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I. ZVĒRU PUOSOKAS

1. Vylks ar lopsu.

Vīnu reizi zīmas laikā brauce vīns saimnīks puordūt

zivs. Lopsa, tū monīdama, steidzās dreiži uz prīšku, iza-

taisās par nadzeivu un guļ uz vyds ceļa. Nu lelu prīku

saimnīks tikkū nasabrauc lopsu, bet pasavērīs uz prīšku,

īraudzēja lopsu, pajēma jū aiz astes un īsvīda rogovuos.

Cikom saimnīks pabrauce kaidas divas verstes, lopsa

izsvaidīja zivs, izlece nu rogovu un īskrēja tvvejā mežā.

Kod saimnīks jau aizbrauce aiz meža, tūlaik lopsa lasēja

pa vīnai zivtiņai kryumeņūs. Tagad lopsa paāduse, cik

varādama, nūglobuoja cytu sev pazusī.

Vylks, garom īdams, saūdis zivis smoku, pīguojis pi

sovas muoseņas, vaicoj: «Kur tu tik daudzi zyvu esi pī-

zvejuojuse? Es jau divas dīnas naasmu ēdis, man tagad

ļūti gribīs ēst. īdūd man ar kaidu zivtiņu!»

Lopsa atbild: «Ej pats zvejūtu! Ej uz upeiti, pamek-

lej vīnā vītā, kur ir izciersts lads, tur tu vari ībuozt asti

un turēt, cikom tev napīsakersīs zivs. Tik sorgais tuo,

kad asti nakustynoj un navalkoj uorā, cytaižuok tev ni-

kuo nabyus.

Vylks paklausa muoseņas padūmu, īt uz nūruodeitu

upeiti, atrūn tur vysu un iztaisa, kai teikts. īsvīdis asti,

patur kaidu stundu un rauga asti vilkt uorā, bet jei uorā

nasavalkas. Tys vylkam tik pa pruotam. Jis sēž un

nazyna, kai atmoksuot lopsai par taidu lobu padūmu.
Cikom vylks prīcuojās nu lobu vakareņu, par tū lai-

ku guoja vīna buoba pēc yudiņa. īraudzējuse vylku, jei

nosuos, cik varādama, uz solu un sasauc vysu solās ļaužu

vylku sist. Vylks, radzādams taidu najauku lītu, gribēja

bēgt prūjom, bet nevarēja vairs izvilkt asti: beja pīsa-

luse. Te pīskrēja ļauds, cyts ar ciervi, cyts ar sokumim,

cyts ar izkapti un nūsyta bruoleiti.

Lopsa, muoseņa, aizskrēja smīdamīs uz sovu olu.
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2. Zvēri syudz grākus.

Kačs guoja pa ceļu un satyka zači. Začs vaicoj: «Kur

jyus īsit?»

Kačs atbild: «Es īsu uz spovdi.»

«Vai mani arī pījemsi?»

«Kuodēļ na! īsim reizē, byus eisuoks ceļš!»

Kad beja nalelu gabaliņu paguojuši, kačs pavaicuoja

nu zača: «Kū tu nes leidza bareibai?»

«Es nasu leidz lobu kuli auzu.»

īdami tuoļuok, viņi satyka vylku; vylks vaicoj: «Kur

jyus īsit?»

«A, īsim uz spovdi.»

«Vai mani arī pījemsit?»

«Kuodēļ na! Ej tik vīn! Tikai pasoki, kū tu pajēmi

leidza bareibai?»

«Pajēmu leidza divas tuklas aitas.»

Vysi treis nu guoja runuodami tuoļuok un satyka

lopsu, kura otkon pavaicuoja: «Kur jyus, kungi, tai īsit?»

«īsim uz spovdi.»

«Vai mani arī, leli kungi, pījemsit?»

«Kuodēļ taidas augstas kundzes napījemt? Tikai pa-

saki, kū tu pajēmi leidza ēst?»

«Pajēmu leidza daudzi zyvu un captas gaļas.»

Tai viņi guoja tuoļuok, stuostīdami savus nūtykumus.

Paguojuši kaidu versti, viņi satyka luoci un aizklīdzja

lelā bolsā: «Vasals, myusu ķēniņ! Kur tu īsi?»

«Eju taipat kū nūmedīt. A kur jyus tai vaļaisit?»

«īsim syudzēt šovus rupūs grākus un arī lyugtumem

jyusu.»

«Nu, juo lyudzit, tad īšu.»

Paguojuši kaidu gobolu, bet vēl nivīns naīsadrūši-

nuoja pavaicuot nu luoča, kū viņš ir pajēmis leidza ēst.

Tad lopsa, apgrīzdama meikstu mēli, sācēja: «Mes grybā-

tumem zynuot, kū lels kungs nas sev leidza ēst?»

«Nasu lobu tuklu cyuku.»

Tad lopsa, luocs, vylks, kačs un začs guoja tuoļuok

un satvka vēl suni, kurs arī nes ja leidza daudzi kaulu.
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Paguojuši kaidus vērstus, viņi pīguoja par nalaimi pi

ļūti garas un dziļas dūbes, kurai nabeja radzams nikaids

gols. Začs ar kači laimīgi puorlece par gruovi, bet vysi

cyti zvēri īkryta dūbē. Apāduši vysu sovu bareibu, zvēri

suoka žālūtīs par bodu. Tad sācēja lopsa: «Kurs mes na-

cīši aizklīgsim, tū tyuleņ ēssim.»

Suns nyu beja nacīši aizklīdzis, un viņu zvēri aprija

pyrmū, bet lopsa aizglobuoja suņa kuojas. Tad lopsa

staiguoja ar luoci zem rūkom, bet vylks, nikuo loba na-

carādams, beja nūsaslēpīs vīnā olā. Kad jū pamanēja,

tad apēda arī viņu, bet lopsa otkon aizglobuoja vylka

kuojas.

Dreiži otkon beja bods kluot. Lopsa suoka grauzt

suņa kuojas, un luocs prosa, lai dūd viņam ari. Lopsa

atbild, ka viņa ādūti paša sovas kuojas. Tad ari luocs,

byudams ļūti olkons, atēdja vysas sovas četras kuojas

leidz pat celim. Pēc kaida laika lopsa otkon suoka grauzt

vylka kuojas, bet luocs atēdja sovas kuojas jau leidz po-

šom beigom. Lopsa radzādama, ka luocis jau suoka beig-

tīs zemē, puorkūdja jam kokļu. Ar luoča gaļu lopsa nyu

dzeivuoja vasaļu nedēļi.

Tad lopsa īraudzēja, ka uz dūbes molas strods gribēja

taisīt perēkli. Šū radzādama, lopsa runuoja uz strodu:

«Nataisi še perēkļa, es apēsšu tovus bārnus!»

Strods nagribēja atstuot sova perēkļa un lyudza lop-

su, lai viņam atļaun palikt. Lopsa atbild: «Juo gribi pa-

likt perēklī, tad pīnes man tik daudzi žagareņu, ka es

varu izleist nu šuos dūbes!»

Nyu strods arī pīnese tik daudz žagareņu, ka lopsa

patīši tyka nu dūbes laukā.

3. Lopsa sludynoj mīru.

Rubyns sēdēja bārza zorā. Kluot daguoja lopsa un

soka: «Lobs reits, rubiniņ, kai styprs, vasals? Es kai tik

izdzierdu tovu jaukū balsinu, tai tyuleņ i atguoju tevis

apraudzītu.
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«Paldīs, paldīs, lapsiņ, par lobu vuordu!» atteicja
rubvns.

Lopsa apsametja par kurslū un soka: «Kū tu runoj,

rubiniņ? Es pi vacuma nadadzieržu. Tu lobuok nūlāktu

zemē un pasarunuotu ar mani, pastaiguotu pa zuolīti.»

«Es beistūs lēkt zemē,» atbildēja rubvns. «Mums

putnim nav juostaigoj pa zemi, kur mvusus var saķert

un apēst kaids plēsīgs zvērs, bet bārzā man nikuo nav

juosabeist.»

«Vai tad tu manis beistīs?» ar laipnu mēlīti runuoja

lopsa. «Es tak tova draudzine un manis tev nav juosa-

beist.»

«Es tevis nasabeistu,» sacīja otkon rubvns. «Var ga-

dītīs i kaids cyts zvērs, kurs mani var saķert.»

«Ari cytu zvēru, rubiniņ, nasabeist; tagad nu zvēru

valdības ir izdūts jauns lvkums, kurs aizlīdz vysaidus

uzbrukumus. Tagad jau vysi dzeivoj lobi un sadarīgi.

Zvēri jau vairs na tikai ar putnim, bet ari sovā storpā

dzeivoj mīrīgi: vīns ūtra naaiztīk.»

«Jā! Tys gon ir labi!» sacīja rubyns. «Tagad pat

ekur skrīn suņi. Juo tys byutu pa vācam lykumam, tad

tev būtu juobāg kryumūs, bet tagad ari tev suņu nav kuo

beitīs.»

Lopsa kai tik padzierda par suņim, tai tyuleņ saslēja

ausis un suoka viertīs, uz kuru pusi bēgt. Tū radzādams,

rubyns suoka vaicuot: «Tu varbyut gribi bēgt? Kuodēļ?

Tagad tok jauns lykums; suņi vairs naaiztiks.»

«A kas jūs zyna?» atbildēja lopsa. «Vysaidi suņi £o-

duos. Varbyut jī lykuma nav dzierdējuši?» Un aizšmau-

cja prūjom.

4. Kas baileiguoks par zaķi.

Reiz začam apnika dzeive, un kai ar neapniks, kod

vysi jū vojoj? Pa dīnu jū dzanoj medinīks ar suņim, pa

nakti jam juosagloboj nu vylka, lopsas un cytim zvērim.

Ari ērglis un vonogs nu augšas pēc juo veras. Pat nīka

kačs gotovs klupt začam viersā.
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«Grvuta muna dzeive,» dūmuoja začs. «Nava dzeiv-

nīka, kas byutu vairuok vojuots un nicvnuots par mani.

Par kū man taidam dzeivuot uz pasauļa? īšu lobuok uz

azaru sleicvnuotūs.»

Un začs, dzeives apnicis, cylpuoja uz azaru, lai pada-

rītu sev golu. - Bet azara molā beja pulka vardvvu. Juos,

na mozuok kai začs, bailīgi vērās apleik, vai naīs kaids

vojuotuojs. Zači pamanījušas, juos cīši nūsabeidja, juo

nūturēja tū par pašu nezvēru, un vīna pēc ūtras —plunč!

— yudenī. Začs pamanīja, ka vardvves nu juo bāg, un

nalēcja yūdenī.

«Oho, puis!» jis nu prīcas īsaklīdzjās: «Juos vysas nu

manis vīna aizbāga. Kū es bāduoju? Var redzēt, ka var-

dyvem vēl slyktuoka dzeive, kai man.»

Un začs nu lelas prīcas suocja tai smīt, ka jam puor-

pleisja lyupa.

Nu tuo laika začam puorpleisusi lyupa, bet jis nikod

vairs nav dūmuojis par dzeives apnykumu un gola da-

rīšonu.

5. Suns ar kaki.

Senejūs laikūs suns dzeivuojis par lelu kungu: voso-

ru gulējis kaņepēs pakrēslī, un zīmu uz cepļa; bet nabo-

ga kakīts darējis vysus tagadējus suņu dorbus: vosoru

guojis gonūs, nakti zīmā un vosorā, sorguojis muoju,

dzonuojis zagļus. Navīnu reizi jū sagruobuse skaudība

par breivu, vīglu suņa dzeivi, bet nazynuojis, kai pi tai-

das dzeives tikt. Gon runuojis ar suni, lyudzis, lai šam

paleidzūt, vai lai pastuostūt, kur taidu breiveibu jemt,
bet nā i nā!

Reizi kakīts, sadzinis lūpus dīnasvydā, skrēja uz suni

pastuostīt tam kai draugam šovus šuos dīnas pīdzeivuo-

jumus. Izmeklējis vysur un naatradis suņa, jau gribējis

īt uz atpyutas. Urnai, īdams car kaņepēm, padzierdis, ka

nazkas kruoc. Skotuos
— suns un tam zam golvas gruo-

mota. Kakīšam gribējās zinuot, kas tei par gruomotu.
Klusu pīīt viņš kluot un izvalk tū. Veruos, veruos — uz-
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raksteits: breiveibas gruomotā. «O, o!» dūmoj kakīts,

«tuopēc jam tik vīgla dzeive! Labi! lai nu saķer mani,»

un kaķis prūjom.

Te pasamūda suns, skotuos: gruomotā kakja depēs.

Suns pakaļ, kaķis bēgt! Jau suns gribēja kert kaki aiz

astes, bet tys pa ustobas pakšu izskrēja augši un paslēps

tur gruomotu. Gan suns lyudzjās, gan gauduoja, bet ni-

kuo. Kaķis gruomotas naatdevja un suņam daguoja da-

rīt vysus kakja dorbus.

Kaķis saguoduoja vīglu dīnu. Syltas putriņas paēdis,

guļ saulītē uz lūga, un kad atīt zīmas soltums, lāc uz

cepļa un guļ; bet naboga sunīts solst uorā. Bīži vīn

īskrīn jam pruotā migā pazaudētuo breiveiba gruomotā,

un tuodēļ paslējis purni uz augšu., viņš žēlīgi kauc. Bet

kad pamona kaki, tyulen vurkšdams viersā skrīn un bā-

da kakīšam, kad teik suņa nogūs. Un kaķis arī, kai tik

pamona suni, sarīž spolvu, izlaiž nogus, aizsprausloj un,

cik spāka, skrīn pa pakši uz augšu, kur guļ breiveibas

gruomotā.

6. Ezis ar lopsu.

Vīnu reizi lopsa staiguoja pa mežu bareibas maklātu,

un staiguodama izguoja uz desmit verstu garu gruovi

Tur jei sateik ezi un sveicyna: «Vasals, kūm!»

Ezis atbild: «Vasaļa, vasaļa, kūmiņ!»

Lopsa prosa: «A iz kuo mes sadereisim?»

Ezis soka: «Man, kūmiņ, kod iz kuo!»

Lopsa soka: «Sadereisim uz bārnu! Juo es apskrī-
šu tevi, tod tu man dūsi šovus bārnus; juo tu apsknsi

mani. tod es dūšu tev šovus bārnus.»

Ezis ir ar mīru, nu īt abi skrītūs pa gruovi desmit

verstu tuolumā, un obeji nūstuoj vīnaidā attuolumā.

Lopsa prosa: «Kūmiņ, vai jau sazataisējīs?»
Ezis atbild: «Pagaidi vēl drusku!»

Lopsa arī gaida, bet par tū laiku ezis īzapvnās lop-

sai astē un soka: «Jau gan!»

Lopsa kai dūd skrītīs pa gruovi, dyuņa vīn grīžas pa

gaisu. Skrīn, skrīn — nūskrīn da gruova gola, un kai
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svīžas atpakaļ, tai ezis izskrīn nu astes un sauc: «O, kū-

miņ, es jau sen tevi gaidu».

Lopsa padūmuoja — nikuo dareit — kluot viņš ir.

Jei prosa, lai ezis vēl reizi īt atpakaļ skrītūs. Ezis ir ar

mīru un īzatvnās ūtru reizi lopsai astē. Lopsa skrīn at-

pakaļ un nūskrīn da gola\ Kai jei svīžas atpakaļ, ezis ot-

kon izskrīn nu astes un sauc: «Kūmiņ, es jau sen tevi

gaidu.»

Lopsai dagouja atdūt sovi bārni ežam. Gudram i

gudra nalaime.

7. Zvēri rūk upi.

Kad Dīvs pavēlēja dzeivnīkim upi rakt, tad vysi sa-

skrēja un stuoja pi dorba, un kad dorbs beja beigts, Dīvs

atguoja tuo apsavārtu un stroudnīku atolguotu. Vysi

upes racēji beja nūstuojuši rindā, uz vysim beja dorba

zeimes un tikai vīns putniņš, vuolyudze, lakstēja pa kūku

zorim un dzīduoja. Dorba zeimes uz tuos nabeja, Dīvs

prasīja, kuodēļ naguojuse ar cytim struoduot. Vuolyu-

dze atbildēja: «Man baile beja, ka dyuņī nasazīst skaistū

svourku, kurus tu man, Dīviņ, devi.»

Tad Dīvs atbildēja: «Kai radžu, tī skaisti svuorki tev

vairuok uz ļaunu na uz lobu. Paturi šovus svuorkus, bet

par struopi tev nabyus dzert upes yudiņa un vīnīgi ar

rosu nu kūku lapiņom tu remdēsi sluopes.»

8. Zvēri taisa ceļu.

Kad Dīvs pavēlēja ļaudim taisīt ceļu, tad vīns cyl-

vāks napaklausīja un teica: «Kam man tuo ceļa vajag?

Es varu i pa stygu īt, i par kryutim lēkt.»

Par struopi Dīvs puormeja jū par kūrmi un teicja:

«Kad tev navajag ceļa, tad tu pa jū ir nastaiguosi. Ruo-

poj pa stygom un kryutim! Bet kuru dīn atsadrūsynuosi

īt pa ceļu, tū dīn beigsi sovu dzeivi.»

Tuodēļ nyu, kad kūrms puorīt škārs par ceļu, tyuleņ

beidzās.
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II. BREINUMU PUOSOKAS

9. Treis kēniņa meitas.

Ķēniņam beja treis meitas un kupčam treis dāli. Vīnu

reizi rogona nūzūg ķēniņa meitas, bet nikas nazvna, kur

juos palyka. Tad ķēniņš syuta pa sovu kēnesti ziņi, kad

kas atrass juo meitas, tad tim atdūs juos par sīvom. Kupča

dāli sasarunoj un vysi treis pajām pa lelai dzelža vāzai

un laižas ceļā. īdami pa jyuras krostmali sateik cylvāku

un tys soka uz jūs: «Metītīs ceļūs pret mani!»

«Kas tu taids esi, ka mes messimīs ceļūs?» vaicoj

bruoļi.

Svešnīks atbild, ka jis ir stypruoks par vysu pasauli.

Tamā vītā, kur jī sasatyka, beja brīsmeigi lels akmins.

Kupča dāli soka: «Ka tu esi taids styprs, atvel šitū ak-

meni!»

Svešinīks parauga velt, bet navarēja akmiņa i pa-

kustynuot. Tad parauga velt vacuokais kupča dāls —

drusku pakustynuoja. Viduškais varēja labi vīn paku-

stynuot. Jaunuokais Veļu Juons — tai sauce jaunuokū

kupča dālu — ar vīnu rūku atvēle akmiņi. Zam tuo ak-

miņa beja lela ola.

Svešinīks, kurs skaitēja sevi par ļūti stypru, radzā-

dams, ka ir vēl daudz stypruoki par jū — a jis styprus

ļūti cīnēja — nagribēja vairs ar jim škiertīs un palyka

par draugu. Kupča dāli gribēja kai navīn tikt olā dūmuo-

dami, ka ķēniņa meitas kas navīn paruove zam zemes.

Tad jī dabuoja vierša uodas, pīveja viervu un pīpēja pi
vierša uodas. Taidā šyupelī jī dūmuoja laistīs olā; bet tys

tū syuta, un navīns nagrīb laistīs zam zemes. Golā Veļu

Juons sāst šyupelī un pīsoka jim, ka gaideitu pi olas, kad

jis pakustynuos šyupeli un ar šū dūs zeimi, ka tūlaik

raut uz augšu.

Nūsalaidīs olā, Veļu Juons veras, ka tuoļi pa lobai

rūkai nazkas bolts speid. Jis laižas īt uz tū pusi, īt, īt un
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daīt pi pilsātas, kurā vysas muojas tārauda. īdams pa īlu

radz caur lūgu, ka aiz golda sēd vacuokuo ķēniņa meita

un šyun. Jis īīt tymā muojā. Ķēniņa meita jū īrauga un

vaicoj: «Kai tu te tyki?»

Jis izstuosta, ar kaidu nūdūmu atguoja. Tad ķēniņa

meita gryuši nūsapyuš un soka: «Nazynu, vai tu varēsi

moni izgluobt? Mums veirs ar trejom golvom un ir ļūti

styprs.»

Bet Veļu Juons nimoz nanūsabeist un soka: «Kas

byus, lai ir, bet raudzeišu gon ar jū spākuotīs!»

Ķēniņa meita nūsaprīcoj, padzyrda ar veinu un nū-

globoj jū zam gultas. Par laiku atskrīn juos veirs — zeme

vīn nūreib — un soka: «Kur te kristeita cvlvāka smoka?»

«Pa pasauli skraideidams pīsalasēji vysaidas smokas,

tuodēļ tai runoj. Kas te deve cvlvāku?» atbild ķēniņa

meita. Jei jam padūd vakareņas, pēc vakareņu suoc īskuot

golvu. Koleidz īskoj golvu, jis aizmīgst. Veļu Juons radz,

tagad pats izdeveigais breidis, tryukstās nu gultas zamaš-

kas un apcārt jam vysas golvas. Tad ķēniņa meita soka

jam: «Ej tuoļuok un izgluob munu vyduškū muosu!»

īt jis tuoļuok un īīt pilsātā, kurā vysas muojas su-

dobra, radz, ka vīnā muojā sēd vvduškuo muosa. Jis tyu-

ļen īīt tymā muojā un izstuosta ķēniņa meitai, ka atguoja

jū izgluobt. Jei taipat suoc bāduot: «Vai varēsi mani iz-

gluobt? Muns veirs ar sešom golvom un ļūti styprs.»

Bet Veļu Juons palyudz veinu, palīn zam gultas un

soka: «Tik aizmidzej, tad redzēsi!»

Zam vokora atskrīn juos veirs — muojas vīn nūtreic.

Jei jū pabaroj un suoc īskuot golvu, jis nūsaskraidējis

dreiži vīn aizmīgst. Veļu Juons tyuleņ tryukstās nu gul-

tas zamaškas un apcārt jam vysas golvas.

Tad jei pasyuta Veļu Juoni tuoļuok uz jaunuokuo

muosu. īt īt jis un īīt pilsātā, kurā vysas muojas zalta,

pašā skaistajā muojā īrauga jaunuokū ķēniņa meitu. Tyu-

ļen īīt tymā muojā un pastuosta, kuodēļ jis atguoja. Bet

dzierd otkon tū pošu nū jaunuokuos meitas, ka juos veirs

ļoti styprs un ar deviņom golvom. Veļu Juons, jau nūsitis

divējus, nimoz nanūsabeist. Tad jaunuokuo meita-soka:
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«Manu veiru nikaids zūbvns najam, tik juo patis, bet jis

jū vysod tur pi sevis; tuodēļ kad jis aizmigs, tev daīs iz-

raut jam nu rūku.»

Veļu Juons taipat palyudz veinu un līn zam gultas.

Par nazcik laika atskrīn juos veirs — lūgi vīn nūreib. Jei

tyuleņ jū pabaroj, padzyrda ar lobim un styprim dzērī-

nim, tad suoc īskout jam golvu. Kai tik jis aizmīgst, tai

Veļu Juons tyuleņ izraun nu juo zūbynu un apcārt jam

vysas deviņas golvas.

Jaunuokuo meita ļūti nūsaprīcoj, ka jau tagad byus

breiva, un lyudz Veļu Juoni nūvest jū uz tāvu. Tad lai-

žas jī It, bet ķēniņa meita radz, ka Veļu Juons vys veras

atpakaļ. Jei vaicoj: «Tev varbyut gribis zalta? Juo gribi,

jem kaidu gobolu!»

Veļu Juons tik parauga jemt, kai vyss mists sasalej

par ūlu, tad jis pajām ūlu un īlīk kuldā. īdami caur su-

dobra pilsātu, pajām vyduškū ķēniņa meitu. Otkon Veļu
Juons it un veras atpakaļ. Tad ķēniņa meita, kura dzei-

vuoja sudobra pilsātā, vaicoj: «Tev varbyut sudobra žāl,

jem juo gribi kaidu gobolu!»

Kai tik jems Veļu Juons, tai ari vyss sasalej ūlā, tad

jis līk kuldā un nūīt uz vacuokuo ķēniņa meitu. Ari pa-

jām tū pilsātu ūlas veidā un tagad nūīt uz tū vītu, kur

Veļu Juons pamete vierša uodu.

Tad pyrms sāst vierša uodā vacuokuo meita. Veļu
Juons pakustynoj vierves un bruoļi, kuri palyka uz ze-

mes, izvalk ķēniņa meitu. Lzvylkuši suoc ap jū streidē-

tīs. Jei soka uz jim: «Velcit, byus vēl!»

Valk jī vēl, izvalk viduškū kēnina meitu un otkon

streiduos. Tad ķēniņa meitas līk jim vēl vilkt, un jī iz-

valk tagad jaunuokū meitu. Nūlaiž otkon vierša uodu

pēc Veļu Juona, sāduos jis, bet ūlas, kuruos beja sasalē-

jušas pilsātas, ļūti beja gryutas un nūtryuka vierves. Tai

bruoļu rūkuos palyka tik vierves goli. Bruoļi nu dūmuo-

ja, ka Veļu Juons jau ir nadzeivs, lai gon ķēniņa meitas

runuoja cytaiž; bet jī nasaklausēja un laidēs prūjom ar

ķēniņa meitom uz ķēniņa pili.
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Veļu Juons nūgaidējis lobu laiku pi olas, bet nikuo

nasagaidējis, laidēs īt jau tagad pa kreisai rūkai un sa-

teik tur rogonu. Tad līk jis rogonai, lai jei jū iznas nu

zemes zamaškas uz bolta pasauļa. Rogona gon nagribēja

klauseit Veļu Juoņa, bet jis moz dūmuodams, sāduos tik

rogonai mugurā un suoka ar dzelža vāzu glaudeit. Ro-

gona, ka tik dreižuok atsakrateit nu taida loba drauga,

laidās pasauļī. Palaide tad rogonu ar mīru un pats nū-

guoja uz prīšku; paguojis kaidu gobolu, jis īraudzēja na-

lelu ustabeņu. īguojis ustabeņā Veļu Juons tur atroda

vīnu vācu veceli, kurs vīns pats dzeivuoja šimā ustabeņā,

un pi šuo veceļa tar ari Veļu Juons palvka dzeivuot.

Ķēniņš, dagaidējis sovu meitu, palīk ļūti prīceigs un

tvuleņ grib izpildeit sovu sūlējumu: sataiseit kuozas. Bet

ķēniņa meitas nalīk taiseit kuozu leidz tam laikam, ko-

leidz jom kas sašvus taidas kūrpes, kaidas beja zam ze-

mes. Ķēniņš tvuleņ pasludvnoj šitū vysai kēnestei. iz-

dzierst Veļu Juons, tad ap pusnakti pastota zalta pilsātu,

pajām kūrpes un reitā līk večam nūnest kūrpes uz ķēni-

ņu. Tad ķēniņa meitas otkon līk sašvut taidas drēbes,

kaidas beja jom zam zemes. Ķēniņš otkon pasludvnoj

par itū vysim. Ap pušnakti Veļu Juons otkon pastota
zalta pilsātu, pajām drēbes un reitā nūsyuta veceli ar

drēbēm uz ķēniņa pili.

Tagad jau ķēniņa meitas puorsalīcynuoja, ka Veļu

Juons, jū gluobējs, ir uz šuo pasauļa, juo nikas vairs na-

varātu taidas drēbes sašyut. Vysu vairuok nu tuo prīcuo-

juos jaunuokuo ķēniņa meita un arī juos beja padūms,
ka nataiseit kuozu, koleidz nabyus taidu kūrpu un drēbu,

kaidas beja zam zemes. Jaunuokuo ķēniņa meita līk tyu-

leņ aizjyugt zyrgus, sāst ar veci, kurs atnese drēbes, un

līk jam vest uz sovu sātu. Nūvad vecs ķēniņa meitu uz

sovu ustabeņu, kur jei pajām Veļu Juoni un atbrauc uz

ķēniņa pili. Tagad jau ķēniņš sataisa jaukas kuozas un

meitas ari, dagaidējušas eistuo sova gluobēja, vairs nasa-

pretoj. Tad Veļu Juons apprecej jaunuokū ķēniņa mei-

tu, vvduškais kupča dāls vyduškū meitu un vacuokais

vacuokū meitu.
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10. Dvēsele ūlā.

Bejuse ķēniņa meita vuordā Līza, kas dzeivuojuse

pilsātā Novgorodā. Dzeivuojis ari ķēniņa dāls, saukts

Juonis ķeizars, kas juojis karā par trejdeviņom zemēm.

Jis pījuojis pi Novgorodā, pamanējis tur ustobā guni da-

gūt un īguojis vydā. Viņu puorjāmuse Līza, īvaduse po-

šu sovā pili un viņa zyrgu stallī. Un tur viņi dzeivuo-

juši vīnā pilī, cikom bejis juoīt karā. Taišņi uz tuos pil-

sātas guojis īnaidnīks, un Juons ķeizars nyu jau gribējis

īt karā, bet Līza viņa napalaiduse, pasacējuse, ka lobuok

vīna šei poša īškūt karā.

Reitā Līza pīsacāluse, pajāmuse sovas piles atslāgu

un izvoduojse jū pa vysu pili, tikai vīna kambara naslā-

guse vaļā, kurs bejis aizsīts ar lyuku. Tad pīsacējuse,

ka lai jis itymā kambarī naīt.

Kad kēneniņa Līza nūbraukuse karā, tūlaik tikai

vīns pats Juons ķeizars palicis tamā pilī. Viņš staiguo-

jis pa vysu pili un viņam īsagribējīs īt pasaskatīt, kas ir

tamā kambarī, kur ar lyuku aizsīts. Tad jis spēris ar

kuoju tamuos duravuos un uz reizes durovas izlākušas

uorā nu eņģim. īguojis tamā kambari, jis īraudzējis tur

cylvāku koroujūtīs, kam pa obejim suonim koruojušuos

bučas. Tad sacējis tys cvlvāks, kas koruojīs: «Lyudzu

padūt man itū buču, kas koruojas man lobajā suonā!»

Juons ari pasnēdzis jam itū buču, bet tamā bučā be-

jis ašnis. Kad tikai tys cylvāks izdzēris itū buču ašņa,

kai uz reizes jis atsaruovīs nu kēdem. Tys bejis beznuo-

ves cylvāks, nu jis tyulen pajēmis un izdzinis Juoni ķei-

zaru nu tuos piles. Tad Juonis sēdīs rotūs un nūbraucis

prūjom.

Kad puorbraukuse Līza, tūlaik viņa ļūti nūskumuse,

īraudzīdama beznouves veiru jau vaļā. Jis ar viņu gon

runuojis ļūti laipnim vuordim, bet Līza pavysam nagri-

bējuse viņa runas klausītīs.

Vīnu reizi Līza teišom saslymuse, tūlaik beznouves

cvlvāks nūjuojis medeibuos un atjuojis pi juos Juonis

ķeizars. Līza jam pasacējuse: «Tu juoj uz taidu un taidu
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vītu, kur dzeivuoj veirs, kas vysu zyna; tys zyna ari, kur

atsarūn beznuoves cvlvāka dvēsele.»

Juonis nyu sēdīs zyrgam mugurā, juojis meklēt tū

veiru, kas vysu zyna. Kū meklējis, tu ari atradis.

Tys veirs pasacējis Juoņam: «Juoj uz jyuruļ tur ir

vīna sola, uz tuos solās tu atrassi peili. Puorplēs tū peili,

jamā byus ūla, tū ūlu tu pajem, aiznes uz pili, nūkurynoj

korstu cepli un īmet tur viņa dvēseli!»

Kad jis nūbraucja uz tuos solās, atroda peili, sagvva

un puorplēs ja pušu. Kad tikai viņš tū ūlu, kas bejuse

tai peilē, pajēmis rūkā, kai uz reizes beznouves cylvāks

palicis slyms, jo tai ūlā beja juo dvēsele. Kad Juonis

ķeizars atbraucis, nūkurijnuojuši cepli, īmatuši tur ūlu

un tamā pašā breidī beznuoves cylvāks nūmiris. Nyu

Līza ar Juoni ķeizaru dzeivuojuši laimīgi, un varbyut,

ka viņi vēl tagad dzeivoj.

11. Lobī bruoļi.

Beja div bruoļi dveiņi. Tai jim nūmyra tāvs, muote,

palyka vīni poši. Taids beja vīns, taids ūtrys, ļaudis ne-

varēja pazeit. Jī juoškūši pasauļī, kū tur pīdzeivuoškūši,

kū provjedeiškūši? Dajuoj pi kristceļa, uz tuo kristceļu

akmiņa stulps. Pastota yudiņa gluozi: ka byuškūte izkol-

tuse — zeime, ka vīns nu šūs nadzeivs. Jī šķiras, klo-

nuos vīns ūtram, cikom vīn var vīnam ūtru saredzēt.

Vīns bruolis juodams satūp vylku, grib tū saut.

Vylks lyudzuos: nasaut šuo, šys byuškis jam izgodnys.
Bruolis nasaun. Satūp luoci, grib saut. Tys ar lyudzuos,
ka nasaut, tuo ar nasuovja. Satūp lovu, tys taipot, tuo

ar nasuovja. Visi treis zvēri skrīn jam pakaļ.

Puisis ījuoj kēneņa gorodā, uz nakti īsaprosa pi miš-

koneicas. Naktī šys dzierd gorodā lelu sanēšonu. Mīško-

neica pastuosta, ka reitu veškūts kēneņa meitu uz taida

kalna, kur jai byuškūte smierts. Jei beja žēleiga dēļ

ļaužu, kuodēļ visi raud un žālūjas.

Reitā puisis sāstas uz zyrga, juoj uz kolnu. Atvad

keniņa meitu zalta krāslā, pasādynoj uz kolna, bet paši
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nūbāg. Šys ar sovim zvērim nūsavier: izīt valns nu kol-

na molas. Puisis laiž šovus zvērus vaļā, šī tyulen saplēš

vainu, un ķēniņa meita spryuk nu nuoves. Tod šys prosa

ķēniņa meitai paīskuot šam golvu: trešs gods, kaišam

golva naīskuota. Kēneņa meita sāstās un īskoj; puisis

aizmīg.

Vīns lelskungs īt pasavārtu, kur palyka ķēniņa mei-

ta. Jis īrauga puisi, nūsaun jū, sakopoj gobolūs, līk bu-

čā un buču palaiž jyurī. Tod jis atvad ķēniņa meitu un

stuosta: šys ratavuojs. Ķēniņš grib atdūt kungam pus

kēnestes un meitu par sīvu. Meita naīt, pagaideiškūte.

Zvēri grib gluobt sovu saimenīku. Luocis pataisa

tyltu pīlaseitu bišu kūzulu, lovs dabuoj dzeivuo iudeņa

un myrušuo iudeņa. Vylks juoj pa tyltu, izgrīž buču

viersā un atbrauc atpakaļ. Meža vucyns sadauza steipas.

Pasmērēj ar myrušū iudini — saaug mīsa; pasmērej ar

dzeivū iudini — puisis ceļas augšā. Jis juoj tod otkon

uz nakts pi mīškoneicas. Mīškoneica atskrīn uz kēneņa,

pastuosta, ka pi šuos guļ jau ūtru nakti cylvāks ar tre-

jim zvērim. Kēneņa meita pastuosta tāvam, ka tys eists

šuo gluobējs. Atvad tod tū puisi uz kēneņu, jis sasa-

lauloj ar kēneņa meitu.

Pēc godu divēju znūts prosuos apsavārtu, kurā

styurī muojas. Kēneņš pīsoka naīt vīnā muojā, bet šys,

vysu apsaviers, aizroksta uorspusē sovu un zvēru vuordu

un īt vydā Izskrīn rogona ar deveņom golvom, lyuzduos

nalaist zvēru vydū, dūd šam nīdreiti, ar kū dzeit šūs

nūst. Nu sišonas ar tū nīdreiti visi zvēri palīk par akmi-

ņim, pēdeigi ar pats palīk par akmini. Tai niu izgaisa

kēneņam znūts.

Atjuoj ūtrys bruolis pi stulpa uz kristcela. Jam ar

prīškā goduos zvēri, kas skrīn jam pakaļ. Šys atrūn tur

izkoltušu gluozi, aplītu ar asni, juoj bruoļa maklātu un

nakti guļ pi tuos pašas mīškoneicas. Mīškoneica pastuo-

sta vysu kēneņam un nūvad jū uz kēneņu. Kēneņa

meita pīzeist jū par sovu veiru un nagrib laist prūjom.

Tik lab dzeivuojs godu i ūtru ar muoršu. Šys dzeivojs

da dzeivojs, nazyns, kaidas kur muojas. īs apsavārtu.
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īīt vīnā muojā, radz rogonas un soka: «Lai tevi ād smer-

te, juo nabvus dzeivs muns bruolis ar zvērim! Muni

zvēri izēss jyusu vysas. Kab maņ bruolis ar zvērim byu-

tu dzeivi!»

Rogonas lyudzuos: trejdeveņas kēneņu zemes vaja-

gūt apskrīt, ka dabuot taidu zuoļu. Kas šam? Ka tik

byutu! Rogona apskrīn un dabuoj. Kuru pasmērej, tys

i dzeivs. Kai kreit niu viersā visi zvēri: divi lovi, divi

luoči, divi vylki, ta i saād pušu.

Utrys bruolis niu atvad muoršai veiru i soka: «Vo

tovs eistais veirs! Es dzeivuoju ar muoršu.»

12. Ķēniņa meita ar valnu.

Daudz godu tam atpakaļ dzeivuoja uz šuo pasauļa

vīns kēneņš. Pi tuo kēneņa beja vīna meita, kura beja

čīši skaista. Juos skaistuma navar ni ar vuordim izru-

nout, ni ar spolvu pīrakstēt. Itei kēneņa meita nikur nu

sova dvorca nastaiguoja. Kēneņš jū nikur nalaidja, na-

gribēja, kab ļauds radzeitu juos skaistumu.

Vīnā dīnā kēneņa meita izaprasējuos nu sova tāva

izīt pastaiguot pa duorzu. Kēneņš paklausēja un atlaidja

sovu meitu pastaiguot. Laiks beja jau ap vokoru, meita

izguoja duorzā un staiguoj. Pretim jai —nu kurīnis pa-

zajēmis — izīt jaunais puiss un suoka runuot ar skaistū

meitu. Meita nu reizis, kai vysu laiku naradzādama ļau-

žu, nūzabeida, a pēčuok ar suoka ar itū puišu runuot un

taipat vīnu vītu staiguot pa duorzu. Tai jī, staiguodami

pa duorzu, sazarunuojuos uz reitdīnys otkon sajīt vīnu

vītu pa duorzu staiguot. Tai kēneņa meita nūjīt uz tāva

dvorcu uz sovu kambaru, a jaunais puiss tī uz vītys nū-

gaisa.

Meita sovā kambarī guļ un dūmoj par itū puisi, jis

jai patyka, bet tāvam nikur nikuo narunoj. Uz reitdīnys

meita otkon prosa nu tāva, kab jū palaistu pastaiguot pa

duorzu. Ķēniņš, nikuo nezynuodams, otkon palaidja
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meitu pastaiguot uz duorzu. Izīt meita uz duorzu, a pui-

sis jau tī jū gaida. Meita īraudzeidama jai pateikamū

jaunū puisi, palyka prīceiga, un suoka jī runuot par mī-

lesteibu un vysaidu boguoteibu. Tai cik jī tī staiguoja

pa duorzu runuodami, jau daguoja tys laiks, ka vajag īt

kēneņa meitai uz sovu kambari. Kēneņa meita runoj uz

puisi, kab jis atītu pi juos gostūs. Puiss, pasceidams:

«Labi,» tīpat uz vītys iznyka, a ķēniņa meita īguoja sovā

kambarī, atsagula un vys dūmoj par sovu mīļū puisi,

kai jis reit vokorā atīs da juos gostūs, un kaida jei byus

prīceiga. Ar taidu dūmu kēneņa meita aizmyga. Uz

reita jei pazacēla un vysu dīnu da vokora gaidēja sovu

mīļū satikšonu.

Vokorā kēneņa meita guļ taipat atsagulušuos uz gul-

tys un gaida puisi. Juos kambarī greidā pazacēla vīna

dēļa un nu greidys zamaškas izlem jaunais puiss. Ķēni-

ņa meita, īraudzeidama itū, nūzabeida un gribēja klīgt

uz ratovuošonys. Bet kai pazyna sovu mīļū puisi, nu

tyka apmīrinuota, un suoka vaicuot, par kū jis naguoja

par durovom, a leida nu greidys zamaškas. Puiss roz-

stuostēja meitai, ka juo dzeivūklis ir zam juos kambaia,

un jam ir laišņuok tikt pi juos. Taipat jis nagrib, kab

jū radzeitu juos tāvs, pats ķēniņš.

Meita ar itū beja mīrā, bet itys jaunais puiss beja na

cvlvāks, a valns, un jis gribēja, kab kēneņa meita byutu

jam par sīvu. Tai itys puiss ar kēneņa meitu sēdēja un

runuoja. Puiss palyudzja meitu pi sevis un apsūlēja pa-

ruodēt viņai sovu boguoteibu. Kēneņa meita pascēja:

«Labi», un sazalasējuos īt. Puiss tyuleņ pacēla nu grei-

dys dāli un jū abadiveji nūsalaidja zam greidys. Tei ķē-

niņa meita patyka taišņi zalta duorzā. Itys puiss nūvedja

ķēniņa meitu tuoļuok pa sudobra ceļi un davedja pi lela

azara. Tī pi azara molys stuovēja laiva, ķēniņa meita ar

itū puisi sāduos laivā, un jī nūbraucja tī nu azara mo-

lys. Puiss ruodēja meitai skaistu bazneicu, vysu nu zal-

ta, un runuoja: «Itymā bazneicā mes lauluosimēs.»

Tuoļuok paruodēja lelu un skaistu dvorcu un pascēja:

«Itymā dvorcā mes puorvessim pyrmū nakti pēc kuozu »
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Tai puiss paruodēja kēneņa meitai vysu sovu boguo-

teibu, un jī pazagrīzja atpakaļ. Puiss pavadēja kēneņa

meitu uz juos tāva dvorcu.

Nu tuos reizis itys puiss suoka. staiguot pi kēneņa

meitys kotru dīnu un nakti. Ķēniņš izdzierdēja, ka pi juo

meitys kotru nakti nazkas runoj, bet kai jis attaisa du-

rovys nu meitys kambara, veras: nav nikuo. Par tū ka

itys puiss beja na cvlvāks a valns, jū nikai navarēja re-

dzēt. Kēneņš daudz reižu vaicuoja nu sovys meitys, kas

pi juos staigoj kotru dīnu, bet meita tāvam napīzazyna.

Cik kēneņš nasorguoja un golu golā dazynuoja, ka pi

juo meitys kotru nakti staigoj valns, bet kēneņš nikai

navar jū sagyut. Vīnu reizi kēneņš pasaucja da sevis

šovus div rykteigus kolpus, un pascēja, kab jī sagyutu,

kas staigoj pi juo meitys. Tam, kas sagyus, kēneņš ap-

sūlēja atdūt pusi sovys kēnestis un tai pat sovu meitu

jam pa sīvu.

Pyrmis kolps pazajāmēs sagyut, un nakti nūguoja

gulātu kēneņa meitys kambarī. Kai īguoja kolps meitys

kambarī, meita nu reizis pazyna, ka juos tāvs atsyutēja

kolpu jū sorguot. Jei itū kolpu pīdzirdēja ar brandiņi,

kolps aizmyga un nadzierdēja, kai kēneņa meita bija pi

vaina. Uz reita pusi kambarī īguoja kēneņš veras, ka

kolps guļ. Kēneņš tyulen palyka dusmeigs un lyka itū

kolpu pakuort.

Uz rītys dīnys nūsyuta kēneņš ūtru kolpu sagyut, kas

staigoj pi juo meitys. Pi ituo ūtra kolpa beja skusteņš

naradzamis un tai pat mozeņš maiseņš, kurymā varēja

pajimt un īlikt koc lelu kēnesti. Kolps īguoja kēneņa

meitys kambarī un pajēmja ar sevim tū naradzamū skus-

teņi un taipat maiseņi. Kēneņa meita jū naradzēja un

nakti pacēla nu greidys dēli un apsalaidja zam greidys,

a kolps itū vysu redzēja un taipat guoja pēc juos pakaļ.

Tī kolps vysu laiku staiguoja pēc kēneņa meitys un

vaina pakaļ un dzierdēja, kai jī runuoja par bazneicu un

tū dvorcu un taipat braukuoja ar laivu pa tū azari. Tai

jī dabraukdami uz ūtrys molys azara, izguoja pastaiguot.

Valns pametja kēneņa meitu un pascēja jai pagaidēt juo
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pi azara molys, kur stuovēja laiva, a pats nūskrēja tī da

sovu kolpu nazkū parunuot. Kolps ap tū laiku, koleidz

nabeja vaina, pajēmja sovu maiseņu, Ilyka bazneicu un

tū zalta dvorcu, daskrēja pi azara molys, satvēra kēneņa

meitu un pasādynuoja laivā un jl aba divēji atbraucja pi

kēneņa. Kolps paruodēja kēneņam boguoteibu vaina un

rozstuostēja, kai jis ratovuoja juo meitu. Kēneņš beja

clši prlceigs un tyuleņ salauluoja meitu ar sovu kolpu un

atdevja jam vēl pusi sovys boguoteibys un jl suoka dzei-

vuot lobi un laimeigi.

