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SAULES SVĒTKI

Nu saulītei ataugt
sāk zelta ragi!
Nu badīties ies tā

ar kupeni sētā!

Nu badīties ieš tā.

ar šķūnīti pļavā,
ar eglīti, sarmā salīkušo.

Pavasars! Pavasars!

Tas paņem sauli

pie zelta ragiem f-

un paved viņu
'* j* P jumta,

zem paša jumta,

pie paša loga,
ar zirnekļu pinumiem

aizēnota.

Un iemet pa logu
tā istabā tumšā,

ek, veselu klēpi
dzeltaina prieka!

Pavasars! Pavasars!

Sēd sirmgalvis gultā
un klusi sāk raudāt:

silts prieks līst uz galvu,
silts prieks līst uz rokām,
uz krūtīm silts prieks guļ —

guļ saritinājies
kā dzeltenais vaska

ritenīts.

Pavasars! Pavasars!



ZIEDONIS

Caur birzi brauc ziedonis,

mirdzošs un balts,

dzeltainiem pieneņziedu ratiem.

Līkst bērzi vēsmā un sveicienu šalc

zaļu tauriņu pilniem matiem.

Met skatu viņš eglienā — aizdegas

plīvošās sveķu svecēs viss sils;

met pļavā — un zālītē nolaižas

bezdelīgu actiņu mākonīts zils.

Atbrauc pie dārza un apstājas,

zelta grožus ap liepu sien.

Sniega kupenēs ābeles ierokas,

ziedons apsnidzis cauri brien.

Uz sliekšņa sēd meitenīts — zeltgalvīts;
tam ziedons čukst klusu, kā būtu

lūpās pusuzplaucis vizbulīts:

«Saule tev sveicienus sūta!»

Uz salmu jumta bezdelīgas rindā čivina

un zilās spārnu uguntiņas plivina.



KĀ LINU DRUVA SĀKA ZIEDĒT

(Maza zēna stāsts)

| ... un tad iznāca no birzes vējš
ar garu garu, sirmu bārdu. �

Un visa lielā, garā bārda

pilna maziem, ziliem zaķīšiem.
Ak tu pagāns!
Un tad piegāja pie saules

balts, ragains mākonis.

Tam nokrita tumšzaļā cepure

mūsu linos.

Un vējš nu skrien to pacelt.
Un aizskrien kā dulls

taisni pa mūsu liniem,
garo, sirmo bārdu

gar zemi vilkdams.
Un visi zilie zaķīši
izbira no tās

un palika mūsu linos.

Un nu ir viss tīrums zils
...

Jā!



BRĪNUMI

Starp sūnu lācīšiem uz jumta brūni zaļiem
tek pirmās bezdelīgas vidžu-vidžiem skaļiem,

bet ganu puikas pagalmā pie kalpu gala

stāv, rokas kabatās, un padebešus dala.

Un divi gandrīz pirksta gari čibukeni

spriež saulei bargu tiesu: strādājot šī leni!

Un saule sabīstas, tai bailes tiek no tiem,

un liek tā plūsmot saviem brīnumiem.

Dun zili kalni gaisā, zelta jūras nesti.

Krīt pļavā pureņkroņi, mākoņvīru mesti.

Pat slimā vecmāmuļa logā izliekušies

un brīnās, klausās, kā no sapņa iztrūkusies,

un ilgi saplaukušās liepās skatās,

līdz zilā debess salūst acīs platās ...

Bet runčuks laipo — it kā nekā neredzētu —

uz pakša pusi lēniņām pa maigļu setu.

— Šis pakšis pagarš — jumts tur zems —

nekas, nekas
...

Viens mirklis —

un viss vējā jau no puiku pātagas.

Pa pļaviņu viņš aizdip sirmi mazs,

bet zālē saplaukst rozā kaķupediņas.



LIETUS VĪRIŅŠ
BEZDELĪDZĒNS UN ZĒNS

Ruds rudiņš pa krēslu

čabina lietiņš.
Kā pelēks vīriņš

gar logu let viņš —

kaklā zīļu vācelīte,

tumšpelēka debesīte —

vasarā tā būšot pērļu sietiņš.

Tēvs liels tam un stlpris —

kuļ jūras un ledu lauž.

Māte pie septiņām ugunīm
debesīs varvīksnas auž,

bet dēliņš — pa krēslu čāpo >

un snauž
... ,

Kad iedegas zvaigznīte

mākoņmaliņā,
viena zīlīte dreb tam

pašā degungaliņā ...

