Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konkursam
„Darba dainas” iesūtītie darbi
Autors: A.V.Upelnieks
***
Kas domā ātrāk, runā lēnāk,
Kam "iekšā ir, bet ārā nenāk",
Tas dzīvē daudz ko nesasniegs –
To nīdīs, smies. Tam strādāt liegs.
Kam "iekšā nav, bet ārā nāk",
Par karjeru lai domāt sāk!

***
Lai kā Tu nestrādātu
Un necenstos, cik spēj,
Par darba rezultātu
Ne pats Tu noteicējs.
To dalīs cits, kā gribēs,
Jeb kā "no augšas" liks;
Tev kārās acis zibēs,
Bet makā maz kas tiks...
Autors: Sandra Kuhaļska
Es eju, eju... Diendienā eju
Uz darbu, ne jau uz deju.
Kaut vēlētos reiz sauli baudīt
Un naktīs laiski gulēt, ne dīdīt.
Pirmdienās skreju ātrāk par vēju –
Zinu, ka gaida, bet kavēju.
Otrdienu rītos atkal skrienu...
Šis darbs ir kā armija – strādāju nakti un dienu.
Trešdienās pilotā uz otru darbu skrienu,
Jo atkal mani gaida arvienu.
Ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena...
Nebūs tur katra diena brīvdiena.
Tā es skrienu no darba uz darbu,
Kaut eksistēt negribas, bet tukša tā tarba.
Bērni mani grib pieturēt,
Jo pietiekot reiz eksistēt.
Tālas zemes mani vilina.
To domu ik laikus cilinu.
Tur nav nekas neiespējams,
Tik- apziņa, griba un "asti" pa vējam.
Autors: Ritvars Mālkalns
Es esmu strādnieks – kautrītis,
Jo saimnieks man ir jautrītis:
Viņš algu maksā konvertā,
Bet pats tas dzīvo Frankfurtē.
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Autors: Gunta Dzenīte
Līdz pensijai, kad palikuši gadi divi.
Kad spranda sāp un kad ir kauli stīvi.
Kad ģīmis krokās tev un rumpis ne tik tievs.
Nav svarīgi, vai latviet`s tu vai krievs,
Tev darbu neredzēt kā savas ausis –
Tas Latvijā kā pirmais bauslis.
Un algas dienā boss kad aploksni tev sniedz
"Bez nodokļiem",
Tad daži priekā spiedz.
"Bez garantijām" nerakstīs tev "zilo" lapu,
Ja insults tevi ķers – pats nopelnīsi kapu.
Tev darbu neredzēt kā savas ausis,
Ja bosam pretī runāsi un bļausi.
Uz pārrunām kad izsauca reiz mani,
Boss sāka kliegt un jautāja man skaļi:
„Kas esi tu – vai latvietis, vai īrs?
Vai brīva esi, vai pie sāniem vīrs?
Tev darbu neredzēt kā savas ausis –
Vai klusu cietīsi, vai kauksi!”
Autors: Gita Bunka
Mana mīļā darba vieta,
Strādāt šodien goda lieta;
Tikai šķībā krēslā grūti
Pelnīt lielo naudas žūksni!
Autors: Ingrīda Krūmiņliepa
Mūsu valstī prece viena
Pieprasīta ir ik dienu;
Tā ir aploksnīte sīka,
Kura neļauj palikt dīkam.
Ja tu strādā nepaguris,
Tad tev konverts biezs ir kļuvis;
Nodokļus tu nemaksā,
Viss ir paša ķešiņā.
Tikai valstij pašai šādas
Aploksnītes nav nekādas –
Siekala vien tek gar zodu,
Maciņam tas nenes godu...
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Autors: Ārija Vērse
Par „papildu” darbiņiem un atalgojumu
Priekā manas rokas trīc,
Ausīs prieka zvaniņš sīc –
Beidzot darbiņš man ir rokā,
Nebūšu vairs diedelnieku lokā!

Mūsdienīgās kurpes laukos? Smiekli!
Pirmo dienu kurpes kājās –
Nesēdēšu vairāk mājās.
Kurpes spīd un saulē laistās,
Ražotājs pie galda slaistās!

Priekšnieks krēslā bargi sēž
Un uz mani baigi blenž –
Jākrāmē būs malkas kravas,
Jārok kurmjiem lielas alas.

Pēkšņi smaids no sejas zūd –
Paslīd kāja, zeme grūst...
Paskatos uz kurpi jauno –
Nominu es kurpi glauno!

Algas dienā kontā latiņš
Tā kā plikpaurītim matiņš;
Konvertiņā simtiņš smaida,
Manu reakciju gaida.

Zolīte sāk skaļi smieties:
„Nav ar kurpīti ko skrieties!
Līmīti, kas mani tur –
Viens un divi vaļā bur.”

Izbrīnā es galvu glaudu,
Domāju un skaļi raudu –
Tagad dzīvošu es zaļi,
Vecumdienās bļaušu skaļi.

Ražotājs tik berzē rokas,
Šitāds bizness labi sokas:
Kurpju pāri plauktā stājas,
Nauda kontā labi krājas!

Pensija man dikti maza,
Pienu vairāk izdot kaza;
Valdība tik skaļi stāsta,
Savu politiku stāsta.
Par nodokļu slogu un darba devēju
nesimpātisko atalgojumu!
Domīgs sēžu upes malā,
Laikam mana dzīve galā –
Māja tukša, mūrīts` auksts,
Neapsēts mans graudu lauks.
Nodokļi man galvu jauc,
Ārzemēs jau draugi sauc!
Latvijā ir laiki grūti
Meklēšu es īru brūti!

Par „savējiem”
Darba devējs ūsās smaida,
Savus radus mīļi gaida.
Bet, ja esi vīrs no ielas,
Dodies atpakaļ pie sievas!