A valns Iraudzēja, ka nav juo zalta dvorca un taipat

bazneicys; nūskrēja pakaļ pēc jūs, daskrēja pi azara, ve-

ras: laivys nav. Jis suoka dzert itū yudini, dzēra, dzēra

— pusi izdzēra, bet juo vādars naizturēja un tryuka. Tl

pat pi azara molys jis nuspruoga, tai nu tuo laika tl vai-

ruok vaina nav.

13. Valns ar sovu muocekli.

Vīna muote gribēja izmuocīt sovu dālu par amatnīku.

Aizvedja jei jū uz pilsātu un gribēja atdūt pi vīna amat-

nīka par zelli. īīt pi kalēja un prosa: «Vai tu izmuocīsi

munu dālu par kalēju?»

«Dēļ kuo na?» atbild kalējs, «lai stuoj un suoc struo-

duot!»

Muote nagribēja atdūt dāla tur, kur ir juostruodoj un

pi kalēja naatstuoja. Aizīt jei ar dālu pi galdnīka. Gald-

nīks pasacēja tū pašu, kū kalējs. Tai jei atstaiguoja vy-

su dīnu ap amatnīkim un naatdevja dālu ni pi vīna, juo

vysur dālam juostruodoj.

īt muote ar dālu uz sātu un redz, ka ceļa molā uz

akmeņa sēd nazkaids kungs. Tys kungs beja valns. Pl-

guoja muote ar "dālu pi kunga un "kungs vaicoj: «Kur

staiguoji, muot?»

«Beju pilsātā, gribēju dālu atstuot izmuoclt par amat-

nlku, bet vysur juostruodoj un tuodēļ naatstuoju!» atbil-

dēja muote.
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«Dūd man, es izmuocīšu,» soka kungs.

«A ta navajadzēs jam struoduot?» prosa muote.

«Na, navajadzēs,» atbild kungs.

Muote beja ar mīru atdūt dālu kungam un prosa:

«Kad tad es viņu atpakaļ sajemšu?»

«Par godu atej uz itū pašu vītu un pi tuo paša ak-

meņa sajemsi,» atbildēja kungs.

Muote atdevja dālu kungam, bet paša aizguoja uz

sātu. Puorguoja gods. Muote īt uz tū vītu un redz, ka

uz tuo paša akmeņa sēd tys pats kungs. Muote pīguoja

pi kunga un prosa: «Kur tad ir mans dāls?»

«Tyuleņ atskrīs,» soka kungs, «bet jo tu juo napa-

zeisi, tad gaidīsi godu vēl!»

Te kur beja, nabeja — atskrīn divpadsmit bites un

grīžas muotei ap golvu. Vīna bite, grīzdamuos, pīsasyta

muotei pi byuda. Tai grīzjās, grīzjās bites un kungs pro-

sa: «Vai pazyni sovu dālu?»

«Na, napazynu,» atbildēja muote.

«Tovs dāls beja tys, kurs pīsasyta tev pi byuda, bet

jo napazyni, tad gaidi vēl ūtru godu!» soka kungs.

Aizguoja muote uz sātu un gaida vēl godu. Puor-

guoja gods. Muote otkon īt uz tū akmeni un redz tū pa-

šu kungu sēžūt. Pīguoja jei pi kunga kluot un atskrēja

divpadsmit bolūži Bolūži nūsametja zemē un staigoj ap

muoti apkuort. Vīns bolūdis beja nu vysim līsuoks un

staiguodams vys kuojiņu knybynuoja.

«Vai pazeisti sovu dālu?» prosa kungs.

ītys muns dāliņš,» soka muote uz pyrmuo bolūža

ruodeidama. Bolūži ceļas un aizskrēja.

«Na, napyzyni,» soka kungs, «tovs dāls beja tys, kurs

kuojiņu knybynuoja, bet juo napazyni, gaidi vēl trešū

godu!»

Aizguoja muote uz sātu un gaida vēl trešū godu.

Puorguoja gods. Muote otkon īt uz tū akmeni un redz

uz akmeņa tū pašu kungu sēžūt. Pīguoja muote pi kun-

ga kluot un atskrēja divpadsmit kumeļu. Staiguoja ku-

meļi ap muoti apleik. Vīns kumeļš beja līsuoks un īdams

vys ar kuoju zemi grabynuoja.
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«Vai pazeisti sovu dālu?» prosa kungs.

«Itys muns dēliņš,» soka muote, ruodīdama uz līsuo-

kuo kumeļa.

Cyti kumeļi aizskrēja, bet tys līsuokais palyka. Tad

kungs soka: «Tagad pazyni un pajem jū!»

Muote pajēmja dālu, kurs jau polyka par cvlvāku,

un īt obi uz sātu. Dāls soka muotei: «Es palikšu par suni,

un tev prīškā aizīs divpadsmit medinīki, tī medinīki byus

valni. Jī prasīs mani puordūt. Tu mani puordūd, bet

siksniņu, kura byus man ap kokļu, paturi sev un napuor-

dūd. Jo puordūsi, tad es vairuok uz tevi naatsagrīzšu.

«Labi,» pasacīja muote, dāls palyka par suni un skrīn

pēc muotes pakaļ. Te — kur bejuši, nabejuši — īt pre-

tim divpadsmit medinīki. Medinīki pīguoja pi muotes

un soka: «Puordūd mums itū suni! Lopsa īskrēja olā un

mes bez suņa navaram dabuot!»

«Piercit,» atbild muote. Medinīki samoksuoja muotei

par suni symtu rubļu un aizguoja, bet siksniņas suņa

muote napuordevja. īt muote uz sātu prīcīga. Nicik

tuoļi jei napaguoja un dāls jau beja kluot.

«Tagad,» dāls soka, «īsim uz tiergu, es palikšu par

skaistu putniņu. Putniņu tu puordūd, bet slozda napuor-

dūd!»

Aizguoja dāls ar muoti uz tiergu un dāls palyka par

putniņu. Pīīt pi muotes vīns kungs un soka: «Puordūd

putniņu!»

«Piere!» atbildēja muote.

Kungs samoksuoja muotei par putniņu treis symti

rubļu un grib pajemt putniņu ar vysu slozdu, bet muote

nadūd slozdu. Suoka jī streidētīs. Saguoja pi jūs cyti

tierga ļauds un nūsprīdja, ka kungs nūpirka tikai putni-

ņu. Tai kungs pajēmja putniņu, bet slozds palyka pi

muotes. Nicik tuoļi muote napaguoja, jau dāls stuovēja

pi muotes.

«Tagad,» dāls soka, «es palikšu par mainu kumeļu.

Kumeļu tu puordūd, bet apaušu napuordūd!»

Dāls palyka par kumeļu un stuov muote uz tierga.

Pīīt kluot vīns kungs, samaksuoja muotei par kumeļu pī-
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cisvmti rubļu un grib pajemt kumeļu ar apausim, bet

muote apaušu nadūd. Suoka jī streidētīs. Saguoja tierga

ļauds un nūsprīdja, ka kungs nūpierka kumeļu ar apau-

šim. Muote atdevja kungam kumeļu ar apaušim, bet

paša rauduodama aizguoja uz sātu. Kumeļu nūpierka tys

pats valns, pi kura dāls beja atdūts muocītūs. Sāduos

valns kumeļam mugurā un skrēja kai vīsuls pa mežim,

pa pūrim, ka kumeļš vairuok nūgurtu. Atskrēja valns uz

sātu, pīruovja kumeļam golvu pi jumta, īguoja pats usto-

bā un stuosta sovai meitai: «Sovu gudrinīku dabuoju gon

rūkuos!»

«Kur tad jis ir?» prosa meita.

«Pi jumta golvu pīruovu, lai pastuov!» atbild valns.

Meita izguoja uorā un jai tyka žāl kumeļa. Jei pī-

guoja pi kumeļa un gribēja palaist garuoku povodu, bet

tikleidz atraisīja, kumeļš izzaruovja un bāg. Valns iz-

dzierda, ka kumeļš aizbāg, un laidjās dzeitīs pakaļ.

Valns skrīn, ka zeme vīn reib. Kumeļš pīskrēja pi kai-

das jyuras un valns jau natuoļi. Puiss palyka par gulbi,

valns otkon par vonogu. Puiss redz, ka naizbēgs nu vo-

noga, palyka par keisi, valns otkon par leidaku. Dzo-

nuojas leidaka pēc keiša pa jyuru, bet nūreit navar nu

pakaļas, jo keišam osas sprūgas. Tad leidaka soka: «Nū-

luodātais keisīt, pasagrīz uz mani!»

Bet keiss soka: «Progoreiguo leidaka, dūd man mīru!»

Par jyuras molu staiguoja ķēniņa meita. Keiss izlēcja

uz krosta un nūkrita ķēniņa meitas prīškā par skaistu

zalta gradzynu. Ķēniņa meita pacēla gradzynu un iz-

maucja uz piersta. Leidaka palyka par kungu. Kungs

izleida no jyuras un prosa kēneņa meitas atdūt gradzy-

nu. Kēneņa meita gradzyna. nadūd. Kungs ar spāku

gribēja atjemt gradzynu. Ķēniņa meita, radzādama, ka

atsaturēt navar, nūruovja nu piersta gradzynu un svīdja

uz zemes. Gradzyns palyka par druponom. Vīna drupa-

niņa, kura beja puiša sirds, pasavēļa zam ķēniņa meitas

kuojas. Kungs palyka par gaili, salasīja vysas drupani-

ņas un soka: «Vairs es pēc tevis nasadzonuošu!»
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Tei drupaniņa, kura beja zam kēneņa meitas kuojas,

palyka dzeiva un soka: «Bet es dzeivs!»

Drupaniņa palyka par skaistu puisi. Kēneņa meitai

puiss patyka. Jei obi ar kēneņa meitu aizguoja uz pili,

apsaprecēja un šudiņ dzeivoj laimīgi.

14. Jaunēklis meklej bailes.

Taids cylvāks bjeja, kur nikuo nazabjeida, a gribjēja

redzjēt baili — sazajēmjās i nūguoja par pasauli maklātu

bailis. Atguoja zam vokora pi saimnīka, prosās puorgu-

lēt, a jis soka: «Pi maņa vītys nava, a ka gribi, to guli

kulā, bet tī nava labi!»

«A kas tī ir, ka nava labi?»

«Bīdjej brīsmjeigi! Tī i dīnu bais, a nakti navar

iztilt!»

«Nu, tai djēļ manis vjēl lobuok!» tys cvlvāks jau at-

soka, «es bailis i mjekļēju!»

Pajēmja gramnicys sveci i nūguoja. Aizdedzja gram-

nicys, iztaisjēja rindzi, vydā pastatjēja sūleņu, izvvlka

kartys nu kješys i soka kārtuot. Pazavier, atī nu grīstu
kaids izkar kuoji plyku, pjēc i ūtru. Jis soka: «Nu, kuop

mudruok! Kuo tu gruobuojīs? Kuo tu gaidi?»

Tūlaik nūzakuora rūka plyka i vys karenēja. Jis kai

aizklīdz vysā bolsā, kai aizzaluod: «Kū tu dūmoj tī? Ka

es tjeva bjeistūs? Kuop tvuleņ zjemjē!»

Tys jau atsoka: «Nu, labi, ka tu nazabjeist, bet kas

tjev pazvoļēja īt tje i sjēdjēt?»

«A man tje īdevja puorgulēt, i es bailis mjekļēju! A

tu, kaids tu esi, i kū tu tje dori?»

Jis atsoka: «Mani muotje nužnaudzja bjez krista, i

mani tje lyka z pokotys, kab es naudys sorguotu.»

«A kur tje ir nauda?»

«Ir treis skreinis apraktys zjemjē.»

«Nu kuop zjemjē i paruodi man!»

Jis nūkuopja, izroka treis skreinis i paruodjēja jam.

A jis tūlaik kai giva jū, syta, syta, cik dzjeivu goru at-
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stuoja, pa dūrs izsvīdja i pascjeja: «Kab tu man vairuok

nazaruodītib, a to es tjevi da smierts nūsisšu.»

Vot jis i nūguoja, a tys cvlvāks atsagula gulēt. Rei-

tā cjeļas saimnīks i soka: «Vajaga nūīt pazaviert, koč juo

kauleņs salasjēt, jū mušeņ apjēdja jau gon!»

īt, veras, a jis dzjeivs, i vasals! «A kas?» soka,

«Maņ nikuo natvka, es jiusim vjēļ īdūšu naudys! Sazaļo-

sit vysi saimnīki nu dzjerauņis i atnezīt pyuru sjev

kurs!»

Atguoja vysi, atnezja pyur's, jis vysim atmjērēja,

vysys treis skreinis izdalēja. Soka tī saimnīki: «Pajem

tu sjev naudys!»

A jis soka: «Man navajag! Es bailis mjekļēju!»

Sazajēmjās i nūguoja. Guoja, guoja — atguoja iz

mīstu, jaunā sātā īguoja i prosās puorgulēt. A jis atsoka

tai: «Ok, cylvāks! mums pošim vajaga nu tjenīņis bjēgt!

Vjēļ dīnu, kai dīnu — par dīnu mjes tje dzjeivuojom, a

nakti eimom iz vacū sātu gulātu. Itje bīdej cīši! Kab

kas palyktu, to apāstu jū tje!»

Jis atsoka: «A es palikšu, es bailis mjekļēju, vjēļ i

jiusim baiļu paruodjēšu!»

Jī nūguoja pa cjeļu, o jis i palyka. Aizdjedzja gram-

nicys svieci, apvjedja rindzi, atsasāda vydā i kārtoj. Ap

pusnakts kai pīskrēja vainu, smutu ar dzjelža kuojom,

gribēja jū apāst. Vaicoj iz jū: «Kam tu tje atguoji? Kas

tjev pazvoļēja?»

«Man saimnīks pazvoļēja, a kuo jius tje?»

«A myusim tje iraida naudys buča.»

Jis svīdja iz jū ar škapļerim, soka: «Kur tjei buča?

Izcjeļīt man buču!»

Jī izcjēla, a jis sasyta jūs ar škapļerim i izdzyna, pas-

cjēja: «Kab jius vairuok tje naītu, a na to da smierts nū-

sisšu!»

Jī nūskrēja pa cjeļu, jau naīs tī vaira nikod! Jis pjēc

tuo atsagula i gulēja da gaismys. Iz reita soka tī ļaud's,
kur jū sāta bjejusja: «Vajag nūīt juo kauleņ's salasjēt!»
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Nūīt, pazavjer — a jis dzjeivs i vasals, i soka tai iz

jūs: «Vaira tje nabīdjeiškama! Varāsit jau dzjeivuot. A

vot jiusim naudvs buča!»

Jī grib jū aizturēt, aizmoksuot jam, a jis soka: «Na-

gribu es nikuo! Man juoīt tuoļuok bailis maklātu!»

I nūguoja pa cjeļu. Aizguoja iz cytu kjēnisti, kur

bjeja vīns vīn kjēniņč i kjeniniņa i sulains. īguoja iz pili,

vaicoj jis, par kū nikur nikuo nava. A kjēniņč i kjēni-

niņa suok rauduot cīši i soka: «Par tū, ka pi jūs lyla na-

laimje! Mjeita juos kai nūmyra, tai palyka puorluodāta

par rogonu, i cik nakt's apād pa cylvākam. Jau vysu

kjēnisti izjēdja, iz ituos nakts īs sulains, reitā kjēniniņa,

pareitā kjēniņč i bjeigta dzjeivje jūs!»

Jis soka: «Es šudiņ īšu iz jū, može jei maņa naap-

jēss!»

Soka kjēniņč: «Naej, pats nu bailis numiersi!»

«Na, īšu — es bailis mjekļēju!»

Sazalada vokorā, nūīt iz baznīcu — nūvedja jū su-

lains i aizslādzja. Vieras: tjei kjēniņa mjeita guļ zalta

škierstā, a iz vyds baznīcys brīsmjeigi lyla guba kaulu!

Aizdzjedzja jis gramnicys svieci, nūguoja aiz oltora, pa-

taisjēja rindzi, atsatupa iz cjeļu tamā rindzī, pajēmja

gruomotu i skaitja puotors. Ka aizguoja pusnakts, izlīņ

kjēniņeitja nu škierstā, ūž i soka: «A kur tje byus cvl-

vāks djēļ apjēsšonys man?»

Skraida pa vysu baznīcu, atskrīn aiz oltora. «A to tu

tje esi?»

I grib jū giut, a jis ar škapļerim syt jū par rūkom,

jei i nūkreit iz zjemis. Triukas kuojuos, grib otkon jū

giut, a jis otkon ar škapļerim. Vot jis kovās ar jū cikom

gails aizdzīduoja, tūlaik jei atsastuoja nu juo i atsagula

škierstā.

Reitā atīt kjēniņa sulains pasavārtu, vo jis dzjeivs

iraida. A jis tup cjeļūs i skaita puotor's. Nūīt jis iz kjē-
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niņu, a kjēniņč cīši rods, a jis soka, vjēļ iz ūtris nakts īš-

kys iz baznīcu.

Vokorā nūvjedja jū sulains i aizslādzja. A jis izkuop-

ja augši pi varganu, iztaisjēja rindzi ar gramnicys svieci,

i gaida. Jei izguoja vīnpadsmitā stundjā, par vīnu stundi

jau ogruok, i suoka mjeklēt, dastatjēja škierstu i grib

kuopt augši. Jis pajēmja i krista jū ar škapļerim, tai jei

krita i otkon kuop ja, kuop ja i krita, tai jū mūcjēja, cikom

gails aizdzīduoja, tūlaik i atsagula škierstā.

Reitā atguoja sulains, nūvjedja jū iz kjēniņu, kjēniņš

prosa jū, kab palyktu, cikom jis jū ratavuos. Jis i paly-

ka, nūguoja uz baznīcu iz trešys nakts i paleida zam

škierstā zamuškys, A jei jau īzlīņ dasmatā stundjā i

mjekļej jū pa baznīcu. Cikom jei mjekļēja, jis tai šaltjei

īkuopja juos škierstā i atsagula. Jei atskrēja, saūda i

klīdz, kab palaistu jū, a jis soka: «Puorzakrist, to pa-

laiškys!»

Jei seka, šei jau treisdesmitpīci godi krista nama-

tusja, šei aizzamiersa, namuok. Jis soka: «Sok pjēc ma-

ņa pakaļ: īkš vuordā Dīva Tāva, Dāla, svāta Gora,

amen!»

A jei soka: «Ikš vuornom, žogotom, vysim sjeikim

pūtneņim!»

Nūzamūcjēja jis ar jū gluži, cikom davjedja jūda

tuo, ka jei puorzakristēja i suoka pjēc juo pakaļ skaitjēt:

«Tāvs myus».

Nūsķaitjēja «Tāvs myus» i prosa: «Tagad laid mani.

Tiuleņ gails aizdzīduos, a iz maņa drēbis djegs!»

A jis juos nalaiž. Aizdzīduoja gails i suoka drēbis

djegt iz juos i jei palyka plyka. Jis aizskrēja nu škierstā,

sagiva jū aiz rūkys i turēja cīši, a jei apzametja par luoci,

i par vylku, i par lopsu, par vysaidim zvjērim ir par vy-

saidim tuorpim — pjēc tuo izzataisjēja par vuorpsti. Jis

tū vuorpsti sagiva i puorlauzja iz cjeļa, par kreisū plaču

puorsvīdja, zam labuos pazusis izgiva, kab naizkrystu iz

zjemis i tūlaik jei palyka par jaunu mjeitu, tai kai bjeja

pjetj smierti. Jis apsjedzja jū ar sovu svjeitu, atsatupja

oba divi iz cjeļa i suoka skaitjēt puotor's.
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Jau ausa gaisma, kad atguoja sulains attaisjēt dūris

i atroda jūs oba div. Jis nūvjedja jū iz kjeniņu, iz kjēni-

nmi, a tiuleņ i pazvna, ka jūs mjeita. I gribēja jl, kab

jis pajimtu jū sev par sīvu, a jis atsacēja, ka mužikam

napīder ženeitīs ar kjēniņa mjeitu. Jī grib jam aizmok-

suot, a jis nikaidvs moksvs najem, soka, ka bailis jau gon

pīredzjēja, nava jam vaira kuo mjeklēt, īs jau tagad iz

sātu.

Nu nūguoja jis iz sātu dzeivuoja tī, i šudin može

dzeivoj.

15. Puiseits ar meitineiti.

Vīnam veiram nūmvra sīva un palvka divi bārni:

puika ar meitiņu. Tāvs nailgi padzeivuoja un otkon ap-

saprecēja. Ūtra juo sīva beja rogona. Pamuote, rogona,

cīši naīredzēja bārnu, un pastuovīgi svudzēja veiram, ka

bārni juos naklausa. Vīnu reiz rogona soka šovam vei-

ram: «Ved bārnus uz mežu un atstuoj tur!»

Itūs rogonas vuordus dzierdēja puika un jis soka so-

vai muosiņai: «īsim, muosiņ, pīlosīsim akmentiņus!»

Bārni aizskrēja, pīlasīja akmentiņu un atskrēja uz us-

tobu. Tad tāvs soka: «īsim, bārni, uz mežu ūguos!»

Un jī aizguoja. īt tāvs ar bārnim, bet puika pa vysu

ceļu vys svaida pīlasītūs akmentiņus. Tāvs īvedja bār-

nus dziļā mežā un soka: «Bārni, palosit ūgu, bet es īšu

molkas cierstu. Vokorā es atīšu un reizē aizīsim uz

sātu!»

Bārni palyka, ūgas lasīdami, bet tāvs, paguojis mežā

drusku tuoļuok, pīsēja pi kūka dēli un pats aizguoja uz

sātu. Bārni losa ūgas un dzierd, ka tāvs natuoļi cierš

molku. Jau bārni pīlasīja ūgu un suoka mestīs mi-

krēslis, bet tāva vys nav. Sadūmuoja bārni īt uz tāvu

un aizguoja. Veras bārni, ka tāva nav, bet vējs kloudzy-

noj pīsītu pi kūka dēli. Tad bārni pa pīsvaidītim akmen-

tiņim atguoja uz sātu. Rogona lomoj sovu veiru un soka:

«Reit otkon ved bārnus uz mežu un īved dziļuok, ka jī
sātas naatrostu!»
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Atguoja reits. Lai gon tāvam beja žāl sovu bārnu,

bet darīt cyta nikuo naatlvka un jis nūvedja šovus bār-

nus uz mežu. Puika otkon, īdams pa ceļu, svaidīja mai-

zes garūziņas. Tāvs īvedja bārnus dziļi, dziļi mežā un so-

ka: «Bārni, losit ūgas, bet es īšu molkas cierstu! Vokorā

es pēc jyusu atīšu!»

Bārni palyka un tāvs, paguojis drusku tuoļuok, otkon

pīsēja pi kūka dēli, lai vējs kloudzynoj, un pats aizguoja

uz sātu. Bārni pīlosīja ūgu un gaida tāva. Jau metjas

mikrēslis. Bārni sadūmoja tī uz tāvu, kur tys cierš mol-

ku, un aizguojuši, atroda tū pašu dēli pīsītu pi kūka, bet

tāva nabeja. Bārni suoka meklēt tuo ceļa, pa kuru at-

guoja, bet naatroda, jo putniņi beja salasījuši nūsvīstuos

gorūziņas. Jau īstuoja nakts, bārni paleida zam vīnas

egles gulātu un aizmyga.

Reitā pasamūda bārni un īraudzēja pi jim stuovūt

kaidu bailīgu sīvīti. Tei beja rogona. Rogona soka bār-

nim: «Voi nagribit, bērniņi, ēst?»

Bārni beja izolkuši un aizguoja kūpā ar rogonu uz

juos muoju. Rogona pabaruoja bārnus, puiku īlyka aiz-

goldā, bet meitiņu aiz cepļa un baroj. Reiz rogona izku-

rinuoja cepļi, izjēmja nu aizgolda puiku un soka: «Gul-

stīs uz luopstas, es tevi izcepšu!»

Puika jai atbildēja: «Es nazynu, kai gultīs.»

Tyuleņ rogona paša atsagula uz luopstas un soka:

«Tai vajag gulēt!»

Napaspēja rogona izsacīt itūs vuordus, kai puika

īgryuda jū ceplī un tur jei sacapa. Palyka bārni vīni

paši un šudin dzeivoj tymā muojiņā laimeigi.

16. Kalējs ar nuovi.

Tū laiku, kod vēl Dīvs staguoja pa zemi, dzeivuoja

kalējs vuordā Jākubs. Vīnu reizi Dīvs nūguoja pī Jāku-

ba zyrgu apkaustīt. Kad Jākubs zyrgu Dīvām apkaustī-

ja, Dīvs prosa: «Kū gribi par apkaustīšanu, vai naudas,

vai myužīgu dzeivuošanu dabasu vaļsteibā?»
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Jākubs prosa: «Dīviņ, īdūd man taidu uobuļnīcu ar

skaistim uobuļim; bet kas rous uobuļu, tys lai tur pīlīp.»

Nuokūšū dīnu smēdes golā aug skaista uobuļnīca.

Dreiž pī Jākuba atīt valns. īraudzījis skaistus uobuļus,
valns lyudzuos, lai atļaun nūplēst uobuļu. Jākubs arī at-

ļaun; bet leidz kū jis pī uobuļu ķeras, tai tvuleņ pīlīp.

Jākubs nu pajem uomuri un izdauza vainām golvā vai-

ruok caurumu. Valns apsūluos vairuok nikad naīt pi Jā-

kuba, lai tik laiž vaļā. Jākubs vainu arī palaiž un valns

pa kokļu pa golvu aizskrīn uz elni.

Nuokūšu dīnu pi Jākuba atīt valns ar trejom golvom,

un lyudz, lai atļaun uobuļu paplyukt. Jākubs arī atļau;

bet leidz kū jis pi uobuļa ķeras, tai pats pīlīp pī uobul-

nīcas. Jākubs pajem uomuri un izdauza vainām kotrā

golvā pa treis caurumu, un palaiž vaļā. Valns pa golvu,

pa kokļu uz elni.

Trešū dīnu pi Jākuba atīt valns ar sešom golvom, un

vad Jākubu uz elni zyrgu kaustīt. Bet Jākubs soka, lai

īt lobuok paškeit uobuļu. Valns ar mīru. Bet leidz kū

pi uobuļa līk rūku, tai pīlīp pi uobuļnīcas. Jākubs nu

īsit ar uomuri un izdauza vainām kotrā golvā pa treis

caurumu. Valns lyudzas, lai laiž prūjom, un apsūluos

vairuok nikod naīt pi Jākuba.

Tai nu tuo laika pi Jākuba naguoja ni vīns valns.

Kod Jākubs nūmyra, viņš aizguoja pi dabasu durovu.

Svātais Pīters prosa: «Kas aiz vuortim?»

Jākubs atbild: «Kalējs Jākubs.»

Pīters atteic, ka Dīvs viņam asūt sūlējis dabasu val-

steibu, bet viņš naasūt gribējis.

Tagad Jākubs aizguoja uz elni, bet te viņu ari nalaiž

īškā. Valni viņam soka: «Tu mums tai esi sitis viers ze-

mes, bet elnē tu mums vysus nūsissi.»

Jākubs nu īt otkon uz dabasim, un lyudz, lai paruoda

tū pokovu, kuru viņš ir nūkalis. Pīters attaisa mozu

škierbiņu, bet Jākubs pa škierbiņu īškā un suoka dzīduot

Dīvām slavas dzīsmas. Dīvs ari apžālojas uz Jākuba un

pamat viņu dabasu valsteibā.
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17. Treis zvejnīki.

Senejus laikūs dzeivuoja treis zvejnīki, kuri giustēja

zivis, puordevja un par tū dabuotū naudu dzeivuoja.

Vīnu reizi zvejnīki izvvlka teiklu, vēl naizjēmja zivis un

puordevja teiklu ar vysim zivīm. Taisni tymā laikā kūpā

ar zivim beja izvylkta duorga zalta vāza. Tys, kurs nū-

pierka teiklu ar zivim, pasacēja, ka itei izvylkta zalta vā-

za tagad pīdar jam par tū, ka jū nūpierka kūpā ar zi-

vim. Zvejnīki nagribēja atdūt ituos vāzas kupčam un

nūguoja vysi pi kēneņa pavaicuot, kam pīdar itei iz-

vylktuo zalta vāza: jim voi kupčam.

Kēneņš izklausēja zvejnīku un kupča lyugumu, pasa-

cīja: «Itei zalta vāza pīdar kupčam, par tu, ka jis pierka

teiklu ar zivim uz sovys laimis.»

Kū darīt zvejnīkim, ka jau pats kēneņš runoj, ka

zalta vāza pīdar kupčam? Jī atdevja itū vāzu kupčam,

kupčs pajēmja itū vāzu, gribēja nest uz sovu sātu, bet nu

lelys prīcys vāza jam izkrita nu rūku uz zemis un patai-

sējuos par jaunu dzeivu un skaistu meitu, kaidu navar

ni puosokā aprakstēt, ni izstuostēt. Kupčs veras, ka nu

zalta vāzys pataisējās meita, jis nūsabeida, bet meita da-

skrēja pi jaunuokuo zvejnīka un suoka jū bučuot un

stuostēt,""ka jei byus jam par sīvu. Kupčam tyka žāl

meitys un jis otkon nūvylka vysus pi kēneņa pavaicuot,

kam pīdar itei meita. Atīt jī vysi pi kēneņa, ruoda kēne-

ņam meitu un vaicoj, kai kēneņš jim pasaceis. Kēneņš

īraudzēja meitu un jei jam nu reizes patyka. Jis ru-

noj: «Itei meita pīdar man. Es jū pats pajemšu par

sīvu.»

Meita suoka praseit, ka jei grib byut jaunuokam

zvejnīkam par sīvu, bet kēneņš pasacēja, ka jis nikam

nadūs meitys, bet izmoksuos kotram lelu naudu. Vysi

zvejnīki beja ar itū mīrā un taipat kupčs. Kai zvejnīki

pajēmja nu kēneņa naudu un taipat kupčs, vysi izguoja

uorā un nūguoja uz sovu sātu prīceigi.

Kēneņš īguoja pazavārtūs uz sovu leigaviņu — veras: tī

nav meitys, bet stuov vacs pūds. Kēneņš sazadusmuoja
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un lyka izsvīst pūdu uorā un pasaukt pi juo tūs zvejnīkus

un kupči, ka jī atdūtu jam naudu atpakaļ. Zvejnīki un

kupčs atguoja un atdevja naudu kēneņam atpakaļ. īt jī

vysi uz sātu un lomuojas, veras pretim jūs izīt skaista

meita un runoj: «Jyus nagrybējīt manis pajemt, jyusim

lobuok nauda beja, bet tagad jyusim nav ni naudys. ni

meitys.»

Pasaceidama itūs vuordus, meita nūgaisa. Nu tuo

laika zvejnīki nikod vairuok taidys laimis neredzēja. Vy-

su sovu myužu gon giustēja zivis, bet boguoti nabeja.

18. Varde par leigovu.

Tāvam beja treis dāli: divi dāli gudri, trešais pamuļ-

kīts. Tāvs grib precēt dālus un īdevja kotram dālam pa

uobuļam, lai svīž uobuļus un kotrs lai īt pakaļ pēc sova

uobuļa. Pamuļkīts kai svīdja, uobuļi, tai uobuļs īsavēle

pūrā. Pamuļkīts guoja pakaļ un pīguoja pi akmeņa, uz

kura sēdēja varde.

«Tev vajag byut maņ pa sīvu, muns uobuļs pīsaveļa

pi tevis», soka pamuļkīts.

«Varu gan byut», soka varde, «bet vai tu muocēsi

mani pajemt?»

Pamuļkīts atguoja uz sātu. Jau beja saguojuši ari

bruoļi. Bruoļi vīns par ūtru stuosta par sovom skaistom

sīvom, bet pamuļkīts klus. Tad tāvs soka: «Reit aizejit pi

sovom bryutem un atnesit man kaidu duovvnuojumu!»

Dāli aiguoja. Atguoja pamuļkīts uz pūru pi vardes un

raud.

«Kuo tu raudi?» prosa varde, uz akmeņa sādādama.
(

«Tāvs pīsacīja atnest nu bryutem duovonu jam, bet

kū lai es nu tevis jemu? Kū tu dūsi tāvam?» soka pa-

muļkīts.

«Naraudi!» atbildēja varde un paskrējuse zam akme-

ņa iznesja skaistu kraklu, svuorkus un gruomotu. Pa-

muļkīts redz, ka te na varde, un prosa: «Vai ilgi tu jau

par vardi?»
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«Treis godi kai nūluodāta un veļ treis juoir pai

vardi», soka varde.

Pamuļkīts pajēmja duovonas un aiznesja tāvam.

Tāvs vvsvairuok prīcuojās par pamuļkīša brvutes

duovonom. Pēc kaida laika tāvs pasacīja dālim atvest

brvutes un sasalauluot. Dāli aizguoja. Pamuļkīts atguoja

pi sovas vardes un varde soka: «Atej Juoņūs! Es sēdēšu

uz naudas kastes un tu mani īlīc ozūtē un naudu pajem!»

Pamuļkīts aizguoja uz sātu. Bruoļi jau savaduši sovas

brvutes.

«Un kur tad tova?» prosa tāvs.

«Es sovu Juoņūs atvesšu», atbildēja pamuļkīts.

Atguoja Juoni un pamuļkīts aizguoja pēc sovas var-

des. Tai stracī varde sēdēja uz naudas kastes. Pamuļkīts

vardi īlyka ozūtē, pajēmja zaltu un atguoja uz sātu. Sātā

zaltu jis atdevja tāvam, bet vardi īlaidja paceplī. Bruoļi

suoka smītīs, tāvs nūskuma, bet pamuļkīts izleida uz cepļa

un sēd. Reitā bruoļi ar sovom bryutem aizbraucja uz baz-

nīcu lauluotūs. Ari pamuļkīts nūkuopa nu cepļa, izvylka

vardi nu paceples, īlyka ozūtē un aizguoja uz baznīcu.

Bruoļi jau beja sasalauluojuši un baznīkungs suoka pa-

muļkīti lauluot. Te varde palyka par vysaidom cyuškom

un tuorpim, bet pamuļkīts jū vys turēja. Beidzūt palyka

par vuorpsti. Pamuļkīts puorlauzja vuorpsti un juo suo-

ņūs stuovēja cīši skaista meita. Baznīckungs jūs salau-

ļuoja un pamuļkīts pa šai dīnai dzeivoj laimīgs, bet bruoļi
skauž juo laimi.

19. Trejaidas sīvas.

Vīnam tāvam ar muoti beja vīna paša meita. Meita

jau beja lela un vajadzēja jau dūt pi veira. Atbraucja

vīns bryutguons svoutūs un meita pasajēmja īt pi juo par

sīvu. Ūtrā vokorā atbraucja ūtrs, un meita otkon pasa-

jēmja īt pi ūtra par sīvu. Trešā vokorā atbraucja trešs

bryutguons un meita ari pi trešuo pasajēmja īt par sīvu.

Ar vysim trejim bryutguonim meita nūsarunuoja taisīt
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kuozas vīnā vokorā. Tāvs ar muoti raud un nazyna, kū

darīt: meita vīna paša, bet treis bryutguoni. Jim beja vēl

vāca ķēve un kucīte. Vīnā dīnā īguoja vecīts un prosa tā-

vam ar muoti: «Kuo jyus raudīt?»

«Kai mums narauduot?» atbildēja tavs un muote,

«meita vīna paša, bet pi trejim veirim juodūd!»

«Aizspīdit par nakti klāvā meitu, ķēvi un kucīti un

vyss byus lobi», pamuocīja vecīts un aizguoja sovu ceļu.

Atguoja vokors. Tāvs un muote aizspīdja klāvā meitu,

ķēvi un kucīti. Reitā aizguoja tāvs uz kļāvu pasavārtu un

redz, ka klāvā treis meitas un vysas vīnaidas. Navar tāvs

ar muoti pazeit, kura jūs meita, kura ķēve un kura kucīte.

Atguoja kuozu dīna. Sabraucja vysi treis precinīki. Pre-

cinīki zynuoja, ka tāvam ar muoti tik vīna meita ir, suoka

streidētīs sovā storpā. Tāvs īvedja ustobā vysas treis mei-

tas un soka: «Jemit, kurs kuru gribit!»

Meitas beja vysas uz motu vīnaidas. Precinīki pa-

jēmja pa vīnai meitai, nūdzēre kuozas un aizbraucja.

Pyrmajam precinīkam beja krituse eistuo meita, ūt-

rajam ķēve un trešajam kucīte. Pēc kuozu pyrmā svātdī-

nā tāvs ar muoti aizbraucja uz pyrmū znūtu pasavērt

meitas. Veirs ar muoti navar atsateikt, ka meita vadakla

cīši loba, gudra un struodeiga.

Ūtrā svātdīnā tāvs ar muoti aizbraucja pasavārtu ūtru

meitu. Veirs ar muoti navar atsateikt, ka meita cīši loba,

gudra un struodeiga, tikai tei vaiņa, ka cīši daudzi ādūte:

paādūte pi golda ar vysim reizē, ejūte pi dorba un mai-

zes kukuli nasūte leidza.

Trešā svātdīnā tāvs ar muoti aizbraucja uz trešū mej-

tu pasavārtu. Veirs ar muoti navar atsateikt, ka meita

cīši loba, gudra un struodeiga, tikai tei vaiņa, ka jo īz-

dzierstūte, kur kas lomojas, tyuleņ atstuojūte vysu dorbu

un skrīnūte, kaut uz ūtru cīmu. Tai tāvs ar muoti, cī-

muodamīs pi meitom izzinuoja, ka jūs eistuo meita ir pi

pyrmuo precinīka, ķēve pi ūtruo un kucīte pi trešuo.
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20. Muosa meklej sovus bruoļus.

Vīnam ķēniņam beja desmit dālu, bet meitu nabeja.

Reiz ķēniņš sacīja kēniniņai: «Jo mvusim byutu meita,

tad es itūs desmit dālus nūnuovātu!»

Kēniniņa nikuo naatbildēja un, ķēniņam un dālim

naradzūt, pastuovīgi rauduoja. Dasmytais dēliņš beja pa-

vysam mozs, jū vēl muote auklēja, jis redzēja muoti pa-

stuovīgi raužūt.

«Kuo tu raudi?» vīnu reiz prasīja dēliņš muotei.

«Kai man narauduot, ka tāvs, ķēniņš, pasacīja: jo

myusim byutu meita, tad vysus desmit dālus nūnuovātu»,

atbildēja muote.

Možais bruolīts vysu izstuostīja leluokim bruolīšim un

jī vysi bāga uz mežu dzeivuotu. Mežā bruolīši kuop ja

kotru dīnu kūkā pasavērt, kaids karūgs byus izcalts uz

ķēniņa pils. Jo boltais, tod bruolīšim byus pīdzimis atkon

bruolīts, un jī varēs īt atpakaļ uz pili dzeivuotu; bet jo

sorkonais, tad byus pīdzymuse muosiņa un byus juopalīk

mežā. Vīnā dīnā bruolīši īkuopuši kūkā, īsavēra sorkonu

karūgu un pīsazvērēja naīt uz sātu, bet dzeivuot vysu

laiku mežā. Bruolīši iztaisa mežā sev ustabiņu un dzei-

voj. Jī beja nūsarunuojuši sovā storpā nūnuovēt kotru sī-

vīti, kuru satiks mežā, jo caur sīvīti vajadzēja jim dzei-

vuot mežā.

Meitiņa beja pīdzymuse cīši skaista un ar zvaigznīti

pīrē, un beja jau desmit godu vāca. Vīnu reiz meitiņa

īsavēra sovu bruolīšu krekliņus un prasīja nu muotes:

«Mama, myusim ir puisīšu krekliņi, kur ir tī bruolīši, kas

jūs nosuoja?»

Muote suoka rauduot un soka: «Vēl kad tu nabeji pī-

dzymuse, tāvs pasacīja: jo myusim pīdzymtu meitiņa, tad

es vysus desmit dālus nūnuovātu. Tovi bruolīši itū izzy-

nuoja, aizbāga uz mežu un vairs naatsagrīzja.»

Meitiņa padūmuoja: «Muni bruolīši aizguoja uz mežu

manis dēļ, īšu ari es uz mežu jūs maklātu!»

Meitiņa aizguoja uz mežu. Deviņi bruolīši guoja me-

deibuos uz putnim un zvērim, bet dasmytū atstuoja muo-
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juos gotovuot ēdīni. Muosiņa guoja, guoja pa mežu un pī-

guoja pi bruolīšu ustabiņas. Tymā dīnā muojuos beja pa-

licis jaunuokais bruolīts. Muosiņa apsavēra ustabiņas,

īguoja īškā un prasīja: «Vai tu vīns pats te dzeivoj?»

«Na», atbildēja bruolīts, «mes dzeivuojam desmit

bruolīši; šudiņ deviņi aizguoja medeibuos un es vīns pa-

lyku muojuos.»

Muosiņa saprota, ka tī ir juos bruolīši, un palyka pi

jim dzeivuot. Na par ilgu Jaiku atguoja nu meža deviņi
bruolīši. Bruolīši beja aizmiersuši sovu nūrunu, ka nū-

nuovēs kotru sīvīti, kuru satiks, un beja prīceigi, ka at-

nuocja pi jim muosiņa, un juos nanūnuovēja. Muosiņa

dūmoj: «Ar kū es šovus bruolīšus īprīcynuošu?»

Natuoļi nu bruolīšu ustabiņas beja ragonas duorzs,

kurā auga skaistas pučes. Muosiņa aizguoja uz rogonas

duorzu, nūplyuca desmit pučīšu un atnasuse, īdevja pa

vīnai pūcītei kotram bruolīšam. Na par garu laiku atīt

rogona pēc pučem un soka: «Kuodēļ tu guoji puču plūk-

tu? Es tuo tev naļaušu! Tovi vysi desmit bruolīši par

krauklim nūskrīs!»

Bruolīši pasataisīja par krauklim un aizskrēja. Muo-

siņa raud un prosa rogonu atgrīzt bruolīšus par cylvākim.

Ta rogona soka: «Jo tu puordzeivuosi septiņi godi naru-

nuodama un nasasmīdama, tad tovi bruolīši paliks par

cvlvākim!»

Muosiņa apsajēmja tū vysu izpildīt. Tai muosiņa pa-

lyka mežā vīna paša un dzeivoj. Laiks guoja un juos drē-

bītes pavvsam beja sapleisušas, tai ka jai vajadzēja stai-

guot vysa plykai. Turpat mežā beja atroduse ūzula sīkstu,

kurā par nakti gulēja.

Vīnā dīnā ķēniņa dāls ar cytim medinīkim staiguoja

pa mežu medeibuos. Taišņi ķēniņa dāla prīškā suņi iz-

dzyna plyku meitiņu, kura īskrēja ūzula sīkstā un nīlsa-

globuoja. Sīkstas vīns gols beja aizbuozts ar lopom, ūtrs

caurs. Suņi pīskrēja pi sīkstas un suoka rīt. Ķēniņa

dāls ar taurēm sasaucja cytus medinīkus. Medinīki sacī-

ja: «Jo esi muons, mes tevi šausim; jo cvlvāks, tad iz-

leiņ!»
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Meitiņa izleida un nikuo narunuoja. Medinīki suoka

prasīt, kas jei taida ir, kai jei mežā, bet meitiņa naat-

bildēja nivīna vuordā. Vysi nūsprīdja, ka meitiņa ir mā-

ma. Ķēniņa dālam meitiņa cīši patyka un jis aizsyutiia

šovus kolpus uz pili pēc drēbēm, vysu duorguokom.

«Lai jei ir māma, bet dzierdēt dzierd, un es ju jemšu

sev par sīvu!» pasacīja ķēniņa dāls.

Kolpi atnezja vysuduorguokuos drēbes, apģērbj a mei-

tiņu, aizved ja uz pili un taisa kuozas. Kuozu dīnā meitiņa

izguoja uz gaņkom, lai sāstu zyrgūs un brauktu uz baz-

neicu. Jau beja paguojuši septiņi godi nu tuo laika, kai

juos bruolīši aizskrēja par krauklim. Meitiņa, stuovādama

uz gaņkom, īsavēra sev ap golvu grīžūtīs desmit kraukļu

un soka: «Desmit krauklīši grīžas, vai nav muni bruo-

līši?»

Tyuleņ kraukļi nūsalaidja zemē un palyka par cylvā-

kim. Meitiņa suoka runuot un kūpā ar bruolīšim nūdzēra

kuozas un dzeivoj a laimīgi.

21. Ceļuojums uz elni.

Vīnu reizi kungs braucja gar meža molu un īraudzīja

nalelu peitinīti, kurā beja mozs bārns. Kungs viņu pa-

jām un audzēj jū sev par dālu. Bet kad jis izauga, suoka

kungu vairs naklausīt. Kungs viņu spīdja pi vysaidim

gryutim dorbim.

Reiz kungs syutīja viņu vēršus baruot, bet vērši beja

ļūti dusmīgi. Jis izkuopja pa grīstim augšā un pīlyka vēr-

sim sīnu. Niu kungs dūmoja, ka vērši viņu sabadīs. At-

guojis uz kunga pili, viņš sacīja, ka vēršus pabaruojis, un

kungs nazynuoja, kū ar jū darīt. Tad viņš syuta tū uz elni.

lai nu vaina atnas treis spolvas. Tad puika skrīn, skrīn —

īrauga pi kaidas egles saslāgtus divus cylvākus un tī soka:

«Kur tu skrīsi, puika?»

