dzejoļi rak-

stīti laikā no 1907. līdz 1911. gadam un publicēti dažādās E. Plātesa

apgāda izdotās bilžu grāmatās. Vairākos gadījumos bilžu grāmatās pub-

licētais teksts atšķiras no «Puķu lodziņā» publicētā teksta.

Vairāki 20. gados sacerēti dzejoļi pirms uzņemšanas krājumā jau

publicēti 20. gadu periodikā, galvenokārt A. Jesena izdotajos žurnālos

«Jaunības Tekas» un «Mazās Jaunības Tekas».

Krājumam vajadzēja iznākt 1923. gadā. Neparedzēti ilgi ievilkās

«Puķu lodziņa» ilustrāciju izgatavošana, kuras pēc mākslinieka

N. Strunkes zīmējumiem iespieda ārzemēs. Krājums iznāca tikai 1924.

gada novembra sākumā.

IZDEVUMI

Puķu lodziņš. R.f «Valters un Rapa», 1924. 56 lpp.

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

RIPULIS (39. lpp.)

Sākotnējā redakcijā sacerēts 1910. g., galīgajā redakcijā — ne

agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1924

8 nr.r 94. lpp.

1 1922. g. vasarā Rainis domā par lugu «Puķu lodziņš». Lugu,
kā secināms no 1922. g. 25. jūnijā rakstītām piezīmēm (22749/22),
Rainis bija nodomājis izveidot no bērnu dzejoļiem, paplašinot «Zelta

sietiņu» ar vairākiem citiem bērnu dzejoļiem. Dzejnieks lugā bija iece-

rējis izmantot J. Vītola komponēto mūziku. Šī iecere netika realizēta.
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Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123814/7, bez virs-

raksta) un sākotnējās redakcijas tīrraksts, kurā vēlāk uzrakstīta galī-

gās redakcijas 1.—4. rinda (22745/48, bez virsraksta, 5.—8. rinda da-

tēta ar 1910. g.).

BRĀLĪTIS UN NAZĪTIS (40. lpp.)

Sākotnējā redakcijā sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju, galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

JT, 1923, 12. nr., 464. lpp., ar virsrakstu «Brālītis un māsiņa».

Saglabājušies divi sākotnējās redakcijas tīrraksti bez virsraksta

(22766/34; 22724/100, kurā vēlāk uzrakstīta galīgās redakcijas 1., 5.—

6. rinda) un galīgās redakcijas tīrraksts (23029/9).

LIETUS LĪST (41. lpp.)

1.—6. rinda sacerēta ne agrāk par 1907. g. oktobri, 7.—12. rinda —

ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums «Puķu lodziņa» pirmizdevumā,

5. lpp.

Saglabājies 1.—6. rindas melnraksts (23029/31, bez virsraksta), I.—

6. rindas tīrraksts (22738/26, sākotnēji bez virsraksta, vēlāk ar virs-

rakstu «Pie kroga») un visa dzejoļa tīrraksts (22738/12, sākotnēji bez

virsraksta).

VIENS, DIVI, TRĪS (42. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1924, 2. nr., 96. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/107) un tīrraksts (23033/58), abi bez

virsraksta.

ČIGĀNA SKAITĪŠANA (43. lpp.)

Pirmpublicējums «Puķu lodziņa» pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23029/10).

Dzejolī atdarināta Latvijas čigānu sarunvaloda.

DZIMUMDIENA (44. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 2. nr.,

65. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22979/3, datēts ar 1922. g. 15. novembri, bez

virsraksta) un tīrraksts (23029/11).

MIELASTS UN VIESI (45. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums «Gada grāmatā

Latvijas darba tautai ar kalendāriju 1924. gadam», 29. lpp. Tas nedaudz

atšķiras no pamatteksta.
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Saglabājies melnraksts (22979/3, datēts ar 1922. g. 15. novembri, bez

virsraksta).

SASISTĀ KRŪZE (46. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1910. g. Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jau-

nības prieki», [1910], 5. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (123814/1, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22724/97, bez virsraksta; 22738/15).

PUĶU LASĪTĀJI (47. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Priekš kura?», [1908], 6.—7. lpp., bez virsraksta un ar citām

atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (123846/8, bez virsraksta), divi tīrraksti

(22724/7 un 22979/10) un publicējuma izgriezums no MJT, 1924, 6. nr.,

350. lpp. (22738/13).

ŠŪPOLES (48. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Publicējums MJT, 1924,

4. nr., 193. lpp.

Saglabājies melnraksts (123846/3, bez virsraksta) un tīrraksts

(23029/14, ar virsrakstiem «Augšā, lejā!», «Šūpoles»).

DZĪVOKĻU TRŪKUMS (49. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1910. g., galīgajā redakcijā —

ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums Scd, 1923,

169. nr., 4. aug. Tas nedaudzatšķiras no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123814/7) un tīrraksts

(22745/48—49, datēts ar 1910. g.), abi bez virsraksta, galīgās redakcijas

tīrraksts (23029/13) un pirmpublicējuma izgriezums no Scd ar Raiņa

piezīmēm (23029/12).

JAUNSAIMNIEKI (50. lpp.)

5.—16. rinda sacerēta 1910. g., 1.—4. rinda — 1922. g. 8. novem-

brī. Visa dzejoļa pirmpublicējums Scd, 1923, 170. nr., 5. aug. Tas ne-

daudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies 5.—16. rindas melnraksts (123814/2, bez virsraksta), divi

5.—16. rindas tīrraksti (22745/47, datēts ar 1910. g., bez virsraksta;

22738/27), 1.—4. rindas tīrraksts (23029/20, datēts ar 1922. g. 8. novem-

bri) un visa dzejoļa tīrraksts (22760/135),
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PAVASARA GANĪBAS (53. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 7. novembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 4. nr.,

215. lpp., ar virsrakstu «Pavasara ganībās» un citām atšķirībām no pa-

matteksta.

Dzejoļa 8. un 10. rindai izmantots jau agrāk sacerēts teksts. Sagla-

bājies tā melnraksts (22927/88) un tīrraksts (22738/26), abi bez virs-

raksta.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22979/6, datēts ar 1922. g.

7, novembri, bez virsraksta) un tīrraksts (22724/8, ar virsrakstu «Pa-

vasara ganībās»),

DOD ĒST (54. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 7. novembrī. Pirmpublicējums «Gada grāmatā Lat-

vijas darba tautai ar kalendāriju 1924. gadam», 30. lpp.

Saglabājies uz vienas lapiņas rakstīts uzmetums un melnraksts

(22979/6), abi datēti ar 1922. g. 7. novembri, bez virsraksta.

Pirmpublicējuma 6. rindā ieviesusies kļūda — vārda «pierunā» vietā

nodrukāts «parunā». Krājuma «Puķu lodziņš» pirmizdevumā (16. lpp.)

kļūda novērsta.

ZOSU SARUNA (55. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 1. nr.,

60. lpp.

Saglabājies melnraksts (22979/3, datēts ar 1922. g. 15. novembri, bez

virsraksta).

VABULĪTE (56. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Publicējums «Puķu lodziņa»

pirmizdevumā, 18. lpp.

Saglabājies melnraksts (123846/5, bez virsraksta un apakšvirsraksta)

un divi tīrraksti (22979/5 un 23033/59, abi bez apakšvirsraksta, pirmais

bez virsraksta, otrais — sākotnēji bez virsraksta).

Melnrakstā un tīrrakstā (22979/5) ir Raiņa piezīme: «Iz vācu

tautas dziesmu krāj. «VVunderhorn».» Te Rainis brīvi atdzejojis

vācu tautas dziesmu «Maikāferlied» (Des Knaben VVunderhorn. Alte

deutsche Lieder, gesammelt von L. A. von Arnim und Clemens Bren-

tano. Drei Teile m einem Bande. Leipzig, 1906, 867. lpp.),

PAVASARA UN DZENIS (57. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 21. novembri. Pirmpublicējums MJT, 1924, 4. nr.,

200. lpp.



Saglabājies melnraksts (22738/28, datēts ar 1920. g. 21. novembri,

bez virsraksta).

Dzejolī izmantota latviešu tautas dziesma par dzeni (LD, 1. sēj.,

2453).

PUTNIŅŠ UN KRĀTIŅŠ (58. lpp.)

Sākotnējā redakcijā sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju, galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g Galīgās redakcijas pirmpublicējums

MJT, 1924, 7. nr., 47. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123846/3) un tīrraksts

(23029/14), abi bez virsraksta, un galīgās redakcijas pirmpublicējuma

izgriezums (22738/18).

KUCĒNIŅI (59. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1910. g. Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jau-

nības prieki», [1910], 4. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (123814/5, bez virsraksta), divi tīrraksti

(22724/97, bez virsraksta; 22738/17) un publicējuma izgriezums

(22738/14).

JĀNĪTS ZAĶU MEDĪBĀS (60. lpp.)

3.—5. rindas sacerēšanas laiks nav zināms, pārējās rindas uzrak-

stītas ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums MJT, 1924, 2. nr., 75. lpp.,

ar virsrakstu «Jānītis zaķu medībās».

Saglabājies 3.—5. rindas melnraksts (22927/88, bez virsraksta) un

visa dzejoļa tīrraksts (22738/19, ar virsrakstiem «Zaķa medībās», «Jā-

nīts zaķu medībās»).

LĀCIS (61. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 21. novembrī. Pirmpublicējums krājumā «Zīlīte»,

1, 1920, 45. lpp., ar virsrakstu «Lācītis».

Saglabājušies divi tīrraksti (22738/29, datēts ar 1920. g. 21. no-

vembri, bez virsraksta; 22738/20).

BALTĀ ĶĒVE (62. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1923, 175. nr., 11. aug., ciklā «No bērnu balā-

dām». Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājusies pirmpublicējuma korektūra (23029/15) ar Raiņa labo-

jumiem. Korektūrā un pirmpublicējumā dzejolim trūkst 14. rindas.
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Visa dzejoļa teksts pirmo reizi publicēts krājuma «Puķu lodziņš» pirm-

izdevumā, 24. lpp.

PELĪTE (63. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 29. janvārī. Pirmpublicējums «Puķu lodziņa» pirm-

izdevumā, 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (22723/9, datēts ar 1921. g. 29. janvāri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22738/21).

SLUDINĀJUMS AVĪZE (64. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 7. novembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 3. nr.,

184. lpp. Pirmpublicējumā un publicējumā J. Raiņa «Dzejoļu izlasē sko-

lai» (1924, 7.—8. lpp.) ir kļūda — 3. rindā vārda «josliņām» vietā no-

drukāts «jostiņām». Sākot ar krājuma «Puķu lodziņš» pirmizdevumu

(26. lpp.), kļūda novērsta.

Saglabājies melnraksts (22723/10, datēts ar 1922. g. 7. novembri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22760/133).

GRĀMATA (67. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 13. novembrī. Pirmpublicējums Scd, 1923, 182. nr.,

19. aug. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/25, datēts ar 1922. g. 13. novembri,

bez virsraksta).

Dzejolī izmantota latviešu tautas mīkla «Kas izteic visu bez mēles?»

(TpvAu OTAeAa, kh. 6. MaTepnaAbi no 3THorpacpnH

AaTbimcKoro nAeMeHH. IJoa peA- Si. TpeŪAaHAa. M., 1881, 60. lpp.).

JĀPALĪDZ BIEDRIM (68. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 17.-18. novembrī. Pirmpublicējums Scd, 1923,

168. nr., 3. aug. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22979/3, datēts ar 1922. g. 17.—18. novem-

bri, bez virsraksta) un tīrraksts (22724/9).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 13. rindā — «palīdz» labots par «pa-

līdzi».

BRENCĪTIS (69. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 5. septembrī, 1922. g. 9. novembrī. Pirmpublicē-

jums Scd, 1923, 188. nr., 26. aug. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22724/10, datēts ar 1908. g. 5. septembri)

un tīrraksts (23029/8, datēts ar 1922. g. 9. novembri), abi bez virs-

raksta.
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TRAMS (70. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 8. novembrī. Pirmpublicējums Scd, 1923, 212. nr.,

23. sept. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23186/1, datēts ar 1922. g. 8. novembri, bez

virsraksta) un tīrraksts (23033/61).

MOSU BRĀĻI (71. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 14. novembrī. Pirmpublicējums JZ, 1923, 164. nr.,

30. jūl., ar virsrakstu «Bērnu sveiciens lietaviešiem».

Saglabājies melnraksts (23033/56, datēts ar 1922. g. 14. novembri,

bez virsraksta).

Dzejolī izmantots latviešu tautas dziesmas motīvs (LD, 1. sēj., 2207).

Dzejohs publicēts sakarā ar Lietuvas sabiedrisko un kultūras darbi-

nieku delegācijas viesošanos Rīgā no 1923. gada 20. jūlija līdz

1. augustam.

«Valio Lietuva!» (lietuviešu vai.) — «Lai zeļ Lietuvai»

MŪSU LABIE KAIMIŅI (72. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 14. novembrī. Pirmpublicējums «Puķu lodziņa»

pirmizdevumā, 32. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/56, datēts ar 1922. g. 14. novembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22738/38, ar virsrakstiem «Mūsu kaimiņi»,

«Mūsu labie kaimiņi»).

«elagu Eesti» (igauņu vai.) — «lai dzīvo Igaunija».
«Elākoon Suomi» (somu vai.) — «Lai dzīvo Somija»,

KUĢENIEKS (73. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 13. novembrī. Pirmpublicējums JT, 1924, 1. nr.,

34. lpp., ar virsrakstu «Kuģinieks» un citām atšķirībām no pamatteksta,

Saglabājies melnraksts (22738/25, datēts ar 1922. g. 13. novembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22738/22—23).

VECLAIKU MEISTARA NEDĒĻA (74. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 9. novembrī. Pirmpublicējums Scd, 1923, 178. nr„

15. aug.

Saglabājies melnraksts (22979/4, datēts ar 1922. g. 9. novembri, ar

virsrakstiem «Kurpnieka nedēļa», «Veclaiku meistara nedēļa»).

Domājams, ierosmi dzejoļa sacerēšanai Rainis guvis no latviešu folk-

lora pazīstamajiem skaitāmajiem pantiņiem par nedēļas dienām

I, sēj., 2217).
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SKAISTPUISĪTIS (77. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 13. novembri. Pirmpublicējums JT, 1924, 1. nr.,

78. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/25, datēts ar 1922. g. 13. novembri,

bez virsraksta).

SIRDS PUTEKLĪTS (78. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1923, 169. nr., 4. aug., ciklā «No bērnu dze-

jām».

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (86661/1, virs teksta Raiņa

rakstīta piezīme «Bērni»), melnraksts (22725/11, bez virsraksta) un

pirmpublicējuma korektūra (22738/33).

Korektūrā un pirmpublicējumā dzejolim trūkst 16. rindas. Pilns dze-

joļa teksts pirmo reizi publicēts krājuma «Puķu lodziņš» pirmizde-

vumā, 36. lpp.

ES TIK TĀPAT (79. lpp.)

Pirmpublicējums «Puķu lodziņa» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22724/11).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 1. rindā — «atšķiebtas» labots par

«atšiebtas».

MEITIŅA PIE LOGA (80. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1910. g. Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jaunī-

bas prieki», [1910], 6. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (123814/4) un tīrraksts (22724/97), abi bez

virsraksta.

BĀRENĪTE (81. lpp.)

9.—12. rinda sacerēta 1922. g. 9. novembrī. Pirmpublicējums JZ,

1923, 169. nr., 4. aug., ciklā «No bērnu dzejām». Tas nedaudz atšķi-

ras no pamatteksta.

Saglabājies 9—12. rindas melnraksts (22738/40, datēts ar 1922. g.

9. novembri, bez virsraksta) un pirmpublicējuma korektūra (23029/16).

VECMĀMIŅA (82. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 19. decembrī. Pirmpublicējums J. Raiņa «Dzejoļu
izlasē skolai», 1924, 6. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22724/12, bez virsraksta) un mašīnraksts

(23033/57, ar virsrakstiem «Vecīte», «Vecmāmiņa»), abi datēti ar

!919. g. 19. decembri, un tīrraksts (22760/134).
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ĪSAS DIENAS (83. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 12. novembrī. Pirmpublicējums «Gada grāmatā

Latvijas darba tautai ar kalendāriju 1924. gadam», 29. lpp., ar virsrak-

stu «īsas dienas».

Saglabājies melnraksts (22979/7, datēts ar 1922. g. 12. novembri, bez

virsraksta).

VELA VAKARA (84. lpp.)

Sacerēts 1910. g. Publicējums JZ, 1923, 169. nr., 4. aug., ciklā «No

bērnu dzejām».

Saglabājies melnraksts (123814/8), tīrraksts (22745/46—47, datēts ar

1910. g.), abi bez virsraksta, un korektūra (23033/66).

PAMĀCĪBA PAR MĒNESI UN ZVAIGZNĒM (85. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 14. novembrī. Pirmpublicējums JZ, 1923, 169. Dt,

4. aug., ciklā «No bērnu dzejām».

Saglabājies melnraksts (23033/60, datēts ar 1922. g. 14. novembri,

bez virsraksta).

EGLĪTE — PRINCESE (86. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 31. oktobrī. Pirmpublicējums JZ, 1923, 181. tir.,

18. aug., ciklā «Jaunības balādas».

Saglabājies melnraksts (23033/55, datēts ar 1922. g. 31. oktobri, bez

virsraksta) un pirmpublicējuma korektūra (23029/17).

PASAKAS PAŠAS NESAKĀS (87. lpp.)

Rokrakstos (22743/9, 23033/62) nodaļas virsrakstā ir vārds «nesa-

kas». Krājuma «Puķu lodziņš» pirmizdevumā (46. lpp.) ieviesusies kļūda

«nesākas». Kļūda pārņemta arī DzD, 3. sēj., 161. lpp.

GANA BĒRES (89. lpp.)

19.—58. rinda sacerēta 1922. g. 9. novembrī. Pirmpublicējums MJT,

1924, 2. nr., 76.—78. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (23033/65, ar virsrakstu «Ganiņa bēres»),

19.-58. rindas melnraksts (23033/65, datēts ar 1922. g. 9. novembri),

1.—8. rindas tīrraksts (22725/11, ar virsrakstu «Ganiņa bēres») un visa

dzejoļa tīrraksts (23033/62—64).

Dzejoļa 1. daļā gandrīz burtiski izmantota latviešu tautas dziesma

par gana bērēm (LD, 1. sēj., 2692), 3. daļā — motīvi no latviešu tau*
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tas dziesmas par putnu kāzām (LD, 1. sēj., 2686, ar var.). Pēdējais pants

(55.—58. rinda) ir dzejā uzrakstīta populārā latviešu pasaku noslēguma

formula.

SKRIEŠANAS (92. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 13. novembri. Pirmpublicējums JZ, 1923, 181. nr.,

18. aug., ciklā «Jaunības balādas».

Saglabājies melnraksts (22979/9, datēts ar 1922. g. 13. novembri,

bez virsraksta) un pirmpublicējuma korektūra (23033/67).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka par eža un zaķa skriešanos.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 4. rindā — «puteklis» labots par

«puteklis».

EZIS (93. lpp.)

Pie dzejoja strādāts 1922. g. 12. novembri. Pirmpublicējums JZ,

1923, 175. nr., 11. aug., ciklā «No bērnu balādām». Tas atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/39), 1.—15. rindas tīrraksts (23029/19,

datēts ar 1922. g. 12. novembri), abi bez virsraksta, un pirmpublicē-

juma korektūra (23029/18).

Korektūrā, pirmpublicējumā un krājuma «Puķu lodziņš» pirmizde-

vumā dzejolim trūkst 48. rindas. Pilns dzejoļa teksts pirmo reizi

iespiests DzD, 3. sēj., 165.—166. lpp.

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Ezis» (LP, 5. sēj., 50. lpp ).

SAULE UN MĒNESS (95. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 12. novembrī. Pirmpublicējums JZ, 1923, 181. nr.,

18. aug., ciklā «Jaunības balādas». Tas nedaudz atšķiras no pamat-

teksta.

Saglabājies melnraksts (22979/2, datēts ar 1922. g. 12. novembri,

bez virsraksta) un pirmpublicējuma korektūra (22738/36).

Dzejolī izmantoti latviešu mitoloģijas tēli
—

saules meita un mēness

puisis.

RUDENS — RŪĶIS (97. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 21. novembrī. Pirmpublicējums krājumā «Zīlīte»,

1, 1920, 47. lpp., ar virsrakstu «Rudens un ziema» un citām atšķirībām

no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/37, datēts ar 1920. g. 21. novembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22738/24).



LIETUS SIEVAS (9a lpp.)

1.—9. rinda sacerēta 1922. g. 17.—18. novembrī. Visa dzejoja pirm-

publicējums JZ, 1923, 157. nr., 21. jūL, ciklā «Jaunības balādas».

Saglabājies 1.—9. rindas melnraksts (22979/3, datēts ar 1922. g.

17.—18. novembri, ar virsrakstu «Pērkoņrati»).

MĀSAS (99. lpp.)

1.—8. rinda sacerēta 1922. g. 17. novembrī. Visa dzejoja pirmpub-

licējums JZ, 1923, 157. nr., 21. jūl., ciklā «Jaunības balādas».

Saglabājies 1.—9; rindas melnraksts (22979/3, datēts ar 1922. g.

17. novembri, bez virsraksta).

ZIEMAS KAUJA (100. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 8. novembrī. Pirmpublicējums JZ, 1923, 157. nr„

21. jūl., ciklā «Jaunības balādas». Tas nedaudz atšķiras no pamat-

teksta.

Saglabājies melnraksts (22979/8, datēts ar 1922. g. 8. novembri, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantotas latviešu tautas dziesmas (LD 1. sēj., 2870, 2871,

2874, 2880).
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VASARAS PRINCĪŠI UN PRINCĪTES

KRĀJUMA TAPŠANA

1923. gada vasarā, 18.—20. augustā, Rīgā notiek I Latvijas biblio-

tekāru kongress, kurā piedalās ari Rainis. Kā liecina ieraksti Raiņa

dienasgrāmatā 1923. gada 19. un 20. augustā, kongresa dienās E. Birz-

nieks-Upītis informē dzejnieku, ka A. Jesena izdotie žurnāli «Jaunības

Tekas» un «Mazās Jaunības Tekas» katru mēnesi labprāt publicētu

Raiņa bērnu dzejoļus. Gada beigās dzejoļus ar tiem pievienotām ilustrā-

cijām varētu sakārtot un izdot atsevišķās grāmatās.

Nedēļu vēlāk, domājot par tuvākajā laikā rakstāmiem un pabeidza-

miem darbiem, Rainis piemin ari turpmāko sadarbību ar A. Jesenu.

1923. gada 26. augustā Rainis dienasgrāmatā ieraksta, ka žurnālos

«Jaunibas Tekas» un «Mazās Jaunības Tekas» tiks drukāti «man ik

mēnesi 2 bērnu dzejoļi ar zīmējumiem. Tad gada galā grāmatu uz

2—3 loksnēm..». Tātad izdevēja A. Jesena priekšlikumu Rainis labprāt

pieņēmis.

1924. gadā dažādos periodiskos izdevumos, visvairāk žurnālos «Ma-

zās Jaunības Tekas» un «Jaunības Tekas», nodrukāts tuvu pie simts

Raiņa bērnu dzejoļu. Vēlāk tie uzņemti grāmatās «Vasaras princīši un

princītes», «Lellīte Lolīte» un citos bērnu dzejoļu krājumos.

1924. gada vasarā un rudenī Rainis intensīvi nodarbojas gan ar

jau publicētu, gan tikko sacerētu bērnu dzejoļu sakārtošanu izdošanai

atsevišķos krājumos. 1924. gada 18. septembrī Raiņa dienasgrāmatā at-

rodams ieraksts: «Ceļos 1/2 7, kārtoju bērnu dzejoļus, neeju uz teātri,

iznāks «Lolīte» 2 loksnes, «Princešu pasakas» 4 loksnes, jau gatavs

viss, jādabon zināt, cik Rapam.»

Raiņa piezīmēs minēti vairāki krājuma virsraksta varianti — «Prin-

cīša gadiņi», «Princīša vasaras», «Princesītes pastāstiņi» v. c. Kad

dzejnieks izvēlējies virsrakstu «Vasaras princīši un princītes», nav

zināms.



400

Krājums «Vasaras princīši un princītes» jau bija nodots

A. Jesenam, kad 1924. gada novembra sākumā «Valtera un Rapa* 1
apgādā iznāca «Puķu lodziņš». Tā kā abos krājumos daļa uzņem:

dzejoļu atkārtojās, tad, lai novērstu krājumu satura daļēju dublēšanu

Rainis steidz kādreiz no krājuma «Puķu lodziņš» manuskripta izņemfi

un krājumā «Vasaras princīši un princītes» ievietoto dzejoju vietā uz-

rakstīt jaunus. «Šodien strādāju, lai dotu jaunus dzejojus to vietā, kas

«Puķu lodziņā»,» atzīmēts dzejnieka dienasgrāmatā 1924. gada 11. no-

vembrī.