„Simtnieki”
Simtnieciņam grūta diena Jākapā bij’ ledus siena.
Cirvis lūza, ledus lēca,
Uzraugi aiz bailēm brēca.
Simtu lati – tas nav joks,
Jācērt mežā sausais koks;
Jākaļ galvā liela doma –
Kā lai dzīvoklīti nomā?
Simtlatnieks ar drūmu domu
Rokā cilā tukšu somu!
Latiņi, ja tajā birtu,
Mana nabadzība irtu.
***
Zemnieks gāja laukus vērot –
Šogad priecāties vai sērot?!
Eiropa mums saka priekšā:
„Kāpjat mūsu katlā iekšā!”
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Autors: Irēna Bērziņa
***
Lai bij` labi, kam bij` labi,
Simtlatniekiem, tiem bij` labi:
Stundu stāv domādami,
Kur lai šodien dabū šņabi...

***
Priekšnieks mani kaunināja,
Ka es slikti strādājot;
Nez ko, priekšniek, tu darītu,
Ja tev tādu algu dotu?!

Priekšnieks darbu uzdevis,
Pats uz Rīgu aizbraucis.
Neies jau šie pūlēties –
Malku cirst un sniegu velt.
„Točka” tiem aiz stūra māj,
Nevar „šmakovciņu” pelt!

Īre, gāze, siltumiņš –
Tas nu viss man jāmaksā.
Bērni brēc un sieva bļauj...
Kur lai atkal naudu rauj?

Bet kad mēnesis ir galā,
Aldziņa tiem kabatā gan būs.
Tas nekas, ka darbi pusdarīti!
Saule silda, sniegi kūst –
Malku skaldīt nevajag,
Siltums tāpat būs!
***
Gadi – mani kapitāls!
Strādāts ir uz nebēdu.
Pensija ar joni nāk,
Tikai mani rūpes māc:
Algu ņēmu aploksnē –
Tu-tū! nodokļi un garantijas!
Tagad vecumdienas man
Nabagmājā jāvada...

Tev ir limuzīns un miljoni,
Sieva, kalpone un mīļākā.
Man tik` daži lati ķešā,
Kredīts, parādi un depresija...

***
Priekšnieks man ir tiešām labs –
Darbu dod un algu maksā.
Tas nekas, ka aploksnē.
Galvenais, ka regulāri
Lati ripo kabatā!

Autors: Matijs Babris
Par darba laiku:
Brēkā Marta,
Klaigā Berta:
„Vai šī pasaule ir ķerta?
Saimnieks Jānim strādāt licis
Jāņa dienas vakarā.”

Par darba līgumu:
Darba līgums
Nav vis sīkums;
Algas dienā trūks ja tā,
Nebūs latu kabatā!

Par darba algu:
Priekšnieks sēd un plati smaida:
Ko tie padotie te gaida?
Alga, ko tie ķešā ber,
Viņam pašam labi der!
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Autors: Elza Sējēja
***
Tā nav joka lieta – darbs,
Ja jāstrādā bez mitas.
Vēl priekšnieks gadījies tāds skarbs,
Kas kļūdas vietā pieņem citus.
Viņš piebildes it vienmēr pauž.
Viņa priekšā, protams, smaidu.
Bet, kad darbā pats viņš snauž,
Es nopūšos caur skaļu vaidu.
Ko darīt, ja priekšnieks liels maita,
Par to jau liecina viņa gaita?!
Tik` savus auto skaitīt māk.
Prot citu darbu maisīt, rāt.
Kad ikmēneša nauda kavē,
Priekšnieks tikai gavilē.
Viņš to visu tikai slavē –
Tā nauda būšot aploksnē.
Bet, kad piektdienas vakars klāt,
Gribas ātri mājup slāt.
Priekšnieks neļauj – nikni skatās;
Papilddarbus var rast tāpatās.
“Kur ir darba līgums?” prasu.
Priekšnieks smīnot galvu kasa:
“Paskatīšos pameklēšu.
Varbūt atrast kādreiz spēšu.”
Bet ko lai dara; jācieš klusu.
Neesmu es te noteicēja.
Nospiedīs vēl kā sīku blusu,
Nebūšu viss darba veicēja.
Autors: Līga Rimša
Gaterzāģis savās skavās
Zāģē darba dienas tavas;
Katru dienu darbā rit
Smagas stundas divpadsmit.
Viena brīvdiena pēc trim –
Strādā, kamēr kļūsti slims...
Lapa netiek maksāta –
Alga bija konvertā.
Ko gan priekšniekam tu teiksi?
Atbrīvos un saki: „Sveiki!”
Necenties tikt citā vietā –
Tur jau tādi pati lieta.
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Autors: Inga Kaļva
***
Lai gan neesmu lētticīgs kā auns,
Bet darba līgumu pārlasīt bij’ kauns.
Domāju – nu vai tad mani šmauks?!
Priekšnieks šķita godavīrs un ļoti jauks.
Bet tagad kožu savos pirkstos es –
Darba līgums viltus datus nes!

***
Kā Supermens es dzīvoju –
Bez ķiveres es strādāju.
Priekšnieks teica: „Viss būs labi,
Galvenais, lai iztur stabi!
Un kad halli uzcelsiet,
Aploksnē naudu saņemsiet!”

***
Zinu, priekšnieks teātrī spēlē.
Bet vienmēr tāds patiess un dabisks man
šķita.
Un brīdī, kad, asaras slaukot, viņš teica,
Ka algas nebūs man rīt,
Es ticēju viņam, ka grūti ir laiki
Un nākošā mēnesī labāk mums ies.

***
Jaunā māmiņa darbā atnāk,
Spēki uzkrāti, atkal var strādāt.
Priekšnieks tāds domīgs viņai nu saka:
„Jāmeklē cita tev darba taka!
Šis amats par grūtu tev būs
Un stresa līmenis lielāks tik kļūs!”