Puika viņim atbild, ka skrīšūt uz elni. Tī soka, lai jis

pavaicuojūt nu vaina, kod jūs atlaišūt vaļā. Puika atso-

ka: «Labi, pavaicuošu».
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Un skrīn jis tuoļuok. Beidzūt īrauga ceļa molā uobeļ-

nīcu. Viņa vaicoj: «Kur tu skrīn?»

Puika atsoka: «Uz elni pi vaina.»

«Pavaicoj nu vaina, kod augs uobuļi munūs zorūs.»

Puika atsoka: «Labi, es pavaicuošu.»

Skrīn tuoļuok un īrauga zemnīku ecējūt. Zemnīks

soka* «Kur tu skrīn, puika?»

«Uz elni pi vaina.»

«Tu pavaicoj nu vaina, kuopēc man maizja naaug.»

«Labi!» puika atsoka, «pavaicuošu.»

Tai puika nūskrīn uz elni, bet vaina nabeja sātā. Sātā

beja tikai vaina sīva. Jei vaicoj: «Kuo tu atguoji?»

Jis soka, ka pēc spolvu. Tvuleņ jei lyka puikai leist

zam maizis baļges. «Jis var atnuokt nu dorba un tev var

byut slikti.»

Puika paleida. Vokorā, kad atguoja, valns soka: «Kur

te ir kristīta cylvāka smoka?»

Valns izskraidīja pa vysim koktim, bet nikuo naat-

roda. Atguoja laiks, kad beja juoīt gulātu, pi vaina atsa-

gula juo sīva. Kad juos veirs aizmyga, jei suoka raut nu

juo spolvas. Izraun vīnu spolvu, un valns iz juos borgi

aizbrāc: «Kuopēc man lobu vītu naesi sataisējuse?»

Pēc tam otkon valns aizmīg. Un sīva taipat dora ūtru

un trešu reizi. Reitā, kad juos veirs nūīt pi dorba, jei at-

dūd puikai vaina spolvas un izstuosta, kū jam vajadzīgs

darīt, lai juo naīraudzītu valns. Jei jam līk, lai uotri skrī-

nūt, lai juo naīraudzītu juos veirs. Tad jis skrīn pa ceļu
un īrauga zemnīku ecējam. Zemnīks vaicoj: «Kū valns

sācēja?»

«Vajag daudz struoduot pi zjamis», un skrīn tuoļuok.

Pīskrīn pi uobeļnīcys un soka: «Tad tev augs uobuļi,
kod zīdi byus.»

Puika skrīn tuoļuok un īrauga divus cvlvākus pi eg-

les pīsītus. Jī vaicoj: «Kad mums palaiss voļā?»

Bet puika skrīn cauri un nikuo nasoka. Nūskrējis lelu

gobolu, jis klīdz: «Jyus vysod byusit pi egles daslāgti.»
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Tad jī atsaraunas un skrīn pēc puikas, lai jū nūgalv-

nuotu, bet nadanuoc. Nu kungs jautoj: «Vai atnesi spol-

vas?»

«Jā, atnesu.»

Kungs vairs nazvnova, kū ar puiku darīt. Tagad jis

syuta puiku cepli kurinuot. Puika izkurinoj ļūti korstu

cepli. Tad atsauc kungu, lai jis pasaveras, kai jis izkuri-

nova. Kungs līk puikai leist vydā, bet puika nalīn. Lai

kungs paruodūt, kai leist. Kungs kai ruoda, puika pa-

gryuž jū dziļuok un jis sadag. Pēc tam puika apsaprecei

un dzeivoj laimīgi.

22. Valna meita par sīvu.

Dzeivuoja senejā laikā puišu paaudze. Tur šuos puišu

paaudzes solā vīnā kulā baidēja: pēc saules rītēšonas kuļ

kulā kotru dīn. Tur kyula smuti par tū, lai nūītu jaunek-

lis uz kuļu. Tur jī dūd meitu, kas gribūt, nagribūt byutu

juojem. Tū meitu jī beja tai dabuojuši. Vīna šuos suodžas

muote beja bārnu, vēl nakristītu, pamatusi teirumā, bet

poša jei pļuove labeibu. Smuti naradzamā veidā tū bār-

nu samainīja ar apses pagali, kuru pataisīja par bārnu.

Tai šai nabadzei juonosoj apses pagaļa.

Vīnu reizi cīma puiši sapulcējuos kūpā vīnā vītā. Bet

kulā tai kuļ un kuļ. Tī suoka runuot par tū kulšonu. Vīns

nu jim īmaisējuos runā: «Kas nu kula atness slūtu, tam

byus lela butele brandvīna.»

Vīns nu veiklim un spēcīgim jauneklim īsaucas: «Es

nūīšu!»

Tai vysi beja mīrā moksuot apsūlītū moksu. Jauneklis

aizīt pēc slūtas un šī niu palīk gaidūt. Jis īt kulā un redz

smutus kuļūt. Jis, nikuo nasacīdams, slūtu pajem un lai-

žās īt uz muojom. Bet nu pakaļes smutu bors pīsakēre

un nalaiž jam īt. Smuti klīdz pylnā koklā un nadūd slū-

tis, jī soka: «Tev gribūt nagribūt byus juojem myusu

muosa. Citaidi byus nuove. Izbēgt tu naizbēgsi no myu-

su, un tagad mes palaissim leidz taidai dīnai.»
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Jis atīt nūskumis ar slūtu. Uz reita jis nūīt uz baz-

neickungu pavaicuot. Bazneickungs sacīja, lai jemūt: «Pi

laulības es jū puorkristīšu, un sīva byus tev loba. Sauk-

šonas byus nuokūšā svātdīn izsauktas.»

Drusciņ jauneklis nūsaprīcuojuos, īt uz muojom un

suoc gotovēt kuozas, kas byus jau par divi svātdīnas. Sa-

taisīja kuozas un brauks uz apsūlītū vītu, kura beja reja.

Te izskrīn smutāns un soka: «Byus par pīcas minūtes.»

' Jis nūīt uz reju un pagaida laiciņu. Izvad taidu skai-

stu meitu vīnūs zeidūs, vīnūs zaltūs. īsāst obi rotūs un

aizbrauc uz bazneicu. Bazneickungs nūkristēja meitu, sa-

lauluoja, atbraucja uz muojom, ēde, dzēre, doncuoja un

dzīduoja. Jaunuo sīva soka, ka vajagūt bruoļim ari nū-

nast ēst un dzert. Veirs vaicuoja: «Kū tad jim vajaga nū-

nest?»

Jei soka: «Goldu vajag klāvā izstatīt, tur pīlikt dzērī-

nus, ēdīnus un apsegt.»

Tai padarīja. Reitā īīt klāvā: pilni škeivi un pylns

golds zalta. Tik daudz samete pogostā. Pīlasēja divi vuoce-

les zalta naudas. Salasējuši zalta naudu, aizguoja ar muoti

rudzu pļautu. Muotei vīns kyuls, bet sīvai desmit, jai pa-

leidzēja smuti. Skrīn krauklis un pret jū kruoc. Jei suoka

vērtīs un muote vaicuoja: «Kuodēļ tai verīs?»

«Bruoļi vīsūs sauc.»

«Varēsit reit nūīt.»

Papļuovuse nūīt uz muojom, pasacēja veiram. Tai-

suos jau nūīt. Jei pīsoka veiram: «Jo kaut kū jī dūs, bet

tu najam, naēd .ari daudzi! Tik jem un paprosi ūgļu un

pupu. Kad tu zaltu jemtu, tur byutu skaidas, bet ūgles

ir zalts.»

Obi divi sasataisēja, tad treis sūļi atpakaļ atspēre uri

laidās ceļā uz reju. Tur jim dūd ēst pašus gorduokuos
ēdinus un runuoja par dažim nūtykumim un puordzei-

vuojumim. Pēdīgi jī īt uz klēti, kur duovvnoj jam zaltu,

drēbes un kas tik vajadzīgs. Jis prosa tik ūgļu un pupu,

šam vajagūt uz kalvi nūīt. Jī nagribēja šam nūdūt, bet

pēčuok īdeva.
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Veirs ar sīvu īt uz muojom. Ejūt ūgles palvka gryu-

tas, jī pasaver, ka ūgles palykušas par zaltu. Jī nūsaprī-

cuojos, kai šim nūtyka. Muojā sīva pavēlēj kotru pupiņu

īspraust zemē un kluotu pīsīt mītiņu. Apstatīja vysu

duorzu. Uz reizi izīt uorā, vērās: duorzs kai ķēniņam

Brauc žeidi, pierk uobuļus, ari pošu duorzu. Jis napuor-

dūd, jo sīva beja pīsacējusi, lai nikam napuordūd ne uobu-

ļu, ne dourza. Tik kad brauks muote ar dālu, šim nu var

puordūt. Beiguos brauc muote ar dālu, šei nu vaicoj: «Vai

puordūsi šū duorzu?»

Jis soka, ka puordūšūt, un ar puordeve. Šei niu pa-

jēme šuos pupas, sasēje kyulī un aizvede. Jei beja jum-

prava Marija un dāls, kungs Jēzus, un šuos pupas beja

naboga dvēseles, pi smutim nūmūcītas.

23. Dzeive dabasūs.

Reiz dzeivuoja vec's ar sovu vecīti. Obi jī beja jau vā-

ci. Reiz vecīts īstatīja zierni, bet vecīte pupu. Zierns au-

ga, auga un saleika, bet pupa izauga leidz dabasim. Vecs

ar vecīti papupu izkuopja dabasūs. Tur jī īraudzēja mozu

muojiņu, īguoja īškā un pasaprasīja puorgulēt. Tuos muo-

jiņas saiminīks, ari vecīts, soka: «Labpruot es jyusus pī-

jemtu, ka tik jyus naāstu munu peiragu!»

< Na, na, mes naēssim», atbildēja veči un palyka tymā

muojiņā uz nakts muojom. Vecīts paruodīja jim vītu,

kur gulēt, un pats aizguoja prūjom. Veči palyka itymā

muojiņā un atsagula. Gulēja ,gulēja večiņa un soka: «Voi,

voi, man ēst gribīs!»

Tad večiņa pajēmja vīnu peiragu un apēd ja. Reitā at-

guoja vecīts, saiminīks, un prosa: «Vai jyus naēdēt munu

peiragu?»

«Na, na», atbildēja večiņa un aizguoja ar sovu veci

tuoļuok. Pīnuoca vokors. Veči īguoja cytā muojiņā pasa-

prasīt uz nakts muojom. Tur jī atroda taidu pašu vecīti,

kai pyrmā muojiņā, un prasējās puorgulēt. Vecīts īlaidja

un pīsacīja, ka naāstu nu juo duorzā uobuļu, bet pats aiz-

guoja prūjom. Palyka veči vīni paši muojiņā un atsagula.
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Gulēja, gulēja večiņa un soka: «Vai, vai man gribīs pa-

raudzīt veča uobuļu!» un apēdja vīnu.

Reitā vecīts atīt un prosa: «Vai naēdēt munu uobu-

ļu?»

«Na, na», atbildēja večiņa un aizguoja ar sovu vecīti

tuoļuok. Guoja, guoja jī un otkon pīnuocja vokors. Otkon

jī īraudzēja mozu muojiņu un īguoja pasaprasīt puorgu-

lēt. Tur otkon atroda taidu pašu vecīti, kai agruokuos di-

vejuos muojiņuos. Vecīši prosa: «Vai navar puorgulēt?»

Labpruot», atbildēja vecīts, «bet ka jyus nasavyzy-

nuotu ar munim ratiņim!»

«Na, nasavyzynuosim», atbildēja veči un palyka uz

nakts muojom. Tuos muojas vecīts atstuoja īguojējus un

aizguoja prūjom. Veči atsagula un guļ, bet večiņai mīgs

naīt, jai gribīs pasavyzynuot rrtiņūs. Pīcēļa večiņa sovu

veci, sāduos jī obadiveji ratiņūs un gribēja vyzynuotīs,

bet tī ratiņi salyuza. Veči nūlyka molā salauztūs ratiņus

un otkon atsagula. Reitā vecīts atīt un prosa: «Vai vyzy-

nuojātīs munūs ratiņūs?»

Na, mes nasavyzynuojam», atbildēja večiņa.

Tad vecs pīvedja vēcini pi salauztim ratiņim un ruo-

da. Večiņai nabeja, kuo atsarunuot un jei soka: «Mes tik

drusku gribējām pasavyzynuot!»

Sasadusmuoja vecīts un nūsvīdja večus nu dabasim.

Veči krizdami sasasyta un nūmyra.

24. Draugi dzeivē un nuovē.

Dzeivuoja divi ļūti lobi draugi, taidi sirsnīgi draugi,

ka lobuoku navarēja byut. Vīns draugs soka: «Kad mieršu

vai dzeivuošu, lyudz mani uz sovom kuozom!»

Utrs, kai lobs draugs, apsasūlēja jū lyugt uz kuozom.

Pēc kaida laika draugs nūmyra. Palykušais draugs

sadūmuoja precētīs un pret kuozom tū pīktdiņ aizīt uz

bazneicu da spoveds, izaspovedējis un pījēms sakramentu,

īt uz sātu, a ceļš uz sātu guoja car kopim. īdams car ko-

pim, jis īguoduoja, ka juo draugs sacīja: «Kad mieršu, vai

dzeivuošu, lyudz mani uz sovom kuozom!»
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Jis, kai lobs draugs, aizguoja uz kopim, pīsēje zyrgu

pi prides kopu molā, pats attaisīja kopu vuortus un aiz-

guoja pi drauga dūbes. Dūbe atsataisēja un jis īzalaidja

pi drauga dūbē. īraudzējis draugu, sazavasaluoja un so-

ka: «Mīļais draugs, svātdin man byus kuozas, lyudzu tevi

uz kuozom.»

«Paldīs, draudziņ, ka tu manis naaizmiersi! Lyudzu

pīsēst, izdzersim drusku pi manis», atsacīja draugs un at-

nesja dzērīni. īlej vīnu gluozīti, draugs izdzer, īlej ūtru —

izdzer, i trešū ir caturtū, tai jam paīt cīši eiss laiks pi

drauga. Dzērīns beja tik lobs, ka draugam namonūt pa-

guoja laiks Jis soka: «Vajag jau īt uz muojom.»

Kops otkon atsataisēja, jis atsavasaluojis ar draugu,

izguoja uorā, vērās — i napazeist vītas, kurā atsarūn.

Vaira ni tuo zyrga, ni prīdes, pavysam sveši ļauds. Šai

tai jis izklaušinoj, aizīt uz tū pusi, kur beja sāta, suok

stuostīt, ka jis te dzeivuoja, pastuosta ari par sovu drau-

gu. Tod jis izzynuoja, ka jau treiz symti godu ir pa-

guojuši, cikom jis beja pi sova drauga. Taida beja tūs

lobūs draugu mīlestība.

25. Kēniņš par ubogu.

Dzeivuoja vīns ķēniņš un ļūti namīļuoja übogus un

vysaidus cytus nabogus. Vīnu reizi viņš dabuoja vīnu

gruomotu, kur beja rakstīts, ka tai dzeivuojūt, viņš paliks

zamuoks par kotru übogu. Nu lelom dusmem ķēniņš sa-

plēš gruomotu un līk viņu īsvīst ceplī.

Pēc tam ķēniņam goduos izīt duorzā pastaiguotu.

Viņš redz, ka uobelē sēd vīns putns ar zalta spuornim.

Putns paplēš šovus spuornus un ķēniņš redz, ka uz spuor-

nim ir raksti. Viņš izlosa, ka kotrs cvlvāks, kas nūtvers

šū putnu, tys zvnuos vysu, kas nūteik boltā pasauli. Ķē-

niņš grib putnu nūkērt, bet viņš laižas tuoļuok. Ķēniņš

otkon ker, bet viņš atsamatas tepat prīškā. Tai viņš tū

ķerdams jau teik uorā nu duorza. Viņš vys grib putnu

nūkērt, tuodēļ dzanas viņam vakaļ, koleidz dasadur put-

nam pi spuornu. Pēc tam ķēniņš vairs navar atsaturēt,
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viņu raun pēc putna kai kaids vīsvulis. Tai viņi skrīn.

Putns puorskrīn par vīnu upi, bet ķēniņš palīk tymā mo-

lā. Putns ūtrā pusē purinoj spuornus, un ķēniņam gribīs

viņa nūkērt. Tuodēļ viņš nūsagērb un puormaun puori.

Bet tymā pusē viņam otkon teik žāl drēbu un plykam

byut ari nateik. Viņš grīžās atpakaļ, kur beja drēbes bX-

stuotas, bet drēbu vairs naatrūn. Viņš grīžas pi zemnīkim,

kas ora teirumā, un lyudza drēbes, stuostīdams, ka šis

asūt ķēniņš. Zemnīki jem un izper viņu runuodami: «Na-

kauņa, bet na ķēniņš. Kai tev nav kauna muonīt ļauds?»

Kad viņš īt tuoļuok, sastūp cyuku gonus un lyudz

paleiga, bet tī ari nadūmoj klausītīs, jem un rīda viņu ar

suni. Beiguos atsaroduos vīns vecīts, kurs apsažāluojās

uz nalaimīguo ķēniņa un īdevja viņam nūplāstas üboga

drēbes: īluops uz īluopa. Bet lai varātu puorsasist uz

prīšku, viņš īteic nalaimīgam ķēniņam aizzajemt ar übo-

gu voduošonu, jo tai viņš uotruok tikšūt sovā valstī.

Ķēniņš pasajem pi vīna üboga par vedēju. Tai viņš

nūstaiguoja kaidus trejus godus, koleidz teik sovā valstī.

Ticis muojos sajēmis otkon varu sovuos rūkuos, ķēniņš

tyulīt izdevja taidu pavēli, ka kotru übogu ir juopījam,

juodūd viņam lobu podūmu un kai cytaidi juopaleidz viņa

gryutai dzeivei.

26. Laimes paleidz meitai sprēst.

Vīna meita beja smuka, bet natikle. Vīnu reizi sa-

sadusmuoja meitas muote uz sovas meitas un suoka jū

pērt ceļa molā. Tymā laikā cauri braucja ķēniņa dāls.

«Kuodēl tu jū sit?» prosa ķēniņa dāls muotei.

«Kai juos nasissi?» atbildēja muote, «jei nu syuņom

muok zeidu dīgus sprēst, bet nagribēdama nu syunom

sprēst, prosa nu manis lynu. Kur es jūs lai jemu, nabogs

cylvāks?»

«Oho!» padūmuoja ķēniņa dāls, «nu syunom zeida

dīgus muok sprēst! Pi manis sātā pylns lynu, pajemšu

es jū ar sevi!»

«Atdūd man sovu meitu!» soka ķēniņa dāls.
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«Jem!» atbildēja muote.

Ķēniņa dāls pajēmja meitu un nūbraucja uz sovu pili.
Meita beja cīši smuka un ķēniņa dāls sadūmuoja ar jū

precētīs. Vīnā naktī atguoja uz meitu juos laimes un so-

ka: «Tu naej pi ķēniņa par sīvu leidz tam laikam, cikom

jis napaaicvnuos myusu kuozuos!»

Laimes aizguoja un reitā meita soka ķēniņa dālam:

«Es īšu pi tevis pi veira, bet tu paprosi kuozuos munas

tantes!»

Ķēniņa dāls beja ar mīru. Atguoja kuozu dīna.

Sabraucje visi vīsi un sasāda aiz golda, bet" meitas tantju
vēl naredzēja. Ķēniņa dāls prosa meitai: «Kur tad tovas

tantes?»

«Mes jau atguojam, te pat asam!» atsaucja aiz duro-

vu. Atsataisīja durovas un īīt pyrmuo tante. Paša jei

beja kai cyti cvlvāki, bet lyupa bailīgi gara. Ķēniņa dāls

īsavēra Laimi un prosa: «Par kū tev tik gora lyupa?»

«Es sovā myužā beju lela sprēdēja, tuodēļ man lyupa

tik gara!» atbildēja Laime.

Pēc pyrmuos īguoja ūtra. Paša jei beja kai cyti cvl-

vāki, bet piersts rasnuoks par vysu rūku. Ķēniņa dāls

īsavēra juos rasnū pierstu un prosa: Par kū tev tik rasns

piersts?»

«Es sovā myuža beju lela sprēdēja, tuodēļ man

piersts tik rasns!» atbildēja ūtra Laime.

Pēc ūtras īguoja trešuo. Paša jei beja kai cyti cvl-

vāki, bet kuoja cīši rasna un gara. Ķēniņa dāls īsavēra

rasnū kuoju un prosa: «Par kū tev tik rasna kuoja?»

«Nu sprēsšonas,» atbildēja trešuo Laime, «ari tovai sī-

vai byus tik pat gara lyupa, rasns piersts un rasna un

gara kuoja, ja liksi pi sprēsšonas!»

Keniņa dāls nagribeja, ka juo sīva taida byutu, tuo-

dēļ nalyka pi sprēsšonas un dzeivuoja laimīgi.

27. Vīnace, divace, trejace.

Seņuok dzeivuoja vīna vecenīte, jai beja meitine un

gūtiņa raibalīte. Vecenīte nūmyra un atstuoja sovai
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meitinei raibalīti. Buorenīti pajēmja rogona, kurai beja

treis meitas: vīnace, divace un trejace. Rogona sovas

meitas žāluoja, bet buorenītei lyka struoduot vysaidus

gryutus dorbus un ganīt gūvis. Uz gonim devja sasprēst

un nūaust ļūti daudz lynu. Kur tad buorenītei tū izda-

rīt? Jei daīt pi sovas raibalītes un raud. Raibalīte soka:

«Naraudi, meitiņ, es tev vysu paleidzēšu padarīt. īpyut

tikai man ausī un vyss byus gotovs.»

Buorenīte īpyutja raibalītei ausī un lyni palyka par

audaklu. Atdzan buorenīte gūvis uz sātu, atnas audaklu

un atdūd rogonai. Rogona nūsabreinoj, ka jei varēja tik

dreiži nūaust audeklu.

Ūtrā dīnā jei svuta gonūs sovu vīnaci, lai tei nūsa-

ver, kas buorenītei paleidz struoduot. Aizīt vīnace uz go-

nim, atsasāst uz kryuts, buorenīte paīskoj jai golvu un

vīnace aizmīg. Buorenīte īpyuš raibalītei ausī un audakls

otkon gotovs.

Ūtrā dīnā syuta rogona divaci uz gonim. Tei atīt,

buorenīte jai paīskoj golvu un divace aizmīg. Jei īpyuš
raibalītei ausī un audakls gotovs Rogona pavaicoj nu

divaces, voi naredzēja, kas paleidz buorenītei struoduot,

bet kū tad redzēs, ka beja aizmyguse?

Trešā dīnā syuta trejaci. Trejace aizīt uz gonim, sēd

uz kryuts un vērās, kū buorenīte darēs. Jei paīskoj gol-

vu un trejace aizmīg divi ac's, bet trešuo palīk vaļā. Buo-

renīte īpyuš raibalītei ausī un audakls gotovs. Trejace

nūsaver, ka buorenītei paleidz raibalīte, un pastuosta vy-

su rogonai. Rogona pasoka: «Raibalīti tyuliņ vajag nū-

kaut.»

Nyu buorenītei lela bāda, kas jai paleidzjās struo-

duot gryutūs dorbus, kaidus rogona jai aizlīk. Jei aiz*īt

pi raibalītes un raud.

«Naraudi, buorenīte, ka mani nūkaus. Gaļu apēss,

tu salosi kauliņus, nūgloboj cytus mežā zam apses, a cy-

tus īstoti. Pyrmuok tev izaugs uobeļnīca, kura paleidzēs

struoduot, un pēčuok zalta ziern's,» runoj raibalīte, buo-

renīti mīrinuodama.
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Rogona nūkaun raibalīti, apād gaļu, kaulus sasvīž

zam golda; bet buorenīte rauduodama salosa vysus kau-

liņus, pusi kaulu īstota zemē un jai izaug par nakti

skaista uobeļnīciņa, a cytus pagloboj mežā zam apses

Kaidu tikai dorbu aizlīk rogona, jei aizīt pi sovas uobeļ-

nīciņas un dorbs ir padarīts. Rogona ar meitom breinuo-

jas, kas buorenītei otkon paleidz struoduot, un nūtēmej,

ka uobeļnīciņa paleidz. Rogona nūcierš uobeļnīciņu, sa-

dadzynoj un palnus palaiž pa vēju.

Raud otkon buorenīte, jei aizīt uz mežu, pajem palī-

ku raibalītes kaulu un aprūk kaņepēs. Nu tim kaulim

par nakti izaug skaists zalta ziern's, nyu tys ziern's pa-

leidz buorenītei vysu struoduot. Pušdīnu laikā rogona

syutēja buorenīti kaņepes revēt. Tei vysod apsavēra zal-

ta zierni un ar jū sasarunuoja. Zalta zierņam beja dau-

dzi lopu, bet tikai vīns zīds. Tys zīds palyka par putni-

ņu un dzīduoja, buorenīti prīcynuodams. Ar jū varēja

sasarunuot, kai ar cvlvāku, un jis nesja buorenīti, kur ti-

kai jei gribēja. Nu zierņu puokstim buorenīte sataisīja

sev skaistu zalta kleitu; tei kleita beja tik skaista, kalei-

dzīgas nabeja vysā apkuortnē.

Buorenīte prosa rogonai, lai jū palaiž uz bazneicu,

rogona i palaiž, jei apsavalk zalta drēbes, sāstas uz put-

niņa un aizbrauc uz bazneicu. Bazneicā putniņš nūsamat,

jei tū ībuož kešā un lyudzās. Kai tikai bazneicā beidzas

lyugšonas, jei otkon sāstas uz sova putniņa, aizbrauc uz

sātu, nūvalk zalta drēbes, nūgloboj un otkon rogona redz

jū vacajuos drēbēs.

Ūtrā un trešā svādīņā jei taipat pasaprosa, rogona jū

palaiž, buorenīte sāstas uz putniņa, aizbrauc uz bazneicu.

Putniņš nūsamat bazneicā, jei tū ībuož kešā un pēc lyug-
šonom atbrauc uz sātu.

Vīna kēneņa dāls ari staiguoj's uz tū bazneicu* un pa-

manējis jaunkundzi skaistajūs svuorkūs. Reizi kēneņa
dāls izdūd pavēli, lai izmeklej meitu ar taidim skaistim

zalta svuorkim, kaidus jis redzēja bazneicā. Kurai tī

svuorki byus, tū jis pajems par sīvu. Brauc kēneņa dāls

ar sovim sulainim un vērās: vysas meitas ruodās sovuos
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vvsskaistuokuos kleituos. Rogonas meitas tai pat vysu

paruodēja, bet taišņi taidu kēneņa dāls tūmār naatroda.

Tad rogona soka: «Nes, buorenīte, i tu sovas lupotas, pa-

ruodi kēneņa dālam!»

Buorenīte pyrmuok paruoda slyktuokuos drēbes, pēc

tam atnas šovus zalta svuorkus, kuri beja breinīgi skaisti,

Kēneņa dāls, īraudzējis soka: «Tī ir, kurus es redzēju baz-

neicā, tu byusi man par sīvu.»

Rogonas meitas brīsmīgi sasadusmoj un grib buorenī-

ti nūsist. Jei sāstas uz putniņa un izsaceļ gaisā, nūsa-

prīcoj rogonas meitas, ka buorenīte pazuda. Jaunuokuo

rogonas meita jau soka, ka zalta svuorki pīdar jai. Kē-

neņa dāls sādyna jū karītē un vad uz pili, tod putniņš

nūsalaiž un buorenīte soka: «Vedit, kū vedit, munus zal-

ta svuorkus navedit. Vedit, kū vedit, munus zalta svuor-

kus navedit!»

Kēneņa dāls pasaver un pazeist, ka buorenītei pīdar

zalta svuorki. Tod rogonas meitu pīsīn zyrgam pi astes

un sarausta gobol-gobolim. Buorenīte ar kēneņa dālu

aizbraucja uz kēneņa pili, sataisīja boguotas kuozas. Put-

niņš dzīduoja, muzykanti spēlēja un vysi doncuoja.

28. Kēneņa meita stykla kolnā.

Dzeivuoja tāvs un muote. Viņim beja treis dāli.

Divi beja gudri, bet trešais, jaunuokais — muļķis. Tāvs

un muote beja slymi un viņim vajadzēja miert. Pīguoja

vacuokais dāls pi tāva un muotes, ka viņi dūtu jam kai-

du daļu montuojuma. Tāvs pasacīja: «Tev, dāls, vysa

montuojuma puse!»

Tad atguoja ūtrais un tāvs pasacīja: «Tev, dāls,
* ari

puse vysa montuojuma!»

Tad atguoja muļķis un sacīja: «Kas tad byus man?»

Tāvs atbildēja: «Tev byus tikai uz cepļa gulēt! Bet

kad es ar muoti nūmiersim, jyus, bārni, myusus apglo-

buojit sausā kopā un aizej it Dīva lyugtu, lai m

byutu vīgluok.»
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Pēc naiiga laika veči nūmvra. Dāli viņus pagiobuo-

ja. Niu vajaga dālim īt uz kopim. Aizguoja vacuokais

dāls, atpeipēja dīnu un nakti un kod puorguoja muojuos.

bruoļi vaicuoj: «Kū tur redzēji?»

«Nikuo tur nav, vējš pyuš, lopas čaukst un cyta nav

nikuo!»

Vajag īt ūtram. Tys ari pajēmja tabāku un guni,

peipēja dīnu un nakti. Kad puorguoja muojuos, bruoļi

vaicuoja: «Kū tur redzēji?»

«Nikuo tur nav, vējš pyuš, lopas čaukst, cyta nikuo

tur nav.»

Tagad vajadzēja īt muļkam. Muļķis pajēmja lelu

gruomotu, kurā natryuka puotoru nedēļai kuo skaitēi,

skaitēja un skaitēja dīnu un nakti. Tad pīsacēla tāvs un

muote nu kopa un soka: «Tev, dāls, mierstūt nadevjam

nikaida montuojuma, tad tagad dūsim. Tu esi myusu

lobuokais bārns, kurs myusus atvīglvnuoji soltajā kopā.

Nyu tev dūsim treis zyrgus — vīnu saules, ūtru mēneša

un trešū zvaigžņu zyrgu.»

Tāvs vēl pīsacīja, lai pa vīnu ausi zyrgam īleiņ un pa

ūtru izleiņ uorā, tad byušūt ļūti skaisti ģērbts. Bet kad

otkon atpakaļ izlīžūt, byušūt taids pats, kai ir. Bet kad

vajadzēšūt zyrga, «tad izej, pasvilpuo un byus pi to.vis,

kuo gribēsi.»

Tai muļķis atguoja uz muojom. Bruoļi vaicoj: «Nu,

kū redzēji?»

Muļķis soka: «Nav nikuo, vēji pyuš, lopas čaukst un

cyta nikuo!»

Tymā molā dzeivuoja kēneņš, kurs gribēja sovu mei-

tu atdūt pi veira un pasacīja: «Kas dajuos pi munas mei-

tas pa stykla kolnu, tam viņa byus par sīvu!»

Gudrī bruoļi suoka šovus zyrgus baruot un sukuot,

lai tiktu pi kēneņa meitas, bet muļkīts gulēja uz cepļa.

Kad atguoja pazeimuotuo dīna braukt uz kēneņa meitu,

gudrī bruoļi laidjās ceļā, bet muļkam īdevja labeibu nu

palovom teirīt. Muļkīts pajēmja pasvilpuoja un atskrēja

viņam saules zyrgs. Muļķis dalyka labeibu pi zyrga nuo-

■sim. Tys kai pyutja un labeiba palyka teira. Tod viņš
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izleida zvrgam caur vīnu ausi un caur ūtru izleida un

puorsataisīja stolts kēneņa dāls, un laidjās juot uz kēneņa

pili. Muļķa bruoļi tikai vērās, kas te juoja par kungu.

Tys kai juoja, tai reizē pi kēneņa meitas un nūskūpstīja

tū. Tad kēneņa meita pīmīdzja viņam pi rūkas zēģeli»

spūdru kai zvaigzni, bet viņš atsagrīzja un atjuoja otkon

uz muojom. Izleida zvrgam caur ausi, zyrgu palaidja un

pats otkon uz cepļa. Atbraucja ari bruoļi un stuosta par

stoltū juotnīku, apbreinuodami viņu un zyrgu.

Pēc trejom dīnom kēneņš braukuoja ar sovim sulai-

nim un meitu pa vysu valsti meklēt tuo, kas viņu nū-

skūpstīja. ībraucja ari treju bruoļu sātā. Pi tim divim

gon zeimes nabeja, bet trešais uz cepļa gulēja un nikuo

nasacīja. Kēneņa meita īraudzīja veirīti guļūt uz cepļa

un soka, lai tys ejūt uz šeni. Bruoļi soka, ka tys asūt

muļķis. Kēneņa meita īraudzīja spūžū zēģeli uz muļķa

rūkas. Tad viņa pajēmja un aizvedja uz sovu pili. Muļ-

ķis aizbraucja ar vysim sovim zyrgim, apsaprecēja un

suoka valdīt.

29. Gudrais zyrgs.

Zemnīka sīvai bija bārns, puika. Tāvs ar muoti, kaut

beja nabogi, tūmār atvedje rogonu pabūrt, kas dālam sa-

gaidāms. Rogona pasavēra acīs un pasacīja tai: «Tys pui-

ka ir ļūti laimeigs un jis dabuos sovu laimi rūkuos, es

jam tūlaik vēl īduovynuošu lobu maziņu zyrgu, ar kuru

jis tik uotri skrīs, ka nivīns juo navarēs sakērt!»

Tad rogona aizguoja. Zemnīks suoka audzēt sovu

vīnīgū dālu. Kad dāls jau beja lels, viņam īsagribēja aiz-

braukt pameklēt sovas laimes un tai jis aizbraucja." Ceļā

jis satyka rogonu, kura īdevja jam zyrgu. Zyrgs tys be-

ja taids, ka nivīns navarēja juo sakērt, un runuoja jis
cvlvāka bolsā. Puika šādās zvrgam viersā un aizjuoja.

Juoj jis un redz, ka sēd übogs un svilpoj ar stabulīti.

Zyrgs soka puikai: «Atjem übogam stabulīti un atdūd jam

sovu kraklu!»



51

Puika tai izdarīja. Tyuleņ stabules vītā jam beja uz

placim blise. Tai jis nu redz, ka vonogs nas bolūdi. Zyrgs

jam soka: «Šaun vonogam!»

Puika tai izdarīja. Vonogs nu bailēm izlaidja bolūdi

un aizskrēja. Bolūdis pasaskatīja uz puisāna un izsvīdja

vīnu spolvu. «Pajem jū,» teicja zyrgs puikai.

Puika pajēmja un juoja tuoļuok. Pījuoj pi lela aza-

ra un tur redz, ka zvvreja nas leidaku. Zyrgs soka pui-

kai: «Šaun zvvrejai!»

Puika tai izdarīja. Leidaka izrunuoja: «Par tovu pa-

leigu, es tev kaidu reizi aizmoksuošu!» un pazuda.

Tūlaik puika vaicoj zyrgam: «Kur vēl īsim?»

Zyrgs teicja: «Juoj leidz pilei, tur dzeivoj grafs, ej

pi juo un palyudz dorba!»

Puika tai ari izdarīja. Pījuoja pi pils, īguoja īškā un

suoka lyugt dorba. Grafs, radzūt tik lobu zyrgu, pījēm-

ja puiku par zyrgu gonu. Vīnam kolpam Jezupam, tvs

napatyka, un jis suoka žāluotīs grafam. Bet grafs, ra-

dzādams tik lobu gonu, nimoz naklausēja Jezupa. Pats

grafs vysod staiguoja tik dryums, ka zyrgs puikai teicja:

«Papros grafam, kuopēc jis tik dryums!»

Puika tai izdarēja. Grafs jam atbildēja: «Es asmu

dryums tuopēc, ka mežūņi nūzoga manu sīvu un nivīns

navarēja juos man dabuot.»

Tūlaik puika aizguoja pi sova zyrga un vysu jam iz-

stuostēja, kū grafs pasacīja. Zyrgs soka: «Ej un pasok,

ka tu aizbrauksi juos meklēt!»

Puika tai izdarēja. Grafs nu prīcas soka: «Tūlaik es

tev īdūšu pusi sova monta!»

Jū dzirdēja Jezups un suoka smītīs, ka grafs, lai lo-

buok naklausa šuo puikas, kurs tikai muonej jū. Bet ari

šū reizi grafs napaklausēja Jezupa un izlaidja puiku ceļā.

Jis juoj, juoj un redz, ka stuov lels mežs un tik dziļš, ka

ni par kū navar ceļa atrast. Zyrgs soka: «Pajem stabulīti

un stabulej!»

Veras puika, ka blises jau nav, juos vītā ir stabulīte.

Jis pajēmja un suoka stabulēt. Veras: skrīn bolūdis un
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runoj: «Par tovu lobu sirdi, ka tu mani izgluobi nu vono-

ga, es tev ruodīšu ceļu leidz mežūņa muojai!»

Tai bolūds atvedja puiku leidz tai muojai. Zyrgs tyu-

leņ puorsataisēja par lauvu un teicja: «Es byušu aiz du-

rovom. Kad tu runuosi ar mežūņim, īsaklīdz vīnu reizi un

es atskrīšu!»

Puika īguoja ustobā un redz, ka grafa sīva sēd un

raud. īraugūt puiku, jei vaicoj: «Kuopēc tu atnuoci šei,

jo redzēs mežūns, jis tyuleņ nūsiss tev golvu, jo jis ir

ļūti styprs. Ej lobuok dreižuok prūjom!»

Puika jai atbildēja: «Man svutīja tovs veirs grafs, un

es bez tevis naaizīšu nu šeinis!»

Grafa sīva, dzierdūt tū, suoka vēl stypruok raudi10t

un runuoja: «Aizbēgt es ar tevi navaru, jo munas kuojas

ir pīsystas pi greidas!»

Tikkū jei tū izrunuoja, atskrēja nu ūtras ustobas me-

žūns un tyuleņ gribēja puiku nūsist, bet puika īsaklīdzja.

Lauva atskrēja ar lelu blisi un nūšuovja mežūni. Pēc tam

pajēmja jū un aiznesja jū kaut kur. Jis pajēmja grafa

sīvu, un atvedja grafam. Grafs īdevja puikai pusi sova

monta un suoka laimīgi dzeivuot ar sovu sīvu. Bet sīva

suoka skumst, ka jai cīši žāl atstuotuo mežūņa monīu.

Grafs pasacēja Jezupam, lai tys palyudz juo vuordā puiku

pastuostīt, kai var dabuot mežūņa muojas. Bet Jezups na-

pasacīja puikai un pats aizbraucja pi paragūņa pavai-

cuot ceļa. Tys jam paruodēja. Jezups aizbraucja. Jezups

redz, ka vonogs nas bolūdi. Jezups pasasmēja un braucja

tuoļuok. ībraucja jis dziļā mežā un nazyna, kur ceļa at-

rast. Atskrēja bolūds un soka: «Tai kai tu mani naizgluo-

bi nu vonoga, tu nadabuosi mežūņa muojas, ej lobuok uz

sātu.» '

Bet Jezups napaklausēja un suoka īt tuoļuok, jo ar

zyrgim braukt jis nimoz navarēja. Guoja jis, guoja, ko-

leidz vylki juo naapēdja.

Tad grafs pats izstuostēja puikai, kuo grib juo sīva.

Puika pasacēja šovam zyrgam un kad zyrgs bija ar miru.

jis teicja grafam: «Labi, es juošu!»
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«.Par tū tu dabuosi vēl pusi monta nu manis!» teicja

grafa sīva un puika aizjuoja. Meža vidā tagad stuovēja

lels azars. Puika vaicoj zvrgam: «Kū lai dora, jo navar

azara puorjuot?»

Zyrgs jam atbildēja: «Paspēlej uz stabulītes!»

Puika suoka spēlēt. Izguoja leidaka un runoj: «Pa:

tovu lobū sirdi, ka tu mani izgluobi nu zvvreja, es tev

teikšu treis vuordus, pasoki jūs, un tu byusi ūtrā pusē

azara. Pyrmais vuords: «viersā», ūtrais: «vydā» un trešais:

«dybynā!»

Puika tai izdarēja. Kai tik pasacēja puika: «viersā»,

jis ar zyrgu beja taišņi viersā yudeņam. Kad teicja: «vy-

dā», jī beja zam yudeņa, un kad teicja — «dybynā», jī

beja jau ūtrā pusē azara. Pījuoja jis pi muojas, kurā dzei-

vuoja mežūņi, pajēmja vvslobuokū montu un aizbraucia

laimīgi pi grafa. Grafs īdevja vēl jam daudz boguotības

un puika tad izauga lels, apsaprecēja ar grafa muosu un

vysi kūpā dzeivuoja tik labi, ka kotru svātdin taisīja olu.

30. Zyrgs par paleigu.

Vīnā kēnestī dzeivuoja divi veči: veirs un sīva. Viņim

beja vāca ķēve. Ni sīvai beja bārnu, ni ķēvei kumeļu.

Reizi vecis nūguoja uz tuoleju pilsātu un nūpierka uobuļi.

Atsagrīzās muojuos, jis puorgrīza uobuļi pa pusei un vīnu

pusi īdevja sīvai, ūtru ķēvei. Par kaidu laiciņu vīnā dīnā

sīvai dzyma dāls un ķēvei kumeļš. Obeji auga pa stun-

dem un pa minūtēm, auga skaisti un stypri. Veči atdevia

dālu školā. Puisāns beja ļūti gudrs un muocīšonuos jam

veicjās par vysim lobuok. Cyti bārni pavīdēja un dusmēs

gribēja jū pīkaut, bet jis kam tvers aiz auss, tam auss

nūst; kam aiz daguna, tam daguns nūst. Taida puisāna

izzaturēšonuos sacēla pret jū na tikai cytus skolānus, bet

ari jūs vacuokus un rogonas. Rogonas gribēja jū nūnuo-

vēt.

Reiz atīt rogona uz juo muoti un soka: «Jo tu nanū-

nuovēsi sovu dālu, tad jis nūnuovēs tevi.»

«Bet kai lai es jū nūnuovēju?» atbildēja vecīte.
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Rogona jai īdūd kaidu ādamū, kuru pisoka vecītei īdūt

šovam dālam, kad jis sastdīn atsagrīzīs nū skolas. «Kai

tikkū dāls saēss šū ādamū, tvuleņ nūmiers.»

Rogona aizīt, bet vecīte gaida, kod dāls atsagrīzīs.

Atīt sastdīna, puisāns atīt uz sātu. īdams caur kļāvu, jis

izdzierda, ka zyrgs īsuocja stvpri bubinēt. Nikod tai zyrgs

nabeja bubinējis. Puisānam šis pasaruodījās sovaidi un

jis īguoja klāvā un jautuoja: «Kas tev, zyrgs, vajadzīgs,

voi tu naesi ēdis, voi naesi dzēris?»

«Na, saimnīk», atbild zyrgs, «es asmu padzēris un pa-

ēdis, bet es bubinēju tuodēļ, ka tevi gaida nuove. Atguoja

rogona uz tavu muoti un teicja: «Jo tu nanūnuovēsi sovu

dālu, tad jis nūnuovēs tevi». Tova muote apsajēma tevi

nūnuovēt, Rogona jai īdevja taidu ādamū, jo tu tū apēssi,

tu nūmiersi. Bet tu tuo ādamuo naēd!»

Atsasveicynuojis ar sovu zyrgu, puisāns īīt ustobā.

Muote, īraudzējuse dālu, īsuoc pyulētīs un gotovēt dālam

kū uzkūst.

«Tu jau, dēliņ, esi par nedēļi nuvuordzis, izkaltis. Ēd,

kū Dīvs ir devis, es tev asmu šū tū īguoduojuse.»

Dāls atsasāst aiz golda, īsuoc ēst un radz, ka jam muo-

te dūd taidu lobu ādamū, kaida jis vēl nav ēdis. Puisārs

naād šuo ādamuo, bet paēdis sausu maizi, aizīt uz škoiu.

Skolā jis muocuos vēl lobuok, ir pats pyrmais cytu vydā.

Atīt rogona uz vecīti un vaicoj: «Nu kas, voi nūnuo-

vēji sovu dālu?»

«Nā!» atbild vecīte, «jis nagribēja ēst šuo ādamuo».

«Aha, es tev sacīju, ka tevi dāls pyrmū nūnuovēs. Bet

es tev gribu paleidzēt. Ādamū jis vēl varēja naēst, bet es

tev dūšu kraklu leidzīgi cytim. Kai jis jū tikai apvilks,

tyulīt nūmiers.»

Rogona, atdavuse kraklu, aizguoja.

Vecīte otkon gaida dālu. Atīt sastdīna, puisāns īt uz

muojom. Un tikai jis pīīt pi kļāva — dzierd: jā — juo
lobais zyrgs otkon bubinej un bubinej vēl cīšuok.

Jis īt klāvā un vaicoj zyrgu: «Kuo tu, zyrgs, bubinej,

voi tu naesi ēdis, voi naesi dzēris?»
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«Na, saimnīks, es asmu paēdis un padzēris un bubi-

nēju tuodēļ, ka tevis gaida nuove. Otkon bija pi tovas

muotes rogona un lyka tevi nūnouvēt. Jei tovai muotei

īdevja taidu kraklu, kuru, kad tu apvilksi, tad tyulīt nū-

miersi, bet tu tuo krakla navelc!»