12. novembrī Rainis ieraksta dienasgrāmatā: «Strādāju pie bērnu

dzejoļiem.» Darbs pie krājuma tiek turpināts arī 14. novembrī, kad

Rainis vēlreiz pārlūko krājuma «Vasaras princīši un princītes» ma-

nuskriptu un vairākus no tā izņemamus dzejojus aizstāj ar citiem. Šajā
dienā Raiņa dienasgrāmatā lasāms: «Pierakstu dzejoļus «Lolitei» un

«Vasaras princesēm».» Pārkārtoto manuskriptu Rainis nosūta izdevējam

1924. gada 15. novembrī. Raiņa dienasgrāmatā šajā datumā ir ieraksts:

«Deisons atnāk pēc 2 bērnu grāmatām.»

Krājumā «Vasaras princīši un princītes» publicēti 59 dzejoji. No

krājumā iekļautajiem dzejoļiem 20 ir tapuši 1908.—1911. gadā un tajā

pašā laikā publicēti vairākās E. Plātesa apgāda izdotās bilžu grāmatās.
Pirms publicēšanas 20. gadu periodikā un pēc tam krājumā «Vasaras

princīši un princītes» šie dzejoļi pārstrādāti, papildināti vai rediģēti.

17 dzejoļu rokrakstiem trūkst datējuma, spriežot pēc manuskriptiem, tie

sacerēti 20. gados. 1923. gadā sacerēti 2 krājumā Uzņemti dzejoļi.

1924. gadā, galvenokārt maijā un septembrī, sacerēti 20 dzejoļi.

Vairākiem dzejoļiem, kā tas norādīts komentāros, Rainis ierosmes

avotus atradis J. Palukaiša sastādītajā skolas lasāmajā grāmatā «Zibu-

rēlis», kas izdota Viļņā 1920. gadā. Daži minētajā grāmatā ievietotie

stāstiņi (K. Sakalauska-Vanaģē'a «Zāles» un «Lielīgais rutks», A. Šilgaļa

«Ogu grozs», M. Grigoņa «Kuprīša atriebība», Ļ. Tolstoja «Vectēvs un

ābelītes», «Atlīdzība par atrastu mantu» un «Visi bērni vienlīdz

dārgi») publicēti anonīmi, ziņas par to autoriem ņemtas no K. Nastop-

kas monogrāfijas «Lietuviu; ir latviii literatūru; rvšiai» (Vilnius, «Vaga»,

1971, 170.—171. lpp.).

Kā norādīts 1924. gada 29. decembra ierakstā dienasgrāmatā, krā-

jums «Vasaras princīši un princītes» iznāca pašā 1924. gada nogalē,

vienā laikā ar krājumu «Lellīte Lolīte».

Gatavojot «Vasaras princīšus un princītes» (komentāros dzejoļiem

lietots saīsināts krājuma nosaukums —
«Vasaras princīši») uzņemšanai

kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 3. sējumā, no krājuma izņemts dze-

jolis «Puķīte nagliņa», bet pievienots 1925. gada 24. janvārī sacerētais

dzejolis «Vasaras princīši — saules brālīši».
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IZDEVUMI

Krājums «Vasaras princīši un princītes» līdz 1925. gadam atsevišķā

rāmatā iznāca vienu reizi:

Vasaras princīši un princītes. R., A. Jesens, [1924]. 64 lpp. (Sēr.

«Mazajiem lasītājiem», 25. nr.)

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

ZELTĪTAS VASARAS ... (103. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 30. oktobri. Pirmpublicējums «Vasaras princīšu»

pirmizdevumā, 3. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/47, datēts ar 1924. g. 30. oktobri, bez

virsraksta).

VASARAS PRINCĪŠI — SAULES BRĀLĪŠI (104. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 24. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 178. lpp.

Saglabājies melnraksts (22724/89, datēts ar 1925. g. 24. janvāri, ar

virsrakstu «Vasaras princīši — saulītes brālīši»).

Priekšvārdā krājumam «Vasaras princīši un princītes» (DzD, 3. sēj.,

175. lpp.) Rainis raksta: «Šinī izdevumā teksts nepārgrozīts, bet pievie-

nots viens dzejolis «Vasaras princīši — saules brālīši», kurš bij nodo

māts šai grāmatiņai arī pirmā izdevumā, bet tur neatradis vietu.»

Dzejolis «Vasaras princīši — saules brālīši» sacerēts apmēram mē-

nesi pēc krājuma iznākšanas un tādēļ nav tajā ievietots. Krājuma «Va-

saras princīši» pirmizdevumā 4. lpp., kur, spriežot pēc krājuma kārto-

juma DzD 3. sēj., vajadzēja atrasties minētajam dzejolim, ir pilnīgi

tukša.

SAULE, TAURIŅI UN PUĶES (105. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts, domājams, 1911. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

«Vasaras princīšu» pirmizdevumā, 5. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (23033/97) un tīrraksts

(22927/60), abi ar virsrakstu «Tauriņu mednieki».

VILCIENS lET GARĀM (106. lpp.)

Sacerēts ne vēlāk par 1909. g. Publicējums MJT, 1924, 11. nr.,

293. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.
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Saglabājies melnraksts (123846/1, bez virsraksta) un tīrraksts

(23029/26, sākotnēji bez virsraksta, vēlāk ar virsrakstu «Dzelzceļa vil-

ciens»).

LIDMAŠĪNA (107. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1911. g., galīgajā redakcijā —

ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums «Vasaras

princīšu» pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (23033/95, ar virsrakstu

«Gaisa kuģis») un tīrraksts (22927/62, datēts ar 1911. g., ar virsrakstu

«Gaiskuģis»).

PALĪGS LAIKĀ (108. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts, domājams, 1911. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

Scd, 1924, 256. nr., 9. nov., ciklā «Bērnu dzejoļi», ar virsrakstu «Divi

politiķi» uncitām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (23033/101) un tīrraksts

(22738/109), abi ar virsrakstu «Lielā tūte», galīgās redakcijas meln-

raksts (22738/108, ar virsrakstiem «Lielā tūte», «Lielā tūta») un tīrraksts

(22738/108, bez virsraksta).

LIETUS — DZINĒJS (109. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts ne agrāk par 1908. g. jūliju,

galīgajā redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā «Priekš zēniem un meitenēm», [1908ļ,

10. lpp., bez virsraksta. Galīgās redakcijas pirmpublicējums «Vasaras

princīšu» pirmizdevumā, 9. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123846/6) un tīrraksts

(22927/68), abi bez virsraksta.

ZIEPJU BURBUĻI (110. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums MJT, 1924, 12. nr.,

321. lpp.

Dzejoļa 4.—5., 8.—11. rindai saturā līdzīgs teksts sacerēts, domājams,

1911. g. Saglabājies tā melnraksts (23033/102) un tīrraksts (22927/70).

«TĒTIŅŠ UN MĀMIŅA» (111. lpp.)

Sacerēts 1910. g. Publicējums MJT, 1924, 5. nr., 311. lpp.

Saglabājies melnraksts (123814/2) un tīrraksts (22745/46, datēts ar

1910. g.), abi bez virsraksta.

Novērsta kļūda 9. rindā -— «kas» labots par «tas».
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TREJI JĀTNIEKI (112. lpp.)

Sacerēts 1911. g. Publicējums MJT, 1924, 5. nr., 282. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/44) un tīrraksts (23033/13, datēts ar

1911. g), abi ar virsrakstu «Trīs jātnieki».

GUDRAM GUDRA NELAIME (113. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajā redakcijā — ne agrāk par 1920 g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā «Priekš kura?», [1908], 7. lpp., bez virsraksta.

Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1924, 12. nr., 377. lpp. Tas

nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123846/7) un tīrraksts

(22979/10), abi bez virsraksta, un galīgās redakcijas melnraksts

(22738/35, ar virsrakstu «Skriešanās»).

Dzejoja virsrakstam izmantots latviešu sakāmvārds.

PUISĒNS UN GAILIS (114. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts ne vēlāk par 1909. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

MJT, 1924, 12. nr., 365. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123846/1) un tīrraksts

(22927/72), abi bez virsraksta.

TĀLVARIS UN LACIS (115. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1911. g., galīgajā redakcijā —

ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums JT, 1924,

11. nr., 386. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123814/11) un tīrraksts

(22927/59), abi bez virsraksta.

ZOSTIŅA UN MAIZĪTE (.116. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts, domājams, 1911. g., galīgajā

ndakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

«Vasaras princīšu» pirmizdevumā, 16. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (23033/101, ar virsrak-

stu «Brita un zoss»), divi tīrraksti (22738/109, ar virsrakstu «Brita un

zoss»; 23033/91, ar virsrakstu «Zoss») un galīgās redakcijas tīrraksts

122738/35, bez. virsraksta).
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MEITIŅAS DOMAS PAR KAZIŅU (117. lpp.)

Sacerēts 1911. g. Publicējums «Vasaras princīšu» pirmizdevumā,
17. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/44, ar virsrakstu «Kaza»), divi tīr-

raksti (23033/44, ar virsrakstu «Kaza»; 23033/13, datēts ar 1911. g., ar

virsrakstu «Kaziņa»).

LABA MEITIŅA (118. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 4. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1924, 8. nr.,

65. lpp. Pirmpublicējumā MJT un «Vasaras princīšu» pirmizdevumā

(18. lpp.) dzejolis iespiests ar virsrakstu «Labā meitiņa».

Saglabājies melnraksts (22738/110, datēts ar 1924. g. 4. maiju, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantots K. Sakalauska-Vanaģēļa stāstiņš «Zāles» (Zib,

11. lpp.).

MAZAIS GĀDNIEKS (119. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 4. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1924, 9. nr.,

186. lpp., ar apakšvirsrakstu «Pēc lietuvju motīva».

Saglabājies melnraksts (22738/110, datēts ar 1924. g. 4. maiju, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantots A. Silgaja stāstiņš «Ogu grozs» (Zib, 12. lpp.).

LĪDZĪGAS SĀPES (120. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 2. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1924, 6. nr.,

321. lpp.

Saglabājies melnraksts (22738/111, datēts ar 1924. g. 2. maiju).

Dzejolī izmantots Ļ. Tolstoja stāstiņš «Visi bērni vienlīdz dārgi»

(Zib, 8. lpp.).

MAIZNIEKS UN KĀRLĪTIS (121. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajā redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā) «Zelta jaunība», [1908], 22. lpp., ar virsrak-

stu «Rotaļu dziesmiņa». Galīgās redakcijas pirmpublicējums Scd, 1924,

256. nr., 9. nov., ar virsrakstu «Kārlītis un maiznieks» un citām atšķi-

rībām no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas tīrraksts (22724/90, ar virsrakstu

«Rotaļu dziesmiņa») un galīgās redakcijas melnraksts (22738/112, ar

virsrakstiem «Maiznieks un Ansīts», «Maiznieks un Ansītis»),



405

KROPLĪTIS (122. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 5. maijā. Pirmpublicējums JT, 1924, 9. nr.,

216. lpp., ar apakšvirsrakstu «Pēc lietuvju motīva» un citu nelielu at-

šķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/52, datēts ar 1924. g. 5. maiju, bez

virsraksta).

Dzejoli izmantots M. Grigoņa stāstiņš «Kuprīša atriebība» (Zib,
67. lpp.).

VECĪTIS UN ĀBELĪTES (123. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 4. maijā. Pirmpublicējums Scd, 1924, 121. nr.,

29. maijā, ar apakšvirsrakstu «Pēc lietuviešu motīva» un citu nelielu

atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/48, datēts ar 1924. g. 4. maiju, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantots Ļ. Tolstoja stāstiņš «Vectēvs un ābelītes» (Zib,

48. lpp.).

BĒRNS, KAS NEPALĪDZĒJA VECMĀTEI (124. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 17. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 244. nr.,

25. okt, ciklā «Dziesmiņas bērniem».

Saglabājies melnraksts (22738/113, datēts ar 1924. g. 17. septembri,

ar virsrakstiem «Pasaka par to, kādēļ mēs mirstam», «Bērns, kas ne-

palīdzēja vecmāmiņai») un tīrraksts (23029/23).

Dzejolī izmantota melanēziešu pasaka «Kādēļ mēs mirstam»

(Sūdseemārchen. Aus Australien, Neu-Guinea, Fidji, Karolinen, Samoa,

Tonga, Havaii, Neu-Seeland v. a. Hrsg. von P. Hambruch. Jena, 1916,

50. lpp.).

ZĪLĪTE OGĀS (125. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums JT, 1924, 11. nr.,

355. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Dzejoļa 3.—6. rindai saturā līdzīgs teksts sacerēts 1908. g., ne ag-

rāk par jūliju, un publicēts bilžu grāmatā «Priekš maziem ļauti-

ņiem», [1908], 5. lpp. Saglabājies tā melnraksts (123846/9) un tīrraksts

(22927/67), abi bez virsraksta.

LABI DOMĀTS BRĪDINĀJUMS VABULĪTEI (126. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis rakstīts ne vēlāk par 1909. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

žurnālā «Atpūta», 1924, 2. nr., 30. lpp., ciklā «Bērnu dzejoļi». Tas ne-

daudz atšķiras no pamatteksta.
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Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123846/1) un tīrraksts

(22724/102), abi bez virsraksta.

DZELTENA MUTE (127. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1924, 2. nr., 30. lpp., ciklā «Bērnu dzejoļi». Tas atšķiras no pamatteksta.

Līdzīgs motīvs ir jau dzejolī, kas sacerēts, domājams, 1910. g. Sa-

glabājies tā melnraksts (123846/1) un tīrraksts (23033/93), abi bez Virs-

raksta.

PUISĪTIS UN BALOŽI (128. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums «Vasaras princīšu» pirmiz-

devumā, 28. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/102, ar virsrakstu «Kārlēns un baloži»)

un tīrraksts (22738/114, ar virsrakstu «Kārlis un baloži»).

GRĀMATASLASĪTĀJI (129. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Publicējums MJT, 1924,

11. nr., 257. lpp.

Saglabājies melnraksts (123846/5) un tīrraksts (23029/27), abi ar

virsrakstu «Dārzā».

SKOLAS BĒRNI (130. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums MJT, 1924, 5. nr.,

257. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/97) un tīrraksts (22738/115).

KATRAM SAVS DARBS (131. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1924, 8. nr., 76. lpp., ar apakšvirsrakstu «Pēc

lietuvju motīva».

Dzejolī izmantots stāstiņš «Pinkainītis» (Zib, 22. lpp.).

JŪRMALĀ (132. lpp.)

Pirmpublicējums «Vasaras princīšu» pirmizdevumā, 32. lpp.

PASAKA PAR JŪRAS BRAUCIENU (133. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 17. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 244. nr.,

25. okt, ciklā «Dziesmiņas bērniem», ar virsrakstu «Jūras brauciens».

Saglabājies tīrraksts (22738/116, datēts ar 1924. g. 17. septembri, ar

virsrakstu «Jūras brauciens»).
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Dzejolī izmantota melanēziešu pasaka «Žurka un tauriņš» (Sūdsee-
mārchen. Aus Australien, Neu-Guinea, Fidji, Karolinen, Samoa, Tonga,

Havaii, Neu-Seeland v. a. Hrsg. von P. Hambruch. Jena, 1916, 62.—

63. lpp.).

ZVIRBULIS UN KAĶIS (134. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 6. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1924, 8. nr.,

111. lpp., ar apakšvirsrakstu «Pēc lietuvju motīva» un citu nelielu at-

šķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/117, datēts ar 1924. g. 6. maiju, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantota lietuviešu pasaka «Runcis un zvirbulis» (Zib,
36. lpp.).

TAURENIS UN BITE (135. lpp.)

Pie dzejoļa strādāts 1924. g. 4. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1924,

7. nr., 42. lpp.

Saglabājies melnraksts (22738/118, datēts ar 1924. g 4. maiju, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantots stāstiņš «Taurenis un bite» (Zib, 51. lpp).

RUTKIS UN MEDUS (136. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 4. maijā. Pirmpublicējums JT, 1924, 6. nr.,

481. lpp., ar apakšvirsrakstu «Pēc lietaviešu motīva».

Saglabājies melnraksts (22738/119, datēts ar 1924. g. 4. maiju, bez

virsraksta) un tīrraksts (22723/11, ar apakšvirsrakstu «Pēc lietaviešu

motīva»).

Dzejolī izmantots K. Sakalauska-Vanaģēļa stāstiņš «Lielīgais rutkis»

(Zib, 43. lpp.).

GANIŅŠ UN PELĒKAIS STRAZDIŅŠ (137. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1924, 10. nr., 206. lpp.

Dzejoli izmantota latviešu folklora par putniem (LP, 5. sēj.,

104. lpp.).

ČAKSTĪTES DZIESMA (138. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1924, 10. nr., 226. lpp., ar virsrakstu «Cak-

stiņa dziesma» un citam atšķirībām no pamatteksta.

Dzejolī izmantota latviešu folklora par putniem (LP, 5. sēj., 99. lpp).
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CĪRUĻA DZIESMA (139. lpp.)

Pirmpublicējums «Vasaras princīšu» pirmizdevumā, 39. lpp.

Dzejolī izmantota latviešu folklora par putniem (LP, 5. sēj., 99. lpp.).

BEZDELĪGAS DZIESMA (140. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1924, 10. nr., 221. lpp. Tas atšķiras no pa-

matteksta.

Dzejolī izmantota latviešu folklora par putniem (LP, 5. sēj,
98. lpp.).

BALODIS UN VĀRNA (141. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1924, 10. nr., 247. lpp. Tas atšķiras no pa-

matteksta.

Dzejolī izmantota latviešu folkloia par putniem (LP, 5. sēj., 101. lpp ).

SKUDRA UN ZIRNEKLIS (142. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1924, 10. nr., 724.—725. lpp. Tas

atšķiras no pamatteksta.

Dzejolī izmantota lietuviešu pasaka «Zirneklis un skudriņa» (Zib,
73. lpp.).

GANAM JURĢIS, GANEI MĀRE (143. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1924, 10. nr., 725. lpp. Tas

atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/120, ar virsrakstu «Māres diena —

Jurģi»).

Dzejolī izmantota latviešu folklora (LP, 5. sēj., 115. lpp.).

KURŠ AŠĀK SKAITA LĪDZ SIMTAM (144. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1924, 10. nr., 725. lpp. Tas ne-

daudz atšķiras no pamatteksta.

Dzejolī izmantota latviešu pasaka (LP, 5. sēj., 105. lpp).

• , qqi

SUŅA MĀJAS (145. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1924, 10. nr., 386. lpp., ciklā

«Bērnu pasakas». Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/120).
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Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Suņu pāris» (LP, 5. sēj.,

107. lpp.).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 1. rindā — «kaņepājās» labots par

«kaņepājos».

SUNS — MAIZES DEVĒJS (146. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 16. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 269. nr.,

26. nov. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/120, datēts ar 1924. g. 16. septembri).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Suņa maize» (LP, 5. sēj.,

84. lpp.).

ODI UN BLUSAS (147. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1924, 11. nr., 379. lpp. Tas atšķiras no pamat-
teksta.

Dzejolī izmantota latviešu pasaka (LP, 5. sēj., 105.—106. lpp.).

BEZKAUNĪGAIS ZAĶIS (148. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 3. janvārī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 3. nr.,

179. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/45, datēts ar 1924. g. 3. janvāri, bez

virsraksta) un tīrraksts (23029/21—22).

LAPSA UN KURMIS (150. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 5. maijā. Pirmpublicējums Scd, 1924, 121. nr.,

29. maijā, ar apakšvirsrakstu «Pēc lietuviešu motīva».

Saglabājies melnraksts (22738/121, datēts ar 1924. g. 5. maiju, b?z

virsraksta).

Dzejolī izmantots stāstiņš «Lapsa un kurmis» (Zib, 64. lpp.).

LAPSASMĀTE (151. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 5. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1924, 7. nr.,

62. lpp., ar virsrakstu «Lietuviešu dziesma» un nelielu atšķirību no pa-

matteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/46, datēts ar 1924. g. 5. maiju, ar

virsrakstu «Leišu dziesma»).

Dzejolis ir lietuviešu tautas dziesmas «Lapsas māte» tulkojums (Zib,
73. lpp.).



LAPSAS MIERINĀJUMS (152. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 22. februāri. Pirmpublicējums MJT, 1924, 6. nr.,

338. lpp.

Saglabājies melnraksts (22738/122, datēts ar 1924. g. 22. februāri,
bez virsraksta) un tīrraksts (22723/12).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Lapsas bērni» (LP, 5 sēj.,
186. lpp.).

MIERA SKŪPSTS (153. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. decembrī, 1924. g. 4. janvārī. Pirmpublicējums

MJT, 1924, 2. nr., 114. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/43, datēts ar 1923. g. 6. decembri,
1924. g. 4. janvāri, bez virsraksta).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka (LP, 6. sēj., 1. d., 270. lpp).

DZĒRĀJS ĀZIS (154. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. decembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 1. nr.,

48. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/53, bez virsraksta) un tīrraksts

(23029/25, ar virsrakstiem «Dzērāj-āzis», «Dzērājs āzis»), abi datēti ar

1923. g. 6. decembri.

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Āzis baidās no vilka» (LPT,

1. sēj., 236. lpp.).

SPĪTNIEKS ĀZIS (155. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 23. janvārī. Pirmpublicējums žurnālā «Domas»,

1924, 10. nr., 386. lpp., ciklā «Bērnu pasakas», ar virsrakstu «Spītīgais

āzis» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/51, datēts ar 1924. g. 23. janvāri, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Āzis» (LP, 5. sēj., 182. lpp).

VILKS UN PAGASTA CEĻŠ (156. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1924, 10. nr., 292. lpp.

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Vilks» (LP, 5. sēj., 182. lpp).

VILKI UN VĀVERĪTE (157. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 24. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 244. nr.,

25. okt, ciklā «Dziesmiņas bērniem», ar virsrakstu «Vilks un vāverīte».

Saglabājies melnraksts (23033/50) un tīrraksts (23033/49), abi datēti

ar 1924. g. 24. septembri un ar virsrakstu «Vilks un vāverīte».
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Dzejolī izmantots A. Musteiķa stāstiņš «Vilciņš un vāvere» (Zib,

72. lpp.).

VILKATIS (158. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 2. janvārī. Pirmpublicējums Scd, 1924, 19. nr.,

23. janv., ar virsrakstu «Vilks».

Saglabājies melnraksts (22738/123, datēts ar 1924. g 2. janvāri, bez

virsraksta).

GUDRĪBAS PIRCĒJS (159. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 17. septembri. Pirmpublicējums JZ, 1924, 272. nr.,

29. nov., ar apakšvirsrakstu «Bērnu pasaka» un citam atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22738/124, datēts ar 1924. g. 17. septembri,

bez virsraksta un apakšvirsraksta).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Gudrība maksā naudu» (LP,

2. sēj., 84.-85. lpp.).

TAISNA TIESA (160. lpp.)

Pie dzejoja strādāts 1924. g. 2. maijā. Pirmpublicējums JT, 1924,

8. nr., 121. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23029/28, datēts ar 1924. g. 2. maiju, bez

virsraksta), f.—15. rindas tīrraksts (23033/54, ar virsrakstiem «Grēc-

nieks un taisnie», «Taisnie un grēcnieks» un apakšvirsrakstiem «Pēc

ķīniešu motīva», «Ķīniešu pasaka») un 16.—23. rindas tīrraksts

(23029/24, bez virsraksta).

Dzejolī izmantota ķīniešu pasaka «Kurš ir grēcinieks» (Chinesische

Volksmārchen. Hrsg. von Dr. R. Wilhelm-Tsingtau. Jena, 1921,

10. lpp.).

ATRADĪBAS (161. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1924, 10. nr., 385. lpp., ciklā

«Bērnu pasakas», ar virsrakstu «Atradība» un citām atšķirībām no

pamatteksta.

Dzejolī izmantots Ļ. Tolstoja stāstiņš «Atlīdzība par atrastu mantu»

(Zib, 89.-90. lpp.).

MEITA UN SAULE (162. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1924, 9. nr., 174. lpp., ar apakšvirsrakstu

«Serbu dziesma» un citu nelielu atšķirību no pamatteksta.

Dzejolis ir serbu tautas dziesmas tulkojums.
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LELLĪTE LOLĪTE

KRĀJUMA TAPŠANA

Jau 1922. gada rudeni, kārtojot krājumu «Puķu lodziņš», Rainim

rodas vairāki plāni citiem bērnu dzejoju krājumiem. Kā liecina piezīme

radāmajās domās 27. septembri (22745/22), dzejnieks iecerējis veidot

grāmatu par gadatirgu Leļļu muižā. Tajā Rainis bija nodomājis uzņemt

dažādu pasaules tautu — angļu, vācu, baltkrievu, čigānu v. c. — hu-

moru.