***
Darba intervijā bija tā –
Sajutos kā TV šovā.
Jautā, ko tad ēdu, dzeru,
Kādai partijai es deru.
Tad par reliģiju prasa
Un vai draugi Hemingveju lasa!

Autors: Vilis Grasis
***
Laukos katram sava bēda,
Katrs dzīvo tā, kā var;
Pensija līdz naga galiem –
Jāiztiek, kā var.
Ja vēl kaimiņš atnāk ciemos,
Tad ir labi gan –
Diena paiet vienos priekos,
Nav, ko bēdāties.
Otrā dienā makā mēris –
Ko uz zoba likt?
Aiziešu pie drauga ciemos,
Nav ko kautrēties –
Viņam kūtī piena lops kaut ko dos;
Nesāp sirds un nesāp zobi
Tas nekas, ka šķībi soļi.

***
Pilsētā ir cita lieta –
Nav tur dubļu, ietve cieta.
Un aiz pagrieziena krogs,
Kuram apgaismots pat logs.
Iekšā jaukas dāmas, kungi
Sēž pie galda tīri mundri;
Oficiants ar lielu plāti
Piegādā šiem karbonādi.
Mani nelaida pat iekšā –
Viņķele jau bija priekšā.
Esot švaks un bāls pēc skata,
Lai te nebūtu ne smakas!
Laikā teikti zelta vārdi.
Tikai mazliet cita bēda –
Kāpēc kungs ar biezu maku
Parāda man citu taku?
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***
Nesāp kājas, bet gan galva,
Kāda šodien mums ir alga.
Strādājam priekš skaistas tāles,
Jānopērk ir arī zāles,
Lai uz priekšu varam vilkties
Un ar deputātiem tikties.
Lai tie beidzot sāktu saprast –
Minimums ir knapu knapais,
Nevaram pat savilkt galus.
Kāpēc man, par jums tad balsot?
Balss ir palikusi stīva,
Sapņos rādījās man dīva.
Sēžu savā krēslā stabili
Un man piedāvā idilli.
Ja tas būtu īstenībā,
Balsotu es vienā mierā.

***
Lai šai zemē būtu jauki,
Jābūt vienmēr pilniem traukiem.
Ej, kur iedams, visur smaidi –
Visur tevi gaidīt gaida.
Durvis vaļā, galdi klāti...
Ēd un priecājies ar sātu.
Ja vēl santīms paliek ķešā,
Tātad jau nepaliki bešā.
Draugi gaida katru dienu,
Kad iesim ierausim mēs pienu.
Vitamīns par pirmo zorti –
Mūsu veselībai forši.
Nereibst galva, nedreb kājas,
Mierīgi var aiziet mājās.
Dzīve mierīga un jauka –
Atpūties kā niere taukos.

***
Kad es jauns vēl puika biju,
Daudz darbiņa padarīju.
Visu, ko man lika priekšā,
Es tik ņēmu galvā iekšā.
Malku zāģēt, plēst un cirst
Un no kūts vēl mēslus mēzt.
Man zem kājām gari ceļi
Izdila pat biksēm ceļi.
Garie kilometru stabi
Parādīja pavasari.
Tagad esmu brīvs no darba.
Nav, kur iet, jo nav man darba...

***
Mani pensijveči, draugi
Visi prasa – ko tu raudi?
Pārtikas grozs man ir tukšs,
Tagad būšu jauns un smuks.
Diēta ir laba lieta –
Vēders mīksts, bet gulta cieta.
Lēnām sega krīt uz grīdas,
Pietrūkst dvēseles un mīlas.
Dzīve pagājusi bešā,
Nav ne latiņa man ķešā.
Priecīga man dzīve būtu,
Ja par ministru es kļūtu.

***
Vai Jūs gribat pastrādāt?
Gribu, gribu priekšniek
Vai Jūs protat arī rakt?
Protu, protu priekšniek
Vai Jūs varat arī nerakt?
Varu, varu priekšniek
Atnāc, rīt, vai parīt
Viss būs skaidrs.
Punkts.

***
Viena stunda, divas, trīs...
Darbs darbu darbā dzen.
Vai ar sviedriem vai bez tā,
Kur tā nauda palika?!
Drīz jau latiņš izkūpēs
Tā kā dūmi vējā!

Autors: Tamāra Šmite
Sāni sāp jau kuro stundu...
Vēlmi pārtraukt darba jundu
Aizliedz šefa padoms strikts:
“Strādā šodien, mirsti rīt!”
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Autors: Dzintra Polonska
Jaunā nauda
Latvija ir kuplā saimē,
Visas tautas dzīvo laimē.
Tagad mums būs jauna nauda,
Tā par eiro visur saukta.

Nauda valda
Mūsu valstī valda nauda
Visiem spēkiem sev tā rauta.
Kurš ir stiprāks, tam ar` tiek
Otram, kaut pa galvu liek.

Tukšosim mēs savus makus,
Tā mūs visus darīs trakus.
Cenas celsies ne pa jokam,
Paši sev mēs bedri rokam

Šefi dzīvo skaistos namos,
Pulcējas tie kuplos „klanos”.
Valstij noblēdī tie „piķi”,
Pārējie lai meklē striķi.

Staigāsim mēs stieptu roku,
Apmetīsim krogam loku.
Dziedāsim mēs slavas dziesmas,
Sirdīs būs mums gaišas liesmas.

Nabagiem lai mierīgs prāts,
Iekšā ieliets tiek kāds grāds.
Nenesīsies prāts uz ļaunu,
Netaisīs mums lielu kaunu.

Būsim līksmi visā dzīvē.
Dzīvosim kā īstā brīvē.
Kas par to, ka maks ir tukšs?
Kas par to, ka vēders rukšķ?