Ustobā jū sateik muote, kura īraudzējusi sovu dālu,

īsuoc vaimanuot: «Vai, mīļū dēliņ, tu esi tai nūvuordzis

par nedēlis laiku, apaudzis ar nateireibu. Tev es tuodēļ

asmu izkurinuojuse pierti, lai tu nūsamozguotu, un ari iz-

šuvu jaunu kraklu. Jem, dēliņ, velc jū un nosoj vasals!»

Dāls najem kraklu, bet uz pierti aizīt ar vacū, un nū-

samozguojis, apvalk tūpat pīsveidušū malnū kraklu.

Pyrmdīn dāls otkon aizīt uz školu. Tagad jau dāls un ku-

meļš ir pilnīgi leli, skaisti, stypri. Jauneklis tik gudrs, ka

jam pavidej vysi školāni. Bet aiztikt ari nikas jam na-

dreikst.

Uz vecīti atīt rogona un vaicoj: «Nu saki, voi nūnuo-

vēji dālu, vai nā?»

«Nā!» atbildēja vecīte.

«Es tev tai nūsacēju, ka jis pyrmū tevi nūnuovēs. Nu

nikas, pajem ari zīpu gobolu, tad jis nikai nanūsagrīzīs

nu nuoves izkaptis. Tikai verīs, atdūd, cytaidi jyusus ar

veci gaida nuove.» Atdavuse zīpes un pīklīdzuse, rogona

aizīt.

Vecīte gaida dāla. Atīt sastdīna, jauneklis īt uz sātu.

Tikai jis pīīt pi kļāva, kai zyrgs otkon suoc bubinēt un

bubinej vēl cīšuok nakai agruok. Jauneklis īīt klāvā un

vaicoj zyrgam: «Kuo tu, muns zyrgs, bubinej, kuo tev

tryukst, voi tu naesi ēdis, voi naesi dzēris?»

«Nā, saimnīks, es asmu paēdis un padzēris, man vysa

pīteik, bet es bubinēju tuodēļ, ka tevis gaida nuove. At-

guoja rogona un otkon tavai muotei īdevja zīpes. Jo tu

ar viņom mozguosīs, tad tev nuove. Tu tuos zīpes tikai

pajem, bet mozguotīs nasamozgoj.»

Jauneklis īīt ustobā un muote otkon vaimonoj un

pyulējās: «Vai dēliņ, kai tu nūvuordzis, nateirs palicis!

Jem te zīpītes un pasamozgoj, tad byus lobuok.»
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Dāls pajem zīpes, bet nasamozgoj. Puordzeivuojis

svātdīnu, jis otkon aizīt styprs, vasals uz školu. Skolā

muocīšonuos īt vēl lobuok. Jis palīk vēl skaistuoks un

stvpruoks.

Rogona otkon īt uz vecīti un vaicoj: «Nu, voi dālu nū-

nuovēji, voi nā?»

«Nā!» atbild vecīte, «jis ar tom zipem nagribēja

mozguotīs.»

«Redz, es sacīju, ka jvusus dāls pyrms nūnuovēs, na-

kai jyus jū. Tagad gon es zynu, kas jū gluob. Tū vysu

dora jvusu zyrgs, kas baruojas klāvā. Zyrgs jam izstuosta

vysus jyusu nūdūmus. Tuodēļ, lai varātu nūnouvēt jū,

pyrms vajadzīgs nūnuovēt zyrgu.»

«Bet kai lai es jū nūnuovēju? Jis naatļaus sovu zyrgu

nūnuovēt», atbild vecīte.

«Es tevi pamuocīšu!» rogona teicja: «Tu palīc slyma

un guli gultā. Tovs veirs lai sēd pi tovas pīgalvis. Kad

atīs jis, tad pastuosti, ka asi cīši navasala un ka uorsts ir

teicis, ka šū naveselību var izzuolēt tikai ar tū, ka dzei-

vam zyrgam izrautuo sirds tyktu uzvuorēta un dūta sly-

majai. Jis jau puoruok jyusus žāloj, lai līgtu zyrga sirdi

sovai muotei juos veselības dēļ.»

Kai sacīts, tai izdarīts. Atīt sastdīna. Jauneklis īt uz

muojom. Jis vēl nadaguojis leidz klāvam, pa lelu gobolu

dzierd, kai juo zyrgs īsuoc stypri bubinēt, stypruok nakai

pyrmuos reizes. Pīguojis pi kļāva, jis īīt īškā un vaicoj

zyrgam: «Kuo tu, muns zyrgs, bubinej?»

Un atbild jam zyrgs vēl skumīguok nakai cytom rei-

zēm: «Es asmu lelas nalaimes nūspīsts, kura myusus obe-

jus gaida. Rogona atguojuse izstuostīja tovai muotei, ka

tevi gluobt paleidzu es, un lai tevi nūnuovētu, vajadzīgs
pyrms nūnuovēt mani. Lai šū izdarītu, jei pīmuocīja tovu

muoti, lai jei apsamatas par slymu, un tik slymu, ka itkai

nadreikstātu nu gultas pasacelt. Lai jei palyktu vasaļa,

vajadzīga dzeivam zyrgam izrautuo sirds. Ar šū jei grib

nūnuovēt mani, pēc tam ari tevi. Redzi, saimnīks, myusus

obejus gaida nuove. Tev juodara, kū es tev teikšu. Kad

tu īīsi ustobā un redzēsi muoti uz nuoves gultas, kura
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lyugs tevi munu sirdi, tad tu palyudz, lai tev pēdējū reizi

atļaun uz manis apjuot treis reizes ap sovu muoju vysā

vacūs tāva bruņuotā apģērbā. Tu tadpajem sadlus, īmovus,

vacuo tāva zūbynu, jī tev tū atļaus. Sasadluo mani, ap-

ģērb sev bruņi, apjuoj divi reizes ap sovu muoju, tad pīej

pi gaņku un atsasveicynoj ar sovim vacuokim un pasateic

jim par lobu audzynuošonu Pēc tam īlein man pa vīnu

ausi vydā, pa ūtru uorā un mes alzjuosim stypri, vasali.»

Kai sacīts, tai izdarīts. Kad jauneklis īgaoja ustobā,

jis atrūd muoti guļūt navasalu. Tāvs osoruos sēdēja pi

juos gultas. Vacī runuoja, kai beja rogona lykuse. Nūsa-

klausījīs vacuoku, dāls, runuoja: «Mīļi vacuoki, es tai cīši

mīluoju sovu skaistū zyrgu un tagad man ar viņu ir juo-

saškir. Atļaunīt pēdējū, reizi vacūs tāva bruņuos apji.ot

ap sovu sātu, tad es jau ar vacūs tāvu zūbynu

jam sirdi.»

Veči atļuovja šovam dālam šū darīt. Sasadluojis uz-

tycamū zyrgu, jauneklis apjuoja divi reizes ap muoju un

tad, pīguojis pi gaņku, atsasveicynuoja ar vacuokim. Jis

īleida pa vīnu ausi vydā, pa ūtru uorā, palyka vēl dai-

ļuoks un stypruoks. Tad izzasēdās sadlūs un azzalaidēs

prūjom, tai kai nivīns naredzēja un nodzierdēja.

Ilgi skrēja viņi augšuok tyuču, zamuok zvaigžņu, ko-

leidz beiguos nūsalaidja lelūs kluonūs. Tai jī ilgi dzei-

vuoja šimūs kluonūs.

Puorgulējis kaidu nakti, jauneklis pasamūda un aiz-

guoja maklātu kaidu dzeivuotuoju. Ilgi jis guoja, koleidz

beiguos tyka lelā pilsātā, kur jis sev dabuoja dorbu un

ēdīnu.

Bet reizi, kad jis reitā guoja uz dorbu, īraudzēja sku-

mīgu pilsātu. Vys beja nūkluots ar mainu drēbi, vysi beja

skumīgi. Jauneklis izdzierda, ka pilsāta skumīga tuodēļ,
ka kēneņš reitā vad sovu vacuokū meitu uz tyltu čyuskom

apāstu. Tai jau beja juodara, lai gon kēneņam ļūti žāl

beja sovu meitu. Jis sūlēja tam, kas izsorguos juo meitu,
daudz monta, pus kēnestis. Dzierdēja, ka sorguot izzasau-

eīs tikai vīns kēneņa dāls, kurs gribēja precēt šū kēneņa

meitu.
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Atguojis uz kluonim, jauneklis vysu šū izstuostīja šo-

vam zvrgam. Bet pats beja skumīgs. īraudzējis saimnīku

skumīgu, zyrgs sacīja: «Nabādoj, saimnīks, ej un mīrīgi

atdusi. Reits byus gudruoks par vokoru.» Reitā septiņuos

stundēs zyrgs izmūdynoj saimnīku.

Jauneklis īlein pa vīnu ausi īškā, pa ūtru uorā un

puorsavērš vēl par daiļuoku un stypruoku veiru, un sēdīs

uz zyrga, aizskrīn uz tyltu. Ar saules lāku kēneņš jau go-

tovējās aizvest sovu vacuokū meitu uz tyltu čyuskai.

Tyka sajyugti četri zyrgi, kuri beja nūkluoti ar malnim

dečim, ari vysas muojas beja maini kruosuotas. Kēneņa

meitu pavadīja ar muzyku, skumīgu maršu. Uz tylta jū

atstuoja vīnu, jo kēneņa dāls ar sorgim, kuri beja apsa-

jēmušīs sorguot, beja saleiduši pa kuorklim. Uz klajuma

kaidā attuolumā stuovēja tikai vīnkuorši karaveiri. Šimā

laikā tyltam tuvuojās myusu varūnis. Radzādams, ka vysi

sorgi ir nūsaslāpuši kryumūs, jis devjās tur. Kam cierš

vīnu reizi ar puotogu, tam sveita cauri; kam cierš divi

reizes, tam uoda cauri. Pats jis pīīt pi kēneņa meitas, sa-

sasveicinuojas un īsuoc gaidīt čyuskas.

Par nalelu laiciņu jī izdzierd, ka zeme vīn reib, kai

čyuska skrīn. Bet vēl par verstu jei jau klyup pi zemes.

Paklupuse jei runoj tai: «Kas te dreikst pret monim ka-

ruot? Es zynu, ka ir styprinīks, kurs ar manim varātu

spākuotīs, bet tys ir tuoļi cytuos moluos.»

Tad čyuska ceļas un laižas uz kēneņa meitu, lai ap-

reitu dzeivu. Storp jaunekli un čyusku īzasuoc brīsmeigs

kars. Ilgi jī ceinījas, jau zaudē spāku. Bet jaunekļam lu-

bās atcierst tikai vīnu golvu, palīk vēl divējas. Jī sytās

tuoļuok, ka gaiss jaucās ar zemi. Sajēmis lelu spāku, jis

nūcierš ūtru čyuskas golvu. Palīk vēl vīna, un jī spākuo-

jas vēl stypruok, ka vysapleik aptymst nu lelu putekļu.

Jis pajem parūcīguok vacuo tāva zūbynu un ar lelu spāku

atcierš trešū golvu, bet atcierstuos vītā izaug jauna. Tikai

dipdasmitā reizē atcierstuos golvas vītā pārsaruoda gunī-

gas mēles, kuras izzūd palnūs. Tai styprinīks uzvar treju

golvu čyusku un izgluob kēneņa meitu.
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Ilgi lvudzās kēneņa meita, lai jis brauc jai leidza, juo

tāvs jū apbēršis ar zaltu un atdūšis puskēnestis, bet styp-
rinīks nabraucja. Atciertis vysom trejom golvom mēles

un atvēlis milzeigu akmeni, jis nūglobuoja juos zam tuo

akmeņa un pats aizguoja uz kluonim, kur gulēja treis dī-

nas un treis naktis.

Kai tikai tyltu atstuoja styprinīks, kēneņa dāls pī-

skrējis pi čyuskas, ilgi vēl šaudīja un kopuoja jū ar zū-

bynu. Beiguos jis pībaidīja kēneņa meitu, lai jei runuotu,

ka jis jū izgluobja. Tai jī ar vysim viersnīkim aizbraucja

uz kēneņa gavilādami un prīcādamīs.

Par kaidu laiku styprinīks otkon atīt skumīgs uz

kluonim pi zyrga.

«Kas tev, saimnīk, kait?» jautoj zyrgs.

«Kai man nabāduot?» atbild jauneklis, «jo reitu kē-

neņš vad čyuskai uz tyltu sovu vyduškū meitu. Vysa pil-

sāta vīnuos bāduos. Kēneņš gluobējam izsūlējis daudz

monta: sovu meitu par sīvu un pus kēnesti. Atsasaucīs

otkon tikai vīns kēneņa dāls.»

«Naskumsti, nabādoj!» atbild zyrgs. «Ej atdusi, reits

byus gudruoks par vokoru.»

Jauneklis nūīt gulātu, bet zyrgs stuojas uz vakts.

Reitā septiņuos zyrgs izmūdynoj jaunekli. Jis pa vīnu

ausi īškā, pa ūtru uorā un palīk vēl skaistuoks un styp-

ruoks. Pajēmis zūbynu un īsasēdīs sadiūs, jis aizskrīn uz

tyltu. Šimā reitā piļsāta beja nūgrimuse vēl leluokuos

skumēs. Kēneņš vedja sovu vyduškū meitu čyuskai uz

tyltu. Uz tylta kēneņš meitu atstuoja vīnu, jo vysi sorgi

beja saleiduši kuymūs, tikai tuolumā uz klajuma stuovēja

karaveiri. Styprinīks īraudzējis sorgus kryumūs, devjās

tur: kam dūd ar puotogu vīnu reizi, tam sveita cauri;

kam syt ūtru reizi, tam uoda cauri. Jis pīīt pi kēneņa

meitas, un pazemīgi sasasveicvnuojis, īsuoc gaidīt čyusku.

Par divi versti jau dzieržams, kai čyuska ar sešom

golvom skrīn, ka zeme reib. Vērsta tuolumā čyuska klyup

pi zemes un runoj tai: «Kas ar manim te dreikst spākuo-

tīs? Es zynu, ir lels styprinīks, bet jis dzeivoj tuoli cytuos

moluos.»
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Čvuska jau dūdās kēneņa meitai viersā, lai dzeivu ap-

āstu.

īsasuoka brīsmeiga kaušonuos. Divējas golvas jau ty-
ka atcierstas, kad styprinīks jau beja nūkusis. Kad nū-

cierta pīktu golvu, obejim jau spāki guoja uz zudumu.

Jaunekļam beja gryuši atsapyust. Bet styprinīks tūmār

spākuojās un vēl ar leluoku sporu un čyuska jau zaudēja

sastū golvu, bet juos vītā izauga vēl jauna. Tikai pēc

divpadsmituos golvas čyuska nūsaskratījās un nūbeidzuos.

Jauneklis atcierta vysom golvom mēles un nūglobuoja

zam akmeņa. Ilgi kēneņa meita lyudza jū braukt ar jū

uz kēneņu, bet jis atsacīja, un uzsēdēs uz zyrga, otkon

aizskrēja uz'kluonim, kur jis aizmyga ar stvprinīka migu.

Kad aizjuoja styprinīks, atguoja kēneņa dāls, kurs

apsajēmja sorguot, un pīskrējis pi čyuskas, ilgi vēl ko-

puoja un meja jū zam kuojom. Pēc tam pībaidējis ķēriena

meitu runuot, ka tikai jis jū izgluobis, prīcuodamis un

spālādami aizbraucja pi kēneņa.

Reiz otkon jauneklis skumīgs atsagrīž pi sova zyrga

kluonūs.

<Kuo tu, saimnīks, taids skumīgs, kas tev kait?» vai-

coj jam zyrgs.

«Kai man nabāduot?» atbildēja jauneklis. «Visa pil-

sāta sleikst osoruos. Reitā ķēniņš vad uz tyltu čyuskai

sovu jaunuokū meitu, pošu skaistuokū vysā kēnestī. Kē-

neņš gluobējam ir izsūlējis vysu kēnesti un sovu meitu

par sīvu. Bet vysuos kēnestīs atsaroduos tikai vīns kēneņa

dāls, kurs apsajēmja sorguot šū skaistuli.»

«Nabādoj, saimnīks! Ej lobuok atdusi. Reits gud-

ruoks par vokoru.»

Jauneklis atsagulst, bet zyrgs stuojas uz vakts. Reitā

septiņuos jis izmūdynoj saimnīku. Jauneklis īlein pa vīnu

ausi vydā, pa ūtru uorā un palīk vēl stypruoks un skai-

stuoks. Pajēmis vacuo tāva zūbynu un īzasēdis sadlūs, jis

aizskrīn uz tyltu.

Vēl ar leluokom bādom pavadēja kēneņš sovu jau-

nuokū meitu. Uz tylta kēneņa meitu atstuoja vīnu, jo

vysi sorguotuoji tyulīt nūsaslēpja kryumūs, un tikai ka-
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raveiri tur tuoļuok stuovēja klajumā. Tymā laikā uz tylta

nūsalaidja jauneklis styprinīks. īraudzējis sorgus kryu-

mūs, jis devjās tur: kuram cierta ar puotogu vīnu re;zi,

tam sveita cauri; kuram ūtru reizi, tam uoda cauri. Jis

sasasveicvnuoja ar kēneņa meitu un īsuocja gaidīt čyus-

ku. Jau treju verstu tuolumā beja sadzieržama čyuskas

skrīšana. Divēju verstu tuolumā čyuska klupa pi zemes

un runuoja: «Kas te dreikst ar mani spākūtīs? Es zynu

styprinīku, bet tys ir tuolejuos moluos.»

Pasacāluse jei laidās uz tū vītu, kur atsaroda kēneņa

meita, lai jū nūreitu dzeivu. īsasuocja lela spākuošonuos.

Zeme juka ar gaisu, vvsapleik reibēt reibēja. Šai čyuskai

beja divpadsmit golvu. Nu juos šņuokšonas kūki lūcējās

kai vātrī. Ilgi jī ceinējuos, cikom beiguos ar smogim cier-

tīnim styprinīks nanūcierta pēdējūs četras golvas. Bet

pēdējū četru golvu vītā izauga otkon četras. Kad beiguos

stvprinīks divpadsmitū reizi nūcierta šuos četras golvas,

tad tikai čyuska aizzakruocja un salyma pi zemes. Ap-

ciertis čyuskas mēles, jis juos globuoja zam tuo pat ak-

meņa, kur agruok globuoja, un pats pīguoja pi skaistuos

kēneņa meitas.

Ilgi lvudzjās kēneņa meita un prasīja jū braukt pi

kēneņa, bet tikai beiguos jis beja ar mīru. Kēneņš beja

sagotovuojis lelu boguotu maltīti. Cikom jī atsagrīzjās pi

kēneņa, tur jau beja sabraukuši treis kēneņa dāli un ga-

vilēja sovu uzvaru. Kēneņš apsūlēja jim sovas meitas un

daudz monta. Tikai ar styprinīka atbraukšonu jī palvka

skumīguoki, bet pasadūt nagribēja. Jī pīrunuoja kēneņu,

lai gon vysas juo meitas līcynuoja, ka gluobējs ir šis jau-

neklis styprinīks. Pēdējā brīdī, kad jau kēneņš gribēja

dūt sovu svētību sovom meitom ar kēneņa dālim, jau-

neklis uzrunuoja kēneņu: «Atļaunit, kēneņ, es gribātu

redzēt, ar kū šī varūņi varātu aplīcynuot, ka jī izgluobja

jyusu daiļuos meitas. Bet es tū varu, jo atļaunīt, pīruodīt

tyulīt.»

Tad jī vysi guoja uz tū milzu akmeni, kur jauneklis

!:eja globuojis čvusku mēles un tuos paruodīja kēneņam.

Tad kēneņš padzyna tūs kēneņa dālus, kuri caur malim
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gribēja īgyut juo meitas. Bet stvprinīkam atdevja vysu

sovu kēnesti un sovu jaunuokū meitu.

31. Putnys par paleigu

Viņam ķēniņam beja dāls, un tys dāls beja krūplis.

Tāvs nazynuoja, kai nu dāla tikt vaļā, un sadūmuoja jū

apprecēt. Bet dāls par tū nikuo nazynuoja. Jis, byudams

krūplis, nimoz nadūmuoja par taidom lītom, bet kotru

dīnu guoja uz bazneicu lyugt Dīvu, un taipat muojuos ti-

kai Dīvu lyudza. Tāvs gon zynuoja, kaids ir jam dāls, bet

tūmār kai sadūmuoja, tai padarēja.

Vīnā dīnā saguoja daudz meitu, nu kurom dālam va-

jadzēja izmeklēt sev sīvu. Viņas vysas, sādādamas usto-

bā, runuoja.

«Es atnuoču juo naudas dēļ,» soka vīna nu meitom.

«Bet jo jis mani izmeklēs, es tyuleņ pajemšu jo mon-

tu un aptrucēšu tū krūpli,» teicja ūtra.

Tai kotra meita ar smīklim runuoja par kēneņa dālu.

Blakus ustobai beja ari kēneņa dāla ustobā un jis, vysu

tū dzierdādams, suoca rauduot un nazynuoja, kū jam da-

rīt. Viņam beja dusmes uz tāvu un uz sevis, tūmār jis

nūdūmuoja izbēgt caur lūgu un kaut kur aizbēgt nu taida

kauna. Kai sadūmoja, tai padarīja.

Kad jis beja duorzā un nazynuoja, kur īt, īraudzēja

uz sova plača mozu putniņu, kurs jam pasacīja: «Ej pa

lelū ceļu, tur sev laimes dabuosi un nu vaina aizbēgsi!»

Dāls paklausīja un aizguoja meklēt laimi. Tai īt jis

dīnu, īt nakti, beidzuot daguoja pi ustabiņas un dūmoj,

vai īt īškā, vai na. Ēst gribējās un atsapyust ari vaja-

dzēja. Te pīskrēja tys pats putniņš un teicja: «Ej un

puorguli nakti, te dzeivoj lobi ļaudis!»

Jis otkon paklausīja putniņam un īguoja ustobā. Tur

dzeivuoja vecīts ar sovu meitu. Meita beja cīši smuka.

Kēneņa dāls, tū radzūt, nimoz nadūmuoja, ka jei īs dzei-

vuot pi taida krūpļa, un puorgulējis nakti, otkon sasatai-

sīja īt. Bet kas par breinumu beja, kad šei meita suoka

lyugt, lai jis vēl palīk padzeivuot ar jim. Dūmuoja sevī
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krūplis, vai palikt, vai na, un otkon caur lūgu atskrēja

tys možais putniņš un teicja: «Palīc!»

Jis vēl palyka. Meita beja ļūti jautra, krūpļam ari

beja labi uz sirdis un jis pavaicuoja tāvam: «Kuopēc

jyusu bārns tik prīceigs? Es sovā myužā nikod nabeju tik

jautrs un nivīna cvlvāka naradzēju tik prīceiga, kai jyusu

meita!»

«Tuopēc,» atbildēja tāvs, «ka boguotam cylvākam

nauda un monts nadūd mira un viņam baist, ka kas jū

naatjemtu; bet kas bēdeigs, tys var prīceigs byut, jam

nava nikaidas bailes un viņa prīcas nivīņs navar atjemt,

kai tik vīnīgais Dīvs!»

Krūplis suoka tai rauduot, ka tāvam palyka juo žāl

un jis teicja: «Ja tu, dāls, gribi dzeivuot tai, kai mes

dzeivuojam, jem munu meitu sev par sīvu un dzeivuosim

te leidz pašai nuovei!»

Ķēniņa dāls nūkrīta ceļūs un skūpstīdams rūkas vā-

cam tāvam, atbildēja: «Jā, es gribu palikt te, jo radžu, ka

te ir muns eistais tāvs, kurs grib tikai lobu šovam dā-

lam!»

Tai ķēniņa dāls palyka dzeivuot leidz tam laikam,

cikom sataisīja kuozas. Kad jis ar meitu aizbraucja uz

bazneicu lauluotūs, ķēniņš dabuoja zynuot tū, sasadusmuo-

ja un aizsyutīja šovus sulaiņus aizdadzynuot ustobu, kur

dzeivuoja juo dāls. Kad dāls ar sovim braucja uz sātu,

atskrēja otkon mozs putniņš un teicja jam: «Tova ustobā

aizdadzynuota, braucit tagad pa šū ceļu, tur byus lela

pils! Ej it tur un dzeivuojit laimīgi, jo Dīvs jums tū iz-

darīja!»

Tāvs ar meitu vēl nagribēja ticēt, bet ķēniņa dāls

teicja: «Jā, tys iz cytas zemes putniņš, brauksim tur, kur

jis mums teicja!»

Un viņš aizbraucja. Cik tur vajadzēja braukt, bei-

dzūt dabraucja pi lelas smukas pils un palyka tur dzei-

vuot laimīgi un sadarīgi.
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32. Zalta putnys.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri, bet trešais

muļkīts. Viņi dzeivuoja boguotā muojā. Pi muojas beja

uobuļu duorzs, kurā, storp eytom uobeļnīcom beja arī vī-

na zalta uobeļnīca. Kotru nakti nu zalta uobeļnīcas zuda

pa vīnam uobuļam. Tad tāvs sacīja sovim dālim: «Ejit

un vaktējit katrs sovu nakti zalta uobeļnīcu!»

Pyrmā vokorā nūguoja vacuokais dāls un reitā, at-

guojis uz ustobu, sacīja tāvam: «Vysu nakti sorguoju, bet

zalta uobuļu zagļa nasagvvu!»

Ūtrā vokorā aizguoja vyduskais un taipat, atguojis

reitā uz ustobu, sacīja tāvam: «Vysu nakti sorguoju, bet

zalta uobuļu zagļa nasagvvu!»

Trešā vokorā juoīt trešajam bruoļam — muļkīšam.

Muļkīts, īdams uz uobuļu duorzu, pajēmja leidza odotas,

pīspraudja sovuos drēbēs un aizguoja. Tai sēd muļkīts

uobuļu duorzā un gaida. Ap pusnaktīm jam suoka īt brīs-

mīgi mīgs. Jau muļkīts gribēja atsagult, bet īspraustuos

odotas dyurās mīsā un jis nikai navar aizmigt. Pašuos

pusnaktīs atskrēja zalta putniņš, nūruovja vīnu zalia

uobuļi un aizskrēja. Muļkīts gribēja putniņu sagyut, bet

navarēja, beja par augši. Izausa dīna. Muļkīts atguoja

uz ustobu un stuosta tāvam: «Vysu nakti sorguoju un re-

dzēju, ka myusu zalta uobuļus zūg zalta putniņš. Es gri-

bēju jū sagyut, bet nasagyvu, beja par augši!»

Tāvs syutīja dālus meklēt putniņu, kurs zūg zalta

uobuļus. Tāvam beja treis zyrgi: divi lobi, bet trešais

nalobs. Gudrī bruoļi pajēmja lobūs zyrgus, muļkīts slyk-

tū, un laidjās vysi treis bruoļi ceļā. Tai juoja, juoja vysi

treis un pījuoja pi kristceļim, nu kurīnes guoja treis ceļi.

Kristceļūs beja treis stūlpi. Uz pyrmuo stūlpa beja rak-

stīts: «Jo juosi pa itū ceļu, pats byusi paēdis, zyrgs

naēdis!»

Uz ūtra stūlpa beja rakstīts: «Jo juosi pa itū, pots

byusi naēdis, zvrgs paēdis!»

Un uz trešo stulpa beja rakstīts: «Jo juosi pa itū ce-

ļu, vylks zyrgu apēss!»
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Gudrī bruoļi aizguoja vīns pa vīnu ceļu, ūtrs — pa

ūtru. Muļkīšam beja juojuoj pa tū ceļu, uz kura beja
rakstīts: «Jo juosi pa itū ceļu, vylks zyrgu apēss!»

Muļkīts aizjuoja aiz pyrmuo kolna un īraudzēja vyli-

ku. Tad muļkīts vīgli nūkuopja nu zyrga un laidjās īt

kuojom, bet vylks pīskrēja pi zyrga un apēdja. Sadū-

muoja vylks paprasīt guojējam, kur jis īs. Tad vylks pī-

skrēja pi muļķīša un vaicoj: «Kur tu īsi, muļķīt?»

Muļkīts jam atbildēja: «Es īšu meklēt tuo zalta put-

niņu, kurs mums kotru nakti zalta uobuļus zūg!»

Tad vylks sacīja: «Sēstīs man mugurā, es zynu, kur

zalta putniņš dzeivoj!»

Muļkīts sāduos vylkam mugurā un vylks nūnesja jū

uz ūtru kēnesti pi vīnas pils un soka: «Ej īškā un jem

putniņu, bet tikai najem būrīša. Kad jemsi būrīti, zvoni

zvanīs un tevi sagyus!»

Muļkīts īguoja īškā, pajēmja putniņu un gribēja jemt

būrīti, bet te zvoni suoca zvanīt, muļķīti sagvva un nū-

vedja pi ķēniņa. Ķēniņš teicja: «Ūtrā kēnestī ir skaists

zyrgs, atved tu jū man un tad es tev atdūšu putniņu un

būrīti!»

«Labi!» atbildēja muļkīts, aizguoja uz sovu vylku un

pastuostēja vysu vylkam. Vylks soka: «Sēstīs mun mu-

gurā, es tevi aizvesšu uz tū kēnesti!»

Muļkīts sāduos vvlkam mugurā un vylks aiznesja jū

uz ūtru kēnesti pi vīnas pils. Tad vylks soka: «Ej īškā

un jem zyrgu, bet najem īmavu!»

Muļkīts īguoja stallī un dūmoj: «Kai man pajemt

zyrgu bez īmavim?»

Muļkīts pajēmja zyrgu aiz īmavim un gribēja vest

uorā, bet te suoca zvanīt zvoni, muļķīti sagvva un nū-

vedja pi ķēniņa. Ķēniņš teica: «Ūtrā kēnestī ir meita, sēd

aiz galda un roksta. Tur gluozes lejas nalejamas un dze-

ras nadzeramas. tur putniņš skraida pa pukem un muzyka

spēlej naspēlējama. Atved man tū meitu, tad es tev at-

dūšu zyrgu!»

«Labi!» pasacīja muļkīts, aizguoja pi vylka un izstuo-

stīja, ka ķēniņš lyka jam atvest tū meitu, kura ūtrā ķē-
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nesti sēd un roksta. «Tur gluozes lejas nalejamas un

dzeras nadzeramas, tur putniņš skraida pa pukem un mu-

zyka spēlej naspēlejama.»

Vylks soka: «Sēstīs mun mugurā un es tevi aizvesšu

uz turīni!»

Muļkīts sāduos vylkam mugurā un vylks nūnesja

jū uz tū kēnesti pi ķēniņa pils. Ķēniņam beja vajadzīgs

duorznīks. Muļkīts īguoja pi kēneņa un pasajēmja pi juo

par duorznīku. Tai muļkīts palyka pi ķēniņa par duorz-

nīku. Pa tū duorzu staiguoja kēneņa meita. Dreiži vīn

muļkīts ar kēneņa meitu suoka sasarunuot un īsamīluoja

vīns ūtrā. Ķēniņa meita ļūti mīluoja muļķīti, jo jis beja

smuks. Paguoja kaids laiks un ķēniņa meita sasarunuo-

ja ar muļķīti braukt prūjom nu ķēniņa. Ķēniņa meita

lyka kolpim aizjyugt četrus zyrgus lobūs rotūs, salyka

rotūs sovas spēles, montu, putniņu, sāduos paša ar muļ-

ķīti īškā un brauc uz tū kēnesti, kur ir zyrgs ar zalta un

sudobra spolvom. Ceļā jī satyka vylku un vysi treis nū-

braucja uz turīni, kur beja lobais zyrgs. Te vylks puor-

sataisīja par ķēniņa meitu ar spēlēm, gluozem un putni-

ņu. Tad vylks teica: «Tagad īsim pi ķēniņa un tu mani

atdūsi par zyrgu, bet kad tev manis vajadzēs, pasoki:

«Kur esi, muns vilciņš?» un es byušu kluot pi tevis!»

Muļkīts ar vylku, kurs puorsataisīja par ķēniņa mei-

tu, īguoja pi ķēniņa, pajēmja zyrgu, vylku atstuoja un

aizbraucja prūjom ar ķēniņa meitu un duorgū zyrgu.

Pībraucja pī tuo ķēniņa pils, kurā beja zalta putniņš.

Žāļ muļkīšam vest zyrgu un atdūt ķēniņam par putniņu.

Te jis īguoduoja vylka vuordus un soka: «Kur esi, muns

vilciņš?»

Vylks beja kluot, puorsataisēja par zyrgu un īguoja

pi ķēniņa. Muļkīts pajēmja putniņu, bet vylku atstuoja.

Tagad muļkīts brauc uz sātu ar ķēniņa meitu, duorgū

zyrgu un zalta putniņu. Ceļā pi viņim pīskrēja vylks un

jī vysi pībraucja leidz tam kalniņam, kur vylks apēdja

muļķīša zyrga. Vylks soka: «Tagad myusim juosašķir,
bet tu, muļķīt, naaizmiersti manis ni prīcā, ni bāduos!»
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Tad jī atsasvaicvnuoja un izzaškeira. Muļkīts ar

vysu sovu montu pībrauca pī tim kristceļim, kur nazkod

vysi treis bruoļi izzaškeira, un tagad taišņi vysi treis ot-

kon sasatyka. Palyka vacuokī bruoļi skaudeigi, jo viņam

nabeja nikuo, bet muļkīšam beja daudz monta. Sasaru-

nuoja vacuokī bruoļi nūkaut muļķīti. Ceļš guoja pa upes

krostu. Vacuokī bruoļi nūkova muļķīti, sagraizīja go-

bolūs un aproka upes krostā, bet ķēniņa meitai pīsacīja

nasacīt tāvam, ka jī nūkova muļķīti. «Jo tu pasacīsi tā-

vam, ka mes nūkovom muļķīti, tad tevi pašu nūkausim!»

Putniņš puorstuoja dzīduot, zyrgs nūlaidja golvu, un

spēles vairs nāspēlēja. Tai aizbraucja vacuokī bruoļi uz

sātu. Tāvs vaicoj: «Kur palyka trešais bruolis?»

«Voi mes zynam, kur muļķis palyka?» atbildēja dāli.

Pēc tuo puorguoja treis nedēļas, kai muļķīti nūkova

vacuokī bruoļi. Vylks vysu laiku staiguoja un gaidīja, kad

viņa draugs jū īguoduos, bet muļkīts naīguoduoja. Sa-

dūmuoja vylks īt cīmā pi muļķīša un īt pa upes krostu.

Guoja, guoja vylks pa upes krostu un saūdja, ka juo

draugs aprokts zemē. Vylks izkosa sovu draugu, salyka

sacierstūs gobolus kotru sovā vītā un gaida. Kaids zem-

nīks atvedja uz teirumu zyrgu un pats aizguoja uz sātu.

Vylks nūgrīzja zyrgu, izruovja zyrga vādaru, pats īleida

īškā un guļ. Natuoli, kūkā beja mozi krauklāni un, pa-

manījuši nadzeivū zyrgu, klīdzja: «Byus loba gaļa!»

Bet lelais krauklis klīdzja: «Bādu gaļa!»

Kad lelais krauklis aizskrēja prūjom, mozī krauklāni

pīskrēja pi gulūšuo zyrga un suoka ēst. Te vylks sagyva

vysus krauklānus un nalaiž vaļā. Atskrēja uz perēkli le-

lais krauklis un redz, ka bārnu nav nivīna perēklī. Krau-

klis nūskrēja uz vylku un prosa, lai vylks atdūd bārnus.

Vylks sacīja: «Atnes man dzeivuo un myrušuo yudeņa,

tad es tev atdūšu tovus bārnus!»

Krauklis aizskrēja un atnesja pa butelītei dzeivuo un

myrušuo yudeņa. Vylks pajēmja ar myrušū yudeni ap-

laistīja vysus gaļas gobolus un tī saauga kūpā. Tad pi-

lēja dzeivuo yudeņa muļkīšam ausīs, mutē un dagunā,
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Muļkīts trvukuos kuojuos un prosa vylkam: «Vai ilgi es

gulēju?»

Vylks atbildēja: «Tu, draugs, biji uz vysim laikim nu-

guldynuots!»

Tad vylks izstuostīja, kas ar jū beja nūticis. Muļkīts

varēja dzeivs un vasals īt uz muojom, bet nabeja kū ap-

vilkt mugorā. Beja sastdīnas dīna un ļaudis jau beja

izkurinuojuši piertis. Vylks aizskrēja uz pierti. Puiši

jau beja atguojuši uz pierti un, nūsagērbuši namiņā,

mozguojuos piertī. Vylks pajēmja drēbes, atskrēja uz

muļķīti un apģērbja jū. Tai apsagērbīs, muļkīts pakuora

mugurā kuli un guoja par übogu uz sātu. Kad jis īspē-

ra pyrmū sūli sova tāva ustobā, putniņš sasyta spuornus

un suoka dzīduot, gluozes lējuos nalejamas, dzēruos na-

dzeramas un spēles spēlē juos naspēlējamas. Ķēniņa mei-

ta pazyna muļķīti, apsakēra ap kokļu un bučuoja jū.

īguoja ustobā, un nyu muļkīts izstuostīja vysu tāvam, kū

jam izdarīja vacuokī bruoļi. Tāvs cīši sasadusmuoja uz

vacuokim dālim, pajēmja un padzyna jūs nu sātas, bet

muļkīts apsaprecēja ar ķēniņa meitu un šudin dzeivoj

laimīgi.

33. Zalta zivtiņa.

Dzeivova reizi veirs ar sīvu, juo ustabeņa beja jau

nosaškeibusīs uz suonim. Veceite nūsadorbovuos ar vērp-

šonu, veirs beja slyms. Sīva prosa veiram: «Iztaisi si-

leiti!»

Bet veirs soka: «īšu giutu. zyvu.»

Jis nūgivs labi daudz zyvu un ari vīnu zalta zivteņi.

Zivteņa īsuoka praseitīs, lai palaiž, tūlaik jei jam dūs, kū

tik jis gribēs.

Veceitis soka: «Man vajaga sileitis.»

Tod zivteņa atbildēja: «Ej iz muojom, sileite byus

sataiseita.»

Veceits atīt ar zivim da ustobys durovom, veruos:

pi durovom stuov sileite. Sīva pajem tū sileiti, breinuo-

juos un soka: «Kur tu jū jēmi?»
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Tūlaik veirs soka: «Es sagivu taidu zivteņu, jei man

pavaicuoja, kuo vajaga. Es paprasēja sileiti, jei man i

īdeve.»

Tūlaik sīva soka: «Kam tu napalvudzi, lai jei īdūd

ustabiņu?»

Tūlaik veceits nūit da zivteņei i soka: «Alei šur, ku

es nu tevis grybu. īdūd man ustabeņi.»

Zivteņa soka iz juo: «Ej tik uz muojom, vyss kas

byus padareits.»

Veceits atīt uz muojom i redz, ka sīva vērpj jaunā

ustobā, i klētiņā ir daudzi maizeitis. Tod sīva soka: «Na-

varēji tu nu zivteņas paprasīt gūteņu un zvīdzeņu rotus.»

Tūlaik veceits aizīt da tai zivteņai un soka: «Zivteņ,

man nav ni gūteņis, ni zyrga, ni rotu.»

Zivteņa soka: «Ej tik muojuos, vyss kas byus gotovs.»

Veceits, daīdams da muojom, vērās: pi muojom stuov

zyrgs, gūvs un roti. Par tū veceits ļūti nūsaprīcova. Tū-

laik veceits ar zyrgu nūbrauc pi rodu un rodus palyudze

uz muojom. Veceits īsuoka stuostīt: «Mums ir taida ziv-

teņa, jei mums īdeva ustobu, gūvi, zyrgu v. t. t.»

Tad veceite soka: «Vajag palyugt zivteņi, lai atīt da

myusu un lai izvuorej ēst.»

Veceits nūguoja da zivteņai i soka: «Zivteņ, mož tu

varātu izvuoreit ēst.»

Zivteņa tikai pamola ar asti i īskrēja yudinī. Veceits

atguoja uz muojom, vērās: ustobeņa vāca, nav ni zyrga,

ni gūteņis, ni rotu, nikuo. Tagad veceits ar gostim nū-

skuma un bāčluojās, ka tai nūtyka.

34. Breinuma lompa.

Dzeivuoja vīns veirs viers zemes, šaucs, vuordā Juons.

Jis jau beja vacs un tuodēļ uotri nūmyra. Palyka juo

dāls. Dāla kristtāvs beja nu cytas pilsātas. Reizi kristtāvs

gruomatā izlosa, ka vīnā olā asūt divpadsmit lompu, nu

kurom vīnpadsmit dag gaiši un vīna tikkū dag. Tei lom-

pa, kurai vuoji dag, tei ir laimes lompa. Un izlasēja ari,

ka tū lompu var dabuot tikai šauceiša Juoneiša dāls.



70

Kristtāvs tvuleņ aizguoja uz sovu kristdālu, bet krist-

dāla nebija muojuos Jis beja aizguojis uz tū pilsātu, kur

dzeivuo kristtāvs. Nūguoja kristtāvs maklātu kristdāla.

Kristtāvs īt pa īlu skotuos: īt bārnu pulciņš. Jis prosa:

«Nu, bārni, voi nav šeit šauceiša Juoneiša dāla?»

Vysi bārni aizbāg, kurs kuru molu. Skotuos: nuok

ūtrs bārnu pulks. Prasa jim: «Voi nav pi jums šauceiša

Juoneiša dāla?»

Otkon vysi izkleist, kurs uz sovu molu. Nuok trešs

bārnu pulciņš. Sauc uz bārnim: «Voi ir šeit šauceiša

Juoneiša dāls?»

Vysi otkon izkleida, bet vīns nu viņim palyka. Tys

beja šauceiša Juoneiša dāls. Jam kristtāvs pībēra pylnas

kabatas ar konfektēm un sacīja uz kristdālu: «īsim uz

olu, tur dag divpadsmit lompu, nu kurom vīna ir, kura

dag vuojuok. Ej tu īškā olā un pajem tū vuojuok dagū-

šū lompu.»

Šauceiša dāls lem olā un palyka tur ilguoku laiku.

Staiguoja jis pa olu un nūnuocja pi tuo kambara, kur

atsarūn tuos divpadsmit lompas. Pajēmis tū vuojuok da-

gūšū lompu, īt uorā nu olas. Kristtāvs soka uz kristdālu:

«Kuopēc tik ilgi kavējis? Voi atrodi lompu?»

«Atrodu,» sācēja kristdāls.

Kristtāvs soka: «Dūd man lompu!»

Puisāns soka: «Pyrmuok izvelc mani nu olas!»

Kristtāvs soka: «Pyrmuok dūd, tod vilkšu!»

«Izvelc, tūlaik dūšu!»

Kristtāvs sadusmuojis, pajēma ar akmini aizvēla tū

olu. Puisāns īt atpakaļ, olas dybynā un atrūn tur vysa,

kas tur beja. Staiguoja, staiguoja — apskota lompas stik-

lu. Suoka grabynuot styklu ar pierstim. Kai tik pa-

skribynoj, tyuleņ izskrīn divpadsmit gudrinīki un soka:

«Kū, kungs, gribi?»

«Es gribu, lai mani iznastu nu olas uorā.»

Jī tyuleņ tī tai pajem un tyuleņ kai ar vēji uorā iz-

nas. Kristdāls vēl paskribynoj, otkon izskrīn tī paši div-

padsmit gudrinīki un vaicoj: «Kū, kungs, gribi?»

«Es gribu, lai mani aiznastu leidz muna tāva muojai.»
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Tī gudrinīki pajem un aiznes tū puiku un vaicoj:

«Šeit, voi na?»

«Šeit!» soka puika.

Kad jau beja divdesmit godu, jis aprecējās un lompu

tū, kuru jis beja pajēmis nu olas, izlīk uz kaptura. Reizi

poša kristdāla nabeja muojuos, taišņi tymā pat dīnā at-

brauc kristtāvs ar smukom lompom un apmej ar tū, kura

stuovēja kapturā. Atsagrīzīs muojuos, veiriņš vaicoj sī-

vai: «Kur tei lompa, kura beja uz kaptura?»

Sīva soka: «Nazkaids cylvāks braukuoja un meja va-

cuos ar jaunom, un es īraudzēju: vīna lompa uz kaptura

guļ apputējuse, pajēmu un sameju.»

Kristtāvs, aizbraucis muojuos, paskribynoj drusku ar

pierstim un atskrīn divpadsmit veiri un vaicoj: «Kuo tev

vajag?»

Atbild kristtāvs: «Es gribu, lai vysa pils atnuoktu

šeit!»

Tī gudrinīki pajēma tū pili un atnesa. Tymā pilī

dzeivuoja kristdāls ar sovu sīvu, bet veira tymā laikā na-

beja muojuos: jis kaut kur beja aizguojis. Nuok uz muo-

jom, skotuos: pils jau pavysam cytā vītā. Veirs soka sī-

vai: «Jo tū lompu pajemsi, tad atdūd man.»

īt veirs caur tū pili, kurā beja juo sīva. Sīva pajām

attaisa lūgu un sasīn vysus ručinīkus, dečus, vēl tūmār

mozlīt tryukst. Tod veirs soka uz sīvu: «Pīsīn vēl bizi,

tod pītiks!»

Tod sīva pajem bizi, atgrīž, pīsīn, un tai izvylka

veiru ūtrā stuovā, īlyka skreinē un aizslādzja. Atskrīn

kristtāvs, soka: «Kur tja taida smoka!»

