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MAZAIS
LASĪTPRIEKS
Skat, kā burti sabiruši!
Man tos lasīt tīrais nieks,
Stāsta mazais lasītprieks.

Skat, kā bur-ti sa-bi-ru-ši!
Man tos la-sīt tī-rais nieks,
Stās-ta ma-zais la-sīt-prieks.

Jāpazīst ir katra seja!
Daži izskatās tik plati!
Daži šauri un vēl gari!

Jā-pa-zīst ir kat-ra se-ja!
Da-ži iz-ska-tās tik pla-ti!
Da-ži šau-ri un vēl ga-ri!

Kādam burtam skaļa balss,
Kādam tikai šņākoņskaņa,
Un vēl kādam apaļmala!

Kā-dam bur-tam ska-ļa balss,
Kā-dam ti-kai šņā-koņ-ska-ņa,
Un vēl kā-dam apaļ-ma-la!

Viens ir z, tam blakus e,
Tālāk seko me un ne,
Tā ir gardā ze – me – ne!

Viens ir z, tam bla-kus e,
Tā-lāk se-ko me un ne,
Tā ir gar-dā ze – me – ne!

Bet, ja pirmā zilbe ka,
Otrā me un tālāk ne,
Sanāk čaklā ka – me – ne!

Bet, ja pir-mā zil-be ka,
Ot-rā me un tā-lāk ne,
Sa-nāk čak-lā ka – me – ne!

Lasītprieks kad lasīt sāk,
Vārds pa vārdam blakus tiek,
Sanāk domas, nekas lieks!

La-sīt-prieks kad la-sīt sāk,
Vārds pa vār-dam bla-kus tiek,
Sa-nāk do-mas, ne-kas lieks!
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MAZULĪTEI...
Kad miegs ir vē-ris ac-ti-ņas ciet,
Uz skrop-stu ga-liem mazs eņ-ģe-lī-tis dzied,
Tik sal-di sap-nī-tī smai-di tu,
Jo re-dzi bur-vī-gu pa-sa-ku!
Ma-zu-līt, mī-lu-līt,
Tev ro-žu vai-na-dzi-ņu pī-šu
Un ta-vos vi-jī-ga-jos ma-tos vī-šu!
Lai sap-nī-tī, kur prieks un mī-les-tī-ba ir,
Tu kā brī-num-jau-ka prin-cesīte zie-di!
Uz vai-ga kad lē-kā bu-či-ņas,
Acīs ta-vās mirdz spo-žas gais-mi-ņas.
Šo-dien un vien-mēr smai-di tu,
Jo re-dzi pa-sau-li plauk-sto-šu.
Ma-zu-līt, mī-lu-līt,
Dzie-dā-šu tev dzies-mi-ņu klu-si,
Lai sap-nī-tis nāk uz mū-su pu-si,
Un mai-gā mie-dzi-ņā aiz-miedz drīz,
Bet ap-kārt miers un mī-les-tī-ba mīt!
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