Dūžiem naktīs miega bads,
Vainīgs pie tā tomēr pats.
Labāk godīgi mēs būsim,
Paraugi tad citiem kļūsim.

Paliksim mēs savās mājās
Pat, ja slikti pašiem klājas.
Latviets` visu mūžu cīnās,
Citas tautas par to brīnās.
Autors: Helēna Leitāne
Aploksnē vai ķešā,
Galvenais, lai nepalieku bešā.
Neviens jau nekož rokā, kura viņu baro.
Bet par kārtību lai valdība karo.
Taču priekšnieks tas vai vietnieks,
Neies slaucīt jau kā sētnieks.
Mazliet tev, bet pārējais – man pašam.
Tikai jābūt modram, ašam.
Un, ja kādam šķiet – nav labi,
Skat, ka neuzkrīt tev ceļa stabi!
Bet, ja galīgi tev grūti klājas,
Padomā, vai te ir tavas īstās mājas...
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Autors: J. Šteinerts
***
Dažam zelta dzīve Latvijā –
Nevergo kā Īrijā.
Savā mājā laukos –
Tā kā niere taukos.
Nestrādā.
Dzer katru dienu.
Un ne jau ūdeni vai pienu!
Govij nepļauj arī sienu.
Izskatās kā Sūnu ciemā.
Kā jau pļēguriem un sliņķiem
Māja nolaista līdz kliņķim.
Nebrīnies, kur naudu ņem
Un kāpēc katru dienu dzer.
Lieta pārāk vienkārša –
Represēto pensija.
Pilnā slavē „ūsaini”,
Kas kā bērnu izveda.
Braukšot pats uz Maskavu.
Ar ziediem sveikšot
„Tautu tēva” kapa vietu.
Autors: Dainis Dandēns
Gods kalpot Latvijai
Goda prāts, kas bij` reiz pamats,
Tagad galvenais ir amats.
Desmit amati tāds nieks!
Galvenais, lai pašam prieks!
Regulas un eiro esot labi,
Savienību balstīšot abi.
Nabagie jau apmirs paši,
Vajag tikai solīt aši.
Kalpošana valstij tiešām gods,
Vienai pilsētai – tāds joks.
Vai prātiņš tiešām ir par īsu,
Lai radītu tautas vienotību īstu?
Ventspilī sāk izlaist ventus,
Autors smaidot gaida komplimentus.
Getliņos, kur saved drazas,
Būšot lielas tomātražas!
Politiskā atbildība tagad modē –
Valstī jūties tā kā bodē.
Ja tev makā daudz ir naudas,
Valsts tev piedāvā visādas baudas!
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Autors: Dzintra - Austra Livčāne
Baudu darbu
Esmu gudrs visās lietās –
Strādāju es desmit vietās.
Varētu jau vairāk vēl,
Tikai dažiem skauģiem žēl.

Alga aploksnē
Algu aploksnē kurš ņēmis,
Savu mūžu briesmām lēmis.
Vecumdienās tikai raize –
Būs tev lemta bada maize.

Izlasu un pārskaitu,
Dažviet sniedzu padomu.
Un tā dienu desmit daļās
Sadalīt man atliek vaļas.

Un kad pensijā tu iesi,
Gaužas asaras tad liesi.
Nabaga tarbu kaklā siesi
Un pie tautas lūgties iesi.

Kamēr visi groži rokās,
Dzīvi nedzīvojiet mokās.
Baudu no tās, ko vien spēju,
Burās jūtu svaigu vēju.

Bet, ja augstā vietā sēdi,
Tad gan vari spēlēt blēdi.
Likumus tad kopā maisi,
Lielu pensiju sev taisi.

Virsstundu darbs
Virsstundas mums strādāt liek,
Boss pie labas naudas tiek.
Bet mums veselība knapa –
Jāmeklē ir slimības lapa.
Bosam nepatīk šī lieta –
Esot jāatstāj nu vieta.
Veselos un jaunos ņems,
Tā par savu lietu lems.
Bet kad pārbauda šā lietas,
Jāslēdz „kantoris” uz vietas.
Pārkāpti ir likumpanti,
Boss nu tēlo glupu tanti.
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Autors: Marija Martuļeva
***
Priekšnieks staigā tā kā lielkungs,
Palīgs kamerā blenž cītīgs.
Viss ir jāredz, jāpieraksta:
Lai kāds piekusušais nestāv,
Pārāk ilgi neieelpo
Gaisu jaunam darba sparam.
Un kurš skrien uz tualeti,
Lai tur bikses ilgi nevelk.
Viss cītīgi tiks pierakstīs
Un algas dienā izvērtēts.
Sekretāram darba daudz –
Jādomā un jāizdomā,
Algas gudri jāsadala –
Uz papīra redzamā
Un konvertītī liekamā.
Tā visi raujas darba sviedros
Priekšnieki un padotie.
Priekšniekiem galvenais
Papīri lai kārtībā.
Padotiem – lai maizes rikai
Būtu kaut ko virsū likt.
Autors: Voldemārs Vadziņš
Kukuļnesējs
Čukst man ausī sievasmāte -Strādāt ej vai dienēt NATO.
Ceptuvē es gāju strādāt,
Maizes klaipus mājās gādāt.
Teic man priekšnieks drūmu skatu -Algā nebūs daudz tev latu,
Kukuļus tu mājās nesi,
Peļņu mazinājis esi.
Autors: Velga Graumane
***
Trīs mēnešus kā zirgs es rāvos,
Ar virsstundām pa reizei kāvos.
Kad pārbaudes laiks firmā beidzās,
Pie manis priekšnieks ātri steidzāsPaldies par darbu, bet ''gut bai'',
Šī vieta tagad nākošai!