Ak tu dieviņ — ka tik to snīpi nenolauz!

Mans tēvs ir kriksīts,

jā — mans ir kriksīts,

bet tavs ir tītarbiksīts,

jā, tītarbiksīts!

Ko viņš te lielās,
ko viņš pie jumta nāk?

Papras', vai viņš mušu noķert māk,

jā — vai māk?

Tāds pats esi tu:

gar pakšiem slaisties —

būs rudenis klāt,

vēl neproti laisties!

Es aiziešu saulei līdz:

cilī! cilī!

Bet tu paliksi sētmali!

Abi ar tēvu te sētmalī!

Cilī!
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MIEGA DZIESMAS LIELIEM VĪRIEM

PUISĪŠAM

Zili zils sapinīts

brauc, taurenīts priekšā.
Pie rūts žadz apinīts:
«Laid iekšā! Laid iekšā!»

lelido sapinīts

tik kluss — tik kluss.

Prasa circenim taurenīts:

«Vai puisīts jau dus?»

Puisītim gultiņā
vienam nav labi —

nāk sapnītis maliņā,
dusēs tad abi.

Kad sapnītis projām brauks

caur rītsaules stabiem,

velti puisīts to atpakaļ sauks —

birs asaras abiem
...

VILNĪŠAM

Bul-bul-bul-buli,

vilnīt mans, guli!

Atbalsij birzē

jau sudraba zvans.

Mēnesis zili

auž debesīs pili,

zvaigznes līst strūklās

kā vizuļains tvans.

Diezgan tu ritis,

diezgan tu sitis

zaļajām rociņām

oļus. Nu klus!

Gredzeni bāli

pa līmeni tāli

plūst arī gurdi

uz krasta pus*.

Bul-bul-bul-buli,

vilnīt mans, guli

līlijas zieds nu

tavs šūpulīts.
Tāla tam gaita,

jūra ko gaida.

Guli, līdz sārtais

tevi modinās rīts



SĒŅOJOT

Ak, to beku, krustmāmiņu, —

tavu brūnu lakatiņu!
Tavu brūnu, tavu glītu,
tavu greznu izadītu!

Sedz viņš cienījamo galvu
skaistāk kā ar strausa spalvu
mūsu beku jaunkundzēm
vispasaules platmalēm.
Es ar izadītu tādu,

ja tik tu man dāvinātu,

lai es neaizmirstu viņu,
vienu mazu pāraudzinu —

vienu brūnu pavedienu,
vienu pašu, tikai vienu

...

Krustdēliņ, mans sumpurnīts
zinu, zinu, kā tu viņu
adīsi — to lakatiņu,
zinu tavu strausa spalvu!

Ņem vien visu galvu līdz, —

manu veco, gudro galvu ...



ODU VAKARA DEJA

Gaiss kluss — silts — mīksts — pelēks,

nu, izteikt trūkst vārdu!

Mušu tēvs bēniņos

rūc, sukā bārdu.

Mušu māte miegaina

purina kleiti.

Ods tikai čaklis zēns:

lec un tūliņ grābj savu fleiti...

Kastaņu zaros

trīc skaņu dzijas.
Knišu bars tajos

šūpojas, vijas ...

Šūpojas, vijas,

spītīgi sīc:

«Odiņ, brāl, spēlē tik,

kamēr svīst rīts!»

Odiņš, brāls, smīn tik vien

pār visu seju:
«Cik pumpuru kastanī,
tik pūtīšu deju!»

Slīkst vakars kokzaros

sarmotā miegā;
odam nav cimdu līdz —

fleite iekrīt sniegā ...
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CIRCENĪŠU NAKTSDZIESMIŅAS

Cizi-cizi-cizi-ciz —Cizi-cizi-cizi-ciz — Ķēķa ķirķi, Ak, tās blusu mamzelītes —

kas tur laistās, kas tur viz?

Mēnesītis tekalē

Anča-Brenča pagultē.

Mēnesīti, kur tev prāts!
Dzi, kā Ancis-Brencis krāc:

zeme rīb, un griesti līkst...

Šausmas! Tu vēl jokot drīkst'!

Mēnesīt, man tevis žēl!

Viens pats padoms man tik vēl,
kā tu vari izmukt sveiks:

bēgsim abi — hi-hi-hī —

Anča-Brenča azotī!