»Nav nikaidas smokas,» sīva soka. «Tu laikam, pa

pasauli skraideidams, pīlasēji vysaidu smoku. Nuoc, sēs-

tīs pi golda un dzersim!»

«Dzersim!» soka kristtāvs.

Kristtāvam sīva īdēvja daudzi styprūs dzērīnu. Kad

jau kristtāvs beja stypri pīdzērīs, tad sīva soka kristtā-

vam: «Dūd lompu, lai es jū nūlīku skreinē un aizslādzu.»

Kristtāvs atdūd lompu kristdāla sīvai un tei īlīk tū

skreinī, kur guļ kristdāls. Nu togad veiram omots beja
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rūkā. Pajēmis lompu un paskribvnuoja — tvuleņ atskrīn

divpadsmit veiri un vaicoj: «Kuo vajag, kungs?»

Tod soka veirs: «Vajag šū veiru nūsvīst zemē caur

lugu!»

Tī gudrinīki pajem un nūsvīž kristtavu zemē un nū-

syt. Un tagad jī lobi dzeivoj un laimi pīdzeivoj.

35. Galdiņ, kluojīs!

Dzeivuoja veirs ar sīvu, viņiem beja treis dāli. Pēc

muotes nuoves tāvs apprecēja cytu sīvu, kas beja rogona.

Rogona beja ļūti borga. Jei sacīja: «Kausim zemē bār-

nus!»

Bet tāvam beja žāļ sovu bārnu. Tāvs lobuok bārnus

aizvedja uz mežu. Viņi staiguoja vysu /dīnu un zam vo-

korā īraudzēja ustabiņu. īguojuši īškā, viņi īraudzēja

vecīti. Bārni prasīja noktsmuoju, bet vecītis teica: «Pi

manis byus vīta tik vīnam.» Vīns bruolis palyka pi ve-

cīša, bet divi aizguoja. Viņi vēl redzēja ustabiņu un

guoja īškā, tur palyka ūtrs bruols. Trešais bruols palyka

pi trešuo vecīša.

Pēc treju godu bruoļi gribēja tikt muojuos, vecīši jūs

palaidja. Pyrmam dālam īdeva galdiņu, ūtram kozulānu

un trešam rungu.

Pyrmais dūduos ceļā, bet te pīnuok vokors un viņš

apmātas vīna krūgā uz noktsmuojom. Pyrmais bruols

soka krūdznīkam, lai sataisa lobās vokariņas. Krūdzinīks

ari sataisa. Bet te bruols grib puorsalīcynuot par sovu

galdiņu un soka: «Galdiņ, kluojīs!»

Un galdiņš apkluojās ar vvsaidim ēdīnim. Krūdz-

nīks galdiņu pajēma sev un īlyka cytu vītā. Reitā dāls

pajem galdiņu un īt uz muojom. Viņš soka tāvam, lai

sasauc vysus rodus un pazeistamus, šam asūt breinuma

golds. Kod vysi saguoja, dāls soka: «Galdiņ, kluojīs».

Bet galdiņš nakluojas, dāls nūkaunējīs prosa, lai- na-

sadusmoj uz viņa. Ūtram dālam ari taipat krūdznīks

nūzūg kozulānu, un rodi sasyrduos, ka nivīns naasūt ni-

kuo loba puornasuši.
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Tagad īt trešais bruols uz muojom. Viņš ari īīt krūgā.

Bruols ar krūdznīku obi ād kūpā. Krūdznīks lelējās, ka

šis asūt nūzadzis breinuma lītas, galdiņu. un kozulānu.

Bruols tagad labi zyna, ka juo bruoļi apzogti. Jis soka

rungai, lai jei labi atper krūdznīku. Runga ari atper jū

un jis ar lobu atdūd galdiņu un kozulānu.

Reitā bruols dūdas uz muoju. Muojuos viņš sasauc

vysus rodus un pazeistamus. Nyu trešais bruols soka:

«Galdiņ, kluojīs!»

Un galdiņš apkluojuos ar vysaidim ēdīnim un dzērī-

nim. Vysi ād, cik vīn grib. Tod soka uz kozulānu: «Ko-

zulāns, paloksti!»

Un kozulāns suoka lakstīt un suoka biert zalta nauda.

Dāls vysim īdūd ari naudas. Vysi aizbrauc uz muojom.

Vokorā vysi treis bruoļi, pamuote un tāvs kuop uz usta-

bas augšas gulātu. Divi vacuokī bruoļi aizmīg, bet jau-

nuokais klausuos, kū runuos pamuote. Pēc kaida laiciņa
soka rogona: «Dūd nazi, es viņus nūkaušu.»

Bet tāvs soka: «Pagaid, lai īmīg.»

Un pēc laiciņa tāvs atdevja nazi pamuotei. Tikkū

gribēja kaut vīnu bruoļi, bet jaunuokais posoka: «Run-

dziņ, sadūd!»

Un runga suoka sist rogonu. Bet rogona suoka pra-

sīt, lai atnas tū pūdiņu, kur zam gultas. Tajā pūdiņā beja

stypruma yudins. Dāls ari atnas, bet nadūd vairuok

dzert pa pusi. Rogona drusku atspierga, viņa sāduos uz

slūtas un aizbraucja pa gaisu. Bet dāli ar tāvu suoka

dzeivuot laimīgi.

36. Burvu dziernaviņas.

Bjeja saimnīks, cīši bjednys, i īdevja jam kungs tjei-

ruma gabaleņu, kymā zierņu apsjēt. Apsjēja jis, a bolūži

atskrāja i izādja tūs zierņč. Iz ūtra gods otkon jis ap-

sjēja — atskrāja zūs's i izmjeidjāja. Apsjēja jis i trešū

godu — atskrāja vystys i izkosa, otkon jam nikuo natyka.

Tūlaik atskrāja gails nu mježa — nazynuoms, nu kurīnis

jis bjeja, taids gails — atnesja jam dziernovos i soka tai:
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«Pajām tu griudjeņu labjeibvs, īsvīd dziernovuos, samal i

byus tjev myltu gon!»

Jis Isvīdja griudjeņu kvīšu i jam bjeja kvīšu mylti;

īsvīdja rudzu griudjeņu i bjeja jam rudzu mylti; īsvīdja

mīžu griudjeņu i bjeja jam mīžu mylti. Nu tuo jis paly-

ka cīši boguots. Atbrauc kungs iz jū i breinīs, ka šam

nabjeja nikuo, a tagad taids boguots palyka — vaicoj:

«Nu kurīnis tu dabuoji itū montu?»

Jis soka: «Nu dziernovu!»

Kungs aizjāmja tuos dziernovos i nūvjadja iz mui-

žu. Atīt gails — kai dazynuoja, aizzasirdjēja brīsmjeigi

soka: «Kam tu jam djevi?»

Nu, kaita jam nadūt? Ka bjeja kungu laiki, kū

kungs lyka, tū vajadzjēja mužikam klausjēt.

Gails soka: «Es īšu, atjimšu nu kunga tuos dzierno-

vos!»

Jis i nūguoja iz muižu i satyka lopsu. Vaicoj: «Kur

tu eji, gaileit?»

«Iz kunga pjēc dziernovu!»

«Pajem mani leidza!»

«Ilīn man čūkstā! Ka īleissi, to jimšu!»

Lopsa īleida čūkstā. īt — sateik vylku, vaicoj vyiks:

«Kur tu eji, gaileit?»

«Iz kunga pjēc dziernovu!»

«Pajem mani leidza!»

«Līn čūkstā! Ka īleissi, to jimšu!»

Vylks īleida, nūīt tuoļuok, sateik luoci, luocs vaicoj:

«Kur eji, gaileit?»

«Iz kungu pjēc dziernovu!»

«Pajem mani leidza!»

«Līn čūkstā! Ka īleissi, to jimšu!»

Luocs īleida, nūguoja gaileits pa cjeļu, atguojis iz

muižu, izstuoja iz gaņku i aidzīduoja: «Kikirigi! Kungs

atdūd mužyka dziernavjeņis!»

Bjejuši gosti pi kunga, jam kauns bjeja, aizzasirdēja

jis cīši. Lyka nūgiut gaileiti i svīst katukā vystu. Nū-

giva jū i aizslādzja katukā vystu; a lopsa izleida nu čūk-

stā un nūžņaudza vysys vystys, zūs's i pjeilis. Izreitavje-
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ras, ka gails padarēja cik izgaisvnuošonas, pajēmja, iz-

svīdja jū nu tinis. Jis nūskrāja, izstuoja iz gaņku i otkon

dzīd: «Kikirigi! Kungs, atdūd mužvka dziernavjeņis!»

Kungs aizzasirdjēja, lyka sagiut jū, īsvīst vušku klā-

vā. Sagiva jū, īsvīdja vušku klāvā; a vylks izleida nu

čūksta i apgrīzja vysys vuškys. Iz reita vjeras, ka gails
cik bādys padarēja, pajēmja izsvīdja jū uorā. A jis nū-

skrāja iz gaņku i otkon dzīd: «Kikirigi! Kungs, atdūd

mužyka dziernavjeņis!»

Kungs lyka sagiut jū i dīnduorzī aizslāgt. Aizslādzja

dīnduorzī, luocs izleida nu čūksta, apgrīzja vysys gūv's i

vysys zyrg's. Iz reita vjeras, ka gails otkon cik bādys pa-

darēja, pajēmja izsvīdja jū uorā, a jis tiuleņ iz gaņku i

dzīd: «Kikirigi! Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!»

Kungs tai cīši aizzasirdjēja, ka mot's plēš nu golvys

— lyka sagiut jū īsvīst okā. īsvīdja okā, a jis dzjāra,

dzjāra — vysu jiudini izdzjāra, izlācja i otkon dzīd iz

gaņku: «Kikirigi! Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!»

Kungs soka: «Voi naturēškys mīra nu tuo gaiļa?

īsvīst jū gunī, sadadzynuot!»

īsvīdja gunī, a jis izlaidja tū jiudini, kur izdzjāra

okā, guni apdzjāsja i otkon dzīd iz gaņku: «Kikirigi!

Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!»

Kungs lyka sagiut jū ,nūkaut, azvuorēt pušdīnom.

Soka, ka apjēškys, to nabuodjēškys šam! Apjēdja jū —

vjāļ jam slikšuok: dzīd gails vīnmāru vādarā. «Kikirigi!

Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis! Kikirigi! Kungs,

atdūd mužyka dziernavjeņis!»

Nu, kū darēškys tagad? īt kungs uorā, a sulainam

īdevja zūbynu i lyka, kad gails pazaruodjās, kab jam

tiuleņ atcierst golvu a zūbynu. Gaileits izlācja mudri, a

sulains kai cierta ar zūbynu, atcierta kungam čūkstu, a

gails stuoja pret jū i otkon aizdzīduoja: «Kikirigi! Kungs,

atdūd mužyka dziernavjeņis!»

Radz kungs, ka jis navar nikuo padarīt, atdevja dzier-

navos i pascjēja jam, kab jis ītu iz vainu i napazaruodjē-

tu jam vaira!
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37. Divi bruoļi.

Atraitnei beja divi dāli. Viņa īdūmuojuos otkon pre-

cētīs. Vīnu reizi pīguoja pi juos skaists kungs un prasē-

ja: «Vai tu jemsi mani par veiru?»

Atraitne jū ari pajēma par veiru, bet dzeivuodama

redz, ka jam ir gūvis kuojas, apaugušas ar spolvom.

Reiz atraitnes veirs atnesja uz muojom divas zūsis

un soka: «Kas apēss vīnu zūsi, tys paliks par ķēniņu, un

kas apēss ūtru zūsi, tam zalts biers nu golvas.»

Atraitnes divi dāli beja atguojuši nu gonim un jim

īguoja pruotā, lai jim dūd zūs's ēst. Atraitne beiduos

dūt zūs's ēst, jo atīs juos veirs ar gūvis kuojom un jū nū-

siss. Dāli napacīzdami prosa, lai na vairuok, kai vīnu

gabaliņu atgrīž nu kotras zūss. Atnuocis atraitnes veirs,

pasavērīs zūs's un soka: «Kas juos ir aizticis?»

Uzbrucis uz sīvu jis otkon klīdz: «Kas juos ir jēmis?»

Atraitne, globuodamīs nu smiertis, stuosta, ka atnuo-

kuši nu gonim dāli un nūgrīzuši kotrs nu vīnas zūss pa

gobolam un apāduši.

Valns sasadusmuojuos un sūlējuos obus dālus nūsist,

vai nūkaut. Vaina meitiņa, nūsaklausījusēs tāva vuor-

dus, aizskrēja uz gonim un pasacēja, ka jūs valns sūlējīs

nūkaut, kam jī aiztika zūs's, lai jī bāg lobuok prūjom.

Dāli, atstuojuši lūpus, bāga, kur vīn varēja, pa mežim un

kolnim. Jī nūbāga pi vīnas upes, par kuru guoja tylts.

Kai jī guoja pa tyltu, tai vīsulis sagruoba vīnu dālu un

aiznesa prūjom. Palicis vīns pats, ūtrs bruolis guoja, kur

acis redzēja, beiguos jis īguoja vīnā pilsātā. īguoja tur

vīnā ustabiņā, kur dzeivuoja vāca vecīte, kas meicēja

maizi mozā trauciņā. Jis prasēja vecītei: «Par kū tik mo-

žā trauciņā meici maizi?»

Vecīte atteica: «Nav naudas, par ku nūpierkt baļ-

vinu.»

Dāls vaicuoja vecītei nakts muoju. Vecīte beja loba

un atļuovja nokti pi juos puorgulēt. Jis reitā pīsacēlīs

redz, ka uz juo spilviņa ir lela guba zalta naudas. Sabē-

ris naudu kulē, jis samaksoj vecītei par nokts muojom,
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īdevja jai zalta naudas gobolus, lai nūpierktu sev lelu

baļveņu un treis maisi kvīšu myltu, lai byutu lobuoka

tierguošonuos. Vecīte beja prīceiga, ka pi juos atguoja

taids cylvāks, kurs dūd naudu.

Pilsātā jis redzēja, ka žeidi tierguojuos lelās būdās

ar daudzi precēm, pa kurom prosa lelu naudu. Jam nau-

das beja pa pylnam, jo tei byra kotru reitu. Jis, nūpier-

cis lelu būdi, ari suoka tierguotīs ar seikom precēm: ga-

lošom, zaltu, sudobru un kūrpem. Jis puordevja sovu

preci par puscenu, nakai žeidi, un pi juo ļaužu beja vīn-

mār pilna būds. Jo īguoja būdī kaidi kungi, tad jis preci

satin pakā un izškinkoj par velti.

Vīnu reizi žeidi tai sasasirdējuos uz jū, ka gribēja jū

nūnuovēt. Vosoras skaistā dīnā žeidi, sasapulcējušīs

braukt ar kuģi pa jyuru, pīlyudzja ari jū. Pībraukuši pi

vīnas solās, uz kuras nadzeivuoja nivīns cvlvāks, žeidi jū

izmuonēja nu kugja uz solās, un, kad jis īguoja dziļuok

solā pastaiguot, žeidi sasāda kuģī un aizbraucja uz

muojom.

Palicis vīns uz solās, jis nazinuoja, kur īt, bet guoja

tik dziļuok. Tur jis īraudzēja uobeli, uz kuras auga

skaisti uobuļi. Jis nūruovja vīnu uobuļi, apēda jū un pa-

lyka par kozu. Nūruovis otkon nu ūtras uobeles uobuļi,

jis tū apēda un palyka par cylvāku. īguojis dziļuok solā,

jis otkon nūruova vīnu uobuļi, tū apēda un palyka par

kraukli. Pajēmis visus treis uobuļus, laidjās par jyuru uz

muojom. Atskrējis muojās, jis apēdja cylvāka uobuļi un

palyka par cvlvāku.

Aizguojis uz sovu būdi, jis īraudzēja, ka divas skais-

tas meitas tierguojas būdī. Puorgrīzis uobuļi uz pusēm,

padevja jom apēst, tad juos palyka par kozom. Žeidi,

itū radzādami, gribēja īlikt jū cītumā. īdams uz cītumu,

jis īlyka uobuļi kulītē, naradzūt apēdis uobuļi, jis palyka

par kraukli un izskrēja pa cauru lūgu nu cytuma un ap-

ēdis ūtru uobuļi, palyka par cylvāku. Jis otkon aizguoja

uz sovu būdi un tiergovuos.

Vysi žeidi ju apsūdzēja tīsā un jū nūtīsuoja uz nuovi.

Jū atveda pi koruotovom, bet bez ķēniņa paroksta nava-
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rēja navīnu kuort. Ķēniņš atguojis, Iraudzējis sovu eistū

bruoļi, daguoja pi juo, nūsaskūpstēja un lyka pakuort tūs

žeidus, kas jū bruoļi gribēja kuort.

38. Navaļdamas vuškas.

Tāvam beja divi dāli, vīns beja vuoju pruotu un pa-

klauseigs puisāns, ūtrs gudrs, bet lels sliņķis. Vīnu dīnu

atguoja pats lielskungs un soka tāvam: «Atsyuti man to-

vus dālus paganeit munas vuškas, vīnu šudiņ, ūtru reit!»

Tāvs paprīšku syuta paklauseigū dālu. īdams uz mui-

žu car lelu puru, jis redz, ka vacs veceits īstidzis leidz

pazusem teirelī. Vecīts, jū īraudzējis, soka: «Mīļais dēliņ,

izpestej mani nu nalaimes!»

Paklauseigais puika izvylka veceiti nu pura, im ve-

ceits dabuoja nu ozūtes stabuli, īdeve puikai.

Puika ar stabuleiti nūguoja uz muižu. Muižas lels-

kungs soka uz puikas: «Jo nūganeisi labi munas vuškas —

aizmoksuošu; bet jo nanūganeisi, likšu deiruot uodu par

mugoru un ar suoli apbuorsteit!»

Puika izdzyna vuškas gonūs; bet vuškas nasaklausa

gona, skrīn mežā, un golā pīkusis, pēc vušku dzanādamis,

puika izvalk stabuleiti un suoc stabulēt. Tyuleņ vuškas

saskrēja nu meža atpakaļ uz teiruma un nabāga nikur

leidz vokoram. Vokorā atdzinis vuškas uz muižu, puika

guoja pi lelkunga, kurs breinuojuos un navarēja nūza-

breinuot tam, kai puika varēja nūganeit juo vuškas, kuras

leidz šam nivīna gona nasaklausēja. Dareit nav kuo, īdeve

kungs gonam apsūleitū moksu un pasacēja, lai reit atīt

ūtrs bruols vušku ganeitu.

Reitā ūtrs bruols īt uz muižu un sateik tū pat veci

purā sastigušu. Veceits otkon lyudz izvilkt jū uorā, bet

puika atbild: «Lem pots uorā, man nav vaļas!» un aizīt

uz muižu. Lelskungs dūd puikai tū pat dorbu. Puika iz-

dzyna vuškas gonūs, bet vuškas nūskrīn uz mežu. Napa-

klauseigais puika dzynuos pēc vušku pakaļ, bet navarēja

vušku kūpā sadabuot. Tad nūguoja bez vušku uz muižu.

Lelskungs vaicoj: «Kur vuškas?»
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Puika nikuo naatbild, tik raud. Tad lelskungs pasauc

ļauds, lai slinkam gonam deiroj treis slūksnes par mugo-

ru, apbuorsta ar suoli un dzan nu muižas.

Aizguoja puika rauduodams uz sātu, mugora vīn dag

kai guns. Pi pura puika ar saplāstu mugoru sateik tū pat

veceiti. Veceits tas smīdamīs soka uz sliņķa puikas: «Naesi

par sliņķi, navajadzēs cīst un rauduot un ar saplāstu mu-

goru staiguot!»

39. Akmens, atdarīs!

Vīnu reizi dzeivuoja divi bruoļi: vīns boguots, bet

ūtris nabogs. Atguoja zīmas svātki. Nabogs aizguoja uz

boguotū bruoļi un lvudza, lai tys īdūd viņam naudas, ar

kū nūpierkt bārnim drēbes un maizes. Boguotais par tū

i dzierdēt nagribēja. Kur šis varūt vysus pabaruot un ap-

ģērbt? Lai ejūt plošā pasaulē, un paruodēja viņam dur-

vis. Nikuo darīt.

Nabogs gauži nūrauduoja un slaucīdams osoras, iz-

guoja nu muojas uorā. Puornuocis muojā, viņš suoka dū-

muot, kai izpaleidzēt sovai bādai. Dūmuoja, dūmuoja, bet

lobuok nikuo navarēja sadūmuot, kai aizjyugt sovu leikū

ķēvīti un braukt uz mežu pēc zorim, lai pēc tam pilsātā

puordūtu. Nabogs braucja, braucja un, ībraucis mežā, aiz-

maldējuos. Te uz reizes skotuos: meža vydā stuov lels,

lels akmens. Nabogs izkuopja nu rogovom uorā, pīguoja

akmeņam kluot un apskatēj's gribēja jau dūtīs prūjom,

kai pīpēži klausuos: aiz kryumim runoj. Nabogu puor-

jēmja bailes un tys suoka taisītīs uz bēgšonu, bet skotuos:

akmeņa tvvumā aug lela egle. Daudz nadūmuodams, viņš

īkuopja eglē un klausuos, kas nūtiks tuoļuok.

Caur kryumim steidzjās gleiti ģērbušīs un ar zūbinim

pi suonim divpadsmit slapkovu. Vīns, kai redzams vacuo-

kais, par vysim beja skaistuoki ģērbis. Vysi pīguoja pi

akmeņa un vacuokais pasaucja akmeni vuordā. Akmens

atvērās un vysi īguoja vydā. Nabogs sēd egles golūtnē un

breinuodamīs skotuos, kas nūtiks. Akmenī atskan muzy-

ka, doncuošana un dzīsmes. Par kaidu laiku vysi izguoja
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nu akmeņa uorā un pasaucja tū vuordā. Akmens aizvērās

un slapkovas nūzuda mežā.

Tagad nabogs nūkuopja zemē, pīguoja pi akmeņa un

nu ari pasaucja akmeni. Akmens atvērās un nabogs īguoja

vydā. Un kas par breinumim te beja! Kuo tur tik nabeja!

Uz golda stuovēja duorgu-duorgī ēdīni un dzērīni, bet pi

sīnas kuoruojuos seši maisi naudas. Nabogs sāduos pi gol-

da, labi paēdja un padzēra, tad pajēmis divus maisus nau-

das, īlyka tūs rogovuos un braucja taišņi uz sovu muoju.

Tagad nabogs dzeivoj kai Dīva klēpī: sataisīja skaistu

pili, sapierka lobās drēbes un staiguoja kai kungs. Kuo tik

vajag — vyss ir.

Boguotais nanūcītja un aizguoj's uz nabogu vaicuoja:

«Kur tu jēmi tik daudz naud's?»

Nabogs, nikuo naslāpdams, izstuostēja vysu leidz sei-

kumam un beiguos nūsaucja akmeņi vuordā.

Boguotais nu prīcas uotri aizjyudzja zyrgu un dzei-

dams steidzjās uz akmeni. Ilgi nabeja juomeklej un dreiži

jau boguotais dzeivuoja kai nikod. Bet tovu nalaimi!

Dzardams un leiksmuodamīs aizmiersa akmeņa vuordu.

Par velti viņš pyulējuos izlauztīs uorā. Nikuo darīt —

juosēd akmenī, lai tur ir, kas byudams. Par kaidu laiku

klausuos: runuodami īt slapkavas. Viņi pasaucja akmeni

vuordā un tys attaisējuos. īguoja vydā un, radzādami aiz

maisa cilvāku, kur boguotais nu bailēm beja aizleidis,

prīceigi īsaucjās: «Te nu ir tys, kas zoga myusu naudu.

Gon mes tevi puormuocēsim!» Un tai viņi ar zūbinim sa-

cierta boguotū uz smolkom daļom.

Sīva muojuos pa tū laiku gaida, bet tys kai nabrauc,

tai nabrauc. Golu golā radzādama, ka ar veiru byus nū-

tikuse nalaime, syuta nabogu, lai tys brauc un atvad kaut

veira kaulus. Nabogs paklausa un aizbraucis skotuos: bo-

guotais guļ saciersts uz greidas. Nabogs uotri sasvīž tū

maisā un aizvad uz muojom.

Vokorā saīt slapkovas — redz: nav nūsystuo, ari nau-

das atlicis pavysam moz. Nabogs beja pajēmis ari ūtru

reizi lobu dali naudas. Kū darīt slapkovom? Svīž tai, svīž

šai, bet vys nikuo naiznuok. «Jo tai īs tuoļuok», teicja vīns
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slapkova, «tad myus vysā izputynuos. Kaut kas juodoia.»

Gudruoja, gudruoja un beiguos nūsprīdja tai, ka kotru

nakti īs pa vīnam meklēt zagļa.

Pirmū nakti īt pats jaunuokais. Tys īt, īt un izīt nu

meža — skotuos: meža molā speid guns. Pīīt kluot —

mežsorga muojiņā. Prosuos gulēt, bet mežsorgs atbild:

«Kur lai tevi atguldu, kad man patim nav kur gulēt? Ej

lobuok — tepat natuoli ir lūti boguots saimnīks, kura ba-

guotība kai uz mīlem aug. Viņš nasen sataisēja lelu pili.

Tur sev dabuosi naktsmuojas!»

Slapkova saprota, ka tur ir tys, kas viņu naudu zoga,

un aizguojs izrakstēja ar kreitu uz durovom, lai ūtru

nakti atīt vvsus apkaut. Bet pats aizguoja uz akmeni, kur

līleidamīs izstuosta, ka šam gon izdevis atrast zagli un ka

reit jau byušūt juo bēres.

Ūtrā naktī vysi slapkovas apsakuora ar zūbinim un

guoja kaut zemnīku. Par laimi saimnīkam beja ļūti čakla

kolpyune. Tei kotru reitu vīnmār nūmozguoja goldus,

beņķus, lūgus. Tei ari šū reitu īraudzējuse, ka uz durvim

pīzīsts ar kreitu, jēmja tū un nūmozguoja. Slapkovas

meklej, meklej, bet nikai navar atrast uzrakstītuo ar krei-

tu. Beiguos viņi tai sadusmuojuos, ka aizguojuši uz ak-

meni, sacārt maklātuoju gobolūs.

Utru nakti īt ūtris slapkova, bet arī tam nūteik ne

labuok.

Golu golā palīk tikai sesi. Vacuokais redz, ka tai ni-

kas naiznuoks un ka tai sakopuos vysus šovus bruoļus,

tuopēc viņš nūsprīdja zagli meklēt cytaidi. Dabuoj's pīcas
bučas un ībuozis kotrā pa slapkovai, viņš labi apģērbjās

un braucja par boguotu tierguotuoju. Par kaidu laiku

ībrauc pi mežsorga un lyudz naktsmuojas. Mežsorgs at-

bild, ka šam patim naasam kur gulēt, bet lai brauc uz

boguotū saimnīku, tur drūši vīn byušūt naktsmuojas.

Slapkova nu prīcas pat nūstuovēt navar. Tagad dūmoj

slapkova: «Gon mes ar tevim izzareikinuosim!» Un mu-

dīgi laidjās ceļā.

Ibraucis saimnīka pogolmā, tys suoka lyugt nakts-

muojas ar nūdūmu, lai naktī izlaistu ari šovus draugus
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un nūsistu saiminīku. Saiminīks, ni vuordā nateikdams,

īruodēja viņam kambari, bet bučas tyka sastuodītas duor-

zā pi piertes. Uz lobās laimes saimnīka čakluo kolpvune

vokorā guoja uz pierti drēbes sutvnuot. īdama klausuos,

nazkas bučā vaicoj: «Varbyut jau byus vysi aizmyguši?»

Bet ūtrs atbild: «Nā, vel mozllt pagaidīsim!»

Kolpyune klausuos, klausuos un dzierd, ka tur nav

lobi ļaudis. Kū viņai darīt? Patreiz zam rūkas patyka

krūze, tei pasmēla korsta suorma un plguojuse, pilēja pa

spundei bucuos. Bet slapkovas alpuodami bija pllykuši

mutes pi spundes, tai ka tī uz reizes dabuoja golu. Kol-

pyune uotri aizsteidzjās uz muoju un pastuostēja par nū-

tykušū saimnlkam. Sacalti tyka vysi ļaudis. Par velti cen-

tās slapkova nūbēgt, tys uz vītas beja beigts. Bet saimi-

nīks reitā aizbraucja uz lelū akmeni un, atvedis vysu

montu, dzeivuoja kai pats lelais kungs.

40. Krimšs ar sīvu.

Guoja muotes meita ūguos. Pamuote nūsyutīja ari

buorinlti leidza. Juos losa ūgas — losa, losa; te — kur

bejs nabejs — tuorps i apsatyn buorinltei ap kuoju. Jei

suoc rauduot, klīgt un saukt muotes meitu paleigā. Bet

tuos pavysam i nasaklausa. Muotes meita aizskrln prū-

jom. Tad tuorps soka uz buorinltes: «Vai byusi man par

sīvu, tad tevis naaiztikšu?»

Buorenītei nikuo darīt, jei pasūlej. JI nūīt pi taida

lela akmiņa, tuorps dasyt treis reizes ar asti un soka:

«Ola, mola, atsataisa, Krimšs ar sīvu vydā It.»

Tyullt atsataisa skaistas durovas un jī īīt brīsmeigi

skaistā ustobā, taidā kai pili. Tei i bejuse ķēniņa dāla pils

un tuorps tur bijis jis pats ķēniņa dāls, puorluodēts par

tuorpu. Kai olā jī īīt, tyulīt tuorps palīk par skaistu puisi.

Jī i dzeivoj ar buorinīti. Jim jau atsarūn divi meitiņas. Jī

dzeivoj, dzeivoj — buorinītei gribīs aizīt pi pamuotes un

muosom, bet veirs juos nagrib palaist.

Reizi jei, veiram nazynūt, klusiņom pajām obas mei-

tiņas un aizīt pi pamuotes. Pamuote nūsabreinoj, ka īrau-
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ga, ka pameita dzeiva. Izzvnuojuse, ka jei lobi dzeivoj, jei

grib izzvnuot, kur ir tys akmins un kai tikt vydā. Tuopēc

pamuote izmīloj pameitu un juos meitiņas un tad soka:

«Tagad bārni lai paguļ un lai atsapyuš, bet tu ar muosom

aizej uz cytu cīmu.»

Pameita paklausa un aizīt. Pamuote tad suoc nu mei-

tiņom vaicuot, kai tikt tamā akminī. Meitiņas nagryb

stuostīt. Tad pamuote atnas bluči un ciervi un līk meiti-

ņom likt golvas uz bluča, un jo nasacīšūt, tad tyulīt at-

cierškūte.

Tad meitiņas posoka, ka vajagūt sacīt: «Ola, mola, at-

sataisa, Krimša bārni vydā īt.»

Tyulīt pamuote ar meitiņom skrīn uz mežu. Pīskrīn pi

akmiņa, dasyt treis reizes un soka: «Ola, mola, atsataisa,

Krimša bārni vydā īt.»

Ola tyulīt atsataisa, meitiņas dreiži īskrīn un ola ot-

kon aizzataisa. Pamuote navar vys tikt vydā. Sadusmuota

aizskrīn uz sātu. Buorinīte atguojuse nu cīma un vaicoj

sovu meitiņu. Pamuote soka, ka jom bejis gars laiks un

par tū juos nūguojušas uz sātu. Buorenīte skrīn dreižuok

pi akmiņa, pīsyt treis reizes un soka: «Ola mola, atsataisa,

Krimša sīva vydā īt.»

Bet ola naatsataisa. Tikai tuorps nu tīnes jai atsoka:

«Ka tu nagribējuse dzeivuot olā, un tai tikkū naizgubēju-

se bārnu, tad man tevis vairs navajaga. Vari īt, kur gribi».

Buorenīte aizguoja rauduodama prūjom.

41. Breinuma dāli

Vīnam kupčam beja treis meitas, un viņi dzeivuoja

pilsātā. Tuos treis kupča meitas, vīnu reizi staiguodamas

pa pilsātu, runoj. Pyrmuo soka: «Ka es byutu par kēneņa

sīvu, es ar vīnu graudu pabaruotu vysu pasauli.»

Utruo soka: «Ka es byutu par kēneņa sīvu, es ar vīnu

Jynu škīzni aptārptu vysu pasauli!»

A trešuo soka: «Ka es byutu par kēneņa sīvu, man

byutu treis reizes pa treis dāli, jim byutu zalta un sodob-

ra moti un zvaigznes pīrē»
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Kēneņa dāls, nūsaklausījis kupča meitu sarunu, ap-

precēja trešū, kurai byus treis reizes dāli: zalta un cu-

dobra motim un ar zvaigzni pīrē. Nūdzēra boguotas kuo-

zas un suoka dzeivuot laimīgi.

Ceļas kari un kēneņa dālam vajadzēja ar zyrgim

braukt uz cytu kēnesti, kai jau seņuok mašinu ceļa na-

beja. Paguoja laiks, kēneņa sīvai Dīvs devja treis dēliņus,

zalta un sudobra motim, vysi beja breinum skaisti! Kē-

nenites apkūpēja bija ļauna un viltīga sīvīte, jei pajēmja

vysus treis dēliņus un tūs vītā pi juos dalyka treis sunā-

nus kluot. Atbraucja kēneņš un vaicoj: «Kas jums ir?»

«Kēneniņai atsaroda treis sunāni», atsoka apkūpēja.

Padzeivuojis kaidu laiku, jis otkon aizbraucja karā.

Napaguoja ilgs laiks, kēneniņei Dīvs devja treis dālus ar

zalta un sudobra motim. Apkūpēja dālus pajēmja un da-

lyka kēneniņei kačānus kluot un roksta kēneņam vēstuli,

ka juo sīvai atsaroduši treis kačāni.

«Kū darīt», dūmuoja kēneņš un pīroksta atpakaļ, «lai

dzeivoj vysi, cykom es pats aizbraukšu.»

Atbrauc kēneņš, redz: sīvai treis kačāni, bet jis par

tū nikuo naatlīk un dzeivoj tuoļuok un vēl aizbrauc. Pēc

kaida laika kēneniņai Dīvs devja vēl treis dālus ar zalta

un sudobra motim. Vīnu jei paglobuoja un tuo apkūpēja

napamanīja. Apkūpēja, kai agruok, pajēmja obejus dēli-

ņus un dalyka pi kēneniņes divi sunānus. Apkūpēja tyu-

liņ roksta kēneņam, ka juo sīvai ir atsaroduši otkon divi

sunāni. Kēneņam tys napatyka un jis pīroksta apkūpējai.

lai kēnenieņei padora golu, lai nūsleicynoja, vai kū cytu

padora. Jei ilgi nadūmuoja. Kēneniņi ībuozja bučā un pa-

laida uz vudiņa. Cytim namonūt, kēneniņe beja pajēmuse

leidza ar sevim bučā sovu vīnīgu dāliņu. Buča ar kēne-

niņi peldēja pa upi un aizpeldēja leidz jyurai, paguoja

vairuok godi, buča apstuoja uz vīnas salas jyuras vvdā,

tūreiz dāls soka: «Māmiņ, atļaun man bučai izgrīzt cau-

rumiņu, es gribu redzēt saulīti un vysu, kas pasauli ira.»

«Labi, dāls, atsoka muote.

Puika, kurs buča auga na stundem, bet minūtēm, pa-

jēmja ar nazīti izgrīzja bučai mozu caurumiņu un sacīja:
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«Oi, māmiņ, te stypri labi, saulīte speid, kūki zaļoj, at-

ļaun man pazastlpt, varbyut buča puorpleiss un mes tik-

sim nu bučas uorā.»

«Nu stīpis vīn, dāls, ar Dīva paleigu!» pasacīja muote,

Puika stlpjās un bučai steipas vln nūbrakšēja, dteiž

vln bučai izlecja dybyns, un jī obeji tyka nu bučas uorā.

Nyu apkuort jim beja skaists mežs, dzlduoja putniņi, zī-

dēja pūcītes un jī baruojās ar saknītēm un ūgom. Kad jau

jī beja nūdzeivuojuši ilguoku laiku uz solās, te atguoja

vīns vacs vecīts ar siermu buordu, ar vāzu rūkā un soka:

«Še dāls, tev tei vāza; kū tu pasacīsi, tū tev tei vāza pa-

darīs.»

Tū pasacējis, vecīts pazuda. Tys beja pats Dīvs. Par

tū laiku kēneņš jau sen beja apsaprecējs ar apkūpējas,

rogonas, meitu un pavysam aizmiersis par pyrmū sīvu.

Muotei ar dālu gribējās tikt pi ļaudim. Dāls soka: «Vāza,

vāza, iztaisi man tyltu par jyuru, lai es varātu tikt uz

ūtra krosta.»

Tikkū jis tū pasacēja, uzreizes pasataisēja tylts un

Jis puorguoja pa tyltu uz ūtru pusi, izguoja uz skaistu

kalniņu un otkon soka: «Vāza, vāza, iztaisi tik skaistu

pili, kaida pasaulē nav radzāta. Un lai tur byutu vysa

kuo gona.»

Tyuleņ izataislja skaista pils, kaidas pasaulē nabeja,

tur vysa kuo beja papilnam. Dzeivuoja dāls ar muoti un

prlcuojās. Reizi brauc gar tū pili visi, dāls izskrīn nu piles

un soka: «Kas pyrmū reiz brauc gar pili, tad juomoksoj,

cytaidi garum natiksit.»

Kēneņa cylvāks izjem gobolus naudas, samoksoj un

brauc tuoļuok; atbraucs pi kēneņa pastuostīja: «Es, brau-

cūt pyrmū reizi, īraudzēju ceļa molā tik skaistu pili, tamā

pilī staiguoja vīna skaista madāma un stypri skaists jau-

neklis ar zalta un sudobra motim un zvaigzni pīrē.»

Kēneņam gribējās redzēt skaistū pili un jis soka:

«Brauksim uz pili!»

Bet kēneņa sīva soka: «Kuo jyus tī brauksit? Luo-

buok nūbraucīt uz mežu, tur ir vepris ar zalta spolvu, un

atvedīt tū,»
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«Labi», atsoka kēneņš. Sarunu nūsaklausīja kēneņa

dāls, kurs uz vāzas beja atbraucis nu piles. Kod jis brauc-

ja uz vāzas, tod juo navarēja nivīns redzēt. Jis izguoja

uorā, prosa nu vāzas: «Voi zyni, kur dzeivoj meža vepris

ar zalta spolvu?»

«Zynu», atsoka vāza. Tūreiz jis sāstās vāzai viersā un

aizbrauc uz mežu, te atrūn vāza vepri ar zalta spolvu un

aizvad uz pili. Pēc kaida laiciņa atbrauc uz mežu ari ķē-

niņš, redz: vīta un pādi, bet meža vepra ar zalta spolvu

nava.

Ūtreiz brauc otkon vīns boguots veirs gar pili pi kē-

neņa cīmūs, jis izguojis un soka: «Kas pyrmū reizi brauc

gar pili, tam juomoksoj, cytaidi garum nalaižu.»

Boguotnīks nūsvīdja daudzi naudas, aizbraucja pi kē-

neņa un stuosta: «Es pyrmū īraudzēju ceļa molā tik skai-

stu pili, tamā.pilī staigoj vīna skaista madāma un stypri

skaists jauneklis ar zalta un sudobra motim un vepris ar

zalta spolvu.»

«Brauksim», soka kēneņš, «es gribu redzēt skaistu

pili.»

«Kuo jyus tī brauksit? Lobuok aizbraucīt uz mežu,

tur mozā uztabiņā ir vierss ar vīnu zalta un ūtru sudobra

rogu. Atved jū!» soka rogona.

Tū vysu nūsaklausījis, kēneņa dāls izguoja uorā un

prosa nu sovas vāzas: «Vāza, voi tu zyni, kur dzeivoj

vierss ar vīnu zalta un ūtru sudobra rogu?»

«Zynu», atsoka vāza un laižās ceļā. Atbraukuši uz

mežu, jī atroda viersi ar zalta un sudobra rogim, pajēmja

tū un nūdzyna uz pili.

Aizbraucja uz mežu kēneņš, atradis tukšu ustabiņu,

dusmīgs atbraucja atpakaļ.

Trešū reizi brauc gar pili vīns ģenerāls, jis veras un

breinīs, kur tik skaista pils, jauneklis, vepris un vierss.

Kēneņam stypri gribējās redzēt skaistū pili, madāmu,

vepri ar zalta spolvu, viersi ar vīnu zalta un ūtru sudobra

rogu.

«Brauksim», soka kēneņš, «es gribu pasavērt!»
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«Kuo jyus tur brauksit? Labuok nūbraucīt uz mežu,

tur ir moza kūka muojiņā, tamā kūka muojiņā ir ostoņi

bruoļi, atvedīt tūs.»

«Labi», atsoka kēneņš. Kēneņa dāls otkon vysu nūsa-

klausīja un izguojis soka uz vāzu: «Vāza, vāza, voi tu zy-

ni, kur ir mežā muojiņā, kur dzeivoj ostoņi bruoļi?»

«Zynu», atsoka vāza, «tikai pyrms braukšonas pasoki

muotei, lai jei izcap deviņus kukulīšus, un tūs pajem lei-

dza, kū izlikt ustabiņā uz golda.»
,

Jis sāstas, uz vāzas un dreiži atbrauc uz pili, pasoka

muotei, lai izcap deviņus kukulīšus. Muote dreiž vīn iz-

cepja kukulīšus, jis tū pajēmja leidza un laidjās uz usta-

biņu. Atbraucis pi ustabiņas ,jis īguoja īškā, izlyka maizes

kukulīšus uz golda, a pats aizleida aiz cepļa, lai nūsa-

vārtu, kas īs tūs kukulīšu āstu. Napaguoja ilgs laiks, atīt

ostoņi bruoļi, apsasāst ap goldu un suok ēst kukulīšus. Jis

nūsavēra, ka vysi bruoļi kai vīns ar zalta un sudobra mo-

tim, jis pazyna, ka jī ir taidi paši kai jis. Āzdami ostoņi

bruoļi runoj: «Vīns kukulīts ir līks, mums byus vēl vīns

āduojs.»

Tūreiz jis izleida nu kokta un soka: «Jyus asat muni

bruoļi. dīzgon jau asat smokuši možajā meža ustabiņā,

nyu īsim dzeivuot uz monu pili!» Un vysi aizguoja.

Atbrauc kēneņš otkon uz mežu, atrūn mozū ustabiņu

tukšu, jis sasadusmuojis, ka kotru reizi jū muonej, un aiz-

braucja uz pili. Kēneniņa, īraudzējuse drusku kēneņu, pa-

zyna sovu veiru, bet jis juos napazyna ni druskas. Kad

apsavēra skaistū pili, vepri ar zalta spolvu, viersi ar vīnu

zalta un ūtru sudobra rogu un vysus deviņus dālus, tod

kēneniņa devja jam ēst. Kod vysi sasāda ap goldu, tod

jei pasfuostīja vysu paguotni, ka jei beja kēneņa sīva, ka

jai beja deviņi dāli, ka apkūpēja lyka kluot pi juos suņus

un kačus, bet dālus paglobuoja, ka jī dzeivuoja buča, uz

solās, pilī un vysu, vysu seiki izstuostīja. Tūreiz kēaenš

saprota un pazyna sovu eistū sīvu. Jis ceļas nu golda, kri-

ta jai pi kuojom un soka: «Pīdūd, sīviņ, es slikši darīju,

ka tyvuok tevis napīsavēru un nūticēju palaidneigom sī-

vītem.»
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Jei izklausīja kēneņa lyugšonu un vysu pīdevja. Kē-

neņš, atbraucis uz muojom, pajēmja apkūpēju, rogonu un

juos meitu, pīsēja sešim zyrgim pi astēm un palaidja pa

teirumu. Tai zyrgi rogonas un meitas kaulus izraustīja,

kur kuru gobolu. Tad kēneņš ūtreiz sataisīja brangas

kuozas, vysi dāli prīcuojās.

42. Laimes muote.

Vīnu reizi senejūs laikūs dzeivuoja veirs ar sīvu un

jim beja divi bārni: puiškins un meitine. Cik viņi tur ilgi

dzeivuoja, bet golu golā sīva nūmyra. «Kū tad dareit»,

dūmoj veirs, «palykušam vīnam patim ar divim mozim

bārnim?»

Golu golā sadūmuoja, ka vajaga precētīs, byus la-

buok dzeivuot divejūs ar sīvu, kai vīnam patim. Un tai

ari padarēja, apsaprecēja un pajēme vīnu rogonas meitu.