***
Priekšnieks otrais mums aiz DievaDarbā brūte, mājās sieva.
Ja kaut vārdu pretī teiksi
Bezdarbniekos sevi sveiksi.
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Autors: Harijs Krūze
AR APLOKSNI
Aploksnē kurš saņem algu,
Pats sev kaklā uzmet valgu –
Pensijas kad gadi nāks,
Aploksnei pat nesanāks!

BEZ APLOKSNES
„Mīļo dakter, četri gadi
Bērni, paziņas un radi
Mani ignorē, un viss!”
„Nākamais!” – teic dakteris.

DARBĀ STĀJOTIES
„Strādāšu bez līguma,
Sākšu kaut vai parīt.
Man ir seši bērniņi!”
„Vēl ko protat darīt?”

SENA PROFESIJA
Man ir profesija sena –
Guļu es par naudu:
Noliktavā naktssargs esmu,
Darbā gūstu baudu!

NEGAIDĪTS AUDITS
Salatēti gadu mijā
Ieņēmumu Dienests sijā:
„Stāsti, mīļo vecīti,
Cik tad šodien ieņēmi?”

JUCEKLIS AR SPECTĒRPIEM
Izvadītājs Zaigonis
Tērpu pārģērbt aizmirsis –
Salatēva kostīmā
Saka runu kapličā!

Autors: Karīna Priede
***
Viesmīlītis vecās ūzās,
Pērnā gada šūzās,
Jāsmaida tam, jābūt laipnam,
Tas nekas, ka algu nemaksā tam laikā.

***
Priekšnieks šodien sliktā omā,
Kasa pieri, acis bola.
Algas datums pienācis,
Kontu viņam izsmēlis.

***
Sludinājums darba biržā,
Meklē sekretāri firmā.
Prasības ne visai augstas,
Galvenais, lai kājas aug no galvas.

***
Grūti laiki mūsu firmā,
Štatu apgriešana pirmā.
Sekretāre telpas tīrīs,
Grāmatvede kravas bīdīs.

Autors: Dace Kalniņa
***
Gribu naudu iztērēt,
Biezu riku uzsmērēt.
Negribu es valsti barot,
Neiešu dēļ nodokļiem karot.
Tā teicu, es, visvarenais
Un mūsu firmā galvenais.
Bet notika, kā notika,
Mans auto avārijā ietika.
Nu es eju prasīt, lai mani baro
Tā pati valsts, ar ko daudzi karo.
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Autors: Madara Markausa
***
Priekšnieks man piesacīja:
Darbā „kaska” jāvalkā.
Es padomu neklausīju –
Izskatu tā sabojā.
Augstu kāpu, zemu kritu,
Slimnīcā attapos.
Nu ir pašam jādomā –
Kas man sāpju naudu dos?!

***
Strādāju vakar, pelnīju labi.
Pats un priekšnieks – priecīgi abi.
Lati un eiro aploksnē krīt,
Tērēšu šodien – domāšu rīt.
Atnāca rītdiena, atnesa raizes:
Priekšnieks – miljonārs,
Man pietrūkst maizes.

***
Tiesības ir bosam.
Tiesības ir man.
Tikai manas tiesības
Bosa makā skan!

***
Kopš Veidenbauma laikiem
Nekas nav mainījies –
Kalps kungam mantu gādā
Un visam piekrīt Dievs.

***
Likums noteicis ir tā:
Nodokļi ir jāmaksā!
Es ar šefu vienojos –
Algu aploksnē man dos.
Draugi mani biedēt sāk:
Vecums tev ar joni nāk!
Kā tu pensiju sev krāsi?
Savus zobus vadzī kārsi?
Ieskatījos aploksnē –
Jāteic – ak, tu „mī un žē”!
Ne tur Barons, ne tur Milda.
Govs un lasēns sānus silda!

***
Kad darbu dod man šādi tādi,
Tad alga ar’ ir it nekāda.
Un veikli zēni klāt tūlīt,
Kas prot man prātu iegrozīt:
Kāpēc man valstij daļu dot?
Es pats to protu izmantot!
Par pensiju mums nestāstiet –
Uz galu sistēma šī iet!

***
Visu mūžu daudz graudu sēju,
Ražu glābu, lai neaiznes vēji.
Nu sudraba gados no sudraba bļodas
Ņemu, cik vajag, un citiem vēl dodu.

***
Garu mūžu strādājot,
Es ar valsti dalījos;
Kad pienāks vecumdienas,
Valsts man manu daļu dos.

***
Desmit stundas strādāju, iztiku sev gādāju.
Priekšnieks saka: maksāšu tev par sešām
vien!
Viņam esot ģimene – sieva, bērni, māja.
Kanārijās atpūsties šiem pēc darba klājas!
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Autors: Tālrīts Apse
Līdzko mēness fāzes mainās,
Mums ar pagastveči mainās.
Veiklais uztiek augstu godā,
Mazais skalo sapņus podā.
Kolēģītes skarbu dabu
Iegūst amatiņus labus,Laši kabatās kā murdā,
Štātes greznākas kā „Burdā”.
- „Un pa pagastkases naudu
Turpmāk dzīvosim ar baudu:
Tauta uzrunās uz „Jūs”,
Smalki autiņi mums būs.
Šodien izmantošu varu,
Apkopējai sākšu karu.
Un, kad pienāk stunda teiktā,
Eju skatīties pēc veiktā.
Ataicinu izpildvaru,
Sākam runāšanu garu:
Apkopēja neķer blusas,
Kas pa gaiteni lec klusas.
Iepriekšējā dabūta ir prom,
Jaunā, steidzies ātri, come!
Es tev izkārtoju darbu,
Neteiksi tu mani skarbu.
Nu man nākas brīva diena
Pēc šī gadījiena viena.
Padomā man vēl kāds nieks –
Citus norāt man ir prieks.
Laiks nav garš un jūnijs tuvu,
Drīz būs jāskaita, ko guvu.
Domāju, ka strādāts labi;
Ka tik nesanāktu gadi.”
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Autors: Lauma Jokste
***
Alga tīri tā nekas Pusi veido piemaksas.
Nodokļus tām nemaksā Tie paliek šefa kabatā.