Nedaudz vēlāk — 8. oktobrī — Rainim radies cits nodoms

(22745/21). Paturot krājuma vienotāju domu par tuviem un tāliem cie-

miņiem, Rainis grib parādīt, kā draudzīgā saimē sadzīvo un «mīļi sa

tiek» Lielleļļu muižas «labiņi ļautiņi», kas «sanākuši kopā no zemu

zemēm».

Tajā pašā radāmo domu lapiņā atzīmēta arī cita tematika — pastās-

tīt bērniem par notikumiem, kādi risinās, «kad pie Lolītes atnāk ciemiņi

ar lellēm».

lecere par gadatirgus attēlojumu bērnu dzejoļu krājumā netika rea-

lizēta. Atsevišķi motīvi, kas atrodami minētajos plānojumos, piemēram,

par lellītes viesiem, vēlāk, dažādi variēti, parādās krājumā «Lellīte Lo-

līte».

1924. gada pavasarī Rainim jau izveidojies noteiktāks priekšstats

par nākamo dzejoļu krājumu «Lellīte Lolīte». Dienasgrāmatā Rainis

2. aprīlī ierakstījis: «Sagatavoju no bērnu grāmatas senas Plātesa dze-

jas. «Lelles dzīve un gals» projekts jaunai grāmatai.» Spriežot pēc pie-

zīmes radāmajās domās (22745/23), krājuma plānojums tapis 1. sep-

tembrī. Darba gaitā dzejoļu krājuma plānojums gandrīz nemaz nav

pārveidots.

Krājuma virsraksts vairākkārt mainīts. 1924. gada 2. aprīlī Rainis

dienasgrāmatā atzīmējis virsrakstu «Lelles dzīve un gals», bet 6. ok-

tobrī dienasgrāmatā minēts arī virsraksts «Lolītes dzīve un gals». Vā-
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ciņiem, kuros glabājas daļa krājuma dzejoļu rokrakstu un publicējumu

izgriezumu, ir šāds virsraksts:

«LULITE — LELLĪTE

No lellītes dzīves

biogrāfija

Lulītes dzīve un gals» (22745/1).

Kādos citos vāciņos (22745/2) Raiņa rakstītais krājuma virsraksts

«Lellītes Lolītes dzīve un gals» pārlabots: «Lellīte Lolīte. Viņas dzīve

un gals.» Labojums ir svešā rokrakstā. Labotais krājuma virsraksts sa-

skan ar pirmizdevumā titullapā un kopotos rakstos «Dzīve un darbi»

(3. sēj., 239. lpp.) nodrukāto krājuma virsrakstu. Tajos pašos vāciņos

atrodamas tipogrāfijas darbinieku atzīmes par dzejoļu salikumu, aplau-

zumu, krājuma izdošanu sērijā «Mazajiem lasītājiem» v. tml. Jādomā,

ka pēc šiem vāciņiem salikta krājuma pirmizdevumā titullapa.

1924. gada 18. septembrī Rainis dienasgrāmatā ierakstījis, ka krā-

juma kārtošana pabeigta un «iznāks «Lolīte» 2 loksnes».

Tajā pašā datumā Rainis radāmajās domās (22745/3) raksta, ka krā-

jumā vēl būtu uzņemami vairāki dzejoļi, piemēram, «Inča ģīmetne»,

«Kucēniņi» v. c. (dzejolis «Kucēniņi» nav ievietots krājumā «Lellīte

Lolīte», bet gan «Puķu lodziņā»). Krājumu Rainis turpina kārtot līdz

oktobra sākumam, vienlaikus strādādams pie krājuma «Vasaras princīši

un princītes».

1924. gada 6. oktobrī dienasgrāmatā ierakstīts: «Atnāk Deisons, no-

dodu «Lolītes dzīve un gals» visu .. »

Sakarā ar krājuma «Puķu lodziņš» aizkavētu iznākšanu 1924. gada

novembra sākumā Rainis pārkārto krājumu «Lellīte Lolīte».

Spriežot pēc ierakstiem dienasgrāmatā 1924. gada 12., 14.—15. no-

vembri, Rainis krājumu pārkārtojis 1924. gada 12. un 14. novembrī un

jau 15. novembrī manuskriptu nosūtījis uz tipogrāfiju.

Krājumā «Lellīte Lolīte» uzņemts 31 dzejolis. No krājumā ietverta-

jiem dzejoļiem 24 rakstīti 1908.—1911. gadā, un to pirmpublicējumi ir

E. Plātesa apgāda izdotajās bilžu grāmatās. Pirms publicēšanas 20. gadu

periodikā un pēc tam krājumā «Lellīte Lolīte» daļa dzejoļu pārstrā-

dāti. Septiņi no šī krājuma dzejoļiem radušies 20. gados.

IZDEVUMI

Krājums «Lellīte Lolīte» līdz 1925. gadam atsevišķā grāmatā iznācis

vienu reizi:

Lellīte Lolīte. Viņas dzīve un gals. R., A. Jesens, [1924]. 34(2) lpp.

(Sēf. «Mazajiem lasītājiem», 26. nr.)
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KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

LAIMIŅAS ILGAS (165. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums «Lellītes Lolītes»

pirmizdevumā, 3. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22724/3).

LELLU TIRDZIŅŠ (166. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajā redakcijā — ne agiāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā «Zelta jaunība», [1908], 4. lpp., ar virsrakstu

«Leļļu bode». Galīgās redakcijas pirmpublicējums «Lellītes Lolītes»

pirmizdevumā, 4.—5. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas teksts Aspazijas rokrakstā ar

Raiņa labojumiem (86661/2, ar virsrakstiem «Leļļu bode», «Leļļu tirgo-

tava») un galīgās redakcijas tīrraksts (22745/3, ar virsrakstiem «Leļļu

tirgotava», «Leļļu tirdziņš»),

ZIEMSVĒTKI (168. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajā redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā «Zelta jaunība», [1908], 3. lpp., ar virsrakstu

«Lellītes māmiņa». Galīgās redakcijas pirmpublicējums «Lellītes Lolītes»

pirmizdevumā, 6. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas teksts Aspazijas rokrakstā ar

Raiņa labojumiem un papildinājumiem (86661/1, ar virsrakstiem «Lellī-

tes māmiņa», «Lellītes ziemsvētki»), galīgās redakcijas 15.—16. rindas

melnraksts (123846/1) un tīrraksts (22724/103), abi bez virsraksta, un

visa dzejoļa galīgās redakcijas tīrraksts (22745/4).

NO RĪTA (169. lpp.)

Sacerēts 1910. g. Publicējums «Lellītes Lolītes» pirmizdevumā,

7. lpp.

Saglabājies melnraksts (123814/8, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22745/46, datēts ar 1910. g., bez virsraksta; 22738/2).

LOLĪTE (170. lpp.)

Sacerēts 1911. g. Publicējums MJT, 1924, 7. nr., I. lpp., ciklā «No

lellītes dzīves».

Saglabājies melnraksts (23033/95) un tīrraksts (22927/62, datēts ar

1911. g), abi ar virsrakstu «Mana lellīte».
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LELLĪTE SLIMA (171. lpp.)

Sacerēts 1909. g. Publicējums MJT, 1924, 7. nr., I. lpp., ciklā «No

lellītes dzīves».

Saglabājies melnraksts (123846/2) un tīrraksts (22738/8), abi bez

virsraksta.

NOSLĒPUMS (172. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Publicējums MJT, 1924,
7. nr., 2. lpp., ciklā «No lellītes dzīves».

Saglabājies melnraksts (22766/33) un divi tīrraksti (22745/40 un

22745/6).

NEMIERĪGAS MĀJAS (173. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajāredakcijā —neagrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā «Zēlta jaunība», [1908], 22. lpp., ar virsrak-

stu «Sādžas mūzika». Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1924,

11. nr., 310.—311. lpp., ciklā «No lellītes Lolītes dzīves».

Saglabājies sākotnējās redakcijas tīrraksts (22738/9, ar virsrakstiem

«Sādžas mūzika», «Pagalma mūzika», «Lellītei nav miera»), sākotnējās

redakcijas teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa labojumiem (127712/1,

ar virsrakstu «Sādžas mūzika»), melnraksts (127712/1, ar virsrakstu

«Sādžas mūzika») un galīgās redakcijas tīrraksts (22745/7).

LEĻĻU ĶĒĶĪ (174. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts, domājams, 1911. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

«Lellītes Lolītes» pirmizdevumā, 12. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (23033/100) un tīrraksts

(22927/61), abi ar virsrakstu «Mazā ķēkša», un galīgās redakcijas tīr-

raksts (22745/8).

LABU NAKTI! (175. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums MJT, 1924, 7. nr., 2. lpp.,

ciklā «No lellītes dzīves».

Saglabājies melnraksts (23033/102, bez virsraksta).

SUNĪTIS MĀCĪBĀ (176. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1910. g. Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jau-

nības prieki», [1910], 12. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām

no pamatteksta.



416

Saglabājies melnraksts (123814/1, bez virsraksta) un divi tlrrakst.

(22738/129, bez virsraksta; 22745/9).

LOLĪTE BARO PUTNIŅUS (177. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1910. g. Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jau-

nības prieki», [1910], 10. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (123814/6), 17.—18. rindas tīrraksts

(22738/129), abi bez virsraksta, un divi tīrraksti (22724/98, bez virs-

raksta; 22745/10).

SKOLĀ (178. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1910. g. Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jau-

nības prieki», [1910], 7. lpp., bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (123814/3) un tīrraksts (22724/97—98), abi

bez virsraksta.

LOLĪTEI JĀIET SKOLA (179. lpp.)

1.—8. rinda sacerēta, domājams, 1910. g., 9.—16. rinda — ne agrāk

par 1920. g.

t.—8. rindas pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jaunības prieki»,

[1910], 9. lpp., bez virsraksta un ar atšķirībām no pamatteksta. Visa

dzejoļa pirmpublicējums MJT, 1924, 10. nr., 194.—195. lpp., ciklā «Lel-

līte Lolīte skolā», bez virsraksta.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (123814/4) un visa dzejoļa tīr-

raksts (22724/98), abi bez virsraksta.

NOPIETNA MĀCĪBA (180. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1910. g. Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jau-

nības prieki», [1910], 1. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (123814/4) un tīrraksts (22724/96), abi bez

virsraksta.

CIEMA JĀIET (181. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis rakstīts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajāredakcijā—ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpub-

licējums MJT, 1924, 7. nr., 2. lpp., ciklā «No lellītes dzīves». Tas at-

šķiras no pamatteksta.
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i Saglabājies sākotnējas redakcijas melnraksts (123846/1) un tīrraksts

(22745/44), abi bez virsraksta, un galīgās redakcijas tīrraksts (22745/11).

CIEMĀ (182. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 26. septembrī. Pirmpublicējums «Lellītes Lolītes»

pirmizdevumā, 20. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23029/30, datēts ar 1924. g. 26. septembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22724/4).

STUĻĢĪTIS (183. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 26. septembrī. Pirmpublicējums «Lellītes Lolītes»

pirmizdevumā, 21. lpp.

Saglabājies melnraksts (23029/30, datēts ar 1924. g. 26. septembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22724/5, ar virsrakstiem «Stuļģis», «Stuļ-

ģītis»).

INCIS AR KRANCI (184. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 27. septembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 11. nr.,

311. lpp., ciklā «No lellītes Lolītes dzīves», ar virsrakstu «Incis un

Krancis» un citu nelielu atšķirību no pamatteksta.

«Lellītes Lolītes» pirmizdevumā (22. lpp.) dzejolis publicēts ar virs-

rakstu «Incis uz kranci».

Saglabājies melnraksts (23029/29, datēts ar 1924. g. 27. septembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22745/12, ar virsrakstu «Incis un krancis»).

LABAS MĀCĪBAS (185. lpp.)

7.—12. rinda sacerēta 1908. g., ne agrāk par jūliju, 1.—6. rinda —

ne agrāk par 1920. g. 7.—12. rindas pirmpublicējums bilžu grāmatā

«Priekš zēniem un meitenēm», [1908], 5. lpp., bez virsraksta. Visa dze-

joļa pirmpublicējums «Lellītes Lolītes» pirmizdevumā, 23. lpp.

Saglabājies 7—12. rindas melnraksts (123846/10) un tīrraksts

(23033/92), abi bez virsraksta, un visa dzejoļa tīrraksts (22745/13).

MAZĀ LELLĪTE (186. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 30. septembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 11. nr.,

312. lpp., ciklā «No lellītes Lolītes dzīves».

Saglabājies melnraksts (22738/4, datēts ar 1924. g. 30. septembri)

un tīrraksts (22738/3).
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LALLĪTE (187. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums «Lellītes Lolītes»

pirmizdevumā, 25. lpp.

Dzejoja 9.—12. rindai saturā līdzīgs teksts sacerēts 1908. g., ne ag-

rāk par jūliju. Saglabājies tā melnraksts (123846/2) un tīrraksts

(22745/42), abi bez virsraksta, un visa dzejoļa tīrraksts (22745/14).

LOLIŅAS ŠŪPOLES (188. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums «Lellītes Lolītes» pirm-

izdevumā, 26. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/100, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22927/60, ar virsrakstu «Šūpotnes»; 22738/5, ar virsrakstiem «Mazuļa

šūpoles», «Loliņas šūpoles»).

PAVASARA DARBI (189. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums «Lellītes Lolītes» pirmiz-

devumā, 27. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/97, ar virsrakstiem «Dārzā», «Sakņu

dārzā») un divi tīrraksti (22738/128, ar virsrakstu «Sakņu dārzā»;

22745/15).

LEĻĻU VEĻAS DIENA (190. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajā redakcijā —ne agrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā «Zelta jaunība», [1908], 17. lpp., ar virs-

rakstu «Veļas diena». Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1924,

12. nr., 368. lpp., ciklā «No lellītes Lolītes dzīves». Tas nedaudz at-

šķiras no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas teksts Aspazijas rokrakstā

(127712/1, ar virsrakstu «Veļas diena»), sākotnējās redakcijas teksts As-

pazijas rokrakstā ar Raiņa labojumiem (86661/4, ar virsrakstiem «Veļas

diena», «Leļļu veļas diena») un galīgās redakcijas tīrraksts (22745/16).

SATIKŠANĀS SABIEDRĪBĀ (191. lpp.)

Pirmpublicējums «Lellītes Lolītes» pirmizdevumā, 29. lpp.

Saglabājies melnraksts (22738/1, bez virsraksta) un tīrraksts

(22745/17).

INCA ĢĪMETNE (192. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts, domājams, 1910. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

MJT, 1924, 11. nr., 305. lpp.



Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123814/9) un tīrraksts

(22927/58), abi bez virsraksta, un lapiņa ar virsraksta variantiem

(22724/6, «Inča ģīmetne», «Inča apraksts»).

LOLIŅAS NELAIME (193. lpp.)

1.—12. rinda sacerēta, domājams, 1910. g., 13.—16. rinda — ne ag-

rāk par 1920. g. 1.—12. rindas pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jaunī-

bas prieki», [1910], 3. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no

pamatteksta. Visa dzejoļa pirmpublicējums MJT, 10. nr., 195.—196. lpp.,

ciklā «Lellīte Lolīte skolā», bez virsraksta un ar nelielu atšķirību no

pamatteksta.

Saglabājies 1.—12. rindas melnraksts (123814/4) un visa dzejoļa tīr-

raksts (22724/96), abi bez virsraksta.

BAŽAS PAR LOLIŅU (194. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis rakstīts 1908. g., ne agrāk par jūliju,

galīgajā redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirm-

publicējums bilžu grāmatā «Zelta jaunība», [1908], 21. lpp., ar virsrak-

stu «Rūpīgā māmiņa». Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1924,

10. nr., 196.—197. lpp., ciklā «Lellīte Lolīte skolā», bez virsraksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas teksts Aspazijas rokrakstā

(22979/15, ar virsrakstu «Rūpīgā māmiņa») un galīgās redakcijas meln-

raksts (22745/5, ar virsrakstu «Rūpīgā leļļu māmiņa»).

SIRGA UN NEATSPIRGA (195. lpp.)

Pirmpublicējums «Lellītes Lolītes» pirmizdevumā, 33. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22738/6).

KAS TĀLĀK NOTIKA? (196. lpp.)

Pirmpublicējums «Lellītes Lolītes» pirmizdevumā, 34. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22745/18).
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PUTNIŅŠ UZ ZARA

KRĀJUMA TAPŠANA

Krājums «Putniņš uz zara» izdots, Rainim turpinot sadarbību ar

A. Jesenu.

Krājumā uzņemti 47 dzejoļi. No tiem 16 dzejoļi radušies 1908.—

1911. gadā, 5 dzejoļi — 1924. gadā, 24 dzejoji — 1925. gadā, galveno-

kārt novembri un decembrī, bet divu dzejoju sacerēšanas laiks nav

zināms.

Gandrīz visi dzejoji pirms uzņemšanas krājumā publicēti periodikā,

galvenokārt žurnālos «Mazās Jaunības Tekas» (28 dzejoji) un «Jaunī-

bas Tekas» (6 dzejoji). Agrāk, t. i., laikā no 1908. līdz 1911. gadam,

rakstīto dzejoļu pirmpublicējumi atrodami E. Plātesa apgāda izdotajās
bilžu grāmatās «Jaunības prieki», «Nedarbji un palaidņi allaž sodā

krituši!» (turpmāk — «Nedarbji un palaidņi») un «Zelta jaunība».

Vairākiem dzejoļiem, piemēram, «Baltā saules roze», «Rudais, bal-

tais un zaļais», viela ņemta no latviešu folkloras, dažu citu dzejoļu

sacerēšanai ierosme gūta no igauņu («Laimīgais un nelaimīgais») un

vācu («Mēness un skroders») folkloras.

Par krājuma plānojumu un kārtošanas laiku rokrakstos un Raiņa

dienasgrāmatā atrodamas visai skopas ziņas. Domājams, krājums sa-

kārtots 1925. gada novembrī un decembrī. No ierakstiem radāmajās

domās (22993/2) secināms, ka pie krājuma kārtojuma Rainis strādājis

arī 1925. gada 18. decembrī. i

Kādā lapiņā (22993/3) dzejnieks atzīmējis žurnālos «Jaunības Te-

kas» un «Mazās Jaunības Tekas» 1925. gadā nodrukāto dzejoļu virs-

rakstus. Saraksts papildināts gan ar vairāku citos izdevumos publicēto,

gan arī ar vēl nepublicēto dzejoļu virsrakstiem. Gandrīz visi šajā sa-

rakstā minētie dzejoļi uzņemti krājumā «Putniņš uz zara».

Meklējot mākslinieciskās ieceres atklāsmei visatbilstošāko kompozi-

cionālo izkārtojumu, Rainis krājuma dzejoļu secību vairākkārt pārkār-

tojis. Par to liecina atkārtoti mainītā numerācija no žurnāliem izgriezto
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dzejoļu pirmpublicējumu un publicējumu lapiņās, kā arī tīrrakstos, ar

kuriem dzejnieks strādājis, kārtojot krājumu.

Krājuma kārtošana pabeigta ne agrāk par 1925. gada 22. decembri,

kad tā manuskriptam pievienoti šajā datumā sacerēti dzejoļi «Ko nesīs

jaunais gads» un «Zars bez putniņa».

IZDEVUMI

Līdz iespiešanai kopotos rakstos «Dzīve un darbi» krājums «Putniņš

uz zara» atsevišķā grāmatā iznācis vienu reizi:

Putniņš uz zara. Dzejas maziem un lieliem bērniem. R., A. Jesens,

[1925]. 78(2) lpp. (Sēr. «Mazajiem lasītājiem», 35. nr.)

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

PUTNIŅŠ UZ ZAĶA (201. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 14. un 19. novembrī. Pirmpublicējums JT, 1925,

12. nr., 421. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies I—l2. rindas melnraksts (22720/17, datēts ar 1925. g.

14. novembri, bez virsraksta), 13.—24. rindas melnraksts (22720/23, da-

tēts ar 1925. g. 19. novembri, bez virsraksta) un divi visa dzejoļa tīr-

raksti (22720/23, ar virsrakstu «Putniņa brīvība»; 22993/5).

VASARAS DARBINIECE (202. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 11. augustā. Pirmpublicējums MJT, 1925, 12. nr.,

321. lpp.

Saglabājies melnraksts (22723/15, datēts ar 1925. g. 11. augustu, bez

virsraksta). Melnrakstā redzams, ka vispirms uzrakstīta 9.—12. rinda,

pēc tam rakstīta 5.—6. rinda, 1.—4. rinda, 7.—8. rinda.

VASARAS DARBINIEKS (203. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 6. maijā, Pirmpublicējums MJT, 1924, 8. nr.,

341. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22723/15, datēts ar 1925. g. 11. augustu,

bez virsraksta) un tīrraksts (22993/7, ar virsrakstu «Vasaras darbnieks»).

LABĀ ZIEMA (204. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju.

Sākotnējās redakcijas pirmpublicējums bilžu grāmatā «Zelta jaunība»,
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[1908], 27. lpp., ar virsrakstu «Ziema». Galīgās redakcijas pirmpublicē-

jums JT, 1925, 2. nr., 160. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas teksts Aspazijas rokrakstā

(86661/4, ar virsrakstu «Ziema»).

SAVVAĻNIEKS UN ZIEMA (205. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 16.—17. novembrī. Pirmpublicējums JT, 1925,

12. nr., 416. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/16, datēts ar 1925. g. 16.—17. novem-

bri, bez virsraksta) un tīrraksts (22993/10).

ZIEMELI, PŪT! (206. lpp.)

Domājams, dzejolis sacerēts 1925. g. 17. novembrī, jo šāds datējums

ir lapiņai, uz kuras zem dzejoļa «Aidāl» uzrakstīts dzejolis «Ziemeli,

pūt!». Pirmpublicējums MJT, 1925, 12. nr., 370. lpp. Tas nedaudz at-

šķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/19, datēts ar 1925. g. 17. novembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22993/9).

ZIEMAS SPORTNIEKI (207. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1925, 12. nr., 374. lpp. Tas nedaudz atšķiras

no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22993/9).

VĪLE VAĻĀ (208. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 2. decembri. Pirmpublicējums MJT, 1925, 2. nr.,

88. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22927/61, datēts ar 1924. g. 2. decembri, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantots latviešu un cittautu folklorā sastopamais Sniega

mātes tēls.

SNIEGA DIENA (209. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts, domājams, 1910. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirmpublicē-

jums bilžu grāmatā «Jaunības prieki», [1910], 11. lpp., bez virsraksta.

Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1925, 2. nr., 65. lpp. Tas

atšķiras no pamatteksta.
Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123814/4) un tīrraksts

(22738/129), abi bez virsraksta.
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AĪDA! (210. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts ne vēlāk par 1909. g.r galīgajā

redakcijā — 1925. g. 17. novembrī. Galīgās redakcijas pirmpublicējums

MJT, 1925, 12. nr., 357. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123846/2) un tīrraksts

(22720/38), galīgās redakcijas melnraksts (22720/19, datēts ar 1925. g.

17. novembri), visi bez virsraksta, un tīrraksts (22993/14).

AUGŠĀM CĒLUSIES LELLĪTE (211. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1925, 9. nr., 164. lpp., ar virsrakstu «Pēdējā

dziesmiņa» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies pirmpublicējuma izgriezums (22993/47) ar Raiņa nosvīt-

rotiem virsrakstiem «Pēdējā dziesmiņa», «Sadauzītā lellīte» un vairā-

kiem citiem labojumiem.

Novērsta kļūda 18. rindā — «pulku» labots par «pulka».

TRĪNĪTE — SPĪTNIECE (212. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 2. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22766/30, bez virsraksta).

ANCĪŠA BROKASTIS (213. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums MJT, 1925, 3. nr.,

129. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (23033/101, ar virsrakstu «Mazulīša pusdie-

nas») un tīrraksts (22724/13 —14, ar virsrakstu «Mazulīša pusdiena»).

KAĶĪTE (214. lpp.)

Sacerēts 1911. g. Publicējums MJT, 1925, 1. nr., 29. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/95) un tīrraksts (22927/62, datēts ar

1911. g.), abi ar virsrakstu «Incīte».

ABI MIGU2I (215. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 14. lpp., ar virsrakstu «Abi mi-

guši» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22766/29, bez virsraksta) un publicējuma iz-

griezums no MJT, 1925, 5. nr., 312. lpp., ar Raiņa labojumu (22993/16).
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MAZAIS CEĻOTĀJS (216. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums MJT, 1925, 4. nr.,

193. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/96, bez virsraksta) un tīrraksts

(22927/69, ar virsrakstu «Plašā pasaulē»).