Ko tad Ancis-Brencis teiks?

labvakar!

Ko tad kundze

mājās dar'?

Ko dar' dēliņš
Cikucīts —

vai jau spārnos
dziesma trīc?

Ķirķi, zini —

pasveicini
tu man labi mīļi viņu!

Drīz sāks tecēt,
sievu precēt —

kas zi', paņems man' meitiņu
...

kas tur laistās, kas tur viz?

Mēnesstaru šūpulīts
circenīša dziesmā trīc.

Mēnesstaru šūpulī,

zvaigžņu vizmu spilveni,

piemiguši plakstiņus,

pusnakts dvēselīte dus
...

Kamēr pati miegā tā,

īsā pusnakts stundiņā
visus spēj tā atpestīt:

izžūst asru avotiņš,

stājas ilgu kamoliņš —

rizi-rizi. rirrenīt!

kā tās lec, un kā tās dej!
Brūnas samta tupelītes,
cip-cirip — tik smīn un smej.

Circenīša gaspažiņa
lūka pīcku sāk jau vīt

un, kad pāri pusnaksniņa, —

aiziet vīru mājās dzīt.

Visu rītu plītēs kaktā,

kamēr gailis lec no lakta,

tā to bar un rāj, un gulda.

Bet vai glābs vairs nelaimīgo!

Kad jau plītē uguns žvīgo —

cins! tas ielec
—

liesmās, kuldā
.. .
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ANSĪTIS PUISĪTIS UN VECTĒTIŅŠ

Izgāja Ansītis puisītis

agri gar birzītes malu

pavadīt upītei pāri

ziedoņa naksniņu zilo.

Izgāja pastaigāt

pa krēslas pudurīšiem

pie miglas bubulīšiem

dziestošās zvaigznītes paskaitīt,

vectētiņu apraudzīt,
kas zirdziņus naktī gar birzmali gana,

tur, kur tā dzeguze,
saulītei lecot,

zaļajos, cakainos torņos tā zvana. —

Sēd birzītes maliņā

vectētīts,

mugurā pelēkais
mētelīts,

bet zobos tam šoreizīt — dievs zina kāpēc —

sirms vilnas kamolīts, —

sēd, nabadziņš, rasainās smilgās viens pats
un trīc

...

Cik maziņš pa nakti viņš palicis
un drēgnajā miglā kā saplacis!
Pavisam saplacis!
Un Ansīts caur miglu
saukdams tam prasa:

«E, vectētiņ, salta

vai nakt' nebij rasa?»

Bet vectētiņš ar kāju ausi kasa.

Hm!

«Vai, vectētiņ, laiks nav

uz māju jau iet?»

Bet vectētiņš dīvaini sakustas

un paceļ ausis kā pastalas.
Ansīšam jāsāk vai smiet.

Bet Ansīts pa miglu
vēl tuvāk iet klāt

un sāk to vēl laipnāki
bildināt:

«Vai vectētiņš negrib,
lai es aizeju pēc pīpa?»

Te vectētiņš: žips!

un aizliek pa miglu, ka paliek tik strīpa.

Pa miglu, pa smilgām rasainām,

te pazūd viņās, te pāri lec tām;

uz visām četrām aizvazā tas,

redz Ansīts: tik ļipa vien mētājas.
Stāv Ansīts, aiz brīnumiem

pakausi kasa,

bet, pārnācis mājās,

vecmāmuļai prasa:

«Nu, pasaki man, vecomāt,

tik šito lietiņu vien:

vai vecamtēvam ar ļipa ir,

kad viņš skrien?»



BUKURAGS

Oi-oi-oi — briesmīgs gan ir viņš un ļauns,
tas vecais, tas lielais, tas ragainais auns!

Nu jau pat Jankam viņš negriež vairs ceļu
un badīties iet pat ar pērnajo teļu —

tas bažibozuks ar milzīgo asti.

Tik šodien gan jaunkungam izgāja prasti.
Pie elkšņiem paēnā avotiņš mazs.

Apkārt tam pienenes zeltojas.
let savā ragainā frizūrā

viņš raudzīt tās. Pretim tam avotā

nak pretim otrs bažibozuks — tāds pats.
«O,» doma viņš, «nu tik būs lieta!» Un — bac!

viņš saslējies zveļ tam. Zveļ, cik tik ir jaudas —

bunkš! — avota... Izlec un sprauslā, un

šķaudas.
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