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KaķiS StaiGā, Kur pašam tīK

Kaķis staigā, kur pašam tīk-
Nepakļausies nevienam zvēriņš brīvs,
Ne jau kaķis ir mājdzīvnieks tavs,
Tu, cilvēk, pats esi  kaķim kalps!
 
Senajā Ēģiptē kaķis bija svēts-
Mīlas dievietes Būbastas zvērs,
Japāņi tic, ka iemājo kaķos
Mirušo gari, kuri pēctečus pieskatot.

Pēc budistu domām kaķim pieejama nirvāna,
Bet slāvu folklorā viņš-mājas labais gars,
Viduslaiku pamfletos melnus kaķus gāna,
Teikts, ka raganas par tiem pārvērsties var.
 
No tiem laikiem Eiropā tic,
Ka melns kaķis, kurš pārskrien ceļu, ir slikts,
Bet anglosakšu zemēs tā laime negaidīta,
Ja melns kaķis ieklīst mājā no rīta.

Siāmas kaķus audzēja cīņām,
Bet persietim būt luteklim mīļam,
Ēģiptieši putnu medībās izmantoja,
Tomēr visbiežāk turēja, lai peles dzen projām.
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Sens latviešu ticējums vēsta-
Kurš sunim, vai kaķim ar kāju spēra,
Tam septiņus gadus neveiksies
Un viņa pēctečus lāsta smagumam spiest.
 
Par kuru vēl kustoni teiksmu tik daudz,
Kā par mājas kaķi dzirdēt ir ļauts?
Šķiet, Kiplingam taisnība-kaķis mums mīļš
Tieši tāpēc, ka staigā, kur pašam tīk.
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CilvēKa labāKaiS drauGS

Krieviem sakāmvārds jauks:
“Suns-cilvēka labākais draugs.”
Patiesi, tam jāpiekrīt mums,
Jo retais cilvēks uzticams kā suns.

Dažreiz cilvēku par suni sauc,
Bet ne jau to, kurš ir labs draugs-
Ne jau cilvēku, bet suni apvaino
Kādu nelieti viņa vārdā nosaucot.

Lopu gans un mednieka palīgs,
Miesassargs, kuru par desu salīgs,
Kamanu vilcējs un cilvēku glābējs,
Muitnieks un policists, kuru nebiedē šāvējs.

Baltais Bims, kuram melna auss,
Lesija, komisārs Reksis un Rintintins-
Literatūrā un televīzijā suņu daudz,
Papīru nežēloja Džeks Londons, ne Boriss Akuņins.

Ja dzīvnieks mājās, tad nebūs tev miers-
Nāksies troksni, blusas un spalvas ciest,
Taču, ja spēsi būt labs viņam saimnieks,
Nenožēlosi redzot, kā dzīvnieks tev pieķersies.
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pelīte mieGu NeatvilKa

Tautasdziesmā pelīte miedziņu velk,
Bet manējā projām tik dzen,
Kā iesnaužos, dzirdu: “Skrip, skrip!”
Un mazas kājiņas pa grīdu: “Tip, tip!”

Labi vien ir, ka iemigt neļauj man,
Jo gulēt darba laikā nav labi sargam,
Dežūra mana līdz rītam ilgs,
Bet pelīte miegu aizdzīs, ne atvilks.

Sākumā centos noķert es,
Līdz kļuva žēl veiklās pelītes,
Un, lai neaiztiktu viņa manu paiku,
Atstāju pie alas ābola šķēlīti svaigu.

Citreiz sieru, citreiz maizi,
Citreiz riekstus vai saulenes kaisi,
Līdz iepatikās man zvēriņu novērot,
Uz viņu skatoties, miegs man prom.

Citur sargam suns,
Man pelīte maza,
Visu nakti neapstājas grauzt
Mans mazais un pelēkais draugs.
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Žēl, ka kolēģiem pelīte nepatika,
Tie viņai indi un slazdus lika,
Par zvēriņa barošanu izlamāja-
Redzēt varot, ka man visi nav mājā.

Laikam jau tika beigta tā pelīte,
Jo nozuda, un par viņu vairs nedzirdēju,
Bet neesmu es dežūrā viens-
Šogad žurkas pa garāžām skrien...
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eZītiS miGlā KlīSt

Ezītis miglā klīst-
Zvēriņš lempīgs un tuvredzīgs,
Cauri mētrām un krūmiem ceļu lauž,
Zem kājiņām mazajām salūzt zars: “Braukš!”
 
Ezītis miglā klīst,
Bet tikai liekas mums bezpalīdzīgs-
Oža viņam aizstāj redzi,
Vai tu tā spēji, kad acis plaukstām sedzi?

Ezītis mazs, bet drosmīgs,
Ko gan tā migla spēs viņam padarīt?
Rau-tā pati jau saulstaros izklīst,
Bet ezis gan naktī, gan dienā ceļu atradīs.
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