VASARAS GAIDAS (217. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 6. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1925, 6. nr.,

321. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/5, datēts ar 1925. g. 6. maiju, bez

virsraksta).

ZAĶIS UN VĪRS (218. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 11. augustā. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš uz

zara» pirmizdevumā, 24.—25. lpp.

Saglabājies melnraksts (22723/8, datēts ar 1925. g. 11. augustu) un

tīrraksts (22993/19—20).

Dzejolī izmantota vācu anekdote «Zaķa medības» (L. Aurbacher. Ein

Volksbūchlein, T. 2. Leipzig, [b. g.], 138. lpp.).

PINKU MIKUS (219. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 1. lpp. Tas nedaudz atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22766/26).

ANNIŅA UN PUĶĪTES (220. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1911. g. Publicējums MJT, 1925, 6. nr.,

361. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/101) un tīrraksts (22927/69), abi ar

virsrakstu «Anna un dārza kanna».

PUTNIŅŠ UZ ROKAS (221. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts, domājams, 1910. g., galīgajā

redakcijā — ne agrāk par 1920. g. Sākotnējās redakcijas pirmpublicē-

jums bilžu grāmatā «Jaunības prieki», [1910], 2. lpp., bez virsraksta.

Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1925, 3. nr., 170. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (123814/5) un tīrraksts

(22724/96), abi bez virsraksta.
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KĀRLIS RATU KARSLIS (222. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 3. lpp. Tas nedaudz atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22766/27).

LEPNĪBAS SODS (223. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 13. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22766/28, bez virsraksta).

NEPAKLAUSĪGAIS INCĪTIS (224. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 9. februārī. Pirmpublicējums MJT, 1925, 3. nr.,

180. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22724/15, datēts ar 1925. g. 9. februāri, bez

virsraksta).

Līdzīgs motīvs ir jau dzejolī, kas sacerēts, domājams, 1910. g. Sagla-

bājies tā melnraksts (123814/3) un tīrraksts (22724/98), abi bez virs-

raksta. Tā pirmpublicējums bilžu grāmatā «Jaunības prieki», [1910],

8. lpp., bez virsraksta.

MAZĀKAIS BRĀLIS (225. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1925. g. 12. jūlijā, vienā dienā ar dzejoļiem

«Neizdevusies zveja» un «Strazdiņš un rieksts». Visu triju dzejoļu

melnraksti ir uz vienas lapiņas, datējums ir tikai pie pirmā dzejoļa

«Neizdevusies zveja». Pirmpublicējums MJT, 1925, 8. nr., 77. lpp. Tas

nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/7, bez virsraksta).

Sajā izdevumā novērsta kļūda 9. rindā — «lūdzās» labots par

«lūdzas».

CIETSIRDĪGAIS FRICIS (226. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 5. lpp. Tas nedaudz atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22766/31, bez virsraksta).

ALGA PĒC NOPELNA (227. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 8. lpp., ar virsrakstu «Koku lau-

zēji! ābolgrauzēji!» un vairākām citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22720/22, ar virsrakstu «Ko-

kulauzēji! augļugrauzēji!» Aspazijas rokrakstā un virsrakstu «Kāds
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darbs, tāda alga» Raiņa rokrakstā). Aspazijas rakstītajam dzejoja virs-

rakstam «Kokulauzējil augļugrauzēji!» pievienojot vēl divas rindas —

«Paskatāties,

Kā tiem gan ies» (22720/22),

Rainis izveidojis epigrāfu. Pirmpublicējumā dzejolim šo rindu nav.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 24. rindā — «vēl» labots par «vai».

SASISTĀ SVILPĪTE (228. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums MJT, 1925, 7. nr.,

1. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/15, datēts ar 1925. g. 9. jūniju).

Dzejolī izmantots stāstiņš «Brālītis un māsiņa» (Zib, 12.—13. lpp.).

NEIZDEVUSIES ZVEJA (229. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 12. jūlijā. Pirmpublicējums MJT, 1925, 9. nr.,

129. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/6, datēts ar 1925. g. 12. jūliju, bez

virsraksta).

STRAZDIŅŠ UN RIEKSTS (230. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1925. g. 12. jūlijā, vienā dienā ar dzejoļiem
«Neizdevusies zveja» un «Mazākais brālis». Visu triju dzejoļu meln-

raksti ir uz vienas lapiņas, datējums ir tikai pie pirmā dzejoļa «Neiz-

devusies zveja». Pirmpublicējums MJT, 1925, 8. nr., 65. lpp. Tas ne-

daudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/7, bez virsraksta).

ĪSTIE BRĀĻI (233. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 17. aprīlī. Pirmpublicējums MJT, 1925, 6. nr.,

336. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/21, datēts ar 1925. g. 17. aprīlī, bez

virsraksta), pirmpublicējuma izgriezums (22993/35) ar Raiņa piezīmi

«Lielajiem bērniem». «īstie brāli» ir pirmais dzejolis šajā nodaļā.

Dzejoli izmantots stāstiņš «Sabārsimies» (Zib, 13. lpp).

ZOSS UN DZĒRVE (234. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums MJT, 1925, 7. nr.,

19. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/15, datēts ar 1925. g. 9. jūniju, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantots stāstiņš «Zostēviņš un dzērve» (2ib, 66. lpp.).
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SOKRĀTS UN CIEMIŅI (235. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums JT, 1925, 7. nr., 20. lpp.

Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/15, datēts ar 1925. g. 9. jūniju, bez

virsraksta).

KURŠ BRANGS FILOZOFS? (236. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 16. novembrī. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš

uz zara» pirmizdevumā, 47. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/13, datēts ar 1925. g. 16. novembri, ar

virsrakstu «Kurš īsts filozofs?») un tīrraksts (22993/38).

NEBĒDĀ (237. lpp.)

Sacerēts, domājams, 1925. g. 16. novembrī, vienā dienā ar dzejoli
«Kurš brangs filozofs?». Abu dzejoļu melnraksti ir uz vienas lapiņas,

dzejolis «Nebēdā» (sākotnēji bez virsraksta) atdalīts no iepriekšējā dze-

joļa tikai ar zvaigznīti. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš uz zara»

pirmizdevumā, 48. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/13, rakstīts, domājams, 1925. g. 16. no-

vembrī, bez virsraksta).

lENAIDNIEKI (238. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 7. maijā. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā»,

1925, 7./8. nr., 225. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/14, datēts ar 1925. g. 7. maiju, bez

virsraksta) un tīrraksts (22993/39—40).

MĒNESS UN SKRODERS (240. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 8. jūnijā. Pirmpublicējums MJT, 1925, 7. nr.,

49.—50. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/10, datēts ar 1925. g. 8. jūniju, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantota vācu anekdote «Skroderis mēnesī» (L. Aurbacher.

Ein Volksbūchlein, T. 2. Leipzig, [b. g.], 111.—112. lpp.).

LAIMĪGAIS UN NELAIMĪGAIS (242. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 26. decembrī. Pirmpublicējums MJT, 1925, 6. nr.,

371. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/9, datēts ar 1924. g. 26. decembri).

Dzejolī izmantota igauņu pasaka «Laimīgais un nelaimīgais» (Fin-

nische und estnische Volksmārchen. Herausgegebenund eingeleitet von

A. von L6wis of Menar. Jena, 1922, 187.—188. lpp.).
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SARGA PRIEDE (244. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 9., 11. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira»,

1924, 8. nr., 113.—114. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies 1.—2. rindas melnraksts (22723/6, datēts ar 1924. g

9. maiju, bez virsraksta), visa dzejoļa melnraksts (22723/6 —7, datēts ar

1924. g. 11. maiju, ar virsrakstu «Sargu priede») un tīrraksts (22993/43).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka (LP, 7. sēj., 1. d., 351. lpp ).

ŠĶINDOŠĀ IZKAPTS (246. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš

uz zara» pirmizdevumā, 58.—59. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/20, datēts ar 1925. g. 15. novembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22724/16—17).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka (LP, 5. sēj., 63. lpp).

KUMELIŅA NĀKOTNE (247. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 4. jūlijā. Pirmpublicējums JT, 1925, 10. nr.,

294. lpp., ar virsrakstu «Kumeliņa bēdas» un citām atšķirībām no pa-

matteksta.

Saglabājies uzmetums (22720/8, datēts ar 1924. g. 15. decembri, bez

virsraksta), melnraksts (22720/11—12, datēts ar 1925. g. 4. jūliju, bez

virsraksta) un tīrraksts (22724/18 —20, ar virsrakstiem «Zirdziņa nā-

kotne», «Kumeliņa nākotne»).

BALTĀ SAULES ROZE (250. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 11. decembrī. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš uz

zara» pirmizdevumā, 63.—64. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/24, datēts ar 1925. g. 11. decembri).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Daiļa» (LP, 3. sēj., 2. d.,

93.-94. lpp.).

RUDAIS, BALTAIS UN ZAĻAIS (252. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 14.—17. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924,

293. nr., 24. dcc. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22720/34, datēts ar 1924. g. 14. decembri)

un melnraksts (22720/28—33, datēts ar 15.-17. decembri), abi bez

virsraksta un apakšvirsraksta. Dzejoļa tīrraksts atrodas V. Lāča Latvijas

PSR Valsts bibliotēkas rokrakstu fondā (mv. nr. 64—78919). Saglabāju-

šies arī vāciņi (22720/27, ar virsrakstu «Rudais, baltais un zaļais vīrs»)

un pirmpublicējuma izgriezums ar Raiņa labojumiem (22724/21).



Dzejoli izmantoti latviešu tautas ticējumi par dzīvnieku sarunām

Jaungada naktī un latviešu pasaka «Vakars, Pusnakts, Gaisma» (LP,

3. sēj., 2. d., 78.-79. lpp.).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 132. un 156. rindā — «sprigullši» la-

bots par «spīgulīši», 164. rindā — «rīta» labots par «rita».

ZIEMSVĒTKU VĪRIŅŠ (260. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 8. decembrī. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš

uz zara» pirmizdevumā, 74. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/24, datēts ar 1925. g. 8. decembri, ar

virsrakstu «Par ziemsvētku vīriņu»).

JAUNGADA PASAKA (261. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 19. decembrī. Pirmpublicējums Scd, 1925, 1. nr.,

1. janv. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/36, datēts ar 1924. g. 19. decembri,

bez virsraksta).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka (LP, 5. sēj., 73. —74. lpp.).

KO NESĪS JAUNAIS GADS (263. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 22. decembrī. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš

uz zara» pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājies melnraksts (22724/23, datēts ar 1925. g. 22. decembri, ar

virsrakstu «Ko nesīs jaungads?»).

ZARS BEZ PUTNIŅA (264. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 22. decembrī. Pirmpublicējums krājuma «Putniņš

uz zara» pirmizdevumā, 78. lpp.

Saglabājies !.—4. rindas melnraksts (22993/44) un visa dzejoļa meln-

raksts (22724/24), abi datēti ar 1925. g. 22. decembri.
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SAULĪTE SLIMNĪCĀ

KRĀJUMA TAPŠANA

«Saulīte slimnīcā» ir pēdējais Raiņa paša sakārtotais bērnu dzejoļu

krājums.

20. gados, būdams slimīgs, Rainis bieži ārstējās un uzturējās bērnu

slimnīcā, kuras direktors A. Priedkalns bija sens dzejnieka paziņa.

Slimnīcā Rainis iepazina bērnu dzīvi, psiholoģiju, guva iespēju ne-

traucēti strādāt, un tā dzima doma par bērniem veltīto dzejoļu krā-

jumu «Saulīte slimnīcā».

Sākotnēji iecerētās kompozīcijas dēļ Rainis šo krājumu dēvē par

«Bērnu dekameronu» — bija paredzēts, ka desmit bērni, kavēdami sev

laiku desmit slimnīcas dienās, deklamē dzejoļus. Dzejnieks no šis iece-

res tomēr, atsakās, un krājuma formu veido stāsts par to, kā «pieci

bērni kavēja sev laiku desmit slimības dienās».

Krājuma virsraksti vairākkārt mainīti. Sākotnējo virsrakstu «Bērnu

dekamerons» nomainīja «Ziedi slimnīcā», vēlāk
—

«Saule slimnīcā»

(22738/43).

Krājuma pirmizdevumā uz vāka ir virsraksts «Saule slimnīcā», tur-

pretī titullapā lasām «Saulīte slimnīcā». Krājuma ievadā Rainis raksta:

«Tā es arī nosaukšu šo grāmatiņu par «Saulīti slimnīcā».» 1

Dzejoļi krājumam kārtoti galvenokārt 1926. gadā. Raiņa arhīva ma-

teriāli nedod iespēju noskaidrot, kad pabeigta krājuma kārtošana. Tā

kā krājumā uzņemti arī divi 1926. gada novembra sākumā sacerēti

dzejoļi («Skaistums un mīļums», «Zelta matiņš») un tā kā 1926. gada

12.—22. novembrī Rainis atradās Minskā, kur piedalījās Baltkrievijas
PSR Kultūras institūta rīkotajā konferencē, krājuma manuskriptu dzej-

nieks, domājams, varēja nosūtīt izdevējam ne agrāk par tā paša gada

decembri, varbūt arī 1927. gada sākumā.

'Rainis J. Saulīte slimnīca. R., A. Jesens, [1927], 4. lpp.
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Krājumā uzņemti 46 dzejoļi, kurus sasaista prozas teksta iestarpinā-

jumi. Šie dzejoļi sacerēti dažādos Raiņa daiļrades posmos. Gandrīz

puse (22) krājuma dzejoļu sacerēti 1925. un 1926. gadā. Krājumā

iekļauti 14 jau agrāk, t. i., 1904. gadā, kā arī laikā no 1908. līdz 1911.

gadam rakstīti dzejoļi, kuru pirmpublicējumi ir E. Plātesa apgāda izdo-

tajās bilžu grāmatās. Pirms uzņemšanas krājumā gandrīz visi — kā

1925.—1926. gadā sacerētie, tā arī agrāk rakstītie
— dzejoļi publicēti

periodikā, galvenokārt žurnālos «Mazās Jaunības Tekas», «Jaunības

Tekas» un «Jaunais Cīrulītis».

Krājumā «Saulīte slimnīcā» ar mainītiem virsrakstiem un citām at-

šķirībām ietverti četri dzejoļi, kuri atrodami arī krājumā «Mūza mā-

jās». Tie ir dzejoļi «Kas tāda esmu?» (krājumā «Mūza mājās» ar virs-

rakstu «Maziņai zīlītei») un «Neprātīgs vēlējums» (krājumā «Mūza

mājās» ar virsrakstu «Improvizācija»). Dzejolis «Piemiņas vārdi» izvei-

dots no divām krājumā «Mūza mājās» uzņemtām četrrindēm — «A. M.

albumā» un «Mīļai mazai meitiņai albumā».

IZDEVUMI

Līdz iespiešanai kopotos rakstos «Dzīve un darbi» krājums «Sau-

līte slimnīcā» iznāca vienu reizi:

Saulīte slimnīcā. Kā pieci bērni kavēja sev laiku desmit slimības

dienās. R., A. Jesens, [1927], 64 lpp. (Sēr. «Grāmatas skolai un mā-

jai», 66. nr.)

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

SKAISTUMS UN MĪĻUMS (271. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 12. novembrī. Pirmpublicējums JCīr, 1927, 1. nr.,

15. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (23097/59, datēts ar 1926. g. 12. novembri).

ZVIRBULIS UN LAPSA (272. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 8. februārī. Pirmpublicējums MJT, 1926, 12. nr.,

376. lpp., ar virsrakstu «Gudrais zvirbulis un muļķa lapsa» un vairā-

kām citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22927/14, datēts ar 1926. g. 8. februāri).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Kā zvirbulim gāje» («Latviešu

Avīzes», 1856, 43. nr., 25. okt).
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LAMPA UN KRĀSNS (273. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 9. lpp., ar virsrakstu «Atis un

Anniņa» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa rakstītu virsrakstu

(22738/52).

KAS TĀDA ESMU? (274. lpp.)

3.—8. rinda sacerēta 1925. g. 21. janvārī. 3.—8. rindas pirmpub-

licējums DzD, 3. sēj., 389. lpp., krājumā «Mūza mājās», ar virsrakstu

«Maziņai zīlītei» un citām atšķirībām no pamatteksta. Visa dzejoļa

pirmpublicējums MJT, 1926, 2. nr., 119. lpp.

Saglabājies 3.-8. rindas tīrraksts (22992/151, datēts ar 1925. g.

21. janvāri, ar virsrakstu «Maziņai zīlītei»).

BRIESMU VIRS (275. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Zelta jaunība», [1908], 15. lpp., ar virsrakstu «Briesmonis» un

vairākām citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22927/14, ar virsrakstu

«Briesmonis»).

NEPRĀTĪGS VĒLĒJUMS (276. lpp.)

5.—20. rinda sacerēta 1904. (?) g., tās pārstrādātas 1923. g. 20. maijā.

5.—20. rindas pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 384. lpp., krājumā «Mūza

mājās», ar virsrakstu «Improvizācija» un apakšvirsrakstu «no J. Ļ.».
Visa dzejoļa pirmpublicējums JCīr, 1926, 2. nr., 31. lpp. Tas nedaudz

atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies 5.—12. rindas melnraksts (22924/183, bez virsraksta, do-

mājams, vēlāk datēts ar 1905. g.), šo rindu tīrraksts (23107/18, ar datē-

jumu «1904. g. vasarā», bez virsraksta), 5.—20. rindas melnraksts

(22923/211, datēts ar 1904. g., 1923. g. 20. maiju, bez virsraksta),

5.—20. rindas melnraksts (22992/139, datēts ar 1904. g., 1923. g.

20. maiju, ar virsrakstiem «Improvizācija J. Ļ.», «Improvizācija no

J. Ļ.»), visa dzejoļa tīrraksts (88457/1, ar virsrakstu «Improvizācija»).

MAZAIS BRĀLĪTIS UN MAIZĪTE (277. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 14. februārī. Pirmpublicējums MJT, 1926, 4. nr.,

193. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/49, datēts ar 1926. g. 14. februāri,

bez virsraksta).
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Dzejoļa 4.—5. rindai saturā līdzīgs teksts ar virsrakstu «Māsiņa un

brālītis» sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju, un ar tādu pašu virs-

rakstu publicēts bilžu grāmatā «Zelta jaunība», [1908], 19. lpp. Sagla-

bājies tā tīrraksts (22927/49, ar virsrakstu «Notikums»), kuram līdzās

1926. g. rakstīts dzejoļa melnraksts.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 13. rindā — «kā» labots par «ka».

ĒZEĻA GUDRĪBA (278. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 17. jūlijā. Pirmpublicējums JCīr, 1926, 8. nr.,

175. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/21, datēts ar 1926. g. 17. jūliju, ar

virsrakstiem «Ēzelis un tīģeris», «Ēzelis un gudrība»).

Dzejolī izmantota indiešu fabula «Ēzelis un tīģeris» (Indische Er-

zāhlungen. Lauzanne und Leipzig, 1918, 107. lpp.).

PALĪGS MĀMIŅAI (279. lpp.)

Sacerēts 1911. g. Pirmpublicējums MJT, 1926, 5. nr., 263. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/95) un tīrraksts (23033/13, datēts ar

1911. g.), abi ar virsrakstu «Vecākā māsa».

ANSĪŠA PAREDZĒŠANA (279. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 3. martā. Pirmpublicējums JCīr, 1926, 4. nr.,

81. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22927/18, datēts ar 1926. g. 3. martu, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (88458/1, bez virsraksta; 22725/5). Meln-

raksts un tīrraksts (88458/1) rakstīti uz vienas lapiņas ar dzejoli «Kad

iznāks saule?».

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 24. lpp.).

KO PAUDA CĪRULĪTIS (280. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 12. maijā. Pirmpublicējums JCīr, 1926, 6. nr.,

130. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/19, datēts ar 1926. g. 12. maiju, bez

virsraksta).

LAUVA UN ZAĶIS (281. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1926, 10. nr., 213. lpp. Tas atšķiras no pa-

matteksta.
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Dzejoli izmantota indiešu fabula «Lauva un zaķis» (Indische Erzāh-

lungen. Lauzanne und Leipzig, 1918, 64. —65. lpp ).

Novērsta kļūda 22. rindā — «kā» labots par «ka».

RITINA UN CITS GADS (282. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 28. decembri. Pirmpublicējums MJT, 1926, 2. nr.,

65. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/7, datēts ar 1925. g. 28. decembri) un

tīrraksts (22749/24).

ERKŠĶUROZĪTE UN PRINCIS (283. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 12. februārī. Pirmpublicējums JCīr, 1926, 5. nr.,

105. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/17, datēts ar 1926. g. 12. februāri, bez

virsraksta).

KAD IZNĀKS SAULE? (283. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 3. martā. Pirmpublicējums JCīr, 1926, 4. nr.,

81. lpp., ar virsrakstu «Pārsliņas» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22927/18, datēts ar 1926. g. 3. martu, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (88458/1, ar virsrakstu «Pārsliņas»;

22738/66). Melnraksts un tīrraksts (88458/1) rakstīti uz vienas lapiņas

ar dzejoli «Ansīša paredzēšana».

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 14. lpp.).

ZIEDOŠĀ DABA UN JAUNĪBA (284. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Zelta jaunība», [1908], 18. lpp., ar virsrakstu «Mīļā vasariņa»

un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa labojumiem

(134247/3, ar virsrakstu «Mīļā vasariņa»).

LAPSA UN MĒRKAĶIS (285. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 5. februārī. Pirmpublicējums MJT, 1926, 6. nr.,

321. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/13, datēts ar 1926. g. 5. februāri).

Dzejolī izmantota Ezopa fabula «Lapsa un mērkaķis» (GrM, 21. lpp.)-



435

JAUNĀKAS ZIŅAS NO VIRTUVES (286. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1911. g.r galīgajā redakcijā —

ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1926,

9. nr., 141. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (23033/95, ar virsrak-

stu «Noslēpums») un sākotnējās redakcijas tīrraksts (22927/62, datēts

ar 1911. g., ar virsrakstiem «Noslēpums», «Jaunākās ziņas»).

LĀGA MĀGA (287. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums MJT, 1926, 5. nr.,

294. lpp.

Dzejoļa 7.—8. rindai saturā līdzīgs teksts sacerēts, domājams,

1911. g. Saglabājies tā melnraksts (23033/102) un tīrraksts (22927/70),

abi ar virsrakstu «Mazā Maijiņa».

KAS JĀSAKA PAR BALVU? (287. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1926, 7. nr., 42. lpp.

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 54.—55. lpp.).

VASARA, PAVASARS UN ZIEMA (288. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 10. janvārī. Pirmpublicējums žurnālā «Latvijas

Jaunatne», 1926, 6. nr., 77. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/12, datēts ar 1926. g. 10. janvāri, bez

virsraksta) un tīrraksts (60615/1).

ČIGĀNU DZIESMA (289. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 21. jūnijā, 17. novembrī. Pirmpublicējums JT,

1926, 2. nr., 95. lpp.

Saglabājies melnraksts (datēts ar 1925. g. 21. jūniju) un tīrraksts

(datēts ar 1925. g. 17. novembri, bez virsraksta), abi rakstīti uz vienas

lapiņas (22749/23).

NEPABEIGTA TELLA TEIKA (289. lpp.)

Pirmpublicējums JCīr, 1926, 7. nr., 152. lpp., ar virsrakstu «Ne-

pabeigtā Telia teika».

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 56.—57. lpp).

PĀRPILNS VADZIS LŪST (290. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 4. lpp. Tas atšķiras no pamat-
teksta.
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Saglabājies melnraksts (22766/31, bez virsraksta) un tīrraksts

(22738/78).
Virsrakstam izmantots latviešu sakāmvārds.

Novērsta kļūda 9. rindā — «stiepj» labots par «stiep».

LABAIS BRĀLĪTIS (291. lpp.)

1.—5. rinda sacerēta 1926. g. 4. martā. Pirmpublicējums MJT, 1926,

4. nr., 223. lpp.

Saglabājies 1.—5. rindas melnraksts (22927/54, datēts ar 1926. g.

4. martu, bez virsraksta).

Dzejoli izmantota bērnu anekdote (KM, 24. lpp ).

«TAISNAIS» KAĶIS UN «NETAISNAIS» GAILIS (292. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 6. janvārī. Pirmpublicējums MJT, 1926, 3. nr.,

129. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/9, datēts ar 1926. g. 6. janvāri, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantota Ezopa fabula «Kaķis un gailis» (GrM, 21.—

22. lpp.).

JAUNĀS MĀKSLAS NESAPRATĒJS (293. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 11. februārī. Pirmpublicējums MJT, 1926, 5. nr.,

257. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/15—16, datēts ar 1926. g. 11. februāri,

bez virsraksta).

