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Medus kūka
Pēc Mirdzas timmas pasakas motīviem

Vasara pļavā, kur mīt visa dzīvā radība:
puķes, sienāzis, simtkājis, varde, skudras, gliemezis u.c. 

Viens pie otra pietekot, pļavas iemītnieki iznēsā jauno ziņu:

Vai tu zini? Vai tu zini,
Kas būs Zaķu pļavā?
Lielais pavasara kross būs
Līdz pat lazdu gravai.

Gravā gaidīs salda balva –
Lielā medus kūka,
Recepte būs vērā ņemta
Grāmatā par Pūku.

Vai jūs zināt, kas būs Vilcē,
Kas būs Zaķu pļavā?
uzaicina lielais kross
Skriet līdz pat lazdu gravai.

Skudras (vingro, trenējas):

1. skudra:

Čakli vakaros un rītos vingro skudras,
Viņas zin, ko vēlas, viņas gudras.
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2. skudra:

Jātrenējas katru mīļu dienu,
tad tās dabūs katra kūku vienu.
aizvilks to uz lielo skudru māju,
Kaut ar nav tām simtu divas kājas.

3. skudra:

Vakaros un rītos vingro skudras,
Skudras kārtīgas ir, centīgas un gudras.

(Simtkājis vēro skudru treniņu. Blakus viņam varde, arī 
noskatās, mēģina atkārtot skudru vingrojumus.)

Varde:

es krosu neskriešu, man greizas pēdas.
Ja kāds grib ļoti skriet – man maza bēda.
to saldo balvu sirds man arī kāro,
es skudras uzveiktu un maijvaboli vāro,
Bet labāk neskriešu, man greizas pēdas,
Ja kāds grib ļoti skriet, - man maza bēda.

Simtkājis:

Man vesels simts ir kāju,
ar kurām iet pa māju.
Ja rītos ar tām skriešu,
Varbūt pēc balvas iešu.
es centīšos, cik spēšu,
un varbūt uzvarēšu

to, kuram lieli ragi,
to, kuram plati nagi,
tos, kuriem stipri spārni
Kā vabolei vai vārnai.
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Simts kājas sporta kurpēs
Lai mani aiznes turpu,
Kur lielā medus kūka
Pēc vinnētāja lūko.

Sienāzis (lepni ģērbies, viņš ir visu mīlulis, vietējā 
slavenība):

es arī labprāt sacenstos par balvu,
Kad Vilces gravā vizbulītes zied,
Bet lauru vainags vij jau manu galvu!
tu zini, draugs, kā muzikantiem iet...

Skan reizēm vijole man cauru nakti,
tā priecē, iedvesmo un dejā sauc.
es savu sirdi ielieku ik taktī,
Bet skriet es nevaru –
tas man par daudz.

(Sienāža runai seko līdzi puķes, tās ir viņa „fanes”.)

Puķes (maigi, romantiski):

ak, vārdos neizteikt mums gaišo prieku
Par to, cik esi skaists un jauks!
Lai citi skrien tā izslavēto krosu,
tu spēlē! Spēlē mums tik, draugs!

Lai tava vijole mums stāsta,
Ka dzīve – ziedošs dārzs,
un mūsu sirdis glāsta
Šī spēle un tavs vārds.

Skudras (apņēmīgi, enerģiski):

Mēs arī gribam izbaudīt šo stundu,
Kad cerība ikvienā sirdī dzimst.