***
Kontrolieris pieri rauc Šefs ar jaunu Lexus brauc,
Bet šim gada bilancē
Peļņa nulles izteiksmē.

***
Algā man ir lieli lati
Jo man valdē baigie blati.
Knapi skolu pabeidzis
Esmu pelnošs ierēdnis.

***
Šefs man: "Algu aploksnē?"
Es šim saku striktu "Nē!"
Tagad stāvu pati pirmā
Garā bezdarbnieku rindā.

Autors: Silvija Zalaka-Silakmene
Darbiņš man prieku deva,
Priekšnieciņš – aploksnīti,
Jo dzīves sāls ir darbā –
Darbā, ko dari ar mīlestību
Un citiem radot prieka sieku.
Mēs esam tik lieli,
Cik lieli ir mūsu darbi.
Un darbs darītājus apvieno.
Ir jāgrib darīt.
Ir jāgrib strādāt.
Jo vairāk dari,
Jo vairāk var padarīt.
Un darbs dzīvi saldina.
Lai veicas jums,
Lai veicas mums
Ikdienas mazajos un lielajos darbos.
Kratām, kratām konvertiņu...
Priekšniek, priekšniek,
Piemet vēl kādu latiņu!
Vēl baznīcai tiks desmitā tiesa
Un manai saimei zupa liesa...
Meklēsim konvertiņus,
Izkratīsim – latiņus.
Lūgsim Dieviņu
Par mūsu latiņiem
Un nelegāliem darbiņiem.
Laika rata rautas,
Šķeļas partijas un tautas.
„Simtlatniekos” rukāsim,
Šur tur, šā tā strādāsim,
Konvertiņalgas nebrāķēsim,
Jo līdz pensijai neizvilksim,
Ja lielu muti brūķēsim.
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Braši biezs darba devējs man –
Es trīsdesmit sešas stundas bez miega
Raujos gan
Tā, ka skan.
Pēc pieciem spraigiem darba gadiem
Pirmajā atvaļinājumā došos –
Pie bērniem un radiem
Ar lielu baudu.
Cerēju uz atvaļinājuma naudu,
Tik` priekšnieks ar šiku
Man parādīja pigu.
Galvu nenokāru un izdomāju „triku” drošu –
Savam bosam-vecpuišam sievasmāti pārdošu.
Runāts – darīts.
Samaksāts – salaulāts.
Tagad es visos rados un radu rados
Ieredzēts, godināts un lutināts.
Sievasmāte mūsu balsts,
Jo bez sievietēm nav valsts.
Trādi-rīdi-rallallā,
Ekonomiskais patriotisms Latvijā.
Ēdīšu rīt, maksāšu – šodien,
Jo inflācijas deficīts.
Lai tēviem radīt ir nieks,
Lai visām sievām – dzemdēt prieks.
Latvijā demogrāfisko stāvokli celiet.
Par „papildspēkiem” domājiet.
„Latvijas Avīzes” konkursos startējiet.
Konvertalgas – atmaskojiet.
LBAS atbalstiet.
Jo ērtībai ir vērtība.
Tik` būsim smaida starotāji,
Tad atstarotāji atradīsies.
Deputātiem skolu dibināsim
Un profesionālo kretīnismu izskausim.
Sviestu margarīnam virsū smērēsim,
Tad mēs trekni dzīvosim,
Oligarhus slavēsim,
Humpaliņas valkāsim,
Bio gāzi ražosim
Un konvertiņā pārdosim.
Ar N2O (smieklu gāzi) iztiksim.
Lai opozīcijas valdībai spontānas idejas
Konvertu lietās dzimst
Un visgaišākās, radošākās domas
Sirdī grimst.
Kā koki krāj spēku jaunam pavasarim,
Tā arī mums, cilvēkiem, ir jāstiprinās.
Gan garīgi, gan fiziski.
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Jaunas, jaukas darba vietas radīsim,
Lielas ūziņas ar kabatām adīsim.
Tad mēs droši zināsim,
Kur savu naudu bāzīsim.
Ne katram konvertam mēs varam ticēt.
Ne katra meita ļaujas spricēt,
Jo, ja nav bankā naudas,
Nebūs arī baudas –
Tik` asaras, raudas un šķaudas.
Trīs politiķi sasabāra
Pie lielā konvertiņa;
Kā tiem bija nebārties –
Katrs savā partijā.
Dzīvē „šanu” tiešām daudz,
Katrā savādāk tās klaudz.
Bet lai klaudz!
Kaut tik – saudz!
Un lai naudas nav par daudz.
Eiro drīz gūsim,
Tad mērkaķus ar aitām klonēsim,
Dadzi ar nātri krustosim
Un LBAS humorpartiju dibināsim.
Radīsim.
Dzemdēsim.
Rakstīsim.
Aktīvi, nevis fiktīvi strādāsim.
Turies, Latvija, turies!
Turies, latvieti, Latvijā!
Turies, „Latvijas avīze”!
Turies „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība”!
Smaidiet, mīļie, katru dienu –
Ieprieciniet ik vienu!
Nāc ar smaidu vaigā.
Nāc ar mīļu vārdu lūpās.
Lai visi tvīkstam labestības
Un mīlestības šūpās.
Ziemas dienā zaigā
Pretī nāci ar smaidu vaigā.
Dzīve saulaināka šķiet tūlīt –
Gribas visiem atsmaidīt,
Kaut ko labu izdarīt.
Lai labi vārdi dzimst
Un katram mutē skanēt nenorimst.
Lai labi darbi sokas,
Lai nenogurst kājas un rokas.
Neteiksim vārdus skarbus,
Veiksim Dievam tīkamus darbus.
Līdzcilvēkam uzsmaidi,
Labu vārdu pasaki.
Tas nav prasīts daudz,
Toties ļoti, ļoti saudz.
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Autors: Irēna Romāne
***
CV sūtu katru dienu,
Atbildē tik redzu vienu:
Esli ruskij jazik neradnoj,
Sidi doma darogoj!