AKMEŅMETEJS MIĶELIS (294. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 7. lpp., ar virsrakstu «Miķelis ak-

meņmetējs» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa labojumiem

(134247/1, ar virsrakstiem «Miķelis — akmeņmetējs», «Miķelis — me-

tējs»).

KATRAM SAVS DARBS (295. lpp.)

Sacerēts ne agrāk par 1920. g. Pirmpublicējums MJT, 1926, 8. nr.,

65. lpp.

Dzejoļa 5.—8. rindai saturā līdzīgs teksts sacerēts, domājams,

1911. g. Saglabājies tā melnraksts (23033/100) un tīrraksts (22927/61),

abi ar virsrakstu «Anša vistu kūts». Virs tīrraksta Rainis 20. gados

uzrakstījis: «Vairāki bērni, katram savs darbs.»



SKUĶITIS UN SIVĒNIŅŠ (296. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1926, 7. nr., 34. lpp. Tas nedaudz atšķiras

no pamatteksta.

MEITENĪTE RUDENI (297. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 7. oktobrī. Pirmpublicējums MJT, 1926, 11. nr.,

257. lpp.

Saglabājies melnraksts (29844/1, datēts ar 1926. g. 7. oktobri), kas

rakstīts uz lapiņas, kur jau 1908. g. uzrakstīts dzejolis «Vecu ļaužu

nicinātāji».

RUDENS UN KALPS (298. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 31. oktobrī, 1925. g. 24. janvārī. Pirmpublicējums

laikrakstā «Lauku Darbs», 1925, 65. nr., 17. dcc. Tas nedaudz atšķiras

no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22720/35, datēts ar 1907. g. 31. oktobri,

1925. g. 24. janvāri, bez virsraksta).

VECU ĻAUŽU NICINĀTĀJI (299. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Nedarbji un palaidņi», [1908], 11. lpp., ar virsrakstu «Lūk, bērni,

kas jums jāmācās no Ernesta un Marijas» un citām atšķirībām no pa-

matteksta.

Saglabājies 1.—16. rindas teksts Aspazijas rokrakstā un 17.—28. rin-

das tīrraksts Raiņa rokrakstā (29844/1, sākotnēji bez virsraksta, vēlāk

ar Raiņa rakstītu virsrakstu «Vecu ļaužu nicinātāji»). Uz tās pašas la-

piņas 1926. g. uzrakstīts dzejoļa «Meitenīte rudenī» melnraksts.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 8. rindā — «visu» labots par «viņu».

NEIZNĀKOŠS RĒĶINS (300. lpp.)

Pirmpublicējums JCīr, 1926, 9. nr., 202. lpp. Tas nedaudz atšķiras

no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22725/2).

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 10. lpp.).

MAZS, MAZS VĪRIŅŠ, MAZA, MAZA NELAIMITE (301. lpp.)

Sākotnējā redakcijā dzejolis sacerēts 1911. g., galīgajā redakcijā —

ne agrāk par 1920. g. Galīgās redakcijas pirmpublicējums MJT, 1926,

8. nr., 70. lpp.

Saglabājies sākotnējās redakcijas melnraksts (23033/95) un tīrraksts

(22927/62), abi ar virsrakstu «Nelaime», un galīgās redakcijas meln-

raksts (22729/20, bez virsraksta) un tīrraksts (22725/1).
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RUNCIS — PRĀTNIEKS (302. lpp.)

5.—10. rindas pirmpublicējums MJT, 1924, 12. nr., 356. lpp., ar

virsrakstu «Runča fotogrāfija» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Visa dzejoļa pirmpublicējums MJT, 1926, 2. nr., 71. lpp. Tas nedaudz

atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies 5.—10. rindas teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa labo-

jumiem (134247/5, ar Aspazijas rakstītu virsrakstu «Dzeltenais filozofs»

un Raiņa rakstītu virsrakstu «Runcis prātnieks»),

GAILĪTIS, KURŠ NEPADEVĀS (303. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 9. janvārī. Pirmpublicējums MJT, 1926, 6. nr.,

365.—366. lpp., ar virsrakstu «Gailīts, kurš nepadevās».

Saglabājies melnraksts (22927/10—11, datēts ar 1926. g. 9. janvāri,

bez virsraksta).

Dzejolī izmantota latviešu pasaka «Nabaga vīra dzirnaviņas» (LP,

3. sēj., 2. d., 91.—92. lpp.).

PIRMAIS SNIEGS UN TĀ MĀCĪBA (304. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 17. februārī. Pirmpublicējums JCīr, 1926, 11. nr.,

245. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22927/26, datēts ar 1926. g. 17. februāri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22927/25, ar virsrakstu «Vienībā spēks»;

22725/4).

Raiņa arhīvā saglabājušies vairāku dzejoļu tīrraksti ar kopēju virs-

rakstu «Prieki visās gadskārtās» (22927/66). Līdzās virsrakstam rakstīts

«No Mar. d. Grandmaison». Domājams, šo dzejoļu autore ir franču

bērnu rakstniece Marija dc Granmezona un Rainis tos pārtulkojis lat-

viešu valodā. Bilžu grāmata ar virsrakstu «Prieki visās gadskārtās»

E. Plātesa apgāda izdevumā, spriežot pēc firmas katalogiem, izdota

1911. g. Grāmata iznākusi anonīmi, tajā publicētais teksts nedaudz at-

šķiras no Raiņa rokrakstiem.

Kādā no minētajā tīrrakstā atrodamiem dzejoļiem ir šādas rindas

(bez virsraksta):

«Šurp!» uzsauc Valentīns, «pie darba stāsimies!

Ar kopu spēkiem gan mums, draugi, izdosies.

Mums tāda bumba taps, ka nevarēs ne celt!»

Un mīksto sniegu steidz tie triji velt un velt.

Mazs klēpīts bij, sīks sniega piks,

Drīz velts un velts par bumbu tiks.

Caur vienību nāk spēks, tā saka paruņa utt.
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Zināma satura analoģija un melnraksts (22927/25), arī virsraksts

«Vienībā spēks» vedina domāt, ka Rainis no šīm rindām guvis ierosmi

dzejoļa «Pirmais sniegs un tā mācība» sacerēšanai.

NĀKAMAIS AMATS (305. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1926, 10. nr., 193. lpp.

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 46. lpp ).

MAZAIS SPĪTNIEKS (305. lpp.)

Pirmpublicējums JCīr, 1926, 7. nr., 152. lpp.

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 58. lpp.).

HERAKLIS UN BAGĀTĪBAS DIEVS (306. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 6. janvārī. Pirmpublicējums JT, 1926, 4. nr.,

305. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/8, datēts ar 1926. g. 6. janvāri, bez

virsraksta).

Dzejolī izmantota Ezopa fabula «Herakls un bagātība» (GrM,

28. lpp.).

PIRMAIS SOLIS ATKLĀTĪBĀ (307. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 30. augustā. Pirmpublicējums JCīr, 1926, 9. nr.,

202. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22927/22, datēts ar 1926. g. 30. augustu, ar

virsrakstu «Bailīgais»).

ULDA GRIBA (307. lpp.)

Pirmpublicējums JCīr, 1926, 10. nr., 226. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22725/3).

Dzejolī izmantota bērnu anekdote (KM, 58.—59. lpp.).

PIEMIŅAS VĀRDI (308. lpp.)

5.—8. rinda sacerēta 1925. g. 6. janvārī.

Dzejolis izveidots no divām atsevišķām četrrindēm. To pirmpubli-

cējums DzD, 3. sēj., 384. un 385. lpp., krājumā «Mūza mājās».

1.—4. rindas pirmpublicējums ir ar virsrakstu «A. M. albumā»,

5.—8. rindas pirmpublicējums — ar virsrakstu «Mīļai mazai meitiņai

albumā». Abas četrrindes pirmo reizi kopā ar virsrakstu «Piemiņas

vārdi» publicētas JCīr, 1926, 3. nr., 58. lpp. Pirmpublicējums atšķiras no

krājumā «Mūza mājās» iespiestā teksta.



Saglabājies i.—4. rindas melnraksts (22992/140, ar virsrakstu

«A. M. albumā»), divi 5.—8. rindas tīrraksti (22924/184, bez virsraksta,

un 22992/142, ar virsrakstu «Mīļai mazai meitiņai albumā», abi datēti

ar 1925. g. 6. janvāri) un visa dzejoļa tīrraksts (88490/1).

ZELTA MATIŅŠ (309. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 11. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1926, 291. nr.,

24. dcc. Tas nedaudz atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22927/23, datēts ar 1926. g. 11. decembri,
bez virsraksta).

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS! (314. lpp.)

Pirmpublicējums Scd, 1925, 291. nr., 25. dcc, ar virsrakstu «Ziem-

svētku* sveiciens» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22738/107).
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SAULES GADI

EPA TAPŠANA

Bērnības eps' «Saules gadi» sacerēts laikā no 1924. gada 2. novem-

bra līdz 1925. gada 17. martam. Tajā plaši izmantoti autobiogrāfiski
fakti no Raiņa bērnības pirmajiem septiņiem, Tadenavā un Randenē

aizvadītajiem dzīves gadiem.
1924. gada 27. oktobrī Raiņa dienasgrāmatā atrodams ieraksts, ka

izdevēja A. Jesena uzdevumā pie viņa ieradies izdevniecības darbi-

nieks R. Deisons, lai vienotos ar dzejnieku par viņa turpmāko līdzda-

lību žurnālos «Jaunības Tekas» un «Mazās Jaunības Tekas». Minētajā

ierakstā lasāms, ka 1925. gadā «Jaunības Tekas» labprāt publicētu kādu

Raiņa «garāku rakstu — biogrāfiju vai epu, vai romānu: latv. teiku

malēnieši, Leiputriju, pasaku..». lesniedzamā manuskripta apjoms va-

rētu būt 5000 rindu.

Nākamajā dienā pēc šīs sarunas — 28. oktobrī — Rainis ieraksta

dienasgrāmatā, ka «meklē tematu «Jaun. Tekām»». Tajā pašā dienā

rakstītā radāmo domu lapiņā (121008/129) minētas vairāku iespējamu

autobiogrāfiska rakstura darbu ieceres — «Mani bērnu gadi prozā»,

«Mani bērnu gadi dzejā», «Bērna poētiska dienasgrāmata», kā arī

bērniem rakstāms eps, kurā plaši izmantojami latviešu tautas joki.2

1. novembrī Raini apciemo E. Birznieks-Upītis un arī no savas puses

atgādina Rainim nodomu 3 uzrakstīt autobiogrāfisku darbu bērniem. Par

šo apciemojumu Rainis tajā pašā dienā raksta dienasgrāmatā: «Prasa

nāk. gad. «J. Tekām» manu biogrāfiju.»

1
«Saules gadi» ir liriska poēma. Respektējot Raiņa izvēlēto žanra

apzīmējumu, tapšanas gaitas izklāstā visur lietots termins «eps» vai ari

«bērnības eps».
2 So ieceri Rainis sāka realizēt 1926. gadā, rakstot komisko epu

«Septiņi malēnieši».

3
Kā liecina ieraksts dienasgrāmatā 1922. gada 19. augustā, jau tad

Rainis pārrunājis ar E. Birznieku-Upīti šādu ieceri.
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lepriekšējo dienu pārdomas un sarunas ar E. Birznieku-Upīti rosina

dzejnieku radīt autobiogrāfisko darbu sev vistuvākajā žanrā — dzejā.

Tajā pašā dienā Rainis šo lēmumu fiksē dienasgrāmatā: «Došu biogrā-

fiju pantos.» Visu nākamo dienu — 2. novembri — Rainis pavada mā-

jās un sāk darbu pie bērnības epa. leraksti dienasgrāmatā, epa rokrak-

stu datējumi un tā sacerēšanas laikā rakstītās radāmās domas ļauj diez-

gan pilnīgi izsekot turpmākajam darba procesam.

Vairāk nekā 60 radāmo domu lapiņu
1

(22724, 22727, 121008, 123761),

kuras rakstītas laikā no 1924. gada 2. novembra līdz 1925. gada

19. martam, paver ieskatu dzejnieka pārdomās un meklējumos epa sa-

cerēšanas gaitā. Sajās lapiņās Rainis atzīmē gan savas atziņas par

bērnības epa formu, apjomu un izveidi, gan arī biogrāfijas datus.

Radāmo domu lapiņas rāda arī sākotnēji plaši iecerētā epa apjoma

un tajā attēlojamā bērnības posma pakāpenisku sašaurināšanu.

Visvairāk (25) radāmo domu lapiņu datēts ar 1924. gada 2. novem-

bri. Spriežot pēc tām, Rainis jau šai laikā domājis par iespēju rakstīt

bērnības autobiogrāfiju epa formā, lielu uzmanību pievērsis epā ietve-

ramai problemātikai un tematikai, mēģinājis iezīmēt vispārējas kontū-

ras sižeta risinājumam, kompozicionālajam izkārtojumam, hronoloģiska-

jam norobežojumam.

Plašs radāmo domu materiāls atzīmēts 1924. gada decembra pirmajā

pusē, t. i., epa otrās dziesmas tapšanas laikā. Turpretī 1925. gada feb-

ruārī un marta vidū, kad Rainis raksta epa trešo un ceturto dziesmu,

radāmo domu lapiņās radušies tikai daži ieraksti.

Jau 1924. gada 2. novembrī radāmo domu lapiņā (121008/227) Rai-

nis ierakstījis vārdus «Saules gadi» —

gan vēl ne kā epa virsrakstu,

bet kā poētisku bērnu dienu un skolas gadu apzīmējumu. «Saules gadi»

kā bērnības epa virsraksts pirmo reizi minēts dienasgrāmatā 23. no-

vembri.

Epa sacerēšanas sākumā Rainis ir pārliecināts, ka notikumu attēlo-

jumā bērnības epā strikti jāataino patiesība, un vienā no 2. novembrī

rakstītām radāmo domu lapiņām (121008/123) piezīmē, ka jādod «ne

Dichtung, bet \Vahrheit». 2

1 Lapiņu skaits te minēts aptuveni, jo dažas lapiņas epa tālākajā
sacerēšanas gaitā pārdalītas vairākās nelielās strēmelītēs un izkārtotas

atbilstoši tajās minētām atmiņu epizodēm pie epa dažādu dziesmu ma-

teriāliem.
2

Ne dzeja, bet patiesība (vācu vai.). Domājams, ka te Rainis pār-
frāzējis J. V. Gētes autobiogrāfiskā darba «No manas dzīves» apakš-
virsrakstu «Dzeja un patiesība» (J. W. Goethe. Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit. — Goethes sāmmtliche VVerke, Bd. 22—24.

Stuttgart, 1869). So grāmatu Rainis vairākkārt piemin savā dienasgrā-
matā jau Šveices emigrācijas periodā un arī vēlāk.
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Tajā pašā lapiņā vārdi «viela valda»1 norāda, ka Rainis sākumā bija

domājis lielu uzmanību pievērst konkrētajiem notikumiem. Tāpēc dzej-
nieks ne vien turpina pierakstit atmiņas, bet senpagājušo un atmiņa

padzisušo notikumu atcerei izmanto dokumentārus avotus, piemēram,

11. novembrī Rainis izraksta datus no Grīvas vācu skolas izdotās lie-

cības (123761/10) un Rīgas pilsētas ģimnāzijas gatavības apliecības

(121008/138). Savukārt 12. novembrī rakstītā radāmo domu lapiņa lie-

cina, ka Rainim radusies atziņa sākotnējo ieceri — attēlot epā tikai

patiesību bez dzejiskas izdomas — radikāli mainīt: «Dot šb bērnu epu

kā dzeju, izdomāt un piedomāt klāt, lai izceltos skaidrāk idejas,2

neierobežot to ar patiesības attēlu. Man tā ir grūtība, jo es paradis dot

visu patiesību.

Neteikt arī tik daudz, ka tā mana dzīve, bet uzsvērt, ka tā katra

dzīve vai ka tādai jābūt principā bērnībai.

Tad paliek bērnības biogrāfija prozā, kurā tikai patiesība, bez pie-

domās» (121008/139). 3 '
Paralēli ierakstiem radāmo domu lapiņās tapušas arī epa pirmās

rindas. 2. un 3. novembrī Rainis sacerējis simt rindu garu fragmentu,

10. novembrī — epa pirmās dziesmas «Saules prieka perēklis» pirmo

nodaļu «Manu jaunu dienu saule». Epa priekšvārds un pirmās dziesmas

pārējās nodaļas sacerētas 15.—30. novembrī, kad Rainis gandrīz katru

dienu strādā pie epa.

1924. gada 18. novembrī Rainis dienasgrāmatā ieraksta: «.. nobeidzu

pirmo atmiņu, dūša laba.» Šajā dienā sacerēts ap 50, nākamajā

dienā
—

vairāk nekā 30 rindu.

20. novembrī Rainis gan agri no rīta, gan
#

dienas nogalē stājas pie

epa rakstīšanas, bet darbs neveicas. Dienasgrāmatā tajā datumā ierak-

sta sākumā un beigās atkārtojas gandrīz vienādi vārdi: «Strādāju pie

biogrāfijas, neiet» un «Rakstu biogrāfiju, bet neiet». Šai dienā Rainis

uzrakstījis tikai 20 rindu melnrakstā.

22. novembrī darbs atkal veicas raitāk, — sacerētas 40 epa rindas,

un Rainis dienasgrāmatā ieraksta: «Mostos 6, biogrāfija, rakstu arī

teātrī, ir jau 62 panti, tikšu galā.»

23. novembrī, kad darbā pie epa sacerēšanas jau aizvadītas, trīs

nedēļas un tuvojas 1. decembris — pirmās dziesmas nodošanas ter-

1 Šie paši vārdi atkārtoti ari citā lapiņā (121008/133). Vēl citā la-

piņā (121008/119) rakstīts «svarīgums vielai». Visas lapiņas datētas ar

1924. gada 2. novembri.

2 Šeit un citos citātos pasvītrojumi Raiņa.
3 leceri attēlot savas bērnU dienas divc; dažādos žanros — dzejā un

proza — Rainis atzīmējis jau 1924. gada 28. oktobrī (121008/129).



444

miņš, Rainis pārlasa uzrakstīto un, apmierināts ar rezultātu, dienasgrā-

matā secina: «Vakarā lasu «Saules gadus», patīk. Ir jau 78 panti un

vēl «Gaiļu kaujas» 19 — tā ka laikā viss būs gatavs.»

Novembra pēdējās dienās Rainis turpina strādāt pie epa — sacer

pirmās dziesmas pēdējās nodaļas, kā arī kārto un pārraksta tīrrakstā

jau iepriekš uzrakstīto.

1. decembrī Rainis pirmās dziesmas pabeigto manuskriptu nodod

R. Deisonam un 3. decembrī jau ieraksta dienasgrāmatā tā atzinīgo vēr-

tējumu: «Deisons par «Saules gadiem»: raksts labs.»

Tomēr, pārlasījis no «Jaunības Teku» redakcijas saņemto bērnības

epa pirmās dziesmas korektūru, Rainis 12. decembrī dienasgrāmatā

konstatē: ««Saules gadi» man nepatīk!»

Šajā laikā Rainis jau strādā pie epa otrās dziesmas. 9. un 10. de-

cembrī radāmo domu lapiņās atainotas atmiņu epizodes, kas skar Raiņa

dzīvi Randenē (121008/143; 121008/142; 22727/36), Birkeneļos (agrāk

Berķenele) (121008/144; 121008/145; 121008/147), Ēģiptē (123761/3),

Grīvā (123761/13).

Atmiņu par Tadenavu un tur pavadītajiem pirmajiem trīsarpus dzī-

ves gadiem Rainim saglabājies maz, bet par Randenē pavadītajiem nā-

kamajiem trim gadiem (1869—1872) tās ir daudz bagātākas.

Radāmo domu lapiņā Rainis 1924. gada 10. decembrī ieraksta, ka

vajadzētu: «Salasīt visas atmiņas sarakstā un tad izlasīt izcilus efektus

un krīzes, pēc tā sadalīt nodaļās.. Saraksts un sadalīšana pēc 12 dzies-

mām» (121008/146).

Rainis vienlaikus domā par epa struktūru un apjomu. Pēc 27. de-

cembrī izstrādātā visa epa sākotnējā apjoma plānojuma redzams, ka

vēl decembra beigās Rainim bijis nodoms uzrakstīt epu divpadsmit

dziesmās, kurās būtu izmantoti viņa biogrāfijas materiāli, sākot no ag-

ras bērnības līdz 18 gadu vecumam. Bērnu dienu atmiņas par Tade-

navu, Ēģipti un Ābeļiem Rainis plānojis katru ietvert vienā dziesmā,

turpretī Randenes, Birkeneļu un Grīvas periodam katram atvēlētas di-

vas dziesmas, bet Rīgā pavadītiem mācību gadiem ģimnāzijā — trīs

pēdējās epa dziesmas. Plānā atzīmēti arī sīkāki katras dziesmas ap-

joma un epa periodizācijas aplēsumi.

Nākamajā dienā — 28. decembrī — Rainis pārskata epa hronolo-

ģiskos robežpunktus un dienasgrāmatā ieraksta: «Vakarā lūkoju no-

kārtot materiālu Randenei, būs tik daudz materiāla vispār, ka Rīga būs

jāatstāj «Jaun. dzejām».»

1924. gada 31. decembrī Raiņa dienasgrāmatā ir ieraksts: «Aiz vie-

siem netiku rakstījis «Saules gadus».» Turpat Rainis piemin epu kā

kavēkli citu, lielāku un nozīmīgāku darbu radīšanā: «Mani stipri
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traucē «S. gadi», būtu jāraksta luga. Pārmet, ka neesmu vairāk rak-

stījis kā 1 grāmatu. Jāsaņemas, jo man likās, ka esmu daudz strādājis,

vajaga lielu.» Arī 1925. gada pirmajās dienās Rainim neizdodas turpi-

nāt epu. Būdams noguris un nervozs, Rainis 4. janvāri dienasgrāmatā
ieraksta: «Man nu neatliek vairs laika uzrakstīt visu «S. gadu» pensu1,

jāsteidz arī Kop. raksti.»

Tieši šajā periodā Rainim daudz laika aizņem kopotu rakstu «Dzīve

un darbi» 2. sējuma kārtošana un ievadu rakstīšana tajā uzņemtajiem
darbiem. Sējums bija jānodod A. Gulbim līdz 1925. gada 6. janvārim,

taču darbs ieilga. Arī ar «Saules gadu» otro dziesmu nevarēja vilcinā-

ties, lai neaizkavētos tās pirmpublicējums «Jaunības Teku» 1925. gada

februāra numurā.

8. janvārī Rainis, kā liecina ieraksts dienasgrāmatā, stājas pie darba

jau pašā rīta agrumā un, tikko beidzis vienu darbu, sāk nākamo: «Ce-

ļos 1/2 5 un strādāju pie «Gals un sākums» ievada, pabeidzu, 78 rin-

diņas. [. .] Pēc brokasta nevaru tūdaļ strādāt, bet tomēr iztaisu «S. ga-

dus» «Daug. klēpja» plānu, un nu ies aši ar rakstīšanu.»

9. janvārī Rainis dienasgrāmatā ieraksta — R. Deisons paziņojis, ka

«Saules gadu» otrās dziesmas sacerēšanai atvēlētais laiks pagarināts

par dažām dienām un manuskripts jānodod redakcijā 15. janvārī. Atli-

kušajās sešās dienās, intensīvi strādājot, Rainis pabeidz otro dziesmu —

uzraksta visas astoņas plānotās nodaļas.

Vairāki ieraksti dienasgrāmatā liecina, ka darbs pie epa otrās dzies-

mas prasa piepūli un vedas diezgan gausi. 10. janvārī rakstīts: «Strā-

dāju pie «S. gadiem», bet vēlu un neiet.» 12. janvārī ir līdzīga satura

ieraksts: «.. strādāju pie «S. gadiem», uzrakstu 48 rindiņas, nogurstu.»

Ka «Saules gadu» sacerēšana rit «par daudz grūti» un darbs «nevedas»,

stāsta ieraksti arī 13. un 14. janvārī.

Daudz laika bērnības epam Rainis veltī 15. janvārī — pēdējā otrās

dziesmas sacerēšanas dienā, kad dienasgrāmatā parādās ieraksts: «Strā-

dāju pie «S. gadiem», šodien vien.. 100 rindiņas.»

Janvāra sākumā, kad lasītāji jau saņēmuši «Jaunības Teku» 1925.

gada 1. burtnīcu, kurā publicēta «Saules gadu» pirmā dziesma un Rainis

strādā pie otrās dziesmas, dzejniekam tiek izteikti pirmie epa vērtē-

jumi. Spriežot pēc ierakstiem dienasgrāmatā, tuvinieku un pazīstamu

literātu vērtējumi ir visai atturīgi.

Janvārī Raini apciemo divi viņa daiļrades vērtētāji un populari-

zētāji — A. Krauja un A. Birkerts.