Tai cik laika viņi puordzeivuoja, vyss beja labi. Vīnu

reizi sīva sasadusmuoja uz sovu pameitu un gribēja kai

nibejs jū nūvest nu šuo pasauļa, bet nikai navarēja. Beja

zīma un cīši solta un dziļš snīgs. Viņa sadūmuoja, lai

veirs vad sovu meitu uz mežu un tī lai pamat. Viņa tī

sasals taidā lelā soltumā. Tūreiz sīva suoka veiram ru-

nuot, lai jis nūvad sovu meitu uz mežu un lai tī pamat

jū. Veirs dūmoj, kū te darīt. Žāl jam sovas meitas, bet

sīvas ar vagaja klausīt. Tai sadūmuoja: vajaga vest meitu

uz mežu, nikuo nabyus. Tai ari padarēja, nūvede sovu

meitu uz mežu, īvede lelā mežā, kur beja cīši dziļš snīgs,

pats nūsaglobuoja aiz rasnu kūku, tai ka meitine vairuck

naradzēja sova tāva. Suoka jei saukt tāvu pa vuordam un

rauduot, bet nikas vairuok naatsauce. Tagad meitine pa-

lyka vīna poša mežā un nazyna, kū dareit. Jai tyka solts

un baist. Tūreiz meitine suoka īt uz vīnu pusi mežā un l

dūmuoja, ka nūīs uz sātu sovu. Guoja, guoja meitine, bet

tai kai snīgs beja cīši dziļš, to navarēja mudri paīt. Beja

jau vokors, kod meitine izguoja nu meža un vērās, ka

prīškā lela plova, ar snigu pīkrituse, a aiz tuos leluos

pļovas stuov moza ustabeņa un moza gunteņa vydā dag.
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Tod meitine laidās it uz tū ustabeņu, daguoja un īguoja

vydā. Verās: tur sēd vāca veceite. Jei suoka vaicuot nu

juos, kai jei te patyka itymā mežā zīmas laikā. Meitine

suoka stuostīt rauduodama vecītei, kai jei atguoja ar tā-

vu uz mežu un palyka mežā vīna poša.

Vecītei tyka žāl tuos meitines un jei pajēme meitini

pi sevis par zīmu, lai dzeivoj. Bet tei meitine nazynuoja,
ka tei vecīte beja Laimes muote. Un tai meitine dajuka

pi vecītis un dzeivuoja par vysu zīmu mīreigi un laimeigi.

Puorguoja soltuo zīma un atnuoce pavasars. Vecīte vīnu

reizi sadūmuoja nazkur aizīt, a meitini atstuoja muojuos.

Vecīte pajēme mozu pūdeņi, nazkū taidu īlyka vydā, cīši

aptyna ar lupotom, nūlyka cepļa prīškā un pascēja mei-

tiņei, kab jei tymā pūdeņā nasavārtu, kas tī ira nūlykts

Tagad meitine, palykuse vīna poša muojuos, sadū-

muoja pasavērtīs tymā pūdeņī, kas tī ira vydā. Jei atrai-

sēja pūdeņi un ībuoze vīnu piersteņi vydā. Bet kad jei

izvylka piersteņi uorā, to piersteņš beja vyss nu zalta un

ari vysa ustabeņa palyka pazeļteita. Tad meitine cīši nū-

sabeida un dūmoj, kū te byus dareit. Jei apsēja pūdeņi

tai pat, kai beja apsīts vecītei, un ari piersteņu apsēja ar

lupotom. Na par garu laiku atguoja vecīte uz sātu un

vaicoj meitinei, voi jei vērēs tymā pūdeņī, bet meitine

napīzazynuos jai, ka vērēs pūdeņī un ka jai piersteņš pa-

lyka nu zalta.

Vecītei napatvka meitinis maluošona, jei sasadus-

muoja un puordzyna meitini pa ceļi, lai jei īt, kur grib.

Meitine guoja, guoja — palyka pavysam bez spāka un sa-

dūmuoja atsapyust. Natuoļi nu ceļa beja lels uobeiu

duorzs un tymā duorzā beja oka. Meitine daguoja pi okas,

atsasāduse uz okas molas un tei sadūmuoja atraisīt pier-

stiņu un pasavērtīs.

Kai tik meitine atraisēja pierstiņi, tyuleņ jei palyka

cīši skaista un moti palyka kai zalta. Pa tū laiku brauce

pa tū ceļu vīns kēneņa dāls un braukdams īsavēre, ka

duorzā kas speid kai zalts. Jis vērās un redz, ka duorzā

uz okas molas sēd cīši šmuka meitine. Kēneņa dāls da-

guoja kluot pi meitines un vaicoj: «Kū tu dori?»
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Meitine nazvnuoja, kas jis taids ir par cvlvāku, un

suoka jam stuosteit vysu, kai jei dzeivuoja. Tad kēneņa

dāls vaicoj otkon meitinei: «A kur tu tagad īsi?»

Meitine soka: «Nazvnu poša, kur es īšu.»

Kēneņa dāls sadūmuoja pajimt itū meitini sev par

sīvu, tai ka jei beja cīši šmuka un jam cīši patyka. Jis pa-

sādynuoja meitini sovūs gūda rotūs un laidēs braukt uz

sovu pili. Tur kēneņa dāls suoka stuostīt šovam tāvam,

kai jis itū meitini atroda. Ari vacais kēneņš beja cīši prī-

ceigs un suoka šovam dālam taisīt kuozas un prasīt gostus

uz kuozom. Kēneņa dāls ar sovu sīvu dzeivuoja prīceigi

un laimeigi. Cik viņi tur ilgi dzeivuoja — atsaroda juo sī-

vai dāls cīši šmuks. Un kad jau sataisēja krystobas un

suoka kristīt tū bārnu, muote īsavēre, ka pi durovu stuov

tei vecīte, pi kuros jei dzeivuoja par zīmu. Ķēniņa sīva

pasādynuoja tū vecīti vīnā kūpā ar visim gostim un tai

dzēre vysas krystobas. Kod jau beidze vysu tū gūdu, ve-

cīte pīsazyna kēneņa sīvai, ka jei ir Laimes muote un at-

guoja uz juos dāla krystobu, kab nūvēlēt jim lobu laimi.

Tod poša aizguoja pa ceļu. Tai palyka tei meitine ar so-

vu dālu un veiru laimīgi dzeivuodami.

43. Pareguošona.

Reiz dzeivova veirs ar sīvu un jim beja vīns dais.

kurs saprota putnu volūdas. Vīnu dīnu jis ora teirumā

un tāvs atnasja jam palaunadzi. Kad jis jādja, te skrāja

krauklis un krācja. Dāls gon zynuoja, kū tys krācja.

Beidzūt dāls arī pasacīja: «Tu izdzersi tū yudini, kurā es

kuojis nūmozguošu.»

Tāvs palyka par tū dusmeigs un sasējis dālu, īmetja

jyurā. Pēc moza laiceņa dāls izzacjāļās iz viersa i īrau-

dzēja mozu laiveņu un ierkļus. īkuopis laiviņā, jis puor-

braucja ūtrā molā. Tagad jis dūmuoja, kū jam dareit.

Te jis īraudzēja jyuras molā smiltīs valzivi. Valzivjai

izgrīzis ribas, jis sataisēja sjav būdeņu. Natuoļi nu juo

beja ērgļa perēklis. Pa laikim ērglis nazkur aizskrāja un

naatskrāja ilgu laiku, bet perēklī beja juo bārni. Tad iis
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pīgrīzja valzivs gaļis i ar tū pabarova vairuokas reizes

ārglānus. Tod guoja lela leita tyuce. Jis pīgrīz's valzivs

gaļis, aizguoja da ārglānim, i palyka leidz tam laikam,

koleidz atskrej pats ērglis. Atradis jū ērglis sovā perēklī,

prasēja: «Vai tu nagribi īt uz vīnu kēnesti, kur ir pašlaik

vajadzeigs kēneņš?»

«Gribu gon, par ku na?» Jis atbildjēja.

Tod ērglis jam sacīja, lai pīgrīžūt tik daudzi gaļis, Ka

šam pīteik, koleidz puorskrīt par jyuris. Pīgrīzis gaļis, jis

sāduos ērgļam mugurā. Un ērglis jū nesja iz tū vītu.

Kad ērglis pagrīzja golvu, kotru raizi jis jam mjatja pa

gaļis gabaleņam mutē. Bet pi pašom beigom pītryuka

gaļis — kū jam dareit? Nyu jis mudri izgrīzja nu kuojom

ikrus i īsvīdja ērgļam mutē. Ērglis jū laimeigi puornesja

par jvurom. Ar ērgli atsasveicvnovs, jis pats aizguoja uz

pili, kur beja vajadzeigs ķēniņš. Te jū pījāmja ar lelu

gūdu un jis palyka par ķēniņu. Jis beja cīši žēlsirdeigs:

kad atguoja kaidi übadzeņi, tod jis jūs vysod lobi pījām-

ja. Djavja jim jāst i nakts muojis.

Reizi pi juo atguoja divi veceiši: veirs ar sīvu. Kē-

neņš jūs tyuleņ pazyna, bet jī juo napazyna. Kēneņš sā-

cēja sulainim, lai jī dūd šim veceišim tū pašu jāst, kū jis

jādja, un pataisa jim vītu, kur jis pats guļ. Vokorā, gu-

lāt īdams, ķēniņš nūmozguoja kuojas un trauku ar yudini

palyka zam sovas gultas. Veči beja dūšeigi saāduši un

jim gribjājās dzjart. Večja sācēja: «Ej, veireņ, atnasi man

tuo yudiņa, ar kuru ķēniņš mozgova kuojis, juo kuojis ir

teirys i mjas varāsim tū dzjart.»

Vecs tai ari padarēja. Padzāruši obi jī otkon trauku

nūlyka turpat. Reitā jī obi apsavylkuos i gribjāja jau it

prūjom, bet kēneņš sovim kolpim beja pīscējis, lai nalaiž

jūs, cikom jis pats pīsacjalsīs. Kēneņš cjālās tik div-

padsmit stundjās. Tad jis pīsacēja sovim kolpim, lai tī

atsauc večus da juo kambaram. Tad kēneņš pīsazyna, ka

jis ir jūs dāls. Nyu jis sācēja šovam tāvam: «Vai nabeja

taisneiba, kai es tjav nazkod sācēju, ka tu dzersi tū yudi-

ni, kurā es nūmozguošu kuojis?»
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Vecīts suoka rauduot: «Es jyusu napazeistu, žēleigs

kungs» un ka šuo dāls asūt jau sen pazudis.

Kēneņš tod soka: «Es asu tovs dāls, kuru tu īmeti

jyurā. Un voi nabeja taisneiba, kai es tūreiz sācēju?»

Tagad tāvs pīguoja pi juo kluot un prasēja pīdūšonys.

Dāls jam pīdjavja un pajāmja jū pi sevis. Un jī dzeivuo-

ja laimeigi tamā pilī.

44. Laime un nalaime.

Senejūs laikūs dzeivuoja divi bruoļi: vīns boguots,

ūtrys pavysam bēdeigs. Reizi boguotais beja sataisējis

balli; bruoļa viņš nikad pi sevis naaicynuoja. Kad bruols

nūguoja lyugt, ari nadeve pat ni maizes druponas, tai i

šytū reizi beja. Bēdeigs bruols ar sovu sīvu un divejim

bārnim pus bodā myruši runuojās: «Kū te byus dareit?

Ak Dīveņ, nyu jau daīs boda nuovē nūmiert! Struoduo-

jom, pyulējamīs caurom dīnom, naktim, kai nikuo, tai ni-

kuo.»

Sarunuoja, lai īt uz balli pi sova bruoļa, koč maizes

kimyuseņu dabuos dēļ sevis i dēļ bārnu. Sarunuots i

padareits. Tys beja laiks pret Juoņu dīnu. Uz balli suo-

ce laseitīs visi nu vysom molom, suocēs dzeršona, ēšona,

spēlēšona un vysaida uļavuošona. Nūīt ari bēdeigais bruols,

sēd, sēd — nikas ni kluot pi juo nadaīt. Puorsēd vysu

nakti, jau gaismēna aust, ir Juoņa dīnas reits, a jis ceļas

īt uz muojom. Te bruols sateik jū kukņas durovuos i pa-

snādz lelu un plyku kaulu, sacīdams: «Še i tev daļa! Vai

tod tu īsi tukšom rūkom uz muojom?»

Pajēms bēdeigais kaulu, īt pa celeņu uz muojom, lai-

zīdams un rauduodams. Te pa tymsu vērās nazkaida

buobeņa ruopoj gar rudzu teirumu ceļa molā, taida maina

un nūvuorguse, pīīt tvvuok i vaicoj: «Kas te ruopoj un

kas tu esi?»

Tei atbild: «Asmu nalaime, i naasmu treis mēneši ni-

kuo āduse, asmu nūvuorguse cīši, lyudzams, cylvāks,
īdūd man koč tuo kaula palaizeit.»
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Nailgi dūmuodams, jis padūd i vērās, kas nūtiks.

Laizēja, laizēja kaulu, apleik, i suoce nu gola rubvnuot

smedziņus i pēc smedziņim leist kaulā dziļuok, te ]au

leidz pusei saleida kaulā. Tai tys bēdeigais mudri dabuoja

kūceņa- i naža, nūdruoze tam golu i tikkū tei pošu reizi

vysa kaulā, tai dreiži ar kūceņu kaulam golu aizbuož i

nas tū kaulu dziļi dziļi staigā purā i sadzan tū ar kuojom

dybynā. Jau sauleite tam laikam patecējuse gabaleņu,

īdams nu pura īīt pi cyta kaimiņa ar Juoņa zuoļu naste-

nu, tī jau pījam kai vīsi i īdūd sīvai ar bārnim atnest sīra

pa gobolam. Jau niu prīceiguoks byudams, īīt pi buoguo-

tuo bruoļa ar zuoļu nasteņu, tī jau pījam kai bruoļi, iz-

mīloj, izdzyrda i ejūt uz muojom, īdūd nūnest sīvai ar

bārnim sīru, švīkstu i peiragu. Tai nu tuo laika jim suo-

ka lobi kluotīs i lobi jam īsadzeivuoja par nagaru laiku.

Pēc tam par divi godi jau palyka vēl boguotuoks par

boguotū bruoļi; koč i tys naboguoks napalyka. A bruols

vēl nikuo nazvnuoja, ka juo bēdeigais bruols pa jū bo-

guotuoks. Tai sadūmuoja šytī iztaiseit balli uz Juoņa di-

nas i pīgotovēja vysu kuo vairuok i lobuok kai pi boguotuo

bruoļa tūlaik beja. Nūsyuta bārnus īlyugt cīmā uz balli

sovu boguotū bruoļi. Tys īraudzējis bēdeiguo bruoļa bār-

nus kai kundzalānus, un vēl vairs, ka aicynoj uz balli,

nūsabreinuoja, kas te nūticis, pasajēma nūīt. Boguotnīki

ilgi sprīda sovā storpā, kas te ir, golā nūsprīde: «Vajag

nūīt koč reizi, jis da mums staiguoja ik mēneša lyugdams,

i mes jūs tvvumā naesim bejuši jau godu divpadsmit,

īsim par špāsu.»

Nūguojuši leidz bruoļa sātai ažna apstulba. Bēdeigais

bruols pots, sīva, labi gārbušīs, ar veina gluozem uz škei-

va i ar muzykontim izguoja prīškā osu divdesmit, sirs-

neigi apsveice i īvede ustobā. Te otkon boguotajam brei-

nums: vyss pi lobās kuortības un pilnības, daudz leluokā

mārā kai pi viņim, boguotajim. Nūuļavuoja treis dīnas,

bez nikaidu pītryukumu, palyka drūsuoki i boguotī redz,

ka nikaida vairs smīkla ar bēdeigū bruoļi. Pēc trejom dī-

nom vīsi izstaiguoja, bet vēl bruoļa nalaiž uz muojom,

pīrunuodams, ka ar bruoļi šim asūte nedēļa juonūuļavoj.
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Palvkuši draudzeigi, īzalaiž vvsaiduos sarunuos, golu golā

īzadrūsvnoj boguotais pavaicuot: «Nu kurīnis tev, bruoļ,

cēlēs taida boguoteiba? Agruok maizes nabeja, a tagad

vysa treiskuort vairuok kai pi manis.»

Atbild jam bēdeigais: «Zini, bruoļ, divi godi atpakaļ

beju īguojis pi tevis ballē. Tu man īdevi — paldīs —

lelu plyku kaulu, vysu gūvs stulpi. īdams muojuos, sa-

givu pi sova rudzu teiruma nalaimi, sabuožu tymā kaulā

un nūnešu tuoļi purā, pošā dziļumā, i sadzynu dyuņuos, i

nu tuo laika — paldīs Dīvām — vyss suoka īt labi. Pi

tevis beju īguojis ar Juoņa zuoļu nasteņu, jau cyts kas

beja, kai cytom reizēm. Vai atmini, bruoļ?»

«Ja, atminu gon,» atsoka bruols, a sirdī suoce jam tai

i kutynuot un golva dūmuos īt: «Pa, pa, redzēsi, kas tuo-

ļuok byus.»

Bēdeigais niu bučoj boguotū un teic: «Paldīs par

kaulu!»

Tai padzēre i izzaškeire bruoļi. Nūguojis boguotais uz

muojom, moz dūmuodams, nūvvlka svātku drēbes un dē-

vēs uz puru. Nūguojis tī, mauce bikses zemē un leida

purā kaula maklātu. Broduodams ar aiļu vysu puru, ka

nivīns pāds napalyktu namaklāts, golu golā par treis dī-

nas tikpat atroda. Izvilcis nu dyuņas, izguoja molā, at-

taisēja aizbuoztū kaula golu, nūlicis zemē, i vērās, kas

nūtiks, gaidīdams ar napacītību. Te golā īraudzēja, ka

iīn nu kaulā nazkas naspēceigs un malns. Nūsaprīcuojos,

ka byus otkon bruoļa nalaimi izlaidis breivu. Šalteņu

nūgaidēja, izleida vysa nu tuo kaula nalaime, breiteņu

atsapyutusēs i soka: «A paldīs symtim reižu tev, cylvē-

ceņ, ka tu mani ratavuoji, a to ka vēl godu, manis uz pa-

sauļa nabyutu vairs pavysam. Niu es nu tevis ni nūst

naatsastuošūs.»

Šitā dzieržūt, puorjeme baile boguotū i viņš soka:

«Ne, es izlaižu, ka tu ītu atpakaļ pi muna bruoļa.»

«O, ne, ni par kū,» soka nalaime, «jis mani gribēja

nūnuovēt. Ni par kū vaira. Tu pestēji mani, es byušu

vysod pi tevis.»
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Tai boguotais nūsabeida, gribēje sagyut un sabuozt

kaulā, bet par velti. Cikom tī pyulējēs, namanēja pats,

kur tai nalaime palyka, tik aiz kolna īraudzēja lelu dyu-

mu mutuli, izkuops kolnā, redz, ka sāta dag. Tai nu tuo

laika i bikšu vairs navarēja īdzeivuot, kuras nūmauce kau-

la maklādams, a bēdeigais bruols ar vīnu palyka baguo-

tuoks. Jo atguoja senejais boguotais, to ari nikod bez

maizes kimyuseņa napalaide.

45. Nagaideita laime.

Dzeivuoja uz pasauļa divi bruoļi: vīnu saucja par Do-

minīku, ūtru par Donotu. Donots beja cīši bēdīgs un jam

beja lela saime, bet struodnīku nabeja. Tai jis dzeivuo-

ja, vīnu dīnu ēdja, ūtru naēdja. Dominīks beja boguots

un cīši skūps, vys gribēja nu cyta nūjemt pēdējū gabali-

ņu maizes.

Vīnu reizi, Juoņa dīnas naktī, Dominīks sasalasīja ar

ar sovim draugim īt meklēt naudas un pasaucja ari bruo-

ļi Donotu leidz. Donots naguoja un pasacīja: «Dīvs gri-

bēs, pats man lūgā īsvīss naudu!»

Dominīks ar sovim draugim puorstaiguoja vysu nakti

un kad guoja atpakaļ jau uz sovu sātu, ceļā atroda nū-

spruogušu suni. Sadūmuoja jī pasasmīt par Donotu. Pa-

jēmja tū nūspruogušū suni un īsvīdja par lugu Donata

ustobā.

Kad tys suns krita uz zemes, nu juo izbyra daudz

zalta naudas. Pasamūda Donots un redz, ka uz greidas

daudz zalta. Donots īsaklīdza: «Paldīs Dīvām!» un suoka

lasīt naudu. Salasīja jis naudu ur guoja otkon gulātu.

Reitā atīt Dominīks pi bruoļa un smejas: «Nu kai Dīvs

īsvīdja tev pa lūgu naudu?»

«Jā, īsvīdja!» soka Donots, «vēris cik zalta!»

Dominīks kai īraudzīja, jam nu raizes tyka žāl, ka

jis īsvīdja bruoļam nūspruogušū suni, atī beja zalta nau-

da. Dominīks sadūmuoja nu dusmem kaut kū padarēt.

Vīnu reizi Dominīks atīt pi bruoļa un prosa nu juo zyrga

aizbraukt uz mīstiņu. Donots beja lobās sirdis cvlvāks
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un īdevja bruoļam zyrgu aizbraukt uz mīstiņu. Domi-

nīks aizbraucja uz mīstiņu, tī puordevja zyrgu un atguo-

ja uz sātu kuojom. Sātā Dominīks pasacīja bruoļam, ka

nu juo zyrgu nūjemja vylki un apēdja. Donotam kaut

beja žāl zyrga, bet kū darīt — nūpierka jis cytu zyrgu,

vēl lobuoku. Dominīkam vēl leluokas dusmes beja uz

bruoļa un jis sadūmuoja naktī aizdegt Donota ustobu.

Kai jis sadūmuoja, tai izdarīja un aizdadzynuoja Donota

ustobu. Kad jau guņs apjēmja ustobu, Dominīks suoka

klīgt bruoļim, ka juo ustobā dag. Donots izbāga nu usto-

bas, izvvlka vysus bārnus un tai pat naudu, bet vyss cyts,

kas jam beja, sadaga. Pasacēļa lels vējs un aiznesa

dzierksti ar guni taišņi uz Dominīka ustobu. Ustobā aiz-

daga un koleidz Dominīks atskrēja, jau vyss nūdaga.

Kū jam darīt tagad? Dominīkam vajag īt ar vysu saimi

par übogu maizes prasīt, bet Donotam beja nauda, jis uz-

cēla jaunu ustobu un dzeivuoja atkal laimīgi.

46. Saticeigi bruoļi.

Senejūs laikūs vīnā cīmā dzeivuoja div bruoļi, jī aba

divēji beja precējušīs, bet jaunuokom bruoļam beja četri

bārni, un vacuokam bārnu nabeja. Bruoļi dzeivuoja mī-

reigi tāva zemē un ēdja sovu maizi vīnu vīt.

Vīnu reizi bruoļi sapļuovja rudzus, pajāmja padalīja

uz divēju pušu, kotram pa daļai. Vacuokais bruols guļ

nakti un dūmoj pats sevī: «Labi, mes tū salaseitū maizi

padalējām, bet bruoļam saimja leluoka, jam vajag vai-

ruok maizis, es ar sīvu asam tik divēji. īšu un ībēršu

bruoļam sovys maizis, kab jis nazynuotu.»

Tymā pat laikā jaunuokais bruols ar taipat dūmuoja:

«Es asmu jaunuoks un taipat muna sīva jaunuoka, bārni

ari jau dreiži pelnēs, bet bruols vacuoks. Daīs vacums,

kas jam paleidzeis? īšu un ībēršu vacuokam bruoļam

sovys maizis, kab jis nazynuotu.»

Pazacēļa jaunuokais bruols nu reita agri un ībēra nu

sovys maizis vacuokam bruoļam. Dīnu bruoļi veras, ka

maizja jim kai beja kotram pa vīnaidai daļai, tai ir. Jī
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stuov un breinuojas, bet nivīns narunoj nikuo. ūtrā

naktī bruoļi otkon pībēra vīns ūtram maizis, otkon vērās

dīnu: kai beja maizja, tai ir pa vīnaidai daļai. Tai bruoļi

ilgi nosuoja itū maizi, koleidz nasazatopa. Tūlaik jī pa-

zyna, ka maizja jim stuov pa vīnaidai daļai. Nu tuo lai-

ka jī suoka dzeivuot cīši labi un vīns ūtru žāluot un ni-

kod nadalēja un naskaitēja, kas vairuok apād, kas

mozuok.

47. Laimeigs un nalaimeigs barns.

Jau nu sen-senim laikim viers zemes dzeivuoja da-

žaidi cvlvāki: i lobi, i ļauni, i vāci, i jauni, i boguoti, i na-

bogi. Un vysim tim cylvākim dzeivē gadējās lelu bādu

un osoru dīnas, gadējās ari lelu, jauku prīcu dīnas. Se-

višķi lelu prīcu pīdzeivuoja vysnabadzeiguokī, bet lobās

sirds cilvāki.

Sen sen — pat muns vactāvs tūs laiku napīmin un

stuosta, ka ari viņa vactāvs i sapnā nabeja tūs redzējis, pa

pasauli staiguoja Dīva engeļi un vysaižuok paleidzēja na-

badzeigim cylvākim. Bet kas var byut nabadzeiguoks par

nūvuorgušu muoti, kura dorbā ejūt jem bērniņu leidza,

juo muojuos nav, kas tu sorguotu. Un teirumā viņa nū-

līk bērniņu zuolē, bet paša struodoj, cikom bārna rau-

das nasauc viņu nu dorba.

Tai reizi kaidā vīnsātā boguota saimnīka piertiņā,

dzeivuoja ļūti nabadzeigs kolps ar sovu sīvu un mozu

šyupuļa bārnu. Tāvs vysu dīnu struoduoja saimnīka tei-

rumā, bet sīva, bārna muote, dīn-dīnā guoja gonūs. Bēr-

niņa nabeja kur atstuot, tuopēc viņa vysod nesja tū lei-

dza. Lai izsorguotu moziņū nu brīsmom, tāvs nūpyna

klūgu peitini, muote īlyka tur drusku sīna, apkluoja tū ar

vācu drēbīti un taidā šyupulī guldīja sovu bārnu. Pa-

kuoruse peitini kryumūs, paša mīreigi ganēja saimnīka lū-

pus. Vokorā jēmja bērniņu un guoja uz muojom. Un

tai guoja dīna pēc dīnas.

Reizi iznuocja puoruok korsta dīna; lūpi navoldami

byzuoja un bārna muote tik beja pīkususe, ka gondreiž
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naspēja staiguot. Sagaidējuse vokoru, dzyna lūpus sāta,,

krita uz luovas un aizmvga.

Sīva nūlecja nū luovas un suoka rauduot: bārns pa-

lyka kryumūs. Nakavejūt laika, veirs ar sīvu suoka skrīt

uz mežu.

Urnai ganības kryumūs atskanēja šyupuļa dzīsmiņa:

«čuči guli, zalta bērniņ!»

Bet kryumūs naredzēja nivīna cvlvāka, tik klūgu

šyupuļa vītā ji atroda skaistu zalta šyupulīti. Tajā gulēja

jūs bērniņš soldā mīgā.

Vacuoki apsavēre vysapleik un naatrozdami, kam

pateikt par tik lelu duovonu, pajēmja zalta šyupulīti un

guoja uz sovu piertiņu.

Muojas saimnīks īt reitā piertiņā un redz suplok kol-

pa luovas skaistu zalta šyupulīti. Kolps jam ari vysa

izstuostīja par šū šyupuli. Saimnīks par tū stuostīja so-

vai sīvai, jei nūsprīdja paša tū laimi sasnīgt. Pi vokora

jei teišom pajēmja sovu bārnu un teišom atstuoja jū

kryumūs, vacajā skalinē. Ap pusnakti kūpā ar sovu vei-

ru jei guoja pēc bārna un jau prīcuojās, ka atrāss tū vēl

skaistuokā zalta šyupulī. Bet kryumuos, kur jei atstuoja

bārna skalinē, nazkas bailīgā bolsī ryucja: «Uči, ļuļi,

skaugju bārns!»

Saimnīki guoja kluot, bet skalines vītā atroda vācu,..

lelu postolu un un tajā bārna kauliņus.

48. Laime un baguoteiba.

Dzeivuoja vīns veirs, jam beja sīva un tāvs ar muoti.

Šis veirs beja puorticis zemnīciņš.

Vīnu reizi jis ora kryumu molā zemi. Kai tik jis pī-

ar pi kryumu molas kluotu, tyuleņ izdzierst kaut kū rau-

žūt: «Bāda, man bāda».

Pīaris vēl vīnu reizi pi pašas molas, veirs pavaicoj:
«Kas tu par taidu bādu esi?»

«Es asmu tova bāda,» kryumūs kaut kas atbildēja un

golā zemnīku pavaicuoja: «Kod tu gribi sovu bādu nast:

tagad, vai ka vacs paliksi?»
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Zemnīks. nelelu breidi padūmuojis, atbildēja: «No-

suošu lobuok tagad sovu bādu. Vācam man byus gryuts

panest nalaimi.»

Tagad otkon zemnīks ora zemi kryumu molā, bet ni-

kuo vairs nadzierdēja vaižūt. Pēc nazcik dīnom nūmyra
šam veiram tāvs. Bažējuos šuo veira sīva, ka lela bāda,
bet veirs tikai atbildēja: «Nasok nikuo, sīveņ! Byus vēl

leluoka bāda!»

Nūmierst pēc dožom dīnom pēc tāva nuoves ari muo-

te. Otkon sīva bažējuos, ka lela bāda, bet veirs tikai at-

bildēja: «Nasok nikuo, sīveņ! Byus vēl leluoka bāda!»

Pēc tāva un muotes nuoves veirs otkon aizguoja ortu.

Paaris kaidas pus stundes, viņš redzēja atejūt pārkyuņa

nagaisu. Moz dūmuojis, nūjyudzja veirs zyrgu un atjuoi

uz muojom. Kad atguoj pārkyuņa nagaiss, tad īspēra

juo muojā. Sadaga veiram i klāvs ar vysim lūpiņim, sa-

daga ustobā un škyuns, sadaga vyss juo monts, tikai pats

ar sīvu palyka dzeivs.

Kaids cylvāks īdevja naboga veiram vācu greizu ķēvi

un leidz pusei salauztus, vacus rotus. Lauzēja naboga sī-

va rūkas un rauduodama sācēja uz veira: «Tagad ir vys-

leluokuo bāda.»

Veirs ar sovu sīvu suoka braukalēt pa pasauli, lasē-

dami maizi. Braukdami obi divi pa ceļu, satyka vīnu

kungu. īsavēris kungs bādas nesēju sīvu, kas beja cīši

skaista, sacīja: «Puordūd man sovu sīvu!»

Veirs padūmuojis, sacīja uz sīvas: «Ej, sīveņ, dzeivuo-

tu pi šuo kunga! Tev byus labi, un ari man byus nauda.»

īdevja kungs veiram vasaļu kulīti naudas un pajēmis

juo sīvu, aizbraucja. Palyka veirs vīns pats. Brauk-

dams vysu dīnu, jis beja pīkusis un dūmuoja atsagult un

atsapyust. Atskrēja pi veira putns un aiznesja naudu ar

vysu kulīti. Kad veirs pasamūdja, tad īraudzēja, ka nau-

das nav un zyrgš guļ uz suona un napyuš. Bāda tagad

jam beja vysleluokuo. Nabeja ni sīvas, ni naudas, ni

zyrga. Atstuojis vacūs salyuzušūs rotus, veirs, aizguoja

pi vīna saimnīka un pastuoja par gruovraci. Tai jis, īpel-

nēja brangi naudas. Atstuojis šū saimnīku, veirs aizguo-
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ja uz vīnu tuolejū muižu un pastuoja par padrasčiku

Šuos muižas gaspažai beja nūmiris veirs un jei palikuse

par atraitni, jei pajēmje sovuos rūkuos muižas puorval-

dību. Sadūmuoja šei gaspaža cierst zemē vīnu gobolu

meža. Padrasčiks beja par golvonū vodūni pi meža cier-

šonas. Nūgrīzuši lelu kūku, kurā beja perēklis, meža

ciertēji un padrasčiks īsavēra perēklī kulīti naudas. Pa-

drasčiks tvuleņ soka, tei nauda asūt šuo. Meža ciertēji

streidējuos, kai šim taipat šei nauda pīdarūt.

Padrasčiks un meža ciertēji aizguoja pi lelas muotes

uz svudzībom. Podrasčiks vysu izstuostēja, kai jam vyss

šitys nūtyka. Tagad lela muote pazina, ka šis padras-

čiks ir juos senejais veirs. Jei nu prīcas apsakēra šovam

eistojam veiram ap kokļu un ar prīcas osorom rauduoda-

ma sācēja: «Muns veirs! Muns veirs! Nadūmuoju, ka va-

rēšu ar tevi tiktīs, bet tykūs. Tagad mums vysas bādas

ir puorcīstas un mes varēsim dzeivuot laimīgi.»

Tū runuodama, lela muote pasyutēja sulaini, lai at-

nas naudu, jo tai patīši beja eistuo veira nauda, par kuru

beja atdevis sovu vīnīgū draudziņi sīvu.

49. Dīvs žaloj sūda.

Tuoļi aiz lelu jyuru un augstu kolnu ir vīns azars.

Ļauds stuostēja, ka uz tuos vītys, kur itys azars, nazkod

dzeivuoja div sīvītis: vīna cīši loba un mīlasirdeiga, ūtra

cīši dusmeiga un skūpa.

Vīnu reizi vokorā beja lels leits un pārkiuns. Tymā

pat dīnā pi dusmeigys sīvītis īguoja vīns übogs, paprasēja

pajēst un puorgulēt nakti. Dusmeiguo sīvītja beja cīši

boguota un nadevja vācam übogam nikuo, a izdzyna jū

vēl uorā. Übogs izguoja nu boguotys un dusmeigys sīvī-

tes uorā un atguoja pi ūtrys sīvītes, kura beja cīši mīla-

sirdeiga. Bēdeiguo sīvītja pījāmja übogu, īdevja jam pa-

jēst un sataisēja vītu, kur puorgulēt. Übogs puorgulēja

nakti, uz reita jei otkon pabaruoja übogu, īdevja jam ari

gobolu maizis. Übogs, īdams prūjom, pascēja: «Par tovu
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lobumu byus tev paleigs pyrmā tovā darēšonā, kuru tu

šudiņ dareisi.»

Pasceidams itūs vuordus übogs izguoja uorā un nū-

guoja pa sovu ceļi tuoļuok. Sīvītja, nikuo nadūmuoduo-

ma, pījāmja vuordus par smīklu. Pēc üboga izīšonas sī-

vītja daguoja pi sovys skreinis, gribēja dabuot tī jaunys
drābis šiut dālam kraklu. Kad jei izjāmja tū drābi un

suoka mērīt, drābis atsaroda tai daudz, ka jei pīmērēja

pylnu ustobu un pylnu pogolmu. Sīvītja struoduoja da

vokora un pīmērēja cik drābu, ka arī puordevja un nu

reizis palyka boguota.

Dreiži izzinuoja par itū boguotuo sīvītja, jai tyka žāl

taidys laimis. Jei nūskrēja meklēt tū vacū übogu, dreiži

ari atroda jū, atvedja pi sevis, īdevja jam jēst un pakluo-

ja lobu vītu, kur puorgulēt. Uz reita pazacēļa übogs,

losuos īt tuoļuok un īdams runoj uz boguotū sīvīti: «Lai

byus tev laimja pyrmā tovā darēšonā, kuru tu suoksi

struoduot!»

Pasceidams itūs vuordus, übogs nūguoja pa sovu ceļi

tuoļuok, a sīvītja tyuleņ nūskrēja pi sovys naudys, dū-

muodama, ka jei suoks skaitāt naudu un pīskaitēs pylnu

ustobu. Bet paprīkšu jei sadūmoj izmozguot tū naudu,

kab jei speidātu. Sīvītja pajāmja krūzi un suoka līt yudi-

ni uz naudys. Yudins lējās tai daudz, ka pīlējās pylna

ustobā un pogolmys. Dreiži uz tuos vītas sazataisējās

lels azars, a tei dusmeiguo sīvītja tīpat nūsleika. A tei la-

buo sīvītja dzeivuoja laimeigi un boguoti.

50. Svātī rejā.

Senejūs laikūs, kad vēl Dīvs staigova pa myusu pa-

sauli, atguoja da vīnam saimnīkam Dīvs, Pīters un Jurs.

Jī beja kai übogi: un atguoja da saimnīka un prosa, lai

jyus palaižūt pa nakti puorgulēt.

«Labi!» soka saimnīks, «es jyus palaišu gulēt un dūšu

jums ēst, tikai jums byus reit agri juosaceļ un juoīt munā

rejā labeibu kult.»

«Labi!» soka jam svātī.
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Saimnīks devja jim vokoriņas un jī aizguoja gulātu.

Nu reita agri mūdinoj jūs saimnīks: «Ceļatīs,» soka, «īsim

labeibu kultu!»

«Labi!» atsoka jam Dīvs.

Bet jī nasacēļa, bet vys vēl gulēja. Pīters uz molas,

Jurs vydā un Dīvs pi pot sīnas. Atīt ūtru reizi saimnīks

un soka: «Celsītēs jyus, vai na? A to es atīšu ar puo-

togu.»

«Labi, labi!» soka Dīvs, bet vys vēl nasacēļa.

īt trešū reizi saimnīks ar puotogu un dūd un dūd Pī-

teram, kurs gulēja pi molas, un aizīt pīdraudādams, juo

nasacelsīs, tod nuokūšū reizi dabuos ūtrais. Bet jī vys

vēl gulēja.

Atguoja vel un sadevja vidējam, Juram, teikdams:

«Juo vēl nasacelsīs, tad sovu daļu dabuos ari trešais.»

Bet tagad jī pīsacēļa un aizguoja uz reju labeibu kul-

tu. Aizguojuši — Dīvs izjēmja nu kruosnis šakauņus, iz-

lyka pa visim styurim dagūšūs šakauņus un tod visi treis

svaida ar dokšom labeibu nu vīnas vītas uz ūtru. Dīvs

soka: «Klusu suorkons, klusu suorkons!»

Vysu labeibu, cikom beja, par reizi izkiuļa un attei-

rēja nu palovom. Tū padarējuši, jī visi treis aizguoja.

Saimnīks radzādams, cik pamateigi šitī übogi izkiuļa la-

beibu, dūmoj: «Es ari tai kulšu.»

Izjēmja nu kruosns šakauņus, izlyka pa visim styu-

rim un tod svaida labeibu nu vīnas vītas uz ūtru un

klīdz: «Klusu suorkons, klusu suorkons!»

Bet solmi nu guns aizdaguos un suoka degt. Jis tikai

klīdz. Tikkū izbāga nu guns, vyss apdaga un monts sa-

daga, jis uzreiz palyka par übogu.

51. Breinumu kalējs.

Vīns kalējs izkola vainu ar rogim un pakuora smēdē

uz sīnas. Pīpard kalējs rūkā, pilīk rūku vainām pi dagu-

na un soka: «Valns, še paūd! Valns, še tev muna dvē-

sele!»
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Vainām tys napatvka un jis vys prasēja kalēju pa-

laist jū vaļā, bet kalējs dora sovu. Kaidu reizi valns so-

ka: «Kalēj, izsvid mani aiz smēdes uz zyrga māslu gubas

un es tev par tū pylnu capuri zalta īdūšu!»

Kalējs beja ar miru un valns aizskrēja pēc zalta. Pa

tū laiku kalējs izroka dūbi, izgrizja capurei dybynu, pa-

statīja capuri uz dūbes un gaida. Atstip valns maisu zal-

ta un sabēra capurē, bet capure nabeja pylna. Valns

aizskrēja pēc ūtra maisa un atstipa ūtru maisu zalta, sa-

bēra capurē, bet capure kai nav, tai nav pylna. Sasa-

dusmuoja valns, ka kalējam tik lela capure, un aizskrēja

pēc trešuo maisa. Atstip ja valns trešū maisu un sabēra

capurē. Capure beja pylna. Kalējs puorkristēja zaltu,

pajēmja un uz sīnas pakuortū vainu un izsvīdja aiz smē-

des uz zyrgu māslu gubas. Pēc kaida laiciņa kalējs pasa-

vēra un redzēja, ka vaina uz māsla gubas jau nabeja.

Dzeivoj kalējs un kaļ sovā smēdē.

Vīnu reiz atguoja uz smēdi vīns svešs cvlvāks un so-

ka: «Pījem mani par struodnīku, es naprasīšu nu tevis

nikaidas moksas. Pats ej uz krūgu un dzer, bet es par

tevi struoduošu vysu! Es asmu lobs kalējs, muoku vācu

cvlvāku par jaunu puorkalt!»

Kalējs padūmuoja, padūmuoja un pījēmja svešū cvl-

vāku par
struodnīku. Tys beja tys pats valns, kuru ka-

lējs izsvīdja aiz smēdes. Tai zelle kalējam struodoj, bet

pats kalējs vairuok krūgā sēd.

Atbraucja uz smēdi vīns vacs, vacs kungs un prosa

puorkalt jū par jaunu. Tys kungs beja ari valns. Zelle

atbildēja: «Es tū varu izdarīt!»

Zelle pajēmja vacū kungu, lyka uz guns, dadzynuoja,

dadzynuoja un lyka uz loktas kolt. Pyrmuok izkola kuo-

jas, tad rūkas, tad vādaru un tad cytu vysu. Pastatīja

zelle kungu kuojuos un jis beja par jaunu cylvāku.

Kungs samoksuoja zellei, sāduos rotūs un aizbraucja.

Smēdē bejušī vysim izstuostēja un ļauds runuoja: «O,

lobs kalējs! O, lobs kalējs!»

Runas aizguoja leidz vacajam grafam, uz kura zemes

beja pastatīta smēde. Pa tū laiku zelle beja aizguojis
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prūjom un kalējs struoduoja -otkon vīns pats. Atbraucja

vecais grafs uz smēdi un prosa kalēju puorkalt jū par

jaunu. Kalējs saprota, ka te bija tuo vaina dorbi, kur jis

izsvīdja aiz smēdes, un tuodēļ soka grafam: «Es namuoku

puorkalt vacus cvlvākus par jaunim, tū muocēja, muns

zelle!»

«Es tevi varu nūpērt» atbildēja grafs. «Jo tovs zelle

muocīja, tu ari vari!»

Nikuo cyta natlvka kalējam darīt un jis lyka grafu

uz guņs. Daga, daga grafs, taurējās, taurējās švierkstēja,

švierkstēja un sadaga, tai ka kauli vīn palyka. Kalējs

nūsabeida, izrausja nu guņs grafa kaulus un pasacīja: «Es

namuocīju kalt un tuodēļ nasajēmu!»

52. Atsagrīzīs razboinīks.

Bjeja cīši lels razbainīks lelā mežā. Jis — kas vīn

guoja — kuova zjamjā. Jis nūkova sovu tāvu i muoti

dzeivuodams. Pjēc tuo nūguoja jis iz mježa, dzeivuoja

cjeļa molā i napuorlaidja nivīna cylvāka.

Vajaga vīnam puikam īt muojā pa tū cjeļu. Jis zy-

na, ka jū nūkaus, jis tai īdams i dzīd: «Lobuok izjukt iz

palnim, kai vysu myužu kolpuot valnim.»

Jis izdzierd, tys razboinīks, aizīt priškā tam puikam

— aizguojis i vaicoj: «Kū tu dzīduoji īdams?»

Jis atsoka, šys dzīduojis tai, ka lobuok šam iz palnim

izjukt, kai vysu myužu vainām kolpuot. Prosa razboi-

nīks iz tū puiku, lai jam atdūd šovus puotors. Tys puiss

atdūd jam, a jis nakaun jū zjamjā i laiž jū īt sjev pa

cjeļu.

I brauc baznīckungs, aizīt jis baznīckungam prīškā,

tys razboinīks, i soka: «Izspovjedjai tu mani!»

Tys baznīckungs pajām sausu vāzu, īsprauž zjamjā i

soka: «Tjev laistjāt itū vāzu, iz cjeļa nast ar muti jiudini

nu olūta, cikom tys kūks zaļš paliks ar lopom. Tūreiz es

tjevi izspovjedjēšu!»

A tam baznīckungam bais bjeja, kab jis jū nanū-

kautu, tai jis i pascēja jam, tai ir rmhraucja pa cjeļu.
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Jis vys nas iz cjeļu, tys razboinīks, jvudini mutjā nu

olūta i iaista vys tū kūcjeņu. Jam nūīt jau vvsa uoda ntl

cjeļu, palīk bjednys kauls ar asni i navar vaira paīt. Cik

godu puorguoja jau. Nu tuo kūcjeņa izauga lela uobeļ-

nīca, vysa ar vīnim aobjeļim. Atī uobjeļi bjeja dvjāsja-

ļis tūs ļaužu, kur jis nūkova.

Atsasjēdjējis zam tuo kūcjena, raud jis cīši. I brauc

otkait tvs pat baznīckungs tvmā mježā. Vjāl jis tuoļi, a

cik lobs smords īt! Jis cik reižu tī braucja, a itaida smor-

da loba nabjeja kai tān! Dabrauc jis da tuos vītys, īt jis

pazavārtu i radz, ka cīši šmuka uobjeļnīca ar vīnim

uobjeļim, a zam tuos uobejeļnīcys sjād vacs vjec's, raud i

ar osorom laista kūku. Jis vaicoj: «Kvota tu raudi?»

Vjec's suok stuostjāt, ka braucja baznīckungs i nagri-

bjēja izspovjēdjāt šū, īspraudja sausu vāzu i pascēja laist-

jāt, cikom izaugs zaļš kūks. Jau šys navar paīt i naradz

šys i može šam cik osoru pītiks, kai tū kūcjeņu palaistjāt,

a baznīckunga naradz vjāļ! Baznīckungs soka, šys pats ī

ess — i jem jū spovjedjāt. Kū jis tik pascējs, ka jis ko-

va cvlvāku, tiuleņ vīns uobeļs kreit zjemjā. I vysi uob-

jeļi apkrita, a div palyka pošā viersyunā. Vaicoj tys baz-

nīckungs: «Soki vjāļ, kū nabjejs!»

