
RIHARDS  VUŠKĀNS 
 

 
IEVAS 

 
Gan resnas, gan tievas  
Zied mežmalā ievas. 
Tās māmuļām patīk, 
Kam pierē jau rievas, 
Kam dzīvē jau nācies paciest ir nievas, 
Bet� Man tās nepatīk. 
Kādēļ ? To nezinu, 
Bet varbūt  tomēr zinu, 
Kaut gan tām nav nekāda garša, 
Un nepatīk man viņu smarža, 
Jo apreibina tās uzreiz. 
Vai varbūt ziedonis bij citāds reiz? 
Gan resnas, gan tievas  
Zied mežmalā ievas. 

 
 
 

PIE  PINTEĻU EZERA 
 

Mākoņi guļ ūdenī 
Dzeltenajā rudenī. 
Ezers viegli viņus nes, 
Atdalot no pasaules, 
Sev priekš dzelmes nozogot, 
Sīkiem viļņiem izskalot. 
Tur baltās, mīkstās dūnas 
Man atgādina sūnas. 
Bet atliek papūst vējam, 
Es redzu viņus skrejam, 
Pa ūdens virsu dejam 
Un it kā - jautri smejam. 

 
                     



MISTERS  BĪNS 
 

Misters Bīns, misters Bīns, 
Pārlīst pāri malām vīns, 
Izkrīt ārā apelsīns, 
Kurš mita glāzē, 
Novīst sārtie ziedi  vāzē. 
Pedāli viņš iespiež gāzē, 
Tomēr auto aizbrauc nu bez viņa, 
Sava jaukā saimnieciņa. 
Pabrauc garām, tā ir ziņa - 
Atstāta tam sirdsapziņa. 
Misters Bīns, misters Bīns, 
Sejā smīns, sejā smīns. 

 
 

MĒNESS 
 

Mēness virs Doma spīd. 
Piepeši iekšā krīt 
Zvanā, kurš zvana. 
Aizklājot mākoņus, 
Debesu palaidņus, 
Zvana mēlē prasa: 
- Kur dvēsele mana? 
 
- Tur - debesu klajumos, 
Mākoņu tālumos, - 
Tā dvēsele tava? 
- Jā, tā  mana! 
Jo  visas zvaigznes 
Vienkopus to gana. 
Tā  mana. 

 
 



*** 
Pārtiec no maizes, desas un gaļas, 
Kā tev klājas? Par to man nav daļas, 
Bet likteņdzirnas tik maļas un maļas. 
Kā tev klājas?  Par to man nav daļas. 
         Kādēļ man daļas nav? 
         Tev mēness uzlēcis ir jau, 
         Un reiz es pasaku tev  �čau�, par to tev daļas nav. 
         Tev mēness uzlēcis ir jau, reiz es pasaku tev �čau�. 

                                Aizbraukšu, kur stalti nami, 
                  Kur ezeros mums tālajos  vislabāk ķeras sami. 
                  Aizbraukšu, kur stalti nami, 
                  Tur ezeros, mums tālajos � 

              Pārtiec no maizes, desas un gaļas, 
Kā tev klājas? Par to man nav daļas, 
Bet likteņdzirnas tik maļas un maļas. 
Kā tev klājas? Par to man nav daļas. 

 
     
  

 
 
*** 

Katru rītu citādāks es esmu� 
Katrreiz savādāk es jūtu elpas dvesmu. 
Katrreiz citādāk es dziedu dziesmu. 
Katrreiz savādāk es pūšu sveces liesmu, 
 
Es daru to un priecīgs esmu 
par vēja dvesmu,  
dziesmu, sveces liesmu. 
 
Katrreiz citādāks es esmu� 
Katrreiz savādāk es jūtu laiku, 
Katrreiz citādāk es uzrunāju  Maiku, 
Katrreiz līdzi ņemu citu paiku. 
 
Katrreiz citādāks es esmu� 