A. Kraujam, kā Rainis 1925. gada 11. janvārī dienasgrāmatā secina,

«nepatīk, ka rakstu bērnu epu».

1 Penss (no vācu vai. «Pensum») — uzdevums, arī programma
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"

12. janvārī pie Raiņa ierodas Antons Birkerts. leraksts dienasgrā-

matā tajā dienā stāsta, ka sarunā A. Birkerts devis «Saules prieka pe-

rēkļa» vērtējumu: «Antons, kad ierunājos, slavē «S. gadus». Arī brālis1

un Līgotnis
2 tā teicis, arī uz laukiem, humors. Es: nav episks. Antons:

nekas, Jaunsudrabiņam par daudz plaši. Savs stils man.»

14. janvārī, kā teikts Raiņa dienasgrāmatā, dzejnieks ar gandrīz jau

pabeigto otro dziesmu iepazīstina mājiniekus: «Lasu priekšā «S. gadus»,

nav lielas piekrišanas. Iniņa gan slavē.»

Satraukums, ko pārdzīvo Rainis, atceroties bērnību, savus «saules

gadus», kā arī klausītāju un lasītāju neatsaucība padara jau tā grūti

veicamo darbu vēl grūtāku. Šķiet, sarūgtinājums un aizvainojums sti-

mulē Raini pieņemt pārsteidzīgu lēmumu. Divas nedēļas pēc «Daugavas

klēpja» pabeigšanas, kad pienācis laiks rakstīt trešo dziesmu, dzejnieks,

kā liecina ieraksts dienasgrāmatā 1925. gada 28. janvārī, nolemj:

«.. Jesenam likt priekšā atteikties no «S. gadiem».» 30. janvārī, kā

lasāms dzejnieka dienasgrāmatā, nodoms jau realizēts: «Rakstu Jese-

nam, lai nedrukā «S. gadus».»

A. Jesens, 31. janvārī saņēmis Raiņa vēstuli, nekavējoties raksta at-

bildi: «Man nu gan īsti pa prātam nav, ka Jūs esat spiesti grozīt savu

nodomu attiecībā uz «Saules gadiem», bet, ja nu apstākļi tā sagadīju-

šies, ka citādi nevarat, tad tomēr no diviem ļaunumiem jāizvēlas tas

mazākais. «Saules gadu» drukāšanu pārtraukt man nemaz negribētos.

Ja Jūs katru mēnesi varētu dot kādu daļu, teiksim pusi vai pat trešo

daļu no nodomātā, tad jau arī būtu labi. Ja uz reizi pārtrauktu, tad

lasītājiem tas būtu liels zaudējums.»
3

Pieņēmis A. Jesena piedāvāto kompromisu, Rainis turpina bērnības

epa sacerēšanu. Februārī un martā top trešā (82 panti) un ceturtā

(33 panti) dziesma.

Abu pēdējo dziesmu tapšanas gaitā iezīmējas kopīgi momenti: trešās

un ceturtās dziesmas rokrakstiem trūkst datējumu, datus par to sace-

rēšanas laiku palīdz noskaidrot ieraksti dienasgrāmatā.

Lai epa trešo dziesmu pagūtu nodrukāt «Jaunības Teku» 3. (marta)

numurā, manuskriptu vajadzēja uzrakstīt līdz 1925. gada februāra

vidum.

Darbu stipri kavē nogurums, kuru palīdzētu pārvarēt klausītāju at-

saucība, bet tādas nav. «Grūti rakstīt, jo jūtu, ka nepatīk,» ieraksta

Rainis dienasgrāmatā 1925. gada 8. februārī. Pabeidzis trešo dziesmu,

15. februārī Rainis to, tāpat kā iepriekšējās, lasa priekšā mājiniekiem:

«Lasu «S. gadus». Iniņai un Olgai nevienam nepatīk, man arī nē.»

'
A. Birkerta brālis Pēteris Birkerts.

• 2 Līgotņu Jēkabs.
3 A. Jesena vēstule Rainim (121227/5). Šo vēstuli Rainis, spriežot

pēc ieraksta dienasgrāmatā, saņēmis 1925. g. 2. februārī.
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«Saules gadu» ceturto dziesmu vajadzēja uzrakstīt un nodot A. Je-

senam līdz marta vidum. Par to domājot, Rainis, jau sākot ar 28. feb-

ruāri, gandrīz katru dienu ieraksta dienasgrāmatā, ka jāsāk strādāt pie

«bērnības epa».

Tajā pašā laikā Rainis steidz sakārtot kopotu rakstu «Dzīve un

darbi» 4. sējumu. 1. martā Raiņa dienasgrāmatā atrodams ieraksts:

«Sāku strādāt pie «Mēn. meitiņas». Būs grūti, un nu vēl «S. gadi». Nav

laika sevi apdomāt.»

Tikai nodevis 4. sējumu izdevējam A. Gulbim 1925. gada 9. martā,

Rainis var atlicināt laiku bērnības epa rakstīšanai. Nākamajā dienā

Rainis dienasgrāmatā ieraksta: «Rīt visādā ziņā jāsāk «S. gadi».»

Ceturtā dziesma sacerēta četrās dienās — 1925. gada 13., 15.—17.

martā. Ceturtā dziesma ir daudz īsāka par iepriekšējām — tajā tikai

132 rindas.

1925. gada 17. martā, kad jau nedaudz nokavēta manuskripta no-

došana, Rainis dienasgrāmatā ieraksta: ««S. gadi», pabeidzu, 33 panti.»
leraksts nākamajā dienā sniedz ziņas, ka manuskripts atdots A. Jese-

nam.

1925. gada 19. martā rakstīta radāmo domu lapiņa ļauj secināt, ka

Rainis tajā pašā laikā tomēr nav atteicies no nodoma epu kādreiz tur-

pināt: «Tautas humoru, anekdotes, vairāk uzņemt «Saules gados»»

(121008/164).

Sākot darbu atlasi kopotu rakstu 11. sējumam,1 Rainis paredz tajā

uzņemt arī «Saules gadus» un 1926. gada 16. oktobrī uzraksta epam

priekšvārdu.2 Tajā Rainis apstiprina nodomu darbu pie epa kādreiz tur-

pināt: ««Saules gadi» ir palicis fragments, bet ir cerības to nobeigt»

(22850/78).

Priekšvārdā Rainis arī nedaudz raksturo situāciju, kādēļ «Saules

gadi» netika pabeigti: «Un kad nu vēl pienāca ārēji traucēkļi, kad

vajadzēja gatavot visu gadu cauri šo kopotu rakstu izdevumu, tad

«bērnības epus» apstājās ritēt.»

Raiņa kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 11. sējumā «Saules gadi»

publicēti ar A. Birkerta rakstītu priekšvārdu. Tajā A. Birkerts raksta:

«Notēlojis savas agrās bērnības saulainos gadus, dzejnieks savu darbu

pārtrauca. lemesls? Redaktors Jesens bija izteicis domas, ka autobio-

grāfijai būtu vairāk nozīmes, ja viņu turpinātu prozā. Rainim acīmre-

dzot šāds ieskats nebija pieņemams, un viņš, kā Aspazija mums šai

lietā paskaidroja, dzejojumu pārtraucis.»
3

1
11. sējums iznāca pēc Raiņa nāves, 1931. gadā. Dzejnieka sāktais

sējuma kārtojums nav respektēts.
2 Tā pirmpublicējums ar J. Upīša komentāriem žurnālā .<Karogs»,

1965, 12. nr., 123—124. lpp.
3 Rainis J. Dzīve un darbi, 11. sēj. R., 1931, 125. lpp.
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Šāda argumentācija nav apstiprinājusies. 1 Paša dzejnieka rakstītais

priekšvārds un dienasgrāmata liecina, ka Rainim 1924. gada nogalē

un 1925. gada sākumā daudz laika aizņēma kopotu rakstu «Dzīve un

darbi» sagatavošana izdošanai, ne mazumu enerģijas prasīja daudzie

sabiedriskie pienākumi, traucēja arī nepieciešamība regulāri iesniegt epa

kārtējās nodaļas iepriekš plānotajā apjomā.

Šādā saspringta darba posmā Rainis neatrada iespēju turpināt aiz-

sākto epu.

Respektējot Raiņa izteikumus un viņa arhīva materiālus, «Saules

gadi» uzlūkojami par nepabeigtu darbu, kura sākotnējā plašā iecere

tapšanas gaitā objektīvu iemeslu dēļ tika aizvien vairāk sašaurināta,

līdz apstājās pavisam, kaut gan Rainis neatmeta nodomu epu kādreiz

atsākt un pabeigt.

KOMENTĀRI EPA ATSEVIŠĶAM DZIESMĀM

[IESKAŅA EPAM] (317. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1925, 1. nr., 1. lpp.

Saglabājies 1.—20. rindas melnraksts (22724/81, datēts ar 1924. g.

19. novembri) un 1.—20. rindas tīrraksts (22724/29), abi bez virsraksta.

PIRMĀ DZIESMA

SAULES PRIEKA PERĒKLIS (321.—336.1pp.)

Sacerēta ar pārtraukumiem 1924. g. laikā no 2. līdz 30. novembrim.

Pirmpublicējums JT, 1925, 1. nr., 1.—12. lpp.

Saglabājušies vairāki melnraksti: 21.—60. rindai (22724/78, datēts ar

1924. g. 10. novembri), 61.—84. rindai (22724/79, datēts ar 1924. g.

15. novembri, bez virsraksta), 101—152. rindai (22724/80, datēts ar

1924. g. 18. novembri, bez virsraksta), 113.—120. rindai (22724/81, da-

tēts ar 1924. g. 19. novembri, bez virsraksta), 157.—160. rindai

(22724/82, datēts ar 1924. g. 19. novembri, ar virsrakstiem «Mācītājs

un pirksts», «Mācītāja pirksts un pirmais zobs», «Neapstrīdams fakts»),

161.—168. rindai (22724/82, datēts ar 1924. g. 20. novembri, bez virs-

raksta), 169.—180. rindai (22724/83, datēts ar 1924. g. 20. novembri,

bez virsraksta), 153.—156., 161.—164., 173.—176., 181.—196. rindai

(22724/84, datēts ar 1924. g. 24. novembri, bez virsraksta), 229.—

265. rindai (22724/85, datēts ar 1924. g. 22. novembri, bez virsraksta),

1 Uz šis versijas aplamību pamatoti norādījis J. Upītis rakstā «Raiņa

dzejiskā autobiogrāfija «Saules gadi»». — «Karogs», 1965, 1. nr., 126.—

128. lpp.
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249.-258. rindai (22724/86, datēts ar 1924. g. 24. novembri, bez virs-

raksta), 261.—265. rindai (22724/84—86, datēts ar 1924. g. 21. novem-

bri, ar virsrakstiem «Neapšaubāmi fakti un dokumenti», «Droši dati»),

269.-289. rindai (22724/73), 329.-358. rindai (22724/74—75, datēts ar

1924. g. 2. novembri, bez virsraksta), 357—404. rindai (22724/76—77,

datēts ar 1924. g. 3. novembri, bez virsraksta), 405.—436. rindai

(22724/73, datēts ar 1924. g. 29. novembri, ar virsrakstiem «Tadenava»,

«Tadenava. Saules pērklis»), 437.-456. rindai (22724/72, datēts ar

1924. g. 29. novembri, ar virsrakstiem «Saules pērkļa atstāšana», «Ar-

dievas no saules pērkļa»). Tāpat saglabājušies tīrraksti: 21.—60. rindai

(22724/30—32, datēts ar 1924. g. 11. novembri, ar virsrakstu «Saules

gadi» un svešā rokrakstā rakstītu virsrakstu «Prieka perēklītis»),

61.—120. rindai (22724/33—35, bez virsraksta), 121.-152. rindai

(22724/36 —38, ar virsrakstiem «Pirmā atmiņa», «Sētmalītes gulētājs»),

157.—184. rindai (22724/70—71, ar virsrakstiem «Saules māņi», «Saules

glaimi»), 153.—192. rindai (22724/39—40), 193.—268. rindai (22724/41—

44), 269.-284. rindai (22724/72), 269.-324. rindai (22724/45—47),

329.—340. rindai (22724/68—69, ar virsrakstu «Priekšvārds»), 339.—

344. rindai (22724/56a, bez virsraksta), 325.—404. rindai (22724/48—52,

ar virsrakstu «Gaiļa kauja»), 405.—436. rindai (22724/53—54), 437.—

468. rindai (22724/55—56).

leraksti dienasgrāmatā (22826) liecina, ka bez «Saules gadu» ievadā

minētajiem datumiem
— 1924. g. 2., 3., 10., 15., 18—21., 24. un

29. novembra — Rainis pie pirmās dziesmas strādājis arī 1924. g. 17.,

22., 23., 30. novembrī.

«Saules gadu» pirmā dziesma veltīta Tadenavai, kur Rainis pavadīja

pirmos trīsarpus savas dzīves gadus — no 1865. g. rudens līdz 1869. g.

aprīlim.

Epa 220. rindā Rainis pārfrāzēti citē H. Heines vārdus no grāmatas
«Reisebilder 11. Italien. I. Reise von Mūnchen nach Genua», 31. nodaļas:

«.. ich war ein braver Soldat im Befreiungskriege der Menschheit.»

(Heinrich Heine's VVerke, Bd. 1. Wien, Leipzig und Prag, [b. g.ļ,

222. lpp.).

Šajā izdevumā atjaunota Raiņa lietotā forma «lietavietis»: 238. rindā

«lietuviešu» labots par «lietaviešu», 410. rindā «puslietuvietis» labots

par «puslietavietis», 424. rindā «lietuviešus» labots par «lietaviešus».

OTRA DZIESMA

DAUGAVAS KLĒPIS (339.-354. lpp.)

Sacerēta 1924. g. 26.-28. decembri un 1925. g. 8.—15. janvārī.

Pirmpublicējums JT, 1925, 2. nr., 97.-109. lpp., 529.-588. rinda publi-

cēta žurnālā «Atpūta», 1925, 12. nr., 28. lpp., ar virsrakstu «Zelta tau-
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riņš» un apakšvirsrakstu («No bērnības epa «Saules gadiem»»)

II dziesma: «Daugavas klēpis». Fragmenta publicējums atšķiras no pa-

matteksta.

Saglabājušies vairāki melnraksti: 469.—564. rindai (22727/38 —39,

datēts ar 1924. g. 26. un 28. decembri), 497.—508. rindai (22724/40,

datēts ar 1924. g. 26. decembri, ar virsrakstiem «Daugavas klēpis»,

«Daugavas rokas»), 529.—540. rindai (22727/48, datēts ar 1925. g. 10. jan-

vāri, bez virsraksta), 565.-588. rindai (22727/40, datēts ar 1924. g. 28. de-

cembri, bez virsraksta), 589.—616. rindai (22727/46, datēts ar 1925. g.

8. janvāri, ar virsrakstu «Ekskursija»), 621. —632. rindai (22727/47, datēts

ar 1925. g. 8. janvāri, bez virsraksta), 633.-644. rindai (22727/47, datēts

ar 1925. g. 9. janvāri, bez virsraksta), 649.—671. rindai (22727/47,

datēts ar 1925. g. 10.—11. janvāri, bez virsraksta). Saglabājušies

arī vairāki tīrraksti: 469.—528. rindai (22727/3 —6, ar virsrakstiem

«Debess gabals», «Debesu gabals»), 529.-588. rindai (22727/6—9),

589.-648. rindai (22727/10 —13, ar virsrakstiem «Jaunas zemes atradī-

bas», «Jaunas pasauls atradības»), 649. —704. rindai (22727/14 —16),

705—760. rindai (22727/17—19), 761.—824. rindai (22727/20—23, ai

virsrakstu «Piena kunkuls, vilks un dziesmenieki»), 821.—876. rindai

(22727/24—27), 877.-932. rindai (22727/28—31).

Pēc ierakstiem dienasgrāmatā var konstatēt, ka pie šīs dziesmas sa-

cerēšanas Rainis strādājis arī 1925. g. 12.—15. janvārī.

1869. g. Jurģos, kad nākamajam dzejniekam nav vēl pilni četri

gadi, Pliekšānu ģimene pārceļas uz Randeni, kas atrodas apmēram 3km

no Daugavpils, pašā Daugavas krastā.

«Saules gadu» otrajā dziesmā «Daugavas klēpis» Rainis stāsta par

saviem iespaidiem jaunajā dzīves vietā.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 548. rindā — «sava» labots par

«savs».

TREŠĀ DZIESMA

SAPŅU PASAULE (357.-368. lpp.)

1045.—1052. rinda ir jau ģimnāzijas gados atdzejotā baltkrievu tau-

tas dziesma «Dūda». Atdzejojuma pirmpublicējums JZ, 1924, 261. nr.,

15. nov., ar virsrakstu «Mana dūda» un apakšvirsrakstu «Baltkrievu

dziesmas motīvs». Trešās dziesmas pārējās rindas sacerētas 1925. g

5.—8., 11., 13.—16. februāri. Visas dziesmas pirmpublicējums JT, 1925,

3. nr., 177.—185. lpp.

Saglabājies 933.—1000. rindas melnraksts (121008/231—232, bez virs-

raksta), 1009.—1032. rindas melnraksts (121008/231, ar virsrakstu «Dau-

gavas dzīve vai Strūga un sile»), 1169.—1172. rindas un 1157.—1164.
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rindas melnraksts (121008/234, bez virsraksta) un 933.—1008. rin-

das tīrraksts (135179/1 —5, ar trešās dziesmas virsrakstiem «Trīs jaunas

pasaules», «Sapņu pasaule»), 1009.—1080. rindas tīrraksts (135179/6—10),

1081.—1172. rindas tīrraksts (135179/11—16), 1173—1260. rindas tīr-

raksts (135179/17—22), 1237—1260. rindas tīrraksts (121008/233, bez

virsraksta).

Trešās dziesmas rokrakstiem trūkst datējuma, sacerēšanas laiks kon-

statēts pēc Raiņa ierakstiem dienasgrāmatā.

Trešās dziesmas pamatā ir atmiņas par Pliekšānu ģimenes braucienu

uz Produ muižu, 1 kur Rainis pirmo reizi noskatās pašdarbnieku teātra

izrādi —A. Alunāna komēdiju «Icigs Mozes»2, un divi bērnībā dzirdēti

nostāsti par nezināmu poļu dumpinieci un poļu 1863. g. sacelšanās

dalībnieku, Latgalē populārās Plāteru dzimtas atvasi grāfu Leonu Plā-

teru, kuram par piedalīšanos nemieros cara valdība piesprieda nāves

sodu. Spriedumu izpildīja Daugavpilī 1863. g. Epā izmantoti 19. gs.

60.—70. gados populāras dziesmas par grāfu Plāteru (autors nav zi-

nāms) motīvi.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 1095. rindā — «stāsta» labots par

«stāsti».

CETURTA DZIESMA

PAŠCELTA PASAULE (371.—374. lpp.)

Sacerēta 1925. g. 13., 15.—17. martā. Pirmpublicējums JT, 1925,

4. nr., 257.—260. lpp.

Saglabājies 1261.—1324. rindas tīrraksts (22724/57—61, ar virs-

rakstiem «Pašu celta pasaule», «Pašcelta pasaule») un 1325.—1391. rin-

das tīrraksts (22724/61—65, ar virsrakstiem «Bads un svētki», «Bads,

svētki un māksla»).

Ceturtajā dziesmā izmantotas Randenē pavadīto gadu atmiņas. Te

atspoguļojas arī vēsturiski 19. gs. 70. gadu notikumi
— dzelzceļa būv-

darbi, bads un holēras epidēmija.

1 Epa radāmo domu lapiņās vairākkārt kā pirmās Raiņa skatītās
teātra izrādes vieta minēta ne Produ muiža, bet Steinberga, piemēram,
«Pirmais teātrs Icigs Mozus Steinbergā» (121008/143), «I Teātrs

Steinbergā» (22727/36). Produ muiža atrodas netālu no Subates, Stein-

berga — uz pašas Lietuvas robežas.

2 Luga «Icigs Mozes» sarakstīta 1874. g, tās pirmizrāde notika tā

paša gada augustā. Rainis šīs lugas izrādi varēja redzēt ne agrāk par

1874. g, tātad ne piecu, bet vismaz deviņu gadu vecumā. Domājams,
dzejnieka atmiņā dažādu gadu notikumi saplūduši kopā.



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DzD —J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

GrM —A. Hausrath, A. Marx. — Griechische Mārchen.

Mārchen, Fabeln, Schwānke und Novellen aus

dem klassischen Altertum. Jena, 1922

JCīr — žurnāls «Jaunais Cīrulītis»

JT
— žurnāls «Jaunības Tekas»

JZ — laikraksts «Jaunākās Ziņas»

KM —P. Schonthan. Kindermund. Aussprūche und

Szenen aus dem Kinderleben. Leipzig, [b. g.ļ
LD — Kr. Barona «Latvju dainas», 1. sēj. Jelgava, 1894

LP — A. Lerhis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un

pasakas, 1.—7. sēj. Jelgava un Rīga, 1891—1903

LPT —P. Šmits. Latviešu pasakas un teikas, 1. sēj.

R., 1925

MJT — žurnāls «Mazās Jaunības Tekas»

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»

Zib —J. Palukaitis. Ziburēlis. Pirmos po elementoriaus

knvgelēs skaitvti. Trečiasis pataisvtas leidimas.