***
Cik kājas nes, uz Domi joz,
Pa blatam darbiņu iedos;
Tur sanāks mēnesī prāvs "piķis",
Tam iepriekšējam zagt bij` niķis.

***
Esi slims, gandrīz jau kapā,
Vēl jāatmaksā lapa zilā?
Kam vajadzīgs greizs, ar klibu kāju
Ņemšu jaunu, gudru un ar staltu stāju!

***
Uz pensiju vairs nav ko cerēt;
Tās drīzi nebūs – varu derēt!
Uz laukakmeņa uzraksts taps:
Kas vairāk strādā, tam drīzāk kaps!

***
Nav vērts no darba pušu rauties,
Vajag jaukiem priekiem ļauties.
Nodokļus, lai maksā "glupi",
Es ar to, kam brangi pupi.

***
Strādā maiņas trīs pēc kārtas,
Vai pie Jāņa, vai pie Dārtas;
Minimums par darbu tiks,
Vel drusciņ aploksnē ieliks.

***
Strādāju es darbos piecos,
Jo pēc prāvas algas tiecos.
Bet, kad lati jāliek ķešā,
Pustukšs maks – es atkal "bešā".
Autors: Imants Skuja
***
Naudas dūži ātros kredītus tik dāļā,
Bizness totāls nu iet vaļā:
Saņem simtu, atdod piecus. Ārprāts!
Vai ļautiņiem te prāts!
Procenti kā sakas kaklā,
Kur es biju naivā, aklā?!

***
Alga aploksnē – tā tik` ir mantiņa,
Teic līksmi sētniektantiņa.
Pensijkapitālu, kad paskatās,
Krīt tā lielās asarās.
Sejā nav vairs smaida,
Nu dzīve drūma gaida –
Pēc gavēņa būs jāiztiek ar to
Zirga gaļu lētāko.

***
Dubultgrāmatvedības maģistrs spējīgs,
Kuram domas gājiens vējīgs,
Strādājis kā dārznieks- āzis –
„Liekos” latus makā bāzis.

***
Fredim sociāla daļā
Paliek mute vaļā,
Redzot – pensijai nav gadiem krāts.
Kur man gudrais prāts?!
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***
Firmā par algām „kreisi” gūtām
(Tās labākas par mīlas jūtām),
Tie katru naudas eksemplāru
Ņem ar roku kāru.

***
Jūlim Kūlim nebij` plāni grandiozi –
Tik saņemt pensiju kā pilnu lozi.
Darbā aploksnes bij` ņēmis, naudu krājis.
Nu gados 60 un divos uz sociem gājis.

***
Firmas direktoru vārdā Gustu
VID modina ar dušu aukstu:
Nodokļi nav maksāti – ir ziņa.
Kur tev, priekšniek, sirdsapziņa?

***
Sala iespaids stipri jūtams –
Rēķins pēc rēķina tik sūtāms.
Nelīdz te ne dubultlogi.
Makam nebeidzami slogi

***
Te ceļam pāri skrējis kaķis melns,
Lai parauj viņu velns!
Tā laba zīme nav.
Bet dienestā teic inspektors ar skatu žēlu:
„Nu viss par vēlu!”
Arī pensijas mums nav.

***
„Zaķis”, kura vārds ir Otto,
Busiņā gāž kontrolierim pa foto.
Teic cietējs ar to formas vesti,
Kā derētu te tiesu teksti.
Prokurors tik` plāta rokas –
Šis process būtu īstas mokas.

***
Agrāk braukt pa ceļiem – tīrais prieks,
Tagad katrā metrā neesi vairs veiksminieks:
Pirmai riepai dzīvība bij` īsa –
Tā dziļā bedrē skaļi plīsa.
Otra aizripoja grāvja pusē.
Arī motors, grambās kratīts, klusē,
It kā bākā būtu lējis
Lidmašīnu petroleju.
Kur vien skaties – jauni kreņķi:
Eņģēs neturas vairs beņķi.
Arī zapte dotā laukos
Nav redzama vairs traukos.
Kas par traku, tas par traku –
Autiņš pārvērties par vraku.
Das auto ist kaput!

***
Lats kā latvju tautas dēls,
Būs rīts vai vakars vēls,
Precēšot to brūti – Eiro.
„Augšas” saka: „Ņem tik` ciet!”
Tauta: „Uzmanies, var slikti iet!
Atsitīs tev kādu nieri,
Algu neredzēt kā savu pieri.”
Optimisti: „Varbūt dzīvošana laba būs.
Arī jauna mīlestība nerūs.”

***
Laiks, kad laukā pavasarīgs,
KNAB-am arī darbiņš svarīgs –
Jāizceļ no ēnu zonas staros siltos
Tie, kas ziņu datus viltos.

***
„Laba daudz nevajag!”
Teic priekšnieks, izmaksādams algu.
Agrāk pats ar melno Volgu braucis.
Tagad melnos ikru vajag.