Jis atsoka: a — šys nūkova sovu tāvu ar muoti. Tū-

laik nūkrita tī divi uobjeļeiši zjamjā. Baznīckungs at-

laidja jam vys's agrāks grāk's, i Dīvs atsyuta engjeli, kab

pajemtu juo dvjāsjali, a jis pats, tys vjecjeits, tys raz-

boinīks, par palnim palyka. Uobeļnīca izgaisa i uobjeļeiši

izgaisa. Otkait tamā vītā gulēja sausa vāza, i mježs kai

bjeja, tai bjeja mježs.

53. Nateirais valna kolps.

Sen-senejūs laikūs karaveiram vajadzēja ilgus godus

dīnēt ķēniņam. Vīns karaveirs, atdīnējis sovu laiku ķē-

niņam, guoja uz sātu, bet jam izgrīze nu sveitas vysas

pūgas. īt jis uz sātu, vējs beja ļūti lels un jam vīnumār

platēja sveitu: cik jis jū samīdz, vējs otkon jū izplēš. Tad
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karaveirs aizzadusmuoja un soka: «Ka pi vaina byutu dī-

nējis, tad gon pūgas byutu.»

Tam laikam atskrīn valns un soka uz karaveiru: «Ej

da manim dīneitu uz treju godu! Tik naskūt buordas,

nagrīz nogu, nacierp motu un namozgoj mutes!»

«Labi!» atbild karaveirs.

Valns tyuleņ nūvad jū uz sevim un īdūd jam dorbu,

mežā cierst molku. Karaveirs atstruodoj vainām vysu

godu. Tymā laikā nūmierst ķēniņš, pi kura dīnēja kāra-

veirs. Tad ūtrā godā īdūd valns karaveiram mainu

zyrgu, ar kū molku vest nu meža, un pīsoka, ka var sist

zyrgu, cik grib, tik aizlīdz zyrgam ausī durt. Karaveirs

aizbrauc uz mežu, pīlīk vazumu un nūvad uz sātu. Tad

atbrauc ūtru reizi un pīkraun vēl leluoku vazumu, tai ka

tikkū zyrgs var pavilkt. Nūbrauc trešū reizi uz mežu un

pīkraun taidu vazumu, ka jau zyrgs naspēj pavilkt. Tad

jis syt, syt zyrgu, bet zyrgs ni nu vītas. Tad aizzadusmoj

karaveirs un dur zyrgam ausī; zyrgs tyuleņ palīk par

cylvāku un soka uz karaveiru: «Nasit tu manis, es asmu

tys ķēniņš, pi kura tu dīnēji!»

Tad ķēniņš pīroksta gruomotu uz sovu dālu un pa-

audz karaveiru atdūt jū dālam. Tagad karaveirs vaicoj:

«Kai tevi otkon pataiseit par zyrgu?»

Ķēniņš soka: «īdur vēl ausī, un es palikšu par zyrgu.»

Karaveirs paklausa, īdur ar vāzu ausī un ķēniņš palīk par

zyrgu, tad. nūbrauc uz sovu saiminīku un nūvad molku.

Valns tagad syuta karaveiru uz vīnu cvlvāku, kur.;m

beja treis meitas, pierkt kvīšus un soka: «Jo gribi, vari

pajemt kuru navīn nu meitom un apsaprecētīs.»

Karaveirs sasāloša braukt, valns īlīk jam rogovuos

maisu naudas un karaveirs aizbrauc. Atbraucis uz tū cvl-

vāku, karaveirs nūpierk kvīšu, samoksoj daudzi naudas

un aizbrauc uz sovu saiminīku. Tad valns vaicoj: «Vai re-

dzēji meitas?»

Karaveirs atbild: «Redzēju.»

Tūlaik valns syuta karaveiru svuotūs, īdūd jam lobus

zyrgus un karaveirs aizbrauc. Atbraucis vaicoj nu vacuo-

kuos muosas: «Vai īsi pi manis?»
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Bet jei atbild: «Lai tu esi boguots, bet taids baileigs,
lobuok pasakuort nakai pi tevis izīt.»

Karaveirs nūbrauc un pastuosta vainām, ka nagrib
īt pi juo, tuodēļ ka jis nasmuks, ka lobuok pasakuortīs.
Tad valns padūmoj: «Itei byus man», un nūsvuta kara-

veiru uz ūtru muosu. Bet ūtra ari naīt sacīdama, ka lo-

buok nūsasleicvnuot, nakai pi taida baileiga izīt.

Karaveirs brauc atpakaļ un pastuosta vainām; tad

valns otkon nūdūmoj: «Jtei ari man.» Syuta tad karaveiru

vēl da jaunuokai muosai. Brauc vēl karaveirs un vaicoj

nu jaunuokuos muosas: «Vai īsi pi manis?»

Tad jaunuokuo muosa atbild: «īšu, lai gon baileigs,

bet boguots.»

Karaveirs nu brauc prīceigs uz vainu, kurs izdzierdis,

ka jaunuokuo muosa īt pi juo kolpa, pīsylda kubulu yu-

diņa, apgrīž karaveiram nogus, apcierpj motus, līk kubulā,

izmozgoj un karaveirs palīk ļūti smuks. Nūbrauc tad ka-

raveirs uz sovu margu un vad jū uz bazneicu. Vacuokuo

muosa īrauga, ka tagad taids smuks bryugons, bet na juos;

teik jai žāl, tad jei pajem striķi un pasakar kūkā. Ūtra

muosa ari taipat napacīš, skrīn uz azaru un nūsasleicynoj.

Karaveirs sasalauloj un vairs jau naīt par kolpu pi

vaina. Nūnas tagad gruomotu ķēniņa dālam, kurs puor-

skaita jū un pamat vysu sovu kēnesti karaveiram, a pats

nūīt uz tuksnesi un dzeivoj tur leidz nuovei.

54. Dīvs sūda ļaunu cylvāku.

Tymūs laikūs, kai vjāl beja prigons, dzeivoja boguots

muižnīks, pi juo beja cīši sirdeigs voits. Voits kotru dīnu

vys gribēja, kab jam kotru dīnu izcierstu vys kaidu mu-

žicjaņi. Ļauds vys cierta agruzdym, i lāja viersā suolēji

iudini. Vīns mužiciņš Jurka jau dzeivova godu sešdesmit,

aļi jis nikur nabeja apgrākuojīs, i voits nikai navarēja juo

atcierst. Vīnu reizi voits sadūmova lobu lītu. Jis zvnova,

ka pi Jurkys lobi zyrgi, i lai jis nūvad jū ar kungu iz

aļņi. Voits dūmova, ka Jurka tagad byus atciersts. Voits
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pastuostēja taidvs lītys kungam. Kungs nu raizis nagri-

bēja a piečuok pascēja: «Labi, lai myus Jurka pavyzinoj!»-

Voits iz reita sacje Jurkam: «Tu nūaj da kungam,

kungs grib ar tevi parunuot.»

Jurka cīš nūsabeida, jam uoda tai i aiznīzja, jis dū-

mova, ka jam jau možeņ tagad i tiks. Jurka nūīt da kun-

gam, kungs soka: «Tu, Jurka, myus reit nūvessi iz aļņi.»

Jurka suoka praseitīs: «Kur as jius nūvesšu, as nazy-

nu, kur tei aļņa. Kungs, as lobuok kotru dīnu iz ceļu stai-

guošu nakai vesšu jius iz aļņi.»

Voits sacīje: «Tu kai gribi, a myus reit nūvessi iz

aļņi, a ka na, to byus ūksts atciersts.»

Jurka rauduodams nūguoja da sātai. Pa ceļi jis sateik

nazkaidu kundzeišu. Kundzeišs vaicoj: «Kas tī, Jurka

raud.»

«Kai narauduot, ka reit kungu ar voitu vajaga vjast

iz alni?»

Kundzeišs sacīje: «Nabādoj, as itū izdareišu. Tu nūaj

da kaimiņa i paprosi nu juo karapaškys, bet lai sjabris

pots da tevi atdzan, tod tu zyrgus aizjiugsi, pasavjērsi par

lūku, as byušu prīškā, i tu pjēc mani pakaļ, mjas jūs nūv-

jessim da aļņai.»

Jurka nūguoja da sjabram, prosije jam karapaškvs,

sjabris prosīje: «Kū tu vessi?»

Jurka sacīje: «Vesšu kunga i voitu iz aļņi.»
«Tod tu salauzeisi munu karapašku.»

Saimnīka buoba sacīje: «Kai jis vjass kungu ar voitu,.

tak i na žāl.»

«Nu lobi!» sacīje sjabris, «es tjev īdūšu.»

Iz reita agri, Jurka aizjyudzja zyrgus i nūbraucja da

kungam iz muižu. Voits nūskrāja da kungam, kurs vjāl

guļāje i cīš nagribēja braukt. Kungs pīsacjāļe, pajēda, tai-

sējuos braukt. Kungs ar voitu atsasāduos, i Jurka pīsac-

iēlīs īraudzēja car lūku, ka tys kundzeišs skrīn pa prīšku.

Zyrgi skrāje troki, voits ar kungu tikai smjājuos.

Zyrgi nūstuoja i īkrita zjamjā. Kungs ar voitu cīš nūsa-

beida. Tja daguoja nazkaids kungs i vaicoj: «Kū jius pas-

ceisit?»
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Kungs ar voitu nikuo narunova, jī redzjāja, ka

ībraucja aļņi. Tvuleit Kungu aizvjedja un paruodīja, ka

jū vuorīs tymā kotlā, smolā, par tū, ka jis nikuo nasacīje,
ka voits ļauds syta. Voltam paruodēje ūtru kotlu, i pas-

cīje: «Tevi vuorēs tymā kotlā, par tū, ka tu ļautjaņus cīš

syty i mūcēji.»

Pots lelyis alnis kungs pascjē, lai Jurka brauc pjēc

kunga sīvys, i lai tū ari atvad iz šani. Jurka nūbraucje,

jū izcjāla tys pots kundzeišs, i jis otkon braucja pazjemis.

Atbraucs da gospožai, jis vvsaiž pīmalova, ka tī spēlej
cīš skaiste muzyka, i jī tī prīcuojās. «Kungs prosjē, kab i

tu nūbrauktim da jam.»

Gospoža apsavvlkuos, atsasjēdja reizē ar Jurku. Jis

tik pasavjāra par lūku: tys pats kundzeišs prīškā. Zyrgi

nūskrēje kai vātra. Tai pat vītā izkrita car zjami. Jurkam

tagad baiļu nabeje. Gospoži ībuozja pīna pūdā virtīs, par

tū, kai jei ļauds nikod nabarova ar lobu pīnu.

Jurka pasceļa ar zyrgim iz augšu, i jis atbraucja da

sātai, i palyka par tuos muižys kungu.

55. Svātais ceļaveirs.

Vīnā kēnestī, cīši tuoļi, dzeivuoja vīns cylvāks, kurs

vysu sovu myužu lvudzjās Dīvu un übogim devja sovu

paleigu. Kad jis guoja gulēt, vysod lyudzjās Dīvu, un kad

cēlās, par. tū juo Dīvs naaplaidja. Vīnu reizi sadūmuoja

itys cvlvāks īt pa pasauli pastaiguot, apnyka jam itei

dzeive uz vītas, jam gribēja pasavērt, kai dzeivoj ļaudis.

Itys cylvāks sasalasēja un guoja ceļā. Cik itys cilvāks

ilgi guoja, bet uz ceļa nikuo naredzēja. īdams pa ceļu

cylvāks devja paleigu tim bēdeigim laudim, kurim beia

lelas bādas.

Vīnu reizi īdams pa ceļu, itys cylvāks sasatyka ar

vvlkim, kuri krita uz ceļa veira. Cylvāks suoka lyugt

Dīvu. Vylki, kai naradzādami, aizguoja sovu ceļu. Cvl-

vāks runuoja pats sevī: «Paldīs tev, Dīviņ, ka ratovuoji

muni nu vylku.»
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Tad itys cylvāks guoja otkon tuoļuok. Laiks beja jau

pi vokora un ceļaveiram vajadzēja dabuot naktsmuoju,

par tū, ka jis vysu dīnu guoja un cīši pīkusa. Verās ceļa-

veirs, ka pi paša meža stuov ustabiņā. Ceļaveirs pīīt pi

tuos ustabiņas. Tymā ustabiņā dzeivuoja meža sorgs. Ceļa-

veirs īguoja tymā ustabiņā un vaicoj nu saimnīka nakts-

muoju. Saiminīks īlaidja ceļaveiru sovā ustobā, labi pa-

baruoja un uz škyuni gulēt aizved ja. Meža sorgs itys na-

beja cvlvāks lobs, jis syta ļaudis, kuri pi juo palyka uz

naktsmuoju. Tai pat meža sorgs gribēja nūsist ari itū cyl-

vāku un atjemt nu juo, kas ir, jis skaitīja itū ceļaveiru

par boguotū cylvāku. Ceļaveirs, nikuo nadūmuodams,

suoka skaitīt lyugšonu un jū tai mīgs. apjēmja, ka jis na-

beidzja tuos lyugšonas un aizmyga. Meža sorgs pa klusi-

ņom īguoja škyunī, kur gulēja aizmidzis ceļaveirs, un

gribēja jam atcierst ar ciervi golvu. Aiznesja meža sorgs

ciervi un kai lyka ceļaveiram par kokļu, ciervs uz reizes

atkrita, kai nu dzelža. Razboinīks meža sorgs īruovja gu-

ni un gribēja pasavērt. Verās, guļ ceļaveirs un ir pus

dzelža. Nūsabeida meža sorgs un dreižuok aizguoja uz so-

vu sātu. Reitā pasacēļa ceļaveirs un atīt uz ustobu. Meža

sorgs tyuleņ krita ceļūs ceļaveiram un pīsazyna, ka jis

gribēja jū nūsist. Tūlaik ceļaveirs pasacīja: «Es par sovu

myužu nikam un nikod napadarīju slykta, par tū mani

Dīvs naaizmiersa.»

«Par ku tu nakti beji pus dzelža?» vaicuoja meža

sorgs.

Ceļaveirs jam atbildēja: «Par tū es beju pus dzelža,

ka nabeidžu vokora lyugšonas; man cīši guoja mīgs. Jo

byutu beidzis, tūlaik byutu vyss dzelža.»

Tai nu tuo laika meža sorgs atstuoja šovus nalobūs

dorbus, bet ceļaveirs tai vysu laiku staiguoja pa pasauli

un muocēja ļaudis, kuri napīzyna Dīva.

56. Stabule, kas dzīd.

Vīnai muotei beja treis meitiņas. Vacuokuos beja

skaistas, bet jaunuokuo vysskaistuoka. Muote mīļuoja vy-
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sas, bet tei pastarīte jai beja gon meiļuoka, jo tei, pi vysa

skaistuma, beja loba, struodeiga un paklauseiga. Vacuokuos

meitas tikai pyuru kruoja un svuotu gaidīja, bet jaunuo-
kuo vysus dorbus struoduoja. Par svuotim un pyuru tai

nabeja kad dūmuot.

Vīnā skaistā vosoras dīnā, kad pļovas sleika puķēs un

kad calmūs sorka zemines, treju meitu muotes pogolmā

ībraucja bryugons ar svuotu. Vacuokuos muosas skaisti

īsarūsja un guoja visus sajemt, bet jaunuokuo dorba drē-

bēs turpynuoja sovu dorbu. Tūmār svuots un bryugons

vīnumār metja acis uz Pastarītes pusi.

Vacuokom muosom tys beja kai suols acī un juos iy-

kuos pīrunuot muoti, lai Pastarītes nadūd. Muote arī na-

gribēja sovas pasatarītes laist, bet svuoti palyka pi so\7 a.

Golā, lai izbeigt streidu, bryugons teicja: «Vysas dzalto-

nītes skaistas, bet vīna man ir meiļuoka. Tūmār nyu es

nateikšu kura, tū paruodīs dorbs.»

Muosas vaicuoja: «Kas tad tys byus par dorbu?»

«Jums byus juoīt ūguos. Kura pyrmuo pīlasīs ūgu

vuocelīti, tei byus muna ļaudaviņa.»

Meitines uotri paķēra pa vuccelītei un laidjās leidu-

mā. Bet kas slinkam dūs veiksmi? Jaunuokuos muosas

vuocelīte sen pylna, bet jom vēl puses nav.

Pastarīte aicynuoja muosas muojā, bet tuos radzāda-

mas, ka tik pat byus juopalīk kaunā, laidja skaudību un

dusmi vaļā. Vacuokuo izruovja teišom pajemtū nazi un

gryudja Pastarītes sirdē. Ūtra muosa syta ar akmini gol-

vā. Muosas soltu sirdi pabuozja muosas mīsu zam veitūla

saknēm, sabēra ūgas sovuos vuocelēs un uotri skrēja uz

muojom. Bet te beja laimei gols: bryugons, radzādams, ka

jaunuokuos nav, vaicuoja: «Kur tad Pastarīte?»

«Vai mes zynam, kur jei moldas?» atbildēja muosas.

<Ak tai?» Tad īsim maklātu», teicja bryugons.

Nav ko darīt, gribi — nagribi, juoīt. Un vacuokuos

muosas guoja meklēt, bet juos teišom nūvedje pa cytu

ceļu. Atstaiguojuši leidz vokoram, maklātuoji tukšom rū-

kom grīzjās uz muojom. Nyu vacuokuos dūmuoja, ka
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brvugons jems vīnu nu jom, bet tys teicja: «Juo nav

Pastarītes, tad es precības atlīku leidz cytai reizei.»

Un aizbraucja uz muojom. Ceļš guoja par mežu un

veitūls ar Pastarītes kopu ari beja natuol. Mežā braucēji

padzierda skaistu dzīduošonu .Dūmuodami, ka tur dzīd

Pastarīte, jī nūlēcja nū zyrgim un devjās mežā. Tik pa-

guoja puors sūļu, kai dzīduošona nūklusa. Jūs prīškā nyu

stuovēja kupls veitūls un apleik auga skaistas nīdrītes.

«Kas zyn, kas tur dzīduoja», teicja svuots. «Vokors

tvvuojas, lobuok brauksim muojā!»

«Labi, bet juo nav pašas dzīduotuojas, tad lai man

nīdrīte dzīd», teicja bryugons un nūgrīzis skaistuokū nīd-

ri, iztaisēja stabulīti. Bet tovu breinumu: Kai tik jis

pyutja stabulītē, tai tei gauži dzīduoja:

«Pyuti, tautīt, voi napyuti,

Suop muna sirsniņa nazīša dūrta;

Suop muna galviņa akmiņa sista!»

«Kū tys zeimoj?» Teicja bryugons. «Te nazkas ir nū-

ticis. Svuots, še, pyut tu.»

Svuots pajēmja stabulīti un pyutja, un stabulītē ot-

kon zāli žāluojuos:

«Pyuti, svuotiņ, voi napyuti,

Suop muna sirsniņa nazīša dūrta;

Suop muna galviņa akmiņa sista!»

«Sovaidi gon jei skan», runuoja svuots.

«Vai nasagrīzsim atpakaļ? Varbyut meitu muote, kai

vacuoka, muocēs paskaidruot.»

Un jī obi laidjās atpakaļ. ībraukuši leigaviņu muojā,

dūd muotei breinīgu stabulīti. Kad tik muote pīlyka pi

lyupom, stabulītē otkon skanēja:

«Pyuti, māmiņ, voi napyuti,

Suop muna sirsniņa nazīša dūrta;

Suop muna galviņa akmiņa sista!»

Muote nūsabeida. Dzīsme stuostīja lelu nalaimi. Un

gribādama vēl kū izzynuot, devja stabuli vacuokajai mei-

tai un lyka pyust. Kai tik jei lyka stabuli pi mutes, tai

stabule skanēja:
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«Pyuti, muoseņa, voi napyuti,

Suop muna sirsniņa nazīša dūrta;

Suop muna galviņa akmiņa sista!»

Nyu vysi saprota, kū tys zeimoj. Tyuleņ sasēja vacuo-

kom muosom rūkas un aizvedja uz tū vītu, kur gulēja
Pastarītes mīsa. Vēl nabeja vysa sastynguse un nazs, kai

dūrts, stuovēja kryutīs. Bryugons uotri izruovja nazi. Nu

kryutim izplyuda ašņa straujiņa. Pastarīte nabeja vysā

nūkauta, vēl varēja jū atdzeivinuot, bet kai? Un kluot

stuovūšī jau ari nazinuoja, ka meitiņa vēl var atsadzeivi-

nuot. Cikom tai stuovēja un, golvas nūlaiduši dūmuoja —

kur bejis nabejis — nūsalaidja saules spaitiņš, nūskūpstī-

ja Pastarītes vaigu, spūžā lūkā apjēmja mīsu un Pasta-

rīte paplētja acis. Tymā pat breidī muosas nūzīdznices

krita nadzeivas.

Bryugons ar gavilēm pacēla izbuolējušū Pastarīti, uz-

cēla uz sova zyrga un vīgli devjās uz muojom.

57. Eņģeļa sūds.

Vīnā mīstiņā dzeivuoja vīns pops, jis turēja vysod

sev kolpu, bet koipi navarēja pi ituo popa ilgi dzeivuot.

Cik kolps pi juo nadzeivoj, golu golā jis jū izlomoj, dūd

kolpam par pakali divdesmit picas vai pīcdesmit reikšu

un nasamoksuojis padzyn jū prūjom. Vīnu reizi sadūmuo-

ja eņģels īt pi popa par kolpu. Atīt eņgeļs pi popa un pa-

sajēmja pi juo par kolpu. Tai eņgeļs kolpoj popam jau

garu laiciņu, kū pops jam līk struoduot, eņgeļs vysu kuor-

tīgi izpylda. Vīnu reizi pops dabuoja zynuot, ka juos tāvs

nūmyra. Pops runoj šovam kolpam — eņgeļarn: «Aizjyudz

zyrgu un reizē ar mani brauksi uz tū cīmu, kur dzeivuoja

muns tāvs, kur tagad nūmyra, un vajag jū paglobuot.»

Kolps aizjyudzja zyrgu, sāduos jī obadivej un brauc.

Ceļā jī redz, ka uz vīna kūka pi tiltiņa sēd krauklis un

klīdz. Eņgeļs suoka cīši smītīs un gribēja ar puotogu Jū

nu kūka nūmest. Pops vysu redzēja, bet nikuo napasacīja.

Brauc jī tuoļuok — vērās: pī vīna cīma stuov krists. Kolps

suoka smītīs un ruovja ar puotogu kristam. Pops suoka uz
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juo kllgt, bet kolps vys smejas. Brauc jī tuoļuok, jau

taisuos tymss un veras: pi paša ceļa stuov vīns krūgs un

tymā spēlej un doncoj. Pops runoj kolpam: «Aizīsim icy-

mā krūgā puorgulēt.»

Kolps soka: «Es ni par kū te naīšu.»

Brauc jī vēl tuoļuok — vērās: otkon pi ceļa stuov

krūgs. Kolps soka: «Itymā krūgā īsim.»

Pops ar sovu kolpu pībraucja pi krūga, pastatīja zyr-

gu klāvā, bet pasi īguoja krūgā. Verās jī, ka krūgā sēd

treis zemriīki, dzer brandīnu un runoj par pļovom, kai

vīns nu ūtra vairuok nūpļuovja, un tai tuoļuok.

Tai itī zemnīki izdzēra un nūguoja uz sovu sātu. Pops

ar sovu kolpu paēdja vakariņu un nūguoja gulātu. Reitā

agri jī izbraucja. Jī brauc taišņi caur vīnu mīstiņu, bet

tymā mīstiņā beja lels tiergs. Pops soka kolpam: «Pastati-

sim zyrgu, es īšu baznīcā, nūturēšu puotorus.»

«Labi», pasacīja kolps un pībraucja pi baznīcas. Pops

nūturēja puotorus un nūguoja ar kolpu pasavērt, kū

puordūt uz tiērga. Pops ar kolpu īt un veras, ka vīns zem-

nīks zūg nu ūtra zemnīka muola traukus. Kolps suoka

smītīs. Pops vysu redzēja, bet nikuo napasacīja. īt jī tuo-

ļuok un veras, kai vīns zemnīks pierk sev zuobokus. Nu

zemnīka prosa treis rubļi, bet jis runoj: «Es gribu, kab

par treis rubļi nūpierkt un nosuot treis godi.»

Izdzierd kolps, kū zemnīks soka, un suoka smītīs. Pops

soka kolpam: «Kaids tu muļķis, brauksim labouk.»

Tai pops ar sovu kolpu nūbraucja. Atbrauc jī uz tū

cīmu, kurā dzeivuoja tāvs. Pops paglobuoja sovu tāvu un

labi vysi izdzēra. Ūtrā dīnā pops soka šovam kolpam:

«Aizjyudz zyrgu, vajag braukt uz sātu.»

Kolps aizjyudzja zyrgu un jī nūbraucja uz sātu. Ceļā

pops uz kolpa beja cīši dusmīgs. Braucūt par tū tiltiņu,,

kur sēdēja krauklis, zyrgs izlauzja kuoju. Jī ar lelom mū-

kom atguoja kuojom uz sovu sātu un kolps atdzyna zyrgu

uz triju kuoju. Pops beja cīši dusmīgs uz sova kolpa un

pasacīja, kab kolpam īdūtu pīcdesmit reikšu par pakaļu.

Atīt voits un runoj kolpam: «Pops lyka tev dūt pīcdesmit

reikšu, es atguoju tū pavēli izpildīt.»



115

Kolps atbildēja voitam: «Es ni par kū nadūšu sev

pērt, es asmu navainīgs! Lai pops pats atīt un pasoka, par

kaidu vaini mani vajag pērt.»

Atīt pops un soka kolpam: «Tevi vajag izpērt par tū,

ka tu vysam izzasmējīs, navarēji labi braukt un izlauzi

zvrgam kuoju.»

Kolps soka popam: «Kod mes braucjam uz tovu sātu,

pi tuo tiltiņa redzējām, ka sēd un klīdz krauklis. Jis

klīdzja, ka jyus atpakaļ braukdami izlauzsit zyrgam kuo-

ju, par tū es jam gribēju ar puotogu īsist.»

«Par ku tu smējīs un syti kristam ar puotogu?»

- «Es smējūs un īsytu na kristam, bet vainām par tū,

ka viersā uz krista sēdēja valns, bet es ar puotogu jū nu

krista nūsytu.

«Par ku tu nagribēji īt pyrmā krūgā?»

«Tymā krūgā spēlēja un doncuoja daudz vainu un

es tymā elnī īt nagribēju.»

«Bet par kū tu ūtrā krūga īguoji, kur zemnīki dzēra

un lomuojās?»

«Tymā ūtrā krūgā īguoja pats Dīvs, par tū es arī

īguoju, bet tī zemnīki, kuri dzēra un lomuoja vīns ūtru,

jī beja lobi ļauds, jī par sovom pļovom un zemi vīns ūt-

ram darīja kaunu, kab vairuok ītuo nadarīt.»

«Par kū tu smējīs uz tierga, kad vīns zemnīks nu ūtra

zoga muola traukus?»

«Man beja smīklīgi, ka zeme nu zemes zug zemi!»

«Labi — bet par kū tu smējīs, kad zemnīks pierka

sev zuobokus?»

«Es smējūs, ka tys zemnīks pierk zuobokus uz treis

godi, bet jam vysa dzeive uz ituo pasauļa ir treis dīnas'»

Pasacīdams itūs vuordus, eņgeļs popam acīs pasacēļa

un nūguoja uz dabasim. Tai pops ar voitu palyka uz ze-

mes un navarēja vairuok pērt sova kolpa.

58. Labais dāls dabasūs.

Dzeivuoja pasauli vāca buoba ar sovu dālu. Večiņa

beja cīši skūpa un naloba, bet juos dāls beja cvlvāks ar



116

lobuo sirdi. Reiz zīmys svātku vokorā večiņa ar sovu dālu

šādās pi golda ēst vakareņus, taišņi tymā laikā nazkas

suoka sistis pi durovu. Večiņa izguoja uorā un pavaicuoja.

Tī beja vacs vecs, kurijis prasējās pi jūs pourguleit nakti.

Večiņa nagrybēja īlaist veča, pasaceidama: «Mums nav

vītys».

Bet juos dāls suoka praseit muoti un golu golā īru-

nuoja, jei īlaidja veču sovā sātā uz naktis puorguleit.

Večs nūvylka drābis, dāls pasādynuoja jū pi golda tyvi pi

sevis un beja cīši prīcīgs, ka pi jūs golda beja viss taidās

ielās svātdīnās.

Vecs puorgulēja nakti un reitā gribēja It, bet dāls jū

nalaidja un paturēja kai visu treis dīnys. Caturtā dīnā

vecs īdams pasacēja: «Itū godu es pi tevis pavadēju svāt-

dīnās, a uz cytam godam tu pi manis byusi vīsūs. Kod tu

cytā godā raizi sēssīs pi golda, pīmini mani, ka es beju

itū svātdīn pi tevis, es tiuleņ atsyuteišu pēc tevis zyrgu

un tu atbrauksi pi manis!»

Vecs nūguoja, dāls ar sovu muoti puordzeivuoja vo-

soru un sagaidēja otkon kūčus dīnu un šādās pi golda.

Dāls soka sovai muotei: «Pīmin, muna mameņ, kai puor-

guojūšu godu beja pi myusu vecs vīsūs, saucja mani pi

sevis un pascēja, ka atsyuteis zyrgu. īšu es pasavārtūs

uorā.»

Dāls bez capurys izguoja uorā — vērās :pi sātys stuov

zyrgs ar zalta karetu. Jis daguoja pi tuo zyrga un nagry-

bādams šādās karetā un naredzēja, kai zyrgs nūskrēja, cik

beja jam spāka. Zyrgs apstuoja pi vīnys vacys ustabeņis

nu ustobys izguoja tys pats vecs un prīceigs īvedje vīsi

ustobā. Jī abadiveji šādās pi golda ēst, tai jī pajādja va-

kareņus un nūguoja gulātu .Reitā viss grybēja īt uz sātu,

bet vecs jū napalaidja. Tai jis beja pi veča sešys dīnys,

bet tī nabeja sešys dīnys, a beja seši godi. Septeitā dīnā

vecs nūguoja uz dorbu, a vīss palyka sātā vīns pats. Dā-

lam nav kū dareit, jis sadūmuoja pastaiguot pa ustobu un

pasavārtūs pa kambarym. īguoja jis vīnā kambarī — vē-

rās: tī lels kotlys ar dagutu, a tymā kotlā daudz ļaužu

vird. Tī jis īraudzēja sovu muoti un muotja pazyna sovu
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dālu, jei suoka praseit ratovuot jū. Dāls padevja muotei

rūku, bet nikai navarēja izvilkt. Atīt vecs nu dorba un

vaicoj vīsam, kū jis taids skumeigs. Dāls izstuosta vecam

vysu. Vecs īdevja .dālam vēzeņi un pasacēja, lai jis tū pa-

dūd sovai muotei rūkuos, un jis tūlaik jū nu kotla iz-

vylks. Dāls pajēmja nu veča vēzeņi un padevja sovai

muotei un gribēja izvilkt jū nu kotla. Kod muotja tvērās

aiz vēzeņis un dāls suoka jū vilkt, vysi tī ļauds ari tvērās

aiz juo muotis, kab jūs ar taipat izvvlktu, bet muotja bija

cīšy dusmeiga un sytās ar kuojom un nagrybēja, kab ci-

tus ar izvylktu. Tymā laikā vēzeņa salauzja un muotja

īkryta atpakaļ tymā kotlā. Dāls nūguoja un izstuostēja

večam un vecs jam atbildēja: «Tova muotja ir naloba, bet

kai tu esi lobs cvlvāks, es grybēju ratovuot tovu muoti.

Bet jei ir taida dusmeiga un gryb, kab jū vīnu ratovuotu.

a cyti lai vuorējas kotlā. Koleidz tova muotja napaliks

par lobu, lai jei sjād kotlā, a tu dzeivoj pi manis.»

Nu tuo laika lobais dāls suoka dzeivuot ar veču, a

vāca sirdeiga muotja tagan vjāl vird tymā kotlā, kurymā

jei tyka par tū laiku, kad dāls bija vīsūs. Jei nūmyra, a

juos dvēseļa tyka aļņī. Koč jei sazatopa ar sovu dālu, bet

jis navarēja jū nu tuos alnis ratovuot. Vecs itys beja pats

Dīvs, kas dzeivoj dabasūs.

59. Taisneiga un grēceiga cylvāka nuove.

Vīns puika, kurs nikad nabeja redzējis, kai cvlvāks

mierst, ganēja lūpus, un ganūt jam ļūti īsagribēja redzēt,

kai tys nūteik. Tad daīt pi juo vecels un soka: «Ej uz tū

ustabiņi, kura pi meža, un redzēsi, kai mierst cvlvāks!»

Puika palīk ļūti prīceigs, ka izapildēs juo dūmas, bet ot-

kon bāda: kai pamest lūpus? Vecels, tai kai zynuodams

juo dūmas, soka: «Ej, es paganeišu!»

Nūīt puika uz tū ustabiņu un redz, ka pylna ustabiņā

vainu, un vīns nu valnim izruovis tuo cylvāka dvēseli,

aizskrīn prūjom, tad cyti valni pakaļ. Puika nūsabeist un

atskrīn rauduodams. Tad vecels vaicoj: «Kuodēļ tu raudi?»

Puika iztsuosta, kaidu baili jis redzēja.
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Vecels syuta otkon puiku uz ūtru ustabiņu; bet puika

jau tagad beistas īt un napuorstuoj rauduot. Tad vecels

pastuosta puikai, ka na vysi ļauds tai mierst, ka ir ari

laimeigi, un jo jis grib redzēt laimeiga cylvāka nuovi, tad

lai īt uz ūtru ustabiņu. Puika apdrūsynuots ar veceļa

vuordim nūīt uz ūtru ustabiņu un īguojis, redz, ka pylna

ustobā ļaužu. Gultā guļ jauns puika un pi juo golvas stuov

jauks eņgeleits. Kad puikas dvēseleite atsašķeire nu mi-

sas, tad eņgeleits jū pajēme un nūnese uz dabasim. Puika

tai beja aizgruobts ar šū bildi, ka aizmiersa par vysu un

ilgu laiku stuovēja vārdamīs uz tū vītu, kur pazuda eņ-

geleits.

Atguojis uz sovim lūpim, puika naredzēja veceļa, bet

lūpi beja kuorteibā. Tagad puikai beja tik vīna gribēšona,

ka nūmiert tai, kai nūmyra tys puika. Jaukais eņgeleits

tagad vysod jam stuovēja pruotā un jis apsajēmēs byut

par paklauseigu un gūdeigu, ka varātu otkon kad navīn

redzēt šū jaukū eņgeleiti.

60. Dzāruojs i juo sīva.

Dzeivuoja kaļvs ar sovu sīvu, dālu i mjaitu, jis beja

cīši lels dzāruojs.

Dzieršona jū beja davadusja da lelys nabadzeibys.

Kaļvs gotovs nūdzjart i pādējū sovu montu. Kaļvs guoja

pa ceļu, kab satiktu i atrastu kū nibejs, kab kas nūpierktu

juo kalvi ar visim strumentym. Pa ceļu īdams, kaļvs sa-

tyka nalaimnīku, nālaimnīks vaicoj: «Kur tu īsi?»

Kaļvs soka: «īšu, kab atrast kū nibejs, kas nūpierktu

munu kalvi, navā par kū dzjart.»

«Ka tu man atdūsi sovu dālu, tad es tjav īdūšu, cik

gribi naudys.»

Kaļvs padūmova, padūmova i sācēja: «Dālu as nava-

ru atdūt.»

«Nu tad atdūd sovu mjaitu!»

Kaļvs vjāl padūmova, padūmova i sācēja: «Mjaitys as

navaru atdūt.»

«Un tad atdūd man sovu sīvu.»
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«Sīvu as varu atdūt.»

«Labi, tagad tu man pasaraksteisi, i as tjav dūšu vy-

sod, cik tjav vaidzjās naudys.»

Nalaimnīks ar kalvi īguoja nalabā ustobjaņī, kūrei

beja natuoļ nu ceļa. Nalaimnīks īdevja kaļvam naudys, i

pascjē, kab jis ar sovu ašņi pasaroksteitu. Kaļvs Igrīzja

pierstā, i pasarokstēja ar sovu ašņi. Kaļvs ar naudu laid-

jās i nūguoja iz sātu. Kalva sīva beja cīši dlvbejeiga i vys

lyudzja Divu. Kaļvs tū radzādams, palyka cīši skumeigs,

aļi nav kuo dareit. Kas padareits, tys padareits. Kaļvs par

nalaimnlka naudu plpierka vysu kuo, i sovai buobai i

dālam ar mjaitu plpierka vysaidu drēbu i vysa kuo. Kaļvs

palyka elš boguots, a juo sīva vys lyudzja Divu, kotru dī-

nu guoja iz bazneicu. Nalaimnīks kaļva buobys vys na-

jāmja, jis dūmova, ka moža vjāļ var pldzimt buobai bārns

i tys byutu jam. Vīnu reizi, kai kaļvs nūguoje pjēc nau-

dys, nalaimnīks sacīja: «Reit atvessi sovu sīvu.»

Kaļvs atguoja iz sātu, jam cīši žāl slvys, aļi nikuo

dareit. Reitā kaļvs sacīje :«Brauksim, slvjaņ, šudiņ go-

stūs!»

Sīva apsavylka i nūbraucja ar veiru. Pa ceļam baz-

neicā zvanlje mišu, sīva sacīje: «Tu tja pīsīn zyrgu, lai at-

sapyušuos, a as īšu bazneicā!»

Sīva īguoja bazneicā, i cīši lyudzja Dīvu, a nalaim-

nīks cīši nūsagaidēja, i laidjuos kaļvam prīškā. Kaļva sīva

izguoja nu bazneicys, i īraudzēja, ka ar veiru runova naz-

kaids puiss. Nalaimnīks lomova kalvi, kam jis laikā na-

atbraucja. Itymā laikā pasaruodēja jumprova Marija i

suoka nalaimnīku vysaiž lomuot. Kaļvs krita ceļūs pref

jumprovu Mariju i lyudza pīdūšonys. Nalaimnīks nu kau-

na laidjuos i nūguoja i jumprova Marija izgaisa. Kaļvs

beja cīši prīceigs, ar nalaimnlka naudu beja palicis bo-

guots. Sīva ar puoterim beja jū i sevi izgluobusja.

61. Valns par pļuovēju.

Pi vīna kunga dzeivuoja kolps, kas beja ļūti nabogs,

bet lels struodnlks. Vīnu reizi kungs nūpierka viņam iz-
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kāpti, bet kolps teica, ka naasūt loba. Tad kungs nūpierka

viņam ūtru izkapti, bet ari šei kolpam napatvka. Tad

kungs teicja: «Kaidas tad tev vajag?»

Kolps teicja: «Dūd man symtu rubļu, es pats nū-

pierkšu, kaidas man vajadzēs.»

Tad kungs īdeve jam tū naudu, un kolps aizguoja un

nūpierka sev pa pruotam izkapti. Kungs vaicuoja: «Vai

tagad byus loba?»

«Jā!» atbildēja kolps. «Potim vainām papīžus nū-

pļaušu.»

Kad kolps nūguoja pļautu, tad atguoja valns un teic-

ja: «Tu gribi man papīžus apgrīzt!»

«Jā», teicja kolps. «Bet jo pļausim, tad nūsarunuosim

tai, ka kurs pļaus pa prīšku, lai nasaver atpakaļ.»

«Labi!» atsoka valns. «Jo jau tai, tod tai.»

Valns stuojas pa prīšku un pļaun, bet kolps pakaļ.

«Tu pļaudams atpakaļ nasaver, cytaidi golvu atgrīz-

šu», soka kolps.

Valns vysim spākim speruos uz prīšku, nikuo naatsa-

ceidams.

«Uotruok! uotruok!» soka kolps.

Vainām jau svīdri par pīri tak, bet kolps svilpuo-

dams īt pa tukšu vuolu sūļim uz prīšku. Valns jau nūgu-

ris, bet vuola vēl gara.

«Atsapyusim un aizpeipēsim», soka valns.

«Na», atteice kolps, «vajag beigt vuolu un tad varēsim

aizpeipēt.»

Tad soka valns: «Palaid mani vaļā nu vuolas, es tev

samoksuošu par tū!»

«Bet kū tu man moksuosi?» soka kolps.

Tad valns pateicis sovim bārnim, lai īt atnas zaltu.

Kad zalts beja atnasts, valns nūmetis zemē naudu, aiz-

skrēja kai apreibis pa ceļu. Bet kolps palyka ļūti boguots

un nakolpuoja vairs kungam.

62. Sakūsta auss.

Vīnu reizi dzeivuoja uz pasaulis vīna muotja, atrait-

ne, jai beja vīns dāls, kurs nu mozu dīnu suoka zagt un
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nosuot vysu muotei. Kad juos dāls izauga lels, jis vēl

vairuok suoka zagt, un vīnu reizi tīsa jam nūsprīde nuovi

caur pakuoršonu. Kad itys dāls jau stuovēja zam kuor-

tuves, un jam lyka cylpu koklā, jis pamanīja sovu muoti

ļaužu pulkā gauži raudūšu. Tad zaglis lyudze bendi, at-

ļaut jam pādējū laiku ar muoti parunuot. Bende atļuove.

Tūlaik zaglis guoja pi sovas muotes un pasaruodēja, ka

jis grib sovai muotei nazkū ausī pasacīt. Bet tymā pašā

šaltī muote stypri aizklīdze, jo dāls nažēleigi jai īkūde

ausī.

«Tys cylvāks patīši ir lels blēdis», runuoja sovā storpā

ļauds, «kad jis pi nuoves sovai mutei tik ļaunu suopi pa-

darēja!»

Bet dāls jim atbildēja: «Mīļī ļauteņi, nasabreinuojit

par munu dorbu, bet saprūtit, ka muna muote ir vaineiga

pi muna kauna. Kad es beju vēl mozs puika, es jau da-

jyuku pi zagšonas, un muna muote nastruopēja mani par

itū. Kod es staiguoju gonūs, es nu sova saimnīka vysod

zogu, vvsaidus možus lītus. Kad atnežu uz sātu, muote

prīcuojās par munim dorbim un nūzagtūs lītus jei puor-

devja. Ka muna muote nu mozu dīnu mani byutu struo-

pējuse, es nabyutu pīdzeivuojs taidu kaunu. Tuodēļ es

īkūžu jai ausī, lai vysi zyna, kas ir vainīgs pi munys nuo-

vis. Vysi ļauds nyu klīdze uz bendi, kab zagļi apžāluot, a

pakuort juo muoti. Tai itū zagli apžāluoja un izlaidja, a

muoti pakuora. Nu tuo laika itys zaglis pametja itūs vy-

sus nalobūs dorbus un suoka dzeivuot cīši labi, un nikod

nadūmuoja par slyktim dorbim, kaidus jam muote nu

mozu dīnu muocēja.

63. Cylvāku sūdi.

Vīnu reizi dzeivuoja treis symti godu vacs vecis. Lai

gon viņš beja jau vacs, tūmār miert nagribēja, bet gri-

bēja vēl laiku padzeivuot un pīlasīt pa pasauli gudrības.

Reizi šis vecis laidjās braukt pa pasauli un meklēt gud-

rības. Braucja, braucja vīnu dīnu, loba nikuo napanuocja;

braucja, braucja ūtru dīnu, ari nikuo, tik trešuos dīnas

pušdīnuos viņš pībraucja pi vīnas muojiņas. Te viņš nū-
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sprldja par nakti puorgulēt. Pīsējis zyrgu pi stulpa, ve-

cīts īguoja ustobā. Ustabiņā uz cepļa gulēja ari na jau-

nuoks vecis kai gudrības maklātuojs. Vecis, gudrības mak-

lātuojs, sacīja uz ūtru veci: «Loba dīna! Vai navarātu

man te puorgulēt?»

«Loba dīna, loba! Kuopēc nā, vītas pītiks!» atbildēja

cepļa vecis.

Vokorā pyrmajam vecam ustabiņas saiminīca pīgoto-

vuoja vvsaidu ēdīņu un dzērīņu. Bet kad jis gribēja dzert,

tad īraudzēja, ka traukā staipuos tuorpi. Vecis vysus ēdī-

ņus un dzērīņus atstuoja uz golda un aizguoja gulātu. Bet

gulēt viņš ari navarēja, tuopēc ka ustobā pi cepļa nazkas

klīdzja: «Apsedz mani! Apsedz mani!»

Vecis dūmuoja sevī: «Kas gon te varātu klīgt, jo dīnā

es te naredzēju nivīna bārna?»

Vecis tuyleņ pīsacēļa nu gultas un gribēja īt uz po-

golmu gulātu, bet te viņš īraudzēja, ka ustobā pa greidu

staigoj tuorpi un viņam ari baist beja īt, jo dūmuoja, ka

tuorpi kūss. Lai gon baidējuos, tūmār pa sīnas maliņu

izguoja uorā. Uz pagolma viņš atsagula sovūs rotūs, bet

te viņš ari navarēja atrast mīra, jo taipat, kai pyrmū

reizi, nazkas klīdzja: «īnes mani! īnes mani!»

Tagad vecis guoja gulātu uz teirumu, tuopēc ka uz

pogolma gulēt baidījuos.

Vecis atsagula rudzūs. Rudzūs ari viņš navarēja gu-

lēt, jo nazkaids bolss runuoja: «Apraus mani! Apraus ma-

nil» un ūtrais bolss klīdzja: «Nūciert mani! Nūciert

mani!»