Vilnius, 1920
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PERSONU RADĪTĀJS

Alunāns Ādolfs (ps. Vecais Ādolfs, 1848—1912), aktieris, latviešu teātra

un dramaturģijas pamatlicējs — 359, 451

Antons, skat. Birkerts Antons

Arnims Ludvigs Joahims fon (1781—1831), vācu dzejnieks — 380, 391

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), latviešu dzejniece, drama-

turģe, Raiņa dzīvesbiedre — 332, 334, 377—379, 395, 414, 415,

418, 419, 422, 425, 426, 432, 434, 436—438, 446, 447

Aurbahers Ludvigs (1784—1847), vācu rakstnieks un pedagogs — 380,

424, 427

Barons Krišjānis (1835—1923), latviešu folklorists, rakstnieks un pub-

licists — 380

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 332, 445—447

Birkerts Pēteris (1881—1956), publicists un folklorists, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks — 446

Birznieks-Upītis Ernests (Ist. v. Ernests Birznieks, 1871—1960), LPSR

Tautas rakstnieks, Raiņa darbu izdevējs — 339, 441, 442

Brentāno Klemenss (1778—1842), vācu dzejnieks — 380, 391

Cīruls, kalps Randenē
— 373

Deisons Roberts (1899—1967), žurnālists, vairāku preses izdevumu līdz-

strādnieks, kādu laiku darbojās A. Jesena izdotajos bērnu žur-

nālos — 400, 413, 441, 444, 445

Elīziņa, skat. Pliekšāne Līze

Ezops- (6. gs. pr. m. ē.), sengrieķu fabulists — 292, 434, 436, 439

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 442

Grandmezona Marija dc (1856—19?), franču rakstniece — 438

Grigonis Mats (1889—1971), lietuviešu pedagogs, rakstnieks un tulko-

tājs — 400, 405
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Gulbis Ansis (1873—1936), latviešu rakstnieks un grāmatizdevējs. Izde-

vis arī Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 382, 445, 447

Hambruhs P. (1882—1933), vācu literatūras zinātnieks — 380, 405, 407

Hauzrāts Augusts (1865—19?), vācu literāts un folkloras pētnieks —

380

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 327, 449

Iniņa, skat. Aspazija

Jansons Alfrēds, Raiņa paziņa — 344

Jaunsudrabiņš Jānis (1877—1962), latviešu rakstnieks — 446

Jesens Andrejs (1873—1958), bērnu un jaunatnes literatūras izdevējs un

tulkotājs — 388, 399—401, 413, 420, 421, 430, 431, 441, 446, 447

Jonis, kalps Randenē — 352, 362—364

Kliģere Olga (dz. 1898), Raiņa tuva paziņa, studente, vēlāk izglītības

darbiniece — 446

Krauja (īst. v. Balodis) Antons (1880—1942), latviešu literatūras kriti-

ķis — 445

Ksantipe, sengrieķu filozofa Sokrāta sieva — 235

Lerhis-Puškaitis (īst. v. Lerhis) Ansis (1859—1903), latviešu pasaku krā-

jējs un izdevējs, rakstnieks — 380

Lēviss of Menars Augusts (1881—1930), vācu folkloras pētnieks un

rakstnieks — 380, 427

Līgotnis, skat. Līgotņu Jēkabs

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), latviešu rakstnieks,

žurnālists un literatūras kritiķis — 446

Marčuls, kalps Randenē — 350, 351, 354

Marks Augusts (1864—19?), vācu literāts un folkloras pētnieks — 380

Mārtiņš, kalps Randenē — 363, 365

Mickevičs Ādams (1798—1855), poļu dzejnieks — 334

Muravjevs Mihails Nikolajevičs (1796—1866), cariskās Krievijas valsts-

vīrs, gubernators, vēlāk ģenerālgubernators Polijā, vēsturē pa-

zīstams ar iesauku «Muravjevs — kārējs». Poļu sacelšanās laikā

(1830—1831 un 1863) nežēlīgi izrēķinājās ar revolucionāriem —

335

Musteiķis A., lietuviešu rakstnieks — 411

Nastopka Ķēstutis (dz. 1940), lietuviešu literatūras zinātnieks — 400

Nedzveckis, baltkrievs, kalps Randenē — 351

Olga, skat. Kliģere Olga

Oņņa, kalpone Randenē — 350
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Palukaitis Jons Jozs (1883—1918), lietuviešu skolotājs — 380, 400

Pēteris, kalps Randenē — 366

Plāters Leons (1838—1863) — 365, 367, 368, 451

Plātess Ernests (1821— 1887), grāmatizdevējs Rīgā — 377—379, 387,

388, 400, 412, 413, 420, 431, 438

Pliekšāne Dārta (ap 1828—1898), Raiņa māte — 328

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa, saukta arī par

Elīzu — 329

Pliekšāns Andrejs (dz. ap 1788 — miris ne vēlāk par 1863), Raiņa tēva

tēvs — 328

Pliekšāns Krišjānis (ap 1828—1891), Raiņa tēvs — 328

Pliekšāns Mārtiņš (1864—1938), Raiņa radinieks — 329

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts, publicists, Raiņa draugs — 430

Rapa Jānis (1885—1940), grāmatizdevējs Rīgā, kopš apgāda «A. Valters

un J. Rapa» dibināšanas (1912) tā direktors — 387, 388, 400

Sakalausks-Vanaģēlis Ksavers (1863—1938), lietuviešu rakstnieks —

400, 404, 407

Sokrāts (470.—399. pr. m. ē.), sengrieķu filozofs — 235, 236, 427

Strunke Niklāvs (1894—1966), latviešu gleznotājs, grāmatu ilustrators

un dekorators — 388

Šēntans Pauls fon (1853—1905), vācu rakstnieks — 380

Šilgalis A., lietuviešu rakstnieks — 400, 404

Tolstojs Ļevs (1828—1910), krievu rakstnieks — 400, 404, 405, 411

Treilands (pseid. Brīvzemnieks) Fricis (1846—1907), latviešu folklorists

un dzejnieks — 393

Upītis Jānis (dz. 1911), latviešu literatūras zinātnieks — 447, 448

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), latviešu sabiedrisks darbinieks — 243

Valters Arturs (1870—1924), latviešu grāmatizdevējs, viens no apgāda

«A. Valters un J. Rapa» dibinātājiem — 388, 400

Vasils, baltkrievu plostnieks — 360

Vecais Ādolfs, skat. Alunāns Ādolfs

Vilhelms Rihards (1878—1930), vācu zinātnieks, profesors — 380, 411

Vītols Jāzeps (1863—1948), latviešu komponists, diriģents un peda-

gogs — 388

Voišvils Francis (1867—19?), vācu grāmatizdevējs, apgāda «E. Plātess»

darbinieks — 377, 379
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DZEJOĻU VIRSRAKSTU

UN PIRMO RINDU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Abi miguži («Ko jūs, Ans un Janciti»') 215

«Agri, tikko kā gaismiņa svīst» (Neizdevusies zveja) ... 229

Aidāl («Reiz ziema klāt un ņiprs sals») 210

«Aitiņas» (Pavasara ganības) 53

«Aizlaidās putniņš» (Zars bez putniņa) ....... 264

«Ak, cik auksta šogad ziema!» (Kad iznāks saule?) .... 283

«Ak, ko es pie cirkus redzēju!» (Briesmu vīrs) 275

«— Ak, māmiņ, nu vairs nava lāga!» (Lāga māga) .... 287

«Ak, manu mīļo Loliņu» (Loliņas nelaime) .193

«Ak tu, Ansi, ļaundari» (Pārpilns vadzis lūst) 290

«Ak tu, krūzīt! Kā nu tā?» (Sasistā krūze) 46

Akmeņmetējs Miķelis («Ekur metējs Miķelis») 294

«Aldziņa vecākā» (Palīgs māmiņai) 279

Alga pēc nopelna («Grūti pūlas dārznieki») ...... 227

Ancīša brokastis («Nu laiks, kad Ancīts») 213

«Andris un sunītis» (Gudram gudra nelaime) 113

Anniņa un puķītes («Atnāk mazā Anna») ...... 220

Ansīša paredzēšana («Prasa skolotājs: «Cik būtu»») . . .
279

«Ansītis» (Palīgs laikā) 108

«Aplokā ganījušies teļi» (Vilks un pagasta ceļš) . . , .
156

«Aš-aši, ašāki» (Lielais slinkums) 26

«Aši zīlīte skrien» (Zīlīte ogās) 125

Atminējums («Es to mīklu minu») 34

«Atnāk mazā Anna» (Anniņa un puķītes) 220

«Atnāk vasara» (Vasaras gaidas) 217

Atradības («Tas ne šinī laikā bij, ne šinī zemē») ....
161

Augšām cēlusies lellīte («Uz skolu Laimiņa sataisījās») . .

211

«Balodis apsētā miežlaukā bijis» (Balodis un vārna) ...

141

Balodis un vārna («Balodis apsētā miežlaukā bijis») . . .
141

1 Pēdiņās uzrādīta dzejoļa pirmā rinda
s
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Baltā ķēve («Bij manam tēvam») 62

Baltā saules roze («Daiļā vīta, Daiļā nīka —») 250

Bārenīte («Es bāra meitiņa») 81

Bažas par Loliņu («Klusi, lellīt, neraudi!») 194

«Bērni incīti runcīti pušķoja» (Inča ģīmetne) 192

Bērns, kas nepalīdzēja vecmātei («Reizi vecā, labā vecmāmiņa») 124

«Bērziņu, bērziņu» (Sarkani ziedi) 30

Bezdelīgas dziesma («Kad lauki tukši palikās») 140

Bezkaunīgais zaķis («Reiz pagasta kalpi — vaļnieki») . .
.

148

«Bij manam tēvam» (Baltā ķēve) 62

«Bij zvēri sanākuši lielā sapulcē» (Lapsa un mērkaķis) . 285

«Bija divi zemes rūķi» (Laimīgais un nelaimīgais) .

242

«Bija tādi seni laiki —» (Rudais, baltais un zaļais) ....
252

«Brālītis un māsiņa» (Grāmatas lasītāji) 129

Brālītis un nazītis («Mazo brālīti») 40

«Brencīti, Brencīti» (Brencītis) 69

Brencītis («Brencīti, Brencīti») 69

Briesmu vīrs («Ak, ko es pie cirkus redzēju!») ..... 275

«Būdā dzīvo vecs, vecs vīriņš» (Gailītis, kurš nepadevās) . . 303

Ciemā («Laimiņa ciemā pie Mirdziņas») 182

Ciemā jāiet («Nu aši vajag uzposties!») 181

Cietsirdīgais Fricis («Fricim cietsirdīga daba») 226

«Cik darbu daudz! manu dieniņu!» (Leļļu veļas diena) . . .
190

«Cik glīts ir baltais sivēniņš!» (Skuķītis un sivēniņš) . . .
296

«Cik skaisti baltā zīda gultiņā» (Ērkšķurozīte un princis) . . 283

«Cīrulis pavasarā» (Cīruļa dziesma) 139

Cīrulīts («Kam vēl tā bija?») 8

Cīruļa dziesma («Cīrulis pavasarā») 139

Čakstītes dziesma («Ganu Pēter, ganu Pēter») 138

«Čigān, kā tu skaiti?» (Čigāna skaitīšana) 43

Čigāna skaitīšana («Čigān, kā tu skaiti?») 43

Čigāuu dziesma («Ilgas dzen mūs šur un tur —») .... 289

«Daiļa meita spītējās ar sauli» (Meita un saule) .... 162

«Daiļā vīta, Daiļā nīka —» (Baltā saules roze) 250

Dancītis («Mīlīti, Ancīti») 10

«Daudz par mēnesi ir stāstu» (Mēness un skroders) ....
240

«Desmit zemnieki reiz laukā gāja» (Taisna tiesa) .
.

. .
160

«Diena jauku jaukā —» (Sniega diena) 209

Divpadsmit mēneši («Nu nākat, bērniņi, izstāstāt») ...
29

Dod ēst («Jāsarauj reiz tā ēšana») 54

Drošprātis («Viens, divi, trīs —») 23

«Drusku pasalst, un atkal līst» (Savvaļnieks un ziema) . . . 205

Dzeltena mute («Ko čakarē») 127



458

Dzērājs āzis («Gribat vecu stāstu klausīties») . . . . , 154

Dzimumdiena («Še es esmu, Ritiņa») 44

Dzīvokļu trūkums («Teic māmiņa: «Cik grūt', cik grūt'»») , ,
49

Eglīte — princese («Ziemsvētku eglīte») 86

«Ekur metējs Miķelis» (Akmeņmetējs Miķelis) 294

Erkšķurozīte un princis («Cik skaisti baltā zīda gultiņā») , s 283

«Es bāra meitiņa» (Bārenīte) i
81

«Es gribu apsēsties» (Kuģenieks) 73

«Es pastāstīšu to reizīti» (Mazais brālītis un maizīte) , . ,
277

Es tik tāpat («Lūpiņas atšiebtas») . , 79

«Es to miklu minu» (Atminējums) 34

Ēzeļa gudrība («Vecs bij ticis ēzelis») ,
278

Ezis («Izkalts bija debess zilais katlis») 93

«Fricim cietsirdīga daba» (Cietsirdīgais Fricis) 226

Gailītis, kurš nepadevās («Būdā dzīvo vecs, vecs vīriņš») . .
303

Gana bēres («Viens gans nomira») 89

Ganam Jurģis, ganei Māre («Ganiņš ganei smiedams teica») . 143

«Ganiņš ēda sausu maizi» (Skudra un zirneklis) .
. . .

142

«Ganiņš ganei smiedams teica» (Ganam Jurģis, ganei Māre) . 143

Ganiņš un pelēkais Strazdiņš («Saimniece ganiņu izdzina ganos») 137

«Ganu Pēter, ganu Pēter» (Čakstītes dziesma) 138

Glomeņa precības («Trejus gadus miežus sēju») . . . . 21

Grāmata («Kas visu izteic bez mēles?») ,
67

Grāmatas lasītāji («Brālītis un māsiņa») ,129

«Gribat vecu stāstu klausīties» (Dzērājs āzis) .....
154

«Grūti pūlas dārznieki» (Alga pēc nopelna) .....
227

Gudram gudra nelaime («Andris un sunītis») 113

Gudrības pircējs («Senāk gribēj' tirgoties viens vīrs») . . .
159

«Heraklis bij uzņemts dievu starpā» (Heraklis un bagātības dievs) 306

Heraklis un bagātības dievs («Heraklis bij uzņemts dievu starpā») 306

lenaidnieki («Kara laiki, kara likstas») 238

«lesim nu, Lolīti» (Lolīte baro putniņus) 177

«let skolā mudīgi bērniņi» (Skolas bērni) ,
130

«Ik rīt', ik rītu» (Zīlīte) 17

«Ik vakaru klausījos» (Lakstīgala) 18

«Ilgas dzen mūs šur un tur —» (Čigānu dziesma) .... 289

Incis ar kranci («Incis ar krancīti saplēsās») 184

«Incis ar krancīti saplēsās» (Incis ar kranci) 184

Inča ģīmetne («Bērni incīti runcīti pušķoja») , 192

«Ir kritis pirmais sniedziņš» (Pirmais sniegs un tā mācība) . .
304

īsās dienas («Kā raucas balta dieniņa») . , 83

īstie brāļi («Senāk bija divi brāļi») 233

«Izkalts bija debess zilais katlis» (Ezis) 93
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«Jānis Almals aizgāja pie radiem» (Šķindošā izkapts) . . . 246

Jānlts zaķu medībās («Kā mēs skrējām!») ......
60

Jāpalīdz biedrim («Ko rēķini?») 68

«Jāsarauj reiz tā ēšana» (Dod ēst) 54

«Jauna gada naktī bijis...» (Jaungada pasaka) ....
261

Jaunais bērziņš («Jauns balts bērziņš») 24

Jaunākās ziņas no virtuves (««Klau, Edīti!»») ..... 286

Jaunās mākslas nesapratējs («Še, paskat, ko es uzgleznoju!») .

293

Jaungada pasaka («Jauna gada nakti bijis...») . . .
.

261

«Jauns balts bērziņš» (Jaunais bērziņš) ....... 24

Jaunsaimnieki («Mums iedalīts savs zemes stūrlts») ....
50

«Jaunu gadu, jaunu laimi!» (Ko nesis jaunais gads) , . .
263

Jūrmalā («Pie jūras plaša smilts») ........ 132

««Kā iet Jums?» — Pateicos, tā tā.» (Satikšanās sabiedrībā) .

191

«Kā mēs skrējām!» (Jānlts zaķu medībās) ...... 60

«Kā raucas balta dieniņa» (īsās dienas) 83

«Kā sauksim tavu lellīti?» (Lallite) 187

«Kā tad nu lellītei» (Lellīte slima) 171

«Kad es biju jauna» (Vecmāmiņa) 82

Kad iznāks saule? («Ak, cik auksta šogad ziema!») .... 283

«Kad lauki tukši palikās» (Bezdelīgas dziesma) 140

«Kad, zostiņ, mīļi palūgsi» (Zostiņa un maizīte) 116

«Kādi tev ir gari ragi» (Labi domāts brīdinājums vabulītei) . .
126

Kaķenīte («Kaķenītei bērni bija —») ....... 9

«Kaķenītei bērni bija —» (Kaķenīte) 9

Kaķīte («Ko kaķīte sniegā skraida?») 214

«Kam gan nelaime negadās?» (Vilkatis) 158

«Kam vēl tā bija?» (Cīrulīts) 8

Kara kungs («Zila zīda svārki») .
16

«Kara laiki, kara likstas» (lenaidnieki) ....... 238

«Karašiņas pliku plaku —» (Maiznieks un Kārlītis) . . . .

121

«Kārli, ak tu, nebēdni» (Kārlis ratu kārslis) .....

222

Kārlis ratu kārslis («Kārli, ak tu, nebēdni») » . . , 222

«Kārlīti, Kārlīti» (Kārlītis) . . . . .

11

Kārlītis («Kārlīti, Kārlīti») 11

«Kārlītis ir ābolu dabūjis» (Kas jāsaka par balvu?) . , . .
287

Kas jāsaka par balvu? («Kārlītis ir ābolu dabūjis») .... 287

«Kas manim kaitēja» (Putniņš uz zara) , .

201

Kas tāda esmu? («Pasaki aši») 274

Kas tālāk notika? («Tā bija Lolītes dzīve un gals») .... 196

««Kas tev par daļu? Ko gribu, to daru!»» (Spītnieks āzis) . .

155

«Kas tev tur ir?» (Putniņš uz rokas) 221

«Kas tur klaudz?» (Lieldiena) ......... 22



«Kas visu izteic bez mēles?» (Grāmata) .- 67

«Katrai zosij par sevi prieks» (Zoss un dzērve) 234

«Katram bērnam uzdots darbs» (Katram savs darbs) . . . 295

Katram savs darbs («Katram bērnam uzdots darbs») . . .
295

Katram savs darbs («Še, sunīti») 131

««Klau, Edīti!»» (Jaunākās ziņas no virtuves) 286

«Klusi, lellīt, neraudi!» (Bažas par Loliņu) ......
194

«Ko čakarē» (Dzeltena mute) 127

«Ko jūs, Ans' un Jancīti» (Abi miguži) , 215

«Ko kaķīte sniegā skraida?» (Kaķīte) 214

«Ko, mazā meitiņa» (Meitiņa pie loga) 80

Ko nesīs jaunais gads («Jaunu gadu, jaunu laimi!») . . .
263

Ko pauda cīrulītis («Tomēr, tomēr») 280

«Ko rēķini?» (Jāpalīdz biedrim) 68

«Ko tās meitas lielījās» (Vasaras darbinieks) .....
203

«Kopš trim dienām pazudis» (Sludinājums avīzē) ....
64

Kroplītis («Upmalā sēdēja») 122

Kucēniņi («Vai jūs zināt, kas man ir?») 59

Kuģenieks («Es gribu apsēsties») 73

Kumeliņa nākotne («Lai ir grūti, kam ir grūti») ....
247

«Kur tu biji, lapsasmāte» (Lapsasmāte) 151

Kurš ašāk skaita līdz simtam («Velns ar dievu saderēja») . .
144

Kurš brangs filozofs? («Nāca pie Sokrāta Jaudis») .... 236

Laba meitiņa («Meitiņai māmiņa») 118

Labā ziema («Nāk ziema saltajā gadskārtā —») 204

Labais brālītis («Vilītim brālītis nomiris —») 291

Labas mācības («Lolīte rotājās ar inci») 185

Labi domāts brīdinājums vabulītei («Kādi tev ir gari ragi») .

126

Labu nakti! («Nu, Lolīt, labu nakti!») 175

«Lāci kaitina Tālvaris» (Tālvaris un lācis) 115

Lācis («Lācīti, lācīti») 61

«Lācīti, lācīti» (Lācis) 61

Lāga māga («— Ak, māmiņ, nu vairs nava lāga!») .... 287

«Lai ir grūti, kam ir grūti» (Kumeliņa nākotne) .... 247

«Lai krātiņš putniņam» (Putniņš un krātiņš) .....
58

Laimīgais un nelaimīgais («Bija divi zemes rūķi») ....

242

«Laimiņa ciemā pie Mirdziņas» (Ciemā) 182

«Laimiņa mazā var laimīga būt» (Laimiņas ilgas) . . . . 165

Laimiņas ilgas («Laimiņa mazā var laimīga būt») .... 165

Lakstīgala («Ik vakaru klausījos») 18

Lallīte («Kā sauksim tavu lellīti?») 187

Lampa un krāsns («Māte bērnus pamāca») 273

«Lapsa bērnus izaudzēja» (Lapsas mierinājums) 152

460
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«Lapsa nāca sērst pie gaiļa» (Miera skūpsts) 153

Lapsa un kurmis (««Sveiks, draugs Kurmiti!»») ....
150

Lapsa un mērkaķis («Bij zvēri sanākuši lielā sapulcē») . .
285

Lapsasmāte («Kur tu biji, lapsasmāte») 151

Lapsas mierinājums («Lapsa bērnus izaudzēja») 152

Lauva un zaķis («Sandarkalnā dzīvoja vecs lauva») . .
.

281

«Leknajā pjavā» (Mazākais brālis) 225

«Lellīte Lolīte dodas uz pusdienas dusu» (Nemierīgas mājas) . 173

Lellīte slima («Kā tad nu lellītei») 171

Leļļu ķēķī («Nāc, pamācies nu, Lolīti») 174

Leļļu tirdziņš («Nāc, māmiņ, pa ielām paklejosim») . . . 166

Leļļu veļas diena («Cik darbu daudz! manu dieniņu!») . . . 190

Lepnības sods («Pauls un Līzbete, ko esat») 223

Lidmašīna («Vai tu redzi, Andīti») 107

Līdzīgas sāpes («Vienai māmiņai meitiņa mira —») . . .

120

Lielais slinkums («Aš-aši, ašāki») 26

Lieldiena («Kas tur klaudz?») ......... 22

«Lieti lija spēji» (Rudens un kalps) 298

Lietus — dzinējs («Skaista bij bērniem rotaļa») . . . . 109

Lietus līst («Lietus līst») 41

«Lietus līst» (Lietus līst) 41

Lietus sievas («No kalna lejā pērkons kāpj») 98

«Logu rūtīs salas austas» (Skaistums un mīļums) . . . .

271

Loliņas nelaime («Ak, manu mīļo Loliņu») 193

Loliņas šūpoles («Šūpo žū, žū!») 188

Lolīte («Manu lellīti») 170

Lolīte baro putniņus («lesim nu, Lolīti») 177

«Lolīte rotājās ar inci» (Labas mācības) 185

«Lolīte sirga, sirga» (Sirga un neatspirga) 195

Lolītei jāiet skolā («Lūk, tev zīda kleitiņa») 179

«Lūk, tev zīda kleitiņa» (Lolītei jāiet skolā) 179

«Lūpiņas atšiebtas» (Es tik tāpat) 79

Maiznieks un Kārlītis («Karašiņas pliku plaku —») . . . .
121

«Mākonītei balti svārki» (Mākonīts un mākonīte) ....
27

Mākonīts un mākonīte («Mākonītei balti svārki») ....
27

«Māmiņ, vai te mēs varam jel iet?» (Pirmais solis atklātībā) .

307

«Man posts ar tevi, lellīti» (Skolā) 178

«Mana mīļā Ritiņa» (Ritiņa un cits gads) i
282

«Mans luteklīts» (Sirds puteklīts) 78

«Mans mīļais incītis» (Nepaklausīgais incītis) 224

«Manu lellīti» (Lolīte) 170

«Marģeris ar Rasmiņu» (Tētiņš un māmiņa) 111

Māsas («Māsiņa Austriņa») 99
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«Māsiņa Austriņa» (Māsas) 99

«Māte bērnus pamāca» (Lampa un krāsns) 273

Mazā lellīte («Tu esi viena pati, Lolīte») 186

«Mazais Ansīts nezin godu» (Mazais spītnieks) ..... 305

Mazais brālītis un maizīte («Es pastāstīšu to reizīti») . . .
277

Mazais ceļotājs («Skat, Ansīts kā saģērbies!») 216

Mazais gādnieks («Puisēns ogas salasīja») 119

Mazais spītnieks («Mazais Ansīts nezin godu») ....
305

Mazākais brālis («Leknajā pļavā») 225

«Mazo brālīti» (Brālītis un nazītis) 40

Mazs, mazs vīriņš, maza, maza nelaimīte («Neraudi, neraudi!») 301

Meita un saule («Daiļa meita spītējās ar sauli») .... 162

Meitenīte rudenī («Nemaz, nemaz jau ārā nav salti!») . . .

297

Meitiņa pie loga («Ko, mazā meitiņa») 80

«Meitiņai māmiņa» (Laba meitiņa) 118

Meitiņas domas par kaziņu («Tu, kaziņa, labiņa») . . . . 117

Mēness un skroders («Daudz par mēnesi ir stāstu») . . . 240

Mielasts un viesi («Plaku, plaku karašiņu») 45

Miera skūpsts («Lapsa nāca sērst pie gaiļa») 153

Mīkla («Mini, mini mīkliņu») 33

«Mīlīti, Ancīti» (Dancītis) 10

«Mini, mini mīkliņu» (Mīkla) 33

«Mums iedalīts savs zemes stūrīts» (Jaunsaimnieki) ...
50

Mūsu brāļi («Visi mani bērniņi») 71

Mūsu labie kaimiņi («Paskat un raugi») 72

«Nāc, māmiņ, pa ielām paklejosim» (Leļļu tirdziņš) . .
.166

«Nāc, pamācies nu, Lolīti» (Leļļu ķēķī) 174

«Nāc šurpu, sunīt, uzmanies» (Sunītis mācībā) 176

«Nāca pie Sokrāta ļaudis» (Kurš brangs filozofs?) ....
236

«Nāk pavasars, zeme jau sausa» (Pavasara darbi) . . . .
189

«Nāk ziema saltajā gadskārtā —» (Labā ziema) ....
204

Nākamais amats («Tante saka: «Ansīti»») 305

«Nav tāda bērna vairs neviena» (Vecu ļaužu nicinātāji) . .

299

Nebēdā («Nebēdā, ļaudis lai saka») 237

«Nebēdā, ļaudis lai saka» (Nebēdā) 237

Neizdevusies zveja («Agri, tikko kā gaismiņa svīst») . . .
229

Neiznākošs rēķins («Skolotājs māca Kārlīti») 300

«Nemaz, nemaz jau ārā nav salti!» (Meitenīte rudenī) . . . 297

Nemierīgas mājas («Lellīte Lolīte dodas uz pusdienas dusu») . 173

Nepabeigta Telia teika («Tēvs stāsta jauko nostāstu») . . .

289

Nepaklausīgais incītis («Mans mīļais incītis») 224

Neprātīgs vēlējums («Pašā salumā») 276

«Neraudi, neraudi!» (Mazs, mazs vīriņš, maza, maza nelaimīte) 301
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«No kalna lejā pērkons kāpj» (Lietus sievas) 98

No rīta («No rīta, tikko acis ver») 169

«No rīta, tikko acis ver» (No rīta) 169

Nopietna mācība («Sasēstat glīti man apkārt rindā!») . .
.