***
Agrāk meičas daiļas, čaklas
Gatavoja ēst kā mammas;
Tagad bāros piedūmotos
Visas dzer kā tēvi.

***
Premjers pensiju celt baidās,
Tik` ar solījumiem svaidās;
Ministre ar slaidu stāvu
Dos tik` terapijai strāvu

ESF projekts nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001
"Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"

***
Ar minimālo dzīvot grūti,
Lūdz puisis grāmatvedi-brūti,
Mīļo sirdspuķīti Klāru,
Izmaksāt man mīlas honorāru.

***
Zemnieks zirgu audzējis,
Bezdarbnieks to apēdis
Neviens neko vairs nesmādē
It kā Ļeņingradas blokādē.

***
Dakters skaidro: „Alkohola dēļ
Man noteikt diagnozi grūti.
Tu jau pats to jūti.”
Nekas, dakter,
Es atnākšu, kad būsiet skaidrā.

***
Mēs labi zinām savu cenu –
Tā vienmēr augstāka par algu.
Mēs nezogam un neceļam te karus,
Tik` kompensējam zaudējumus savus.

***
Ne jau tas ir džentlmenis,
Kas pakritušai darba biedrei roku sniedzis,
Bet gan tas, kas sev brīvo laiku liedzis
Un gūlies blakus pats.

***
Reklāma – tā ir nauda. Liela nauda.
Bet kāda var būt bauda,
Ja klozetpodu kaujas ar mikrobērniem
Ievieš šokējošas bailes bērniem?

***
Pēc garām reklāmpauzēm tu izej laukā
mazliet
Un nezini, uz kuru debess pusi iet.
Galva dulla, prātā jukums –
Ne jausmas, kurā pusē Tukums.

***
Šodien viss uz nerviem krīt,
Varbūt labāk būs rīt.
Citādi, nu dien, kājas cilājas
Doties tālēs zilajās.

Autors: Onufrijs Gailums
Aplokšņalga – nabadzīgo glābēja
Nabadzības vilnis veļas,
Daudziem ūdens mutē smeļas.
Lielie nodokļi mūs nomāc –
Nav par trūcīgajiem domāts.
Kam trūkst naudas – lielas raizes:
Kur ņemt santīmus priekš maizes?
Vai uz Īriju prom doties?!
Uz to grūti sasparoties.
Laba izeja ir rasta,
Daudzas valstīs nesaprasta:
Aplokšņalgas palīdz dzīvot
Mūsu tēvu zemē brīvā.
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Pie bosa
Beidzot sarunāju darbu,
Nestaigāš` ar ubag` tarbu.
Boss, kas pārstāv kādu kliķi,
Apsolīja lielu piķi.

Dabūju darbu
Darba nav. Kam to lai prasu?!
Atkal pudeles es lasu.
Lasu, ejot gaitu rāmu,
Satiekos ar skaistu dāmu.

Par algu boss man teica tā –
Manu peļņu bāzīs kabatā.
Par to, cik maksā, jāklusē,
Jo nauda būšot aploksnē.

Viņa zin`, kas man par lietu,
Piedāvā man darba vietu.
Darbs būs slepens, siltumā.
Zem mājas – peļu valstībā.

Dos aploksni, lai neredz Juta,
Citādi būs viņam suta.
Tad KNAB-a dusmas viņam tiks.
Varbūt, ka cietumā pat liks.

Tur, kur viņas vecā budka,
Pagrabā top laba krutka.
Kaut gan dzīves gados večuks,
Šinī darbā esmu spečuks.

Dienā būs man malku skaldīt,
Lopu baru pļavā valdīt;
Naktī kartupeļu vagā
Neatļaut, lai cūkas bradā.

Katru rītu darbu beidzot,
Man polšu iebāž kabatā.
Labāk krutka pudelē,
Ne daži graši aploksnē.

Boss simtlatniekus bankā liek,
Lai lieli procenti tam tiek.
Man aploksnē liek dažus grašus,
Bieži neiedod pat tos pašus.
Paiet mēnesis – kur nauda?
Atbild boss – es biju nelga.
Visu naudu bankā liku,
Bankai bankrots – pliks paliku.
Kāpēc boss no bēdām šķauda,
Ja tam kūtī dzīvo nauda.
Nokauj zirgus, pārdod gaļu,
Atdod manu peļņas daļu.
Es velti savu daļu gaidu,
Uz bosa maku skatus raidu
Viņš visu tirgus svariem sver
Un naudu kabatā sev ber.
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Autors: Arvīds Špude
Tā viš ēt pa to mūslaiki dzīv...
Dinam pirtniek šanc nelegāl –
Pa fotograf a tuv un tāl.
Kam vaig, viš uzfočes uz god,
Jums nebus jableķo lēl noud.
Bi Jongads klāt pavisem tuv –
Viss konvert noud griež Dinam nost,
Jo „Melle Kraukle” laids lēl plost
Un izmantojs bi atskurbtuv.
Mēgs nenāk no tād netaisneb –
Tā cilikam pa kabat sist!
Dins izštuko smalk atrēbib,
Le priekšnieks Sviķs no bailēm svīst.
Ro, priekšniek priekšniekam nu tik
Baigs fočens āzsūtits pa past.
Sviķ siev a bārdain tēviņ plik...
Poz katre bilde neparast –
Kā dābt rok to fotožuļik,
Sviķs dien un nakt mier nevar rast.
Oh! Drīz kāds stukačs laiž šim ziņ –
Dins, mait, bijs nedarb fīretais.
Sāk priekšnieks tiesates a viņ,
Le ķurķe tiek god loupitais.
Autors: Inese Kukāne
Lieldienzaķis atceļojis,
Darbiniekus apciemojis;
Tikai olu vietā šiem
Aploksnītēs algu dod.
Vecais gads sūrojās –
Caurumi uz ceļa atstāti.
Ko nu darīt, kā nu būt?
Jaunais gads priecājās –
Ielāpiņus uzliksim,
Miljoniņus tērēsim.
Konveijeri strādāt sāk,
Tautu tērpus šūti māk.
Dziesmu svētku cilvēki
Būs jo glīti apģērbti.
Kuram plati, kuram šauri,
Tas vienalga –
Ka tik` jauni.
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