180

Noslēpums («Pagriez, Lolīti, austiņu!») 172

«Nu aši vajag uzposties!» (Ciemā jāiet) 181

«Nu būs pagājuši gadi» («Taisnais» kaķis un «netaisnais» gailis) 292

«Nu laiks, kad Ancīts» (Ancīša brokastis) 213

«Nu, Lolīt, labu nakti!» (Labu nakti!) 175

«Nu nākat, bērniņi, izstāstāt» (Divpadsmit mēneši) .... 29

«Nu spīd saules spožumiņš» (Puķu lasītāji) 47

«Nu, ziemeli, ziemeli, pūt!» (Ziemeli, pūt!) 206

Odi un blusas («Velns ar dievu reizi ķildojušies») , . . .
147

«Otra tāda spītniece» (Trīnīte — spītniece) 212

«Pa ābolu triju lapu» (Vērsīts ābolā) 12

«Pa sētu puisēns dziedot skrien» (Puisēns un gailis) . . .
114

«Pa šo īso vasariņu» (Vasaras darbiniece) 202

«Pagriez, Lolīti, austiņu!» (Noslēpums) 172

Palīgs laikā («Ansītis») 108

Palīgs māmiņai («Aldziņa vecākā») 279

Pamācība par mēnesi un zvaigznēm («Tu esi mans mīļu mīļais

brālītis —») 85

Pārpilns vadzis lūst («Ak tu, Ansi, ļaundari») 290

Pasaka par jūras braucienu («Visi ļaudis uz krastu trauca») .
133

«Pasaki aši» (Kas tāda esmu?) ...,*{,..
274

«Paskat un raugi» (Mūsu labie kaimiņi) 72

«Pašā salumā» (Neprātīgs vēlējums) 276

«Pauls un Līzbete, ko esat» (Lepnības sods) 223

Pavasara darbi («Nāk pavasars, zeme jau sausa») .
.

.
.

189

Pavasara ganības («Aitiņas») 53

«Pavasara, pavasara» (Pavasara un dzenis) 57

Pavasara un dzenis («Pavasara, pavasara») 57

Pelīte («Pelīte, pelīte») 63

«Pelīte, pelīte» (Pelīte) 63

«Pie jūras plaša smilts» (Jūrmalā) ........132

«Pie žoga bērni izskrej laukā» (Vilciens iet garām) . . . .
106

Piemiņas vārdi («Šaubās prāts») 308

Pinku Mikus («Pinku Mikus mati») 219

«Pinku Mikus mati» (Pinku Mikus) .

219

Pirmais sniegs un tā mācība («Ir kritis pirmais sniedziņš») . .

304

Pirmais solis atklātībā («Māmiņ, vai te mēs varam jel iet?») . . 307

«Pirmdien meistars paģiras snauda» (Veclaiku meistara nedēļa) 74

«Plaku, plaku karašiņu» (Mielasts un viesi) 45
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«Prasa skolotājs: «Cik būtu»» (Ansīša paredzēšana) .
. s 279

Priecīgus ziemassvētkus! («Ziemassvētku sveicienus sūtām») .
314

«Puisēns ogas salasīja» (Mazais gādnieks) 119

Puisēns un gailis («Pa sētu puisēns dziedot skrien») . . . 114

«Puisītim trīs baloži» (Puisītis un baloži) 128

Puisītis un baloži («Puisītim trīs baloži») 128

Puķu lasītāji («Nu spīd saules spožumiņš») 47

Putniņš un krātiņš («Lai krātiņš putniņam») 58

Putniņš uz rokas («Kas tev tur ir?») .......221

Putniņš uz zara («Kas manim kaitēja») 201

«Raudzīsim, kā to lai darām» (Visi desmit) 25

«Reiz bij niknu niknais ķēniņš» (Zelta matiņš) ..... 309

«Reiz bija treji jātnieki» (Treji jātnieki) 112

«Reiz krita zvirbulis» (Zvirbulis un kaķis) 134

«Reiz pagasta kalpi — vajnieki» (Bezkaunīgais zaķis) . .
.

148

«Reiz ziema klāt un ņiprs sals» (Aidā!) ...... 210

«Reizi vecā, labā vecmāmiņa» (Bērns, kas nepalīdzēja vecmātei) 124

Ripulis («Rociņas sadotas») 39

Ritiņa un cits gads («Mana mīļā Ritiņa») 282

«Rociņas sadotas» (Ripulis) 39

Rudais, baltais un zaļais («Bija tādi seni laiki —») .... 252

Rudens — rūķis («Rudu, rudu rudenīti») .
97

Rudens un kalps («Lieti lija spēji») 298

«Rudu, rudu rudenīti» (Rudens — rūķis) 97

«Runcis pa logu putniņus vēro» (Runcis — prātnieks) . . .

302

Runcis — prātnieks («Runcis pa logu putniņus vēro») .
. .

302

«Rutkis reizi lielījās» (Rutkis un medus) 136

Rutkis un medus («Rutkis reizi lielījās») 136

«Saimniece ganiņu izdzina ganos» (Ganiņš un pelēkais Strazdiņš) 137

«Sandarkalnā dzīvoja vecs lauva» (Lauva un zaķis) . . .
281

Sarga priede («Senam kalnā priede stāv») 244

Sarkani ziedi («Bērziņu, bērziņu») 30

«Sasēstat glīti man apkārt rindā!» (Nopietna mācība) . . . 180

Sasistā krūze («Ak tu, krūzīt! Kā nu tā?») 46

Sasistā svilpīte («Tēvs bij Jānītim») 228

Satikšanās sabiedrībā (««Kā iet Jums?» — Pateicos, tā tā.») .

191

«Sauc Ansīts: «Šurp, mazie bērniņi!»» (Ziepju burbuļi) . . .

110

Saule, tauriņi un puķes («Saulīte līgo») ....... 105

Saule un mēness («Vecais liktens tētis») ...... 95

«Saulīte līgo» (Saule, tauriņi un puķes) ....... 105

Savvaļnieks un ziema («Drusku pasalst, un atkal līst») . . 205

«Sen tas bija» (Skriešanās) 92

«Senāk bija divi brāļi» (īstie brāļi) 233
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«Senāk gribēj' tirgoties viens vīrs» (Gudrības pircējs) s « j 159

«Senam kalnā priede stāv» (Sarga priede) 244

«Si, si, si» (Zosu saruna) 55

Sienāzītis («Tavu negantu griešanu!») 13

Sirds puteklīts («Maps luteklīts») 78

Sirga un neatspirga («Lolīte sirga, sirga») 195

«Skaista bij bērniem rotaļa» (Lietus — dzinējs) . . . .
109

Skaistpuisītis («Skaistpuisītis — pūpēdītis —») 77

«Skaistpuisītis — pūpēdītis —» (Skaistpuisītis) 77

Skaistums un mīļums («Logu rūtīs salas austas») .... 271

«Skat, Ansīts kā saģērbies» (Mazais ceļotājs) s 216

Skolā («Man posts ar tevi, lellīti») . .' | i . . . • 178

Skolas bērni («let skolā mudīgi bērniņi») ...... 130

«Skolotājs māca Kārlīti» (Neiznākošs rēķins) .....
300

Skriešanās («Sen tas bija») i 92

Skudra un zirneklis («Ganiņš ēda sausu maizi») .
.

. .

142

Skuķītis un sivēniņš («Cik glīts ir baltais sivēniņš!») . .
.

296

«Slēpies zem lapas» (Taurenis un bite) ....... 135

Sludinājums avīzē («Kopš trim dienām pazudis») * 64

Sniega diena («Diena jauku jaukā —») ....... 209

«Sniegmātes maisam vīle ira» (Vīle vaļā) ......
208

««Sokrāti,» Ksantipe teica» (Sokrāts un ciemiņi) ....

235

Sokrāts un ciemiņi (««Sokrāti,» Ksantipe teica») ....
235

Spītnieks āzis (««Kas tev par daļu? Ko gribu, to daru!»») . .
155

«Strazdiņ, strazdu —» (Strazdiņš un rieksts) .
230

Strazdiņš un rieksts («Strazdiņ, strazdu —») i
230

«Stuļģim ir galva, pogas un mētelis» (Stuļģītis) 183

Stuļģītis («Stuļģim ir galva, pogas un mētelis») 183

«Sunis gūlies kaņepājos» (Suņa mājas) 145

Sunītis mācībā («Nāc šurpu, sunīt, uzmanies») 176

Suns — maizes devējs («Tā mūs māca veci ļaudis») . . .
146

Suņa mājas («Sunis gūlies kaņepājos») 145

««Sveiks, draugs Kurmīti!»» (Lapsa un kurmis) 150

«Šaubās prāts» (Piemiņas vārdi) finiitīt rft • 308

«Še es esmu, Ritiņa» (Dzimumdiena) .......
44

«Še, paskat, ko es uzgleznoju!» (Jaunās mākslas nesapratējs) .
.

293

«Še, sunīti» (Katram savs darbs) 131

«Še tev iekšā iekāpjams!» (Trams) 70

Šķindošā izkapts («Jānis Almals aizgāja pie radiem») . . .

246

«Šūpo žū, žū!» (Loliņas šūpoles) 188

Šūpoles («Šurpu, turpu dēlis līkst») 48

«Šurpu, turpu dēlis līkst» (Šūpoles) 48

«Tā bija Lolītes dzīve un gals» (Kas tālāk notika?) . 4
196
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«Tā mūs māca veci ļaudis» (Suns — maizes devējs) . . .
146

«Tā vasara, mīļā vasariņa» (Ziedošā daba un jaunība) . . . 284

Taisna tiesa («Desmit zemnieki reiz laukā gāja») . . . .

160

«Taisnais» kaķis un «netaisnais» gailis («Nu būs pagājuši gadi») 292

Tālvaris un lācis («Lāci kaitina Tālvaris») 115

«Tante saka: «Ansīti»» (Nākamais amats) 305

«Tas ne šinī laikā bij, ne šinī zemē» (Atradības) .... 161

Taurenis un bite («Slēpies zem lapas») 135

«Tavu negantu griešanu!» (Sienāzītis) 13

«Teci, teci, vabulīt!» (Vabulīte) 56

«Teic māmiņa: «Cik grūt', cik grūt'»» (Dzīvokļu trūkums) .
.49

Tētiņš un māmiņa («Marģeris ar Rasmiņu») 111

«Tēvs bij Jānītim» (Sasistā svilpīte) 228

«Tēvs stāsta jauko nostāstu» (Nepabeigta Telia teika) . . .
289

«Tomēr, tomēr» (Ko pauda cīrulītis) 280

Trams («Še tev iekšā iekāpjams!») 70

Treji jātnieki («Reiz bija treji jātnieki») 112

«Trejus gadus miežus sēju» (Glomeņa precības) ....

21

Trīnīte
— spītniece («Otra tāda spītniece») 212

«Tu esi mans mīļu mīļais brālītis —» (Pamācība par mēnesi un

zvaigznēm) 85

«Tu esi viena pati, Lolīte» (Mazā lellīte) 186

«Tu, kaziņa, labiņa» (Meitiņas domas par kaziņu) . . . .
117

«Tu, papu, saki man taisnību» (Ziemsvētku vīriņš) « 260

«Tu zivtiņa, zeltzvīnīte» (Zivtiņa un meitiņa) 20

Ulda griba («Uldīts brēc bez apstājas») 307

«Uldīts brēc bez apstājas» (Ulda griba) 307

«Upmalā sēdēja» (Kroplītis) 122

«Uz skolu Laimiņa sataisījās» (Augšām cēlusies lellīte) . . .
211

Vabulīte («Teci, teci, vabulīt!») 56

«Vai gribat, lai jums pastāsta» (Zaķis un vīrs) 218

«Vai jūs zināt, kas man ir?» (Kucēniņi) ,

59

«Vai tu redzi, Andīti» (Lidmašīna) 107

«Vaigi sarkst, un dvaša kūp» (Ziemas sportnieki) ....
207

Vasara, pavasars un ziema («Vasariņa vīpsnādama») . . .
288

Vasaras darbiniece («Pa šo īso vasariņu») 202

Vasaras darbinieks («Ko tās meitas lielījās») .....
203

Vasaras gaidas («Atnāk vasara») 217

«Vasaras princīši» (Vasaras princīši — saules brālīši) . .
. 104

Vasaras princīši —
saules brālīši («Vasaras princīši») . . . 104

«Vasariņa vīpsnādama» (Vasara, pavasars un ziema) . . .
288

Vāverīte («Vāverīte, kuplastīte») 14

«Vāverīte, kuplastīte» (Vāverīte) 14
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«Vecais liktens tētis» (Saule un mēness) . .... i 95

«Vecītis stādīja» (Vecītis un ābelītes) 123

Vecītis un ābelītes («Vecītis stādīja») 123

Veclaiku meistara nedēļa («Pirmdien meistars paģiras snauda») 74

Vecmāmiņa («Kad es biju jauna») 82

«Vecs bij ticis ēzelis» (Ēzeļa gudrība) ....... 278

Vecu ļaužu nicinātāji («Nau tāda bērna vairs neviena») . .

299

Vēlā vakarā («Ziem' agri vakars nolaižas —») 84

«Velns ar dievu reizi ķildojušies» (Odi un blusas) .
. . .

147

«Velns ar dievu saderēja» (Kurš ašāk skaita līdz simtam) . .

144

Vērsīts ābolā («Pa ābolu triju lapu») ,
12

«Vēzīti, vēzīti» (Vēzītis) 15

Vēzītis («Vēzīti, vēzīti») 15

«Vienai māmiņai meitiņa mira —» (Līdzīgas sāpes) . . .

120

Viens, divi, trīs («Viens, divi, trīs —») 42

«Viens, divi, trīs —» (Drošprātis) 23

«Viens, divi, trīs —» (Viens, divi, trīs) 42

«Viens gans nomira» (Gana bēres) 89

Viens pats («Viens pats trīs gadus aru, aru, aru, aru —») . . 31

«Viens pats trīs gadus aru, aru, aru, aru —» (Viens pats) . . 31

Vilciens iet garām («Pie žoga bērni izskrej laukā») .... 106

Vīle vaļā («Sniegmātes maisam vīle ira») 208

«Vilītim brālītis nomiris —» (Labais brālītis) 291

Vilkatis («Kam gan nelaime negadās?») 158

«Vilki lieli lielījās» (Vilki un vāverīte) 157

Vilki un vāverīte («Vilki lieli lielījās») 157

Vilks un pagasta ceļš («Aplokā ganījušies teļi») . . . .

156

«Visās malās vēji pūš» (Visi vēji) 28

Visi desmit («Raudzīsim, kā to lai darām») 25

«Visi ļaudis uz krastu trauca» (Pasaka par jūras braucienu) .

133

«Visi mani bērniņi» (Mūsu brāļi) 71

Visi vēji («Visās malās vēji pūš») .
28

«Visu gadu bērniņi gaidīja» (Ziemsvētki) 168

Zaķis un vīrs («Vai gribat, lai jums pastāsta») 218

Zars bez putniņa («Aizlaidās putniņš») . . . . . . .

264

Zelta matiņš («Reiz bij niknu niknais ķēniņš») 309

Zelta sietiņš («Zelta sietiņš») 7

«Zelta sietiņš» (Zelta sietiņš) 7

Zeltītas vasaras ... («Zeltītas vasaras —») 103

«Zeltītas vasaras —» (Zeltītas vasaras...) 103

Ziedošā daba un jaunība («Tā vasara, mīļā vasariņa») .
.

.

284

«Ziem' agri vakars nolaižas —» (Vēlā vakarā) 84

«Ziema, ziema, ziemelītis» (Ziemas kauja) ......
100



Ziemas kauja («Ziema, ziema, ziemelitis») 100

Ziemas sportnieki («Vaigi sarkst, un dvaša kūp») .... 207

«Ziemassvētku sveicienus sūtām» (Priecīgus ziemassvētkus!) . 314

Ziemeli, pūt! («Nu, ziemeli, ziemeli, pūt!») 206

Ziemsvētki («Visu gadu bērniņi gaidīja») ...... 168

«Ziemsvētku eglīte» (Eglīte — princese) 86

Ziemsvētku vīriņš («Tu, papu, saki man taisnību») .... 260

Ziepju burbuļi («Sauc Ansīts: «Šurp, mazie bērniņi!»») . .
110

«Zila zīda svārki» (Kara kungs) 16

Zīlīte («Ik rīt', ik rītu») 17

Zīlīte ogās («Aši zīlīte skrien») 125

Zirņa bērni («Zirņa bērni salīduši») 19

«Zirņa bērni salīduši» (Zirņa bērni) 19

Zivtiņa un meitiņa («Tu zivtiņa, zeltzvīnīte») 20

Zoss un dzērve («Katrai zosij par sevi prieks») 234

Zostiņa un maizīte («Kad, zostiņ, mīļi palūgsi») 116

Zosu saruna («Si, si, si») 55

Zvirbulis un kaķis («Reiz krita zvirbulis») 134

Zvirbulis un lapsa («Zvirbuls kokā sēd un čirkst») .... 272

«Zvirbuls kokā sēd un čirkst» (Zvirbulis un lapsa) .... 272
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SATURS

ZELTA SIETIŅŠ

Zelta sietiņš .
7 382

Cīrulīts . 8 382

Kaķenīte 9 382

Dancītis 10 382

Kārlītis 11 382

Vērsīts ābolā 12 383

Sienāzītis 13 383

Vāverīte 14 383

Vēzītis
. .

15 383

Kara kungs 16 383

Zīlīte 17 383

Lakstīgala 18 384

Zirņa bērni 19 384

Zivtiņa un meitiņa 20 384

Glomeņa precības 21 384

Lieldiena 22 384

Drošprātis 23 384

Jaunais bērziņš 24 384

Visi desmit Ļ * -.
25 385

Lielais slinkums T6 385

Makonīts un mākonīte 27 385

Visi vēji ....... 28 385

Divpadsmit mēneši 29 385

Sarkani ziedi 30 385

Viens pats 31 385

Mīkla 33 386

Atminējums ,
34 386

PUĶU LODZIŅŠ

MAZULĪŠI VABULĪSI

Ripulis 39 388

Brālītis un nazītis 40 389

Piezīme. Pirmā skaitļu aile norāda lappusi, kurā ievietots dzejolis, otrā
aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajam dzejolim.
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Lietus līst . i -. 41 389

Viens, divi, trīs 42 389

Čigāna skaitīšana 43 389
Dzimumdiena

,
44 389

Mielasts un viesi 45 389

Sasistā krūze 46 390

Puķu lasītāji 47 390

Šūpoles 48 390
Dzīvokļu trūkums 49 390

Jaunsaimnieki
,: 50 390

MAJU KUSTOŅI VISVISĀDI

Pavasara ganības 53 391

Dod ēst
i 54 391

Zosu saruna 55 391

Vabulīte ;
.

56 391
Pavasara un dzenis 57 391

Putniņš un krātiņš 58 392

Kucēniņi 59 392

Janīts zaķu medībās 60 392

Lācis 61 392

Baltā ķēve 62 392

Pelīte 63 393

Sludinājums avīzē 64 393

ZĒNI NE LĒNI

Grāmata
f 67 393

Jāpalīdz biedrim 68 393

Brencītis 69 393

Trams 70 394

Mūsu brāļi 71 394

Musu labie kaimiņi 72 394

Kuģenieks 73 394

Veclaiku meistara nedēļa ......... 74 394

VELA VAKARA KLUSĀ NODABĀ

Skaistpuisītis 77 395

Sirds puteklīts 78 395

Es tik tāpat 79 395

Meitiņa pie loga 80 395

Bārenīte 81 395

Vecmāmiņa 82 395

īsās dienas 83 396

Vēlā vakarā 84 396

Pamācība par mēnesi un zvaigznēm 85 396

Eglīte — princese 86 396
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PASAKAS PAŠAS NESAKĀS

Gana bēres (I—III) * s 4 s 89 396

Skriešanās 92 397

Ezis 93 397

Saule un mēness 95 397

Rudens — rūķis 97 397

Lietus sievas 98 398

Māsas 99 398

Ziemas kauja 100 398

VASARAS PRINCĪŠI
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Zeltītas vasaras i 103 401

Vasaras princīši — saules brāliši 104 401

Saule, tauriņi un puķes 105 401

Vilciens iet garam 106 401

Lidmašīna 107 402

Palīgs laikā 108 402

Lietus — dzinējs 109 402

Ziepju burbuļi 110 402

«Tētiņš un māmiņa» 111 402

Treji jātnieki 112 403

Gudram gudra nelaime
.

. . 113 403

Puisēns un gailis 114 403

Talvaris un lacis 115 403

Zostiņa un maizīte
. . .

116 403

Meitiņas domas par kaziņu . . . . . . . .
117 404

Laba meitiņa 118 404

Mazais gādnieks 119 404

Līdzīgas sāpes 120 404

Maiznieks un Kārlītis 121 404

Kroplītis 122 405

Vecītis un ābelītes 123 405

Bērns, kas nepalīdzēja vecmātei 124 405

Zīlīte ogās 125 405

Labi domāts brīdinājums vabulitei 126 405

Dzeltena mute 127 406

Puisītis un baloži 128 406

Grāmatas lasītāji 129 406

Skolas bērni 130 406

Katram savs darbs 131 406

Jūrmalā 132 406

Pasaka par jūras braucienu 133 406

Zvirbulis un kaķis 134 407

Taurenis un bite 135 407

Rutkis un medus 136 407

Ganiņš un pelēkais Strazdiņš 137 407

Čakstītes dziesma 138 407

Cīruļa dziesma 139 408

Bezdelīgas dziesma
, 140 408
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Skudra un zirneklis 142 408
Ganam Jurģis, ganei Māre 143 408
Kurš ašāk skaita līdz simtam 144 408
Suņa mājas 145 408

Suns — maizes devējs 146 409
Odi un blusas 147 409

Bezkaunīgais zaķis 148 409

Lapsa un kurmis 150 409

Lapsasmāte 151 409

Lapsas mierinājums 152 410

Miera skūpsts 153 410
Dzērājs āzis 154 410

Spītnieks azis 155 410

Vilks un pagasta ceļš 156 410

Vilki un vāverīte 157 410

Vilkatis 158 411

Gudrības pircējs 159 411

Taisna tiesa 160 411

Atradlbas 161 411

Meita un saule 162 411

LELLĪTE LOLĪTE

Laimiņas ilgas 165 414

Leļļu tirdziņš 166 414

Ziemsvētki 168 414

No rīta 169 414

Lolīte
. 170 414

Lellīte slima 171 415

Noslēpums 172 415

Nemierīgas mājas 173 415
Leļļu ķēķī 174 415
Labu nakti! 175 415

Sunītis mācībā 176 415

Lolīte baro putniņus 177 416
Skolā 178 416
Lolītei jāiet skolā 179 416
Nopietna mācība 180 416
Ciemā jāiet 181 416

Ciemā 182 417

Stuļģītis 183 417
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Labas mācības 185 417

Mazā lellīte 186 417

Lallīte 187 418

Loliņas šūpoles 188 418
Pavasara darbi 189 418

Leļļu veļas diena 190 418

Satikšanās sabiedrība 191 418
Inča ģīmetne 192 418

Loliņas nelaime 193 419
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Bažas par Loliņu 194 419

Sirga un neatspirga 195 419

Kas tālāk notika? 196 419

PUTNIŅŠ UZ ZARA

MAZAJIEM BĒRNIEM

Putniņš uz zara 201 421

Vasaras darbiniece
.

202 421

Vasaras darbinieks 203 421

Laba ziema 204 421

Savvaļnieks un ziema 205 422

Ziemeli, pūti 206 422

Ziemas sportnieki 207 422

Vīle vaļā 208 422

Sniega diena 209 422

Aidā! 210 423

Augšām cēlusies lellīte 211 423

Trīnīte — spītniece 212 423

Ancīša brokastis 213 423

Kaķīte 214 423

Abi miguži 215 423

Mazais ceļotājs 216 424

Vasaras gaidas , 217 424

Zaķis un vīrs 218 424
Pinku Mikus 219 424

Anniņa un puķītes 220 424

Putniņš uz rokas 221 424

Kārlis ratu karslis 222 425

Lepnības sods 223 425

Nepaklausīgais incītis 224 425

Mazākais brālis 225 425
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Strazdiņš un rieksts 230 426
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Kumeliņa nākotne
..}...*...{ 247 428

Baltā saules roze 250 428

Rudais, baltais un zaļais 252 428

Ziemsvētku vīriņš 260 429

Jaungada pasaka 261 429

Ko nesīs jaunais gads , i 263 429
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SAULĪTE SLIMNĪCA

Saule un slimnīca
, , , . , i 267 —

PIRMĀ DIENA

Skaistums un mīļums . « ļ ■ 271 431
Zvirbulis un lapsa 272 431

Lampa un krāsns * 273 432

Kas tāda esmu? 274 432
Briesmu vīrs * * 275 432
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i 283 434
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.

. ,
287 435
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» j * j j s 291 436



475
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SEPTĪTĀ DIENA
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301 437

ASTOTĀ DIENA
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302 438
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