Tagad vecs guoja gulātu pi kula. Pi kula viņš ari na-

varēja gulēt, jo taipat kai pyrmuos reizēs nazkas klīdzja:

«Pakar mani! Pakar mani!»

Tai vecis pavadēja vysu nakti. Reitā viņš aizguoja uz

ustabiņu un prasīja ūtram vecam: «Kas te pi jyusu par

breinumu? Vokorā kad es gribēju dzērt tū dzērīni, kuru

tova saiminīca man padevja, tad īraudzēju, ka traukā

staipuos tuorpi.»

«Redzi, te vysam tam ir vainīga saiminīca. Viņai pī-

nuokums ir vīnmār, kad vīn kas padzer vai paēd, vysus
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traukus izmozguot, bet viņa tuo nadora, un tai, lejūt na-

teirā traukā dzērīni, pīaug vvsaidas nateirības un tev tur

izzalvka, ka staipuos tuorpi.»

«Bet ustobā pa greidu ari staipejuos tuorpi.»

«Tam ari vainīga saiminīca, viņai reitā un vokorā vy-

sod ir pīnuokums izslaucīt ustobu, bet viņa naizslaucēja

un māsli tev nakti pasaruodēja par tuorpim.»

«Bet pi cepļa nazkas klīdzja: «Apsedz mani! Apsedz

mani!»

«Jā, šū reizi ari saiminīca beja vainīga. Viņai vokorā

vajadzēja ceplī guni apdzēst, bet viņa tuo naizdarīja, un

guns klīdzja: «Apsedz mani, Apsedz mani! Tys nūzeimoj,

ka viņu vajadzēja apdzēst.»

«Nu, un uz pogolma, kad es izguoju gulātu, tad tur

nazkas klīdzja: «īnes mani! īnes mani!»

«Šū reizi klīdzja slūta. Slūtai vysod vajadzīgs byūt

īnastai siņcēs, bet viņa beja uz pogolmu un tuopēc klīdz-

ja, lai viņu īnas siņcēs.»

«Un uz teiruma rudzūs ari nazkas klīdzja: «Apraus

mani! Nūciert mani!»

' «Uz teiruma klīdza rudzi. Tī rudzi, kas beja izbyruši

nu vuorpiņom, klīdzja, lai viņus aprauš, tuopēc, ka vaja-

dzēja deigt. Un tī rudzi, kas beja jau nūsagatavuojuši,

klīdzja, lai viņus nūcārt, nūpļaun!»

«Bet kad maņ tyka baist gulēt rudzūs, tad es aizguoju

gulātu pi kula. Un tur arī navarēja aizmigt, jo nazkas

klīdzja: «Pakar mani! Pakar mani!»

«Pi kula klīdzja spriguls. Spriguļam vajadzīgs byut

vysod pakuortam, bet šū reizi pēc kuļšonas viņš beja nū-

svīsts zemē un tuopēc klīdzja, lai viņu pakar.

Tai šis izzynuoja, ka vysam vajadzīgs byut teiram un

atsarast sovā vītā, kur jau ir vysod juostuov. Tagad jam

gudrības pītyka un viņš otkon atsagrīzja uz sovu sātu un

nūmyra.

64. Laimeiga cylvāka kraklys.

Vīnam lelam un boguotam ķēniņam beja meita, kura

cīši saslymuoja. Nikas nazynuoja, kai jū izdzīdēt. Vīnu
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reizi kēneņš sasaucja vvsaidus ļauds nu vysys sovys kē-

nestis un pasacēja: «Kas izdzīdēs munu meitu, tū es ap-

bēršu ar zaltu.»

Itūs kēneņa vuordus izdzierdēja vīns vecs un suoka

runuot: «Vajag atrast taidu cylvāku, kas cīši labi dzeivoj

pasauli, kas ir pavysam nabogs, bet laimeigs. Tam cylvā-

kam vajaga nūmaukt kraklu un apvilkt jū slvmai kēneņa

meitai. Kēneņa meita nu reizis paliks vasaļa.»

Kēneņš paklausīja, kū runuoja vecs, un nūsyutēja šo-

vus kolpus meklēt taidu cylvāku. Kolpi meklēja, meklēja,

bet nikai navarēja atrast taidu laimeigu cylvāku. Kēneņš

ilgi gaidēja, bet juo meita jau pavysam mierst zemī.

Taišņi tymā pat dīnā uz vokoram vīns kolps, īdams uz

vīnu vācu ustobeņu, izdzierda vīna cylvāka bolsu, kurijis

runuoja: «Pastruoduoju, paēžu un īšu gulēt. Kuo man

vairuok vajag?»

Kolps, dzierdādams itūs vuordus, nu reizes palyka

prīceigs, ka atroda taidu laimeigu cylvāku. Jis tyuleņ pa-

saucja itū cvlvāku un nūvedje jū uz pili pi kēneņa. Iz-

guoja kēneņš un runuoja uz ituo cvlvāka: «Es tev īdūšu

daudz zalta, puordūd tu man sovu kraklu.»

Cylvāks atbild kēneņam: «Gareigs tāvs kēneņš, man

nav krakla. Beja nazkod sen, bet es jū tai nūnosuoju, ka

lupatu napalyka.»

Sasadusmuoja kēneņš un izdzvna itū cvlvāku nu pils

uorā un par pusstundis juo meita nūmyra. Kēneņš cīši

bāduojās. Tvmā straci tys pat vecs un soka uz kēneņu:
«Tu mani padzyni, ka man nabeja krakla, bet es samek-

lēju kaut muna krakla lupatys un atnežu.»

«Kū man tagan, ka jau meita nūmyra?» soka kēneņš.

«Nikas!» atbildēja vecs, «muns kraklys jū atsadzeivv-

nuos.»

Kēneņš ar veču apvylka meitai tū vacū saplāstū

kraklu. Meita nu reizes cēlēs un suoka staiguot un dzīs-

mis dzīduot. Kēneņš gribēja dūt večam daudz zalta, bet

vecs uz vītys iznyka. Tai kēneņa meita tagan dzeivoj, bet

par tū veču vēl tagan nikas nazyna, kaids jis beja: vai

pats Dīvs, vai valns.
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65. Gudruo meita.

Vīnam zemnīkam beja jauna un cīši smuka meita. Jai

jau beja ostoņpadsmit godu. Jei nu sovas dzvmšonas na-

varēja staiguot un sēdēja uz vītas, bet beja cīši gudra,

gudruokas nabeja uz šuo pasauļa. Uz jū braukuoja ļauds

pēc vvsaidas gudrības. Vīnu reizi vīns kungs atsvuta ītai

meitai divpadsmit vuorītu ūlu un pīsacīja, kad leidz rei-

tam jei izsādātu cuoļus. Jo jei ituo napadarīs, tūlaik jai

byus uzreizes nuove. Itei meita pajām ituos ūlas, pasa-

vēra, ka juos vuorētas, un runoj šovam vacajam tāvam:

«Tētīt, pajem treis garči zierņu un izvuoreij!»

«Labi!» pasacīja tāvs, izvuorēja treis garči zierņu un

atnesja sovai meitai.

Meita runoj tāvam: «Tētīt, aizjyudz zyrgu un ved ma

ni pi kunga.»

Tāvs paklausīja meitas, aizjyudzja zyrgu, sāduos ar

sovu meitu un nūbraucja pi kunga. Atbrauc pi kunga, un

padūd jam treis garči vuorētu zierņu. Kungs jam vaicoj:

«Kū vajag darīt ar itim zierņim?»

«Itūs zierņus vajag īsēt, kab izaugtu vairuok un byu-

tu ar kū baruot cuoļus.»

«Itī zierņi vuorīti, jī augt navar.»

«Es tyuleņ atnesšu sovu meitu, kura sjēd uorā rotūs,

lai jei kū grib, tū dora.»

«Labi!» pasacēja kungs. Atnesja tāvs sovu sadātuoiu

meitu un kungs jai vaicoj:

«Jyus atnezat man vuorētus zierņus un gribit, kab es

jūs īsātu un izaugtu \ airuok. Jī vuorēti un izaugt navar.»

«Labi!» pasacēja meita, «zierņi vuorēti, izaugt navar,

bet ūlas arī vuorētas, izsēdēt navar.»

Kungs vērās, ka itei meita cīši gudra, un pajēmja jū

sev par sīvu. Sataisēja lelas un boguotas kuozas. Tai

dzeivoj kungs ar sovu sīvu. Juo draugi daudz reižu jam

smējās, ka jis dzeivoj ar taidu sīvu, kura navar staiguot

Kungs paklausēja sovu draugu un soka sovai sīvai: «Es

navaru ar tevi dzeivuot, es gribu ar tevi izzaškiert. Jam
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tu nu manis, cik gribi sudobra un zalta, bet es ar tevi na-

dzeivuošu!»

Sīva juo pasacīja: «Es nagribu nikuo, ni sudobra, ni

zalta, es pajemšu ,kū es gribu.»

Kungs, kai boguots cvlvāks, beja ari itū mīrā un

devja sovu parokstu: kū sīva grib, tū lai jem. Naktī sīva

pasacīja aizjvugt zvrgus un iznest guļūšū kungu uz ro-

tim. Iznesja kungu un lyka rotūs. Sīva nūvedja jū uz sova

tāva mozū ustabiņu. Reitā, kad kungs pasamūda nu mīga,

vērās, ka jis ir mozā ustabiņā un vaicoj: «Kai es te pa-

tyku?»

Sīva jam atbildēja: «Es napajēmu ni zalta, ni sudob-

ra, bet pajēmu tū, kū es gribēju. Es tevi mīļuoju un tevi

pajēmu.»

Tūlaik kungs vērās, ka nu sīvas navar atsaškiert, lyka

mīru un dzeivuoja ar jū vysu myužu.

66. Eistī draugi.

Vacūs laikūs dzeivuoja uz šuo pasauļa vīns cīši bo-

guots ķēniņš. Itū ķēniņu ļaudis namīļuoja. Tymā pat

pusē dzeivuoja vīns puiss, vuords juo beja Juonīts. -Itū

Juoni ari vysi cīši neļubēja. Vīnu reizi dusmīgi ļaudis

danesja ķēniņam par Juoni, ka jis gryb nūsist kēnim.

Ķēniņš kod itū dabuoja zynuot, sadusmuojās un teica, lai

Juons nuok pi juo tyuleņ. Juons atnuoca pi ķēniņa, ķē-

niņš suoka jautuot, voi tys taisnība, kū ļaudis runoj par

jū. Juons atbildēja: «Nā, es nakuo nadūmuoju dareit ar

jums, tikai teicu, ka myusu ķēniņš nav tik lobs un
~r

sirdeigs.»

Razzadusmuojās ķēniņš uz Juoņa un lyka kolpim da-

sist Juoni ar noglym pi kūka krysta. Juons teica: «Es

nasabeistuos nuovi, tik vīnu prosu nu Jums: palaidit mani

uz sātu atvadītīs nu sovim radinīkim. Tai kai es pēc trim

dīnom atnuokšu, uz sovas vītas, pagaidāms es atstuošu

sovu draugu Andrivu. Jo es naatīšu par trim dīnom, tū-

reiz pīsysts byus muns Andrivs.»
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Ķēniņš, dūmuodams na ilgi, lyka kolpim tiuleņ pa-

saukt vīnu vēcini, kura beja rogona. Kolpi atvedja tū

rogonu un jei suoka mest kārtus un vysu par dusmim pī-

runuoja uz navaineiguo Juoņa, un tai pat pascēja, ka

Juoni vajag pīsist pi krysta un naticēt jam, ka jis īs at-

vadītas nu sovim radinīkim. Kod rogona itū runuoja ķē-

niņam, vīna pele daskrēja pi Juoņa un soka jam: «Naza-

beistīs, es tev paleidzeišu.»

Juons suoka rauduot, ka ļauds jam nagrib paleidzeit,

bet pele tai apsūlējās jam dūt sovu paleigu. Ķēniņš ilgi

dūmuoja un pascēja: «Labi, Juons! Ej uz sūtu atvadītūs

nu sovim draugim, bet uz sovys vītys pamet sovu draugu

Andrivu. Ka tu par treis dīnys naatīsi, draugs tovs And-

rivs uz tovys vītys byus pīsists pi krysta.»

«Labi!» pascēja Juons un dreižuok nūskrēja uz sovu

sātu. Napuorguoja div dīnys, atskrīn pi Juoņa pele un

soka: «Mīļais Juon, ej dreižuok pi ķēniņa, ratovoj sovu

draugu! Jū šudin losuos pīsist pi krystu.»

Nūsabeida Juons un dreižuok nūskrēja ratovuot so-

vu draugu. Daskrēja jis pi ķēniņa pils — vērās, ka And-

rivs jau pīsysts pi krysta. Jis ar lelu žāluma klīgdams

daskrēja pi tuo krysta un lykuos bez vysaidys nūmaņis

uz zemis. Par kaidu mozu straci puorzamyuda un vērās:

juo draugs Andrivs staigoj dzeivs, a pats ķēniņš pīsysts pi

krysta, a vacuo rogona, sarausteita uz pusim, guļ zam

krysta. Kas Andrivu nu ituos nuovis ratovuoja, vēl da

šam laikam nikas nikuo nazyna.

67. Strodadaguns.

Vīnam ķēniņam beja vīna meita. Ķēniņš gribēja mei-

tu apprecēt, bet jai napatyka nivīns bryutgons, jei vys

smuodēja vysus. Ķēniņš aizzadusmuoja un paziņova, ka

dūs sovu meitu pī veira. Sabraucja sešu ķēniņu dāli un

nūstuoja duorziņā. Ķēniņa meita īguoja duorziņā un vy-

sus sešus ķēniņa dālus nūsmuodēja: vīns ass leiks un gars

kai meža bārzs, ūtrs tīvs un gars kai teiruma lyns, trešs
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cik gars tik rasns, caturts sorkoņs kai batvins, pīkts buols

kai nuove, sastam stroda daguns.

Strodadaguns beja cīši boguots un ķēniņš, pasaucis

juo, soka: «Reita puorsatais par übogu, atej pi munom

durovom un dzīdi, tad es tev atdūšu sovu meitu!»

Atguoja reits. Strodadaguns puorsataisēja par übogu,

atguoja pi ķēniņa durovom un dzīd. Ķēniņš prosa: «Kū

dūsim übogam?»

«Kū navīn lobuoku, jis lobi dzīd,» atbildēja kēnina

meita.

Tad ķēniņš soka: «Es jam īdūšu lobu duovonu,» un

pajēmis atdevja sovu meitu.

Übogs pajēmja ķēniņa meitu, aizguoja uz baznīcu,

sasalauluoja un īt uz übogu tāva sātu. Ceļā jim vaja-

dzēja īt par skaistu mežu. Kad ķēniņa meita īguoja me-

žā, jei prosa: «Kam itys mežs pīdar?»

«Strodadagunam,» atbildēja übogs.

«Ai, ka es byutu guojuse pi Strodadaguna, man bvu-

tu itys skaistais mežs!» soka ķēniņa meita.

Übogs saklīdzja: «Tu labuok narunoj par Strodada-

gunu!»

Tai jī īt un pīīt pi Strodadaguna teiruma. Ķēniņa

meita otkon soka: «Jo es byutu precējusēs ar Strbdada-

gunu, man byutu itys teirums!»

Übogs otkon sasabuora un guoja tuoļuok. Pīīt jī pi

vīnas pilsātas un ķēniņa meita prosa: «Kuo itei pilsāta?»

«Strodadaguna!» atbildēja übogs.

«Jo es byutu guojuse pi Strodadaguna, man itei pil-

sāta byutu!» soka ķēniņa meita.

Übogs sabuora ķēniņa meitu un jī īt tuoļuok un pīīt

pi vīnas vācas ustabiņas.

«Kuo šitei nalāga ustabeņa?» prosa ķēniņa meita.

«Tei ir muna un tova,» atbildēja übogs.

īguoja jī tymā ustabiņā, nūlyka kules un übogs soka:

«Vajag izkurinuot cepli un pīvuorēt ēst!»

Uhogs pīplēsja skolu un dūd skolus ķēniņa meitai, lai

jei īkur guni, bet ķēniņa meita namuok īkurt guņs.
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«Kai tu pelnīsi maizi, ka namuoki struoduot?» sa-

klīdzja übogs.

Ķēniņa meita nikuo naatbildēja. Tad übogs atnezja

ratiņu un lyka kūdeļi rūkuos ķēniņa meitai, lai sprēž, bet

ķēniņa meita namuok ari kūdeļes sprēst.

Ūtrā dīnā übogs pīlīk vazumu pūdu un syuta ķēni-

ņa meitu uz pilsātu, lai jei puordūd pūdus, bet pats ar

leikumu aizkrīn uz sovu pili, puorsagērb, sāstuos uz zyr-

ga un panuocis ķēniņu meitu, apguož juos pūdu vazumu.

Pūdi saduza un ķēniņa meita brauc atpakaļ. Strodada-

guns otkon aizskrīn uz sovu pili, puorsavalk par übogu,

aizīt uz.muojiņu un gaida ķēniņa meitas. Atbraucja ķē-

niņa meita un stuosta šovam veiram, ka jai vazumu ap-

guozja un pūdi saduza. Veirs otkon sabuora sīvu. Tad

übogs soka: «Es dzierdēju, ka Strodadagunam vajadzīga

kolpyune, tu aizej un pasajem par kolpyuni!»

Ķēniņa meita aizguoja uz Strodadaguna pili. Pa tū

laiku übogs ar leikumu aizskrēja uz sovu pili un gaida,

kad atīs ķēniņa meita. Atīt jei un prosa, lai jis jū pījem

par kolpyuni, bet jei nimoz napazyna, ka jis ir juos veirs.

Strodadaguns pījēmja jū par kolpyuni. Tai jei dzeivoj

pilī un šū tū dora.

Vīnā svātdīnas reitā vysas kolpyunes runoj, ka šū

vokor ķēniņš precēšūtīs un jemšūt sev par sīvu vīnu kol-

pyuni. Ķēniņa meita nūdomuoja paša sevī: «Ka mani pa-

jemtu tagad Strodadaguns par sīVu, cik es byutu laimīga!

Ni par kū naītum atpakaļ pi sova veira üboga!»

Atguoja vokors. Sabraucja daudz vīsu, sasaucja vy-

sas kolpyunes un sastatīja rindā. Strodadaguns pīguoja

pi ķēniņa meitas un pasacīja: «Itei byus muna sīva!»

Tad ķēniņa meita apvylka duorgas drēbes un nūd"3ē-

ra kuozas. Ķēniņa meita beja laimīga un prīcīga, ka tyka

vaļā nu sova veira üboga, kurs jū syutēja pi vysaidim

gryutim dorbim. Tai ķēniņa meita dzeivoj i šudiņ nazy-

na, ka Strodadaguns ir tys pats übogs, kurs jai izruodēja

gryutū dzeivi.
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68. Slinkuo sīva.

Dzeivuoja dāds un buoba. Jim beja vīna meita, mei-

tai braucja daudz svuotu. Jei nagribēja īt pi taida veira,

kuram beja juostruodoj dorbs. Uz margu atbraucja vīns

taids brvugons, kurs pascēja: «Pī monis navajadzēs

struoduot, es asu šaucs.»

Tāvs atdevja meitu. Kad sataisīja kuozas, jī braucja

uz baznīcu, bet zyrgs navalk braucēju, jis klīdz uz zyrga:

«Nagaidi, valns, kab aizklīgtu treis reizes, velc!»

Bet zyrgs navalk, bryugons izlac nu rotu, pajem na-

zi, ar kuru nūgrīž zyrgu. Bryugons soka uz margas:

«Turi kuojas, es uodu plēsšu.»

Marga soka: «Nūtraipešu drēbes ar asni!»

«Nagaidi treju reižu!»

Marga tur kuojas un bryugons pasoka: «Kab byutu

uoda nūvvlkta uz sātu, es vilkšu rotus!»

Marga nagrib uodas vilkt uz muojom, ka var nūtrai-

pīt vysas drēbes, bet bryugons soka: «Jo navilksi — na-

gaidi treju re:.žu!»

Tai marga nūvalk uodu, bryugons rotus uz muojom.

Bryugons atsasēst zuoboku šyutu, taišņi tymā breidī dzīd

gails.

Šaucs soka: «Nadzīd!

Gails otkon dzīduoja, šaucs izskrēja uz ustobu, at-

grīzja gailam golvu.

Pa tū laiku atguoja sīvas muote apcīmuotu. Znūts

soka uz sīvas: «Izvuorej gaili, apcep, bet es skrīšu uz

krūgu pēc brandveina.»

Muote palyka ustobā ar meitu, znūts klausuos aiz

durovu, kū juos runuos. Muote vaicoj meitai: «Kai, meit,

labi dzeivuot?»

Meita soka: «Labi byutu, ka nabyutu dusmīgs, gails

suoce dzīduot divi reizes, jis pasacīja uz gaili: nadzīdi.

Tys kai suoce dzīduot, tai nūsyta pādējū gaili.»

Znūts, tu vysu nūsaklausējīs, īskreja ustobā, aizklīdz-

ja uz sīvas muotes: «Dreižuok īsim buļbu ortu!»

Sīvas muote grib kaut kai atrunuotīs, bet znūts soka:

«Nagaidi trešuos reizes!»
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Meita soka uz muotes: «Ej lobuok, cvtaiži nūsiss.»

Znūts soka uz muotes: «Jvudzīs orklā, nagaidi treju
reižu!»

Sīvas muote aizjvudzjās un meitai lyka voduot, pats

turēja orklu, tai atora vysas buļbas. Tikkū izjyudzja
sīvas muoti nu orkla, jei kai troka aizskrēja uz muojom.

Nūskrējuse uz sātu, pastuosta šovam veiram, kaida dzei-

ve meitai.

Atīt tāvs apsavārtu meitas, tad znūts soka uz sīvas:

«Nūkaun vystu, es īšu pēc brandveina.»

Znūts izguoja uorā un aizīt aiz durovu klausītīs, kū

tāvs runuos ar meitu. Tāvs vaicoj meitai: «Kai dzeivoj?»
«Lobi byutu dzeivuot, ka nabyutu dusmīgs.»

«Vajaga klausīt!» tāvs pavēlēj meitai.

Znūts, izdzierdis tāva runu, ka vysu runoj pa juo

pruotam, nu lelas prīcas aizskrēja uz krūgu pēc brand-

veina. Sīva jau beja pīvuorējuse, jis atnesja brandveinu.

Jī suoka ēst un dzert, tai tāvs pi znūta nūdzeivuoja divas

dīnas, bet sīvas sātā nabeja mīra, jei dūmuoja: «Ar mu-

nu veiru vysu teirumu apars.»

Znūts, sīvas tāvu pīdzierdējis, īdevja divas buteles

leidza, kuras puorlyka par placim. Sīva īraudzējusi vei-

ru, padūmuoja, ka veirs ir sprucis un bāg ar vysu komo-

tu, bet tī buteles brandveina. Atguojis uz sātu, soka uz

sīvas: «Itaida znūta vaira nav uz pasauļa, kai šytys
znūts.»

Tai jī dzeivuoja pa šudiņ mīrīgi un juo sīva palyka

struodīga.

69. Tāva padūmi.

Vīnu reizi dzeivuoja tāvs, muote un dāls. Tāvs jau

bejis ļūti vacs un navarējis jau struoduot. Dāls vīnu rei-

zi ļūti nūstruoduojīs, atguojis nu teiruma un soka uz

tāvu: «Vai, es šudiņ cīši nūstruoduoju?»

Tāvs sacīja: «Pats dēļ sevis, dēliņ.»

Vīnu dīnu dāls veds labību nu teiruma uz muojom.

Vokorā atguojis uz ustobu un soka: «Vai, es šudiņ otkon

nūstruoduoju!»
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Tavs otkon sacīja: «Pats dēļ sevis, dēliņ.»

Savedis un apkvulis vysu labību, atguojis uz muo-

jom un soka: «Vai, es šudiņ nūsakvulu!»

Tāvs taipat soka: «Pats dēļ sevis, dēliņ!»

Tad viņš aizzasirdījis, guojis un licis guņi kulā un

sadadzvnuojis. Atskrējis uz muojom un soka uz tāva:

«Lyku un sadadzynuoju kuļu.»

Tāvs teice: «Pats dēļ sevis, dēliņ.»

Vīnu reizi saslimis tāvs un dāls daguojis pi tāva un

vaicoj: «Kai man dzeivuot?»

Tāvs atbildēja: «Dzeivoj tai kai es, un byusi boguots.

Kad arsi, tod pi kotras šņūres nūmozgoj lemešus, bet

audzēkņa par dālu naskait un sīvai vysas taisneibas na-

sok, ar kungim pi vīna golda nasēd!»

Jis palyka nabadzeigs un aizguoja uz muižu par kol-

pu, kungs jū ļūti mīļuoja. Kad kungs brauce kur, tad

atstuoja vysu muižu uz viņa rūkom. Tam kungam bija

taids ļūti duorgs putns, jis vysu kū redzēja, tū stuostēja.

Kolps reizi sadūmuoja, pajēmja tū putnu, aiznesja uz so-

vom muojom un palyka zam kubula. Tad kolps aizguoja

uz mežu un nūšuovja rubvnu un atdevja tū sīvai: «Šei iz-

verd šū putnu!» Sīva vaicoj: «Kas tys par putnu?»

Kolps atsoka sovai sīvai: «Tys. ir muižas duorgais

putns. Izverd un apēssim, bet nadūd nikam un nasoki

nikam.»

Atguoja kuma un sīva īdevja ēst viņai gaļu. Kū-

ma vaicoj: «Kur tik gorda gaļa?»

«Es tev, kūmeņ, pasaceitu, bet tu nasok nikam. Šei

gaļa ir tuo putna nu muižas.»

Atbrauc kungs uz sovu muižu un vaicoj: «Kur ir

putns?»

Kungs aizzadusmuoja un sacīja: «Es pus muižas na

grybu par tū putnu.»

Kungs suocja meklēt pa vysom molom un sūlēja ļūti

daudz naudas. Sasauc ja uz muižu vysus ļaudis un vai-

coj: «Kas pasacīs, tam byus lela moksa.»
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Kūma aizguoja uz muižu un pasacēja: «Tavs kolps

nūnesja. Es beju tur un ēžu gaļu, man devja kūma tuo

putna gaļu.»

Tad atsaucja kolpu un vaicoj: «Vai tu pareizi pajē-

mi putnu?»

Tad kolps vaicoj kungam: «Kas tev tu sācēja?»

«Tava kūma. Ej un atsauc pi manis viņu.»

Atvedja tū kūmu, tad vaicoj kolps: «Kur tu redzēji

tū putnu?»

«Es ēžu paša tuo putna gaļu un tova sīva veļ sacīja:

«Tu nikam nasoki.»

Tad kungs palyka dusmīgs uz kolpa un sacīja: «Va-

jaga viņu pakuort.»

Tad sasaucja vysus ļaudis, lai vērās, kai jū pakuors.

Viņš aizguoja ari pi kunga, lai kar. Nivīns nagribēja vi-

ņu kuort, bet paša audzēknis sacīja: «Dūd man, es viņu

pakuoršu.»

Tad kolps lyudzja: «Dūd man izstuostīt, kai man tāvs

sācēja mierdams. Dzeivoj, dēliņ, kai es tev sacīšu. Sī-

vai vysas taisneibas nasoki, audzēkņa par dālu naskait,

tys tev cylpu liks ap kokļu. Aiz kunga golda nasēd un ar

kungim draudzeibu naved. Tagad es atrodu tāva taisnei-

bu. Putns man ir muojuos dzeivs, es viņu atnesšu.»

Kungs nyu atlaide tāvu, bet audzēkni īlyka citumā.

70. Duorgi padūmi.

Dzeivuoja zemnīks ar sīvu, jis ļūti nagribēja struo-

duot un vys tikai vērās, lai sīva kaut ku dora, bet pats

vys gulēja uz cepļa un klīdzja sīvai, lai dūt kaut kū lo-

buoku paēst. Sīva tūmār mīļuoja sovu veiru un nuo pa-

ša reita leidz vālam vokoram vērpj a vai šiva kaut kū.

Tad puordevja dorbu un nu tai jī dzeivuoja. Vīnu reizi

sīva soka veiram: «Aizej uz pilsātu un pourdūd golda po-

logu, tur dūs vairuok naudas, na kai te!»

Zemnīks paklausīja, pajēmja pologu un aizguoja. īt,

īt jis un redz: stuov vecīts un runoj: «Atdūd man šū pa-

logu, es tev teikšu kautkū!»
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Padūmuoja zemnīks un atdevja pologu vecīšam. Ve-

cīts jam teicja tai: «Jo pacelsi rūku, tūlaik vēl jū nanū-

laid!»

Tai vecīts pazuda, bet zemnīks aizguoja uz sātu un

vysu izstuostēja sīvai. Sīva dusmīga suoka sprēst otkon

ūtru golda pologu un kad beja gotovs, syuta zemnīku uz

pilsātu puordūt. īt jis otkon, sateik vecīti. Vecīts sēd

zam ūzula un prosa, lai atdūt jam pologu. «Tūlaik es

tev vēl kaut kū teikšu!»

Zemnīks atdevja arī ūtru pologu vecīšam. Vecīts jam

pasacīja: «Kad īkrissi yūdenī, nikod nanūsleiksi!» bet

pats tyuleņ pazuda.

Zemnīks atguoja pi sīvas un kad izstuostīja jai vysu,

sīva vēl vairuok dusmīga suoka sprēst trešū pologu. Bet

tai kai naudas jim nabeja, dzeivuoja bez maizes un ar

tukšu vādaru; zemnīks vys gulēja uz cepļa leidz tam,

kad pologs gotovs. īt jis otkon uz pilsātu un dūmuoja:

«Tagad naatdūšu pologu, jo vairuok nav, ar kū dzeivuot!»

Bet kad pīguoja tur, kur sēdēja vecīts — vērās: jis

otkon tur ir un lyudz, lai atdūt trešū, jo pasacīšūt kaut

kū. Zemnīks nabeja ar mīru un guoja tuoļuok, bet vecīts

vys klīdzja jam: «Atdūd, jo tūlaik nazynuosi pādējūs

burvju vuordus!»

Zemnīks atdevja ari trešū pologu un vecīts jam teic-

ja: «Kur īva aug, tur yudens ir!» un pots pazuda.

Zemnīkam beja baist it uz sātu, jo vairuok nabeja ni

kapeikas, por kū dālam maizes nūpierkt, na tikai vēl

vērpt pologus. Tad jis sadūmuoja īt kolpūt por kolpu pi

ķēniņa. Tur ķēniņa dālam vajadzēja dabuot pazaudātuo

gradzyna vīnai princesei, kuru jis gribēja pajemt sev par

sīvu. Gradzyns tys gulēja jyuras dybynā, taišņi jyuras

vydā. Pats ķēniņa dāls nagribēja meklēt, bet teicja zem-

nīkam, jo jis dabuos gradzyna, tūlaik kolpuos vysu myužu

viņam par vyslobuokū kolpu. Zemnīks beja ar mīru, jo

vīna olga uz sātu īt nabeja vērts. Pīguoja jis pi jyuras

un pīminēja vecīša vuordus. «Kad īkrissi yudenī, nikod

nanūsieiksi!»
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Tai jis pīguoja pi tuos vītas, kur gulēja gradzvns,

dabuoja juo un laimīgi atnuocja kēnestē un atdevja ķēni-

ņa dālam. Tys atstuoja zemnīku dzeivuot sovā pilī. Tai

puorguoja daudz godu! Vīnu reizi ūtrā kēnestē pītryuka

yudeņa un ķēniņš teicja tai: «Jo kas dabuos yudeņi, es

īdūšu pusi nu sova monta!»

Tū dzierdādams, zemnīks aizbraucja pi tuo ķēniņa un

teicja: «Es dabuošu!» bet pats dūmuoja par tim vuordim,

kurus vecīts teicja: «Kur īva aug, tur ir yudens!»

Ķēniņš beja ar mīru un īlaidja sovā duorzā zemnīku.

Zemnīks dabuoja īvu, izruovja jū ar saknēm un redz, ka

tur tak yudens. Ķēniņš īdevja pusi sova monta zemnī-

kam un aizsyutīja uz sātu. Kad zemnīks atbraucja pi

sīvas, veras: uz cepļa guļ nazkaids cylvāks. Jis suokumā

dūmuoja, ka tys ir, laikam, ūtrs veirs sīvas, un tikkū pa-

cēla rūku, lai jū nūsistu, tyuleņ jam pruotā īguoja vecīša

vuordi: «Ja pacelsi rūku, veļ jū nanūlaid!»

Tai jis stuovēja, koleidz sīva atskrēja un pasacēja, ka

tys cylvāks ir viņa dāls, kurs tūreiz vēl beja maziņš. Tai

jis laimīgi suoka dzeivuot ar sovu sīvu leidz pašai

nuovei.

71. Tava nūslāptuo nauda.

Vīnā muižā dzeivuoja boguots muižnīks, kam beja

vīns dāls, kuru jis cīši žāluoja. Dāls beja lels natiklis,

naklausīja sova tāva, cīši dzēra un puorvedja daudz nau-

das. Tāvs jam daudz reižu runuoja: «Met molā tu, dēliņ,

taidus draugus, nadzer tu tuo brandvīna.»

Bet dāls juo naklausīja. Vīnu reizi saslyma vacais

tāvs un dūmoj pats sevī: «Man ir vēl daudz zalta naudas,

kai jū nūglabuot?»

Guļūt jam īguoja pruotā sataisīt skreinīti, pītaisīt pi

grīstu, izgrīzt caurumu un caurumā īgrīzt dzelža • kuosi,

tai kab varētu pajemt aiz kuoša un tūlaik kristu no tuos

skreinītes nauda. Kai sadūmuoja slymais tāvs, tai pada-

rīja. Vīnu reizi atīt dāls pīdzērs, bet tāvs jau beja pavy-

sam vuojs. Pasaucja tāvs sovu mīļū dālu pie sevis un
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suok runuot jam tai: «Dēliņ jau varbyut man dreiži

miert zemē. Pakļaus tu mani, met molā tu šovus drau-

gus un tū dzeršonu. Jo tu napaklausisi mani, tu vysu itū

montu puordzersi un uz ituo kuoša pasakuorsi.»

Pateikdams ituos vuordus, vacais tāvs nūmyra. Dāls

paglobuoja sovu tāvu un suoka ar draugim dzert vēl vai-

ruok kai pi tāva dzeives, un vysi draugi dēļ juo beja elsi

lobi. Tai dzardams, jis puordzēra vysu atstuotū tāva

montu un palyka par übogu.

Redz draugi, ka jau vysu puordzēra, nivīns ar jū na-

grib runuot. Kad redzēja, ka jis īt, jī vysod pagrīzja

golvu uz cytu pusi, ka napasavasaļuot ar jū. Dūmoj

dāls: «Kū darīt? Jau es palyku par übogu par tū, ka na-

klausīju sova tāva. īšu uz pādējuos, nūpierkšu brandvīna,
izdzeršu un pasakuoršu uz tuo kuoša, par kuru runuoja

man tāvs!»

Tai jis ari padarīja. Izdzēra brandvīnu, pajēmja

viervi un gribēja aizmest aiz kuoša viervi. Kai dalyka

rūku pi kuoša, pabyra nu viersa nauda. Nūsabreinuoja

dāls: «Nu,» dūmoj, «tagad es otkon boguots».

Puorstuoja jau dāls vairuok dzert un aizdzeivuoja ot-

kon boguoti. īraudzēja juo draugi, otkon jam nūjem ca-

puri kai lelam kungam, bet jis jim ruoda tik naudas mo-

ku. Tai jis ruodīja sovim draugim vysod, kad jī ar jū

vasaļuojās. Sasasirdēja uz juo draugi, ka jis vys ar jim

kārdynuojas, un padevja jū tīsā. Izsauc jūs vysus tīsā un

vaicoj tīsnesis muižnīka dālam: «Par kū jyus draugus

kuordynuojit, ruodūt naudas moku?»

Muižinīks runoj tīšai: «Kod es beju nabogs, nikas ar

mani nagribēja vasaļuotīs, kad es otkon tyku boguots,

otkon vasaļuojās. Tai ji vasaļuojās ar munu naudu, bet

na ar mani.»

Tai tīsa pīzyna, ka itys ir pareizi, un attaisnuoja

muižinīku.

72. Gudruos atbildes.

Dzeivuoja vīns zemnīks, kam beja treis dāli, un vy-

si dāli beja precēti un dzeivuoja vīnu vīt. Dāli klausīja
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sovu tāvu un dzeivuoja mīreigi, vys namīrs beja nu dālu

sīvu. Jī navarēja dzeivuot mīreigi, kotra nu jūs gribēja

byut par leluokū saimineicu. Jī vysi struoduoja labi, bet

jūs plēsoņa un lomuošona cīši napatyka vācam cāvam.

Jis pasaucja pi sevis vysus treis dālus un runoj: «Pi jyusu

sīvu kotru dīnu lomuošona un pleišona kai dyumi īt, va-

jag, dāli, sataiseit, kab ituo nabyutu. Es sadūmuoju vīnu

meiklu, un kura nu jūs atguoduos, tei byus par leluokū

saimineicu un jū vysi klauseis.» Bruoļi pascēja uz tāvu:

labi. Tūlaik vecs pasaucja vysas treis vadaklas un runoj

jim: «Es jums pasceišu vīnu meiklu un jyus par itū nak-

ti atguoduojit. Kas nu jyusu atguoduos, tys byus par le-

luokū saimineici un vysi jū klauseis. Labi! pascēja uz

veču vadaklys. Vecs pascēja meiklu: «Kas tuoļuok skan?

Kas atguoduos, tys byus man un vysim par leloukū sai-

mineicu.»

Uz reita pazaceļa vecs, pasaucja dālus un jūs sīvas,

vaicoj pyrmū vacuokū dālu.

«Nu, kas tuoļi skan?»

Jis atbilda: «Agri nu reita tuoļi skan gailis.»

«Labi!» pascēja vecs un vaicoj vyduskai vadaklai:

«Nu tu runoj, kas tuoļi skan.»

Tai jam atbilda: «Suns tuoļuok skan.»

«Labi!» pascēja vecs un vaicoj nu jaunuokys vadak-

lys: «Kas tuoļi skan?»

Tai jam atbilda: «Maizja un suols.»

«Jā!» atbildēja vecs, «maizja ar suoli tuoļi skan». Tai

jaunuokuo vadakla palyka par saimineicu un vodoj vvsu

saimniceibu un vysi jū klausa un dzeivoj mīreigi.

73. Nu pārkyuņa izgluobtais kēniņa dāls.

Vīnam ķēniņam ir dāls, kuru ķēniņš mīļuoja un gio-

buoja kai aci pīrē. Vīnu dīnu pilī īrodās zeilētuoja, kura

apjēmās izstuostīt kēneņa dāla likteni. Ķēniņš ar mīru,

lai tik zeilej, un apsūlas labi samoksuot. Zeilētuoja pa-

stuosta, ka ķēniņa dālu nūspers pārkyuns. Ķēniņš pavēl

sovim ļaudim byuvēt stvpru akmeņa pili ar pārkyuna
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nūvodītuoju. Ļaudis dreiži vīn ari uztaisa lelu stypru

akmeņa pili. Ķēniņa dāls nyu dzeivoj vīns pats pilī.

Tāvs viņu izlaiž pastaiguotīs tikai taiduos dīnuos, kod pi

debesim nabeja nivīna muokūnīša. Dālam beja jau oston-

padsmit godu, viņš pastaiguojuos pa ceļu. Te nu vokorim

pacēluos mozs malns muokūnīts, suoka leit leits un graust

pārkyuns. Dāls ļūti puorbeistās un nazvna, kur jam

gluobtīs. Viņš īrauga baznīcu un skrīn tur, nūkreit pi

Dīvgolda un lyudz Dīvu. Pārkyuns dreiži puorīt un dāls

prīcīgs dūdas uz muojom. Muojuos viņš redz, ka tai pils,

kura viņam calta, ir sasparta gobolgobolūs.

74. Valns par precinīku.

Vīnā pilī dzeivuoja vīns valns. Tam vainām beja

jau vīnpadsmit sīvu, bet jis vēl pajēmja vīnu jaunu sīvu.

Vaina pilī beja daudz kambaru un nu tim vīnā kambarī

beja nūkauts viņa bejušuos vīnpadsmit sīvas. Un kad jis

tagad otkon beja apsaprecējis, tad vīnu reizi jis padavja

sīvai atslāgas un jai sācēja: «Tu vari vysur It skateitīs,

bet šytamā kambarī tev ir aizlīgts īt.»

Un tai jis aizskrēja pa pasauli meklēt sev bareibas.

Un kad jis aizskrēja, jei suoka staiguot pa kambarim un

golu golā jau daīt pi tuo kambara, kurs jai beja aizlīgts.

Un jei pajēmja atslāgas, atslēdzja un īguoja vydā. Radz:

tymā kambarī beja ļūti daudz kaulu un ašņa. Tyrnā

šaltī jai nu rūkas izkreit atslāga un palīk ašņā. Viņa nū-

sabeiduos un aizskrēja jū mozguot. Mozguoja un nikai

navarēja atmozguot un tai palyka. Tad par nalelu laiku

suoka tricēt vysa pils un atbraucja valns. Tyuleņ jis

guoja pi juos un pajēmja atslāgas. Radz, ka jei beja aiz-

līgtā kambari. Tod jis sācēja: «Dūdu tev tikai treis stun-

des dzeivuot uz šuo pasauļa. Lai tu par treis stundis

byutu gotova uz nuoves.»

Natuoļi beja sīvas bruoļi un jei devja jim zynuot,

lai jī atskrīn jū gluobt nu nouves. Valns jū pajēmja aiz

bizēm un jau gribēja ar zūbynu atcierst jai golvu, bet uz

reizes īskrēja pilī juos bruoļi. Jī sajāmja vainu un nu-
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nuove ja. Tai muosa palvka dzeiva. Un pēc tuo laika tei

pils puorkrita car zemi un tuos piles vītā izzataisēja lels,

lels azars.

75. Pogrobā paslāptais tāvs.

Visi ļauds soka, ka kotrā molā sovs īrodums, kotram

cvlvākam ira sovs pruots. Vīnā vītā beja īrodums nū-

syst vacus cylvākus, lai viņi par velti maizi naāstum, ja

navar struoduot. Laikam i poši vacī cylvāki lyudzjās,

zynoms viņim gryuti beja dzeivuot. — Gaidi, kamēr tev

īdūs āstu vai dzartu. Dzeivuojis vīns cylvāks, viņam beja

daudz bārnu, un vysi taidi lobi. Pavysam vacs palyka

tāvs, bet viņi viņu klausuos, un jū tura gūdā. Bet kaimi-

ņi suoka runuot viņim, lai jī sovu vacū tāvu nūsystu, lai

par velti maizi naād, tuopēc ka jis ļūti vacs un nikam

vaira naderīgs.

Žāl viņim sova vāca tāva. Nūglobuoja viņu pogrobā,

un slapani nosoj uz turīni viņam āst un dzart. Ilgi dzei-

vuoja vacais pogrobā. Guļ sev uz solmim un lyudz Dīvu,

un kod kaimiņi aizīt pi dorba, jis tod izlem nu pogrobā

un pasaver uz spūžas saulītes, pasasyldas un otkon lem

pogrobā. Mozī dālu dāli, atnas viņam ūgu un jis ād un

stuosta viņim puosokas. Un vēl atīt da viņam jaunas

meitas, padzīd viņam dzīsmu. Un dāli jau ari ar buor-

dom blži atīt pi vāca tāva parunuot ar viņu par saimnis-

tību un paprosa vācam: «Kod un kur kaut kuo sēt, kai

labuok apstruoduot laukus, kai dasavērt por lūpim.»

Vacais visu kū jim pateic, vysu pamuoca. Dzeivuoja

sev vacais tāvs, bet bārni un bārnu bārni prīceigi. Bet

tymā molā Isastuojas lels bods. Visi lūpi aizguoja būjā.

Nava i vaira nu boda cvlvākim kū āst. Nas bārni vā-

cam tāvam padējū maizi, bet jis viņim soka, lai jī nu

ākom nūplēš jumtus un izkuļ tūs solmus. Paklausīja

bārni vāca tāva, nūplēsa jumtus un suoka kult solmus.

Veras — jau rejā tik daudz graudu, ka pītiks maizes leidz

jaunai ražai.
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Prosa kaimiņi, nu kurīnes pi viņim ir maize. Jis pa-

stuostēja, ka jūs izmuocēja vacais tāvs, kuru jī nūglobuo-

juši pogrobā. Aizīt vysi kaimiņi, vāci un jauni, uz pa-

grobu pi vacuo un iznesa viņu nu turenas uz rūkom. Ilgi

vēl pēc to dzeivuoja vacais tāvs. Un nu tuo laika puor-

stuoja kaut vacus cylvākus, bet suoka viņim kolpuot, da-

savērt viņus un gūdinuot.
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IIIJŪKU PUOSOKAS

76. Akmeņa saspīsšona.

Aiz treideviņom zemēm, kaut kur tur tuolumā dzei-

vuoja ķēniņš, kura valstī sādža, kurai mīra nadeve valni.

Bet vīnu reizi valni pat pavvsam apēde tuos sādžas īdzei-

vuotuojus. Uz tū sādžu vairs nikas nabrauce dzeivuot,

jo baidējuos vainu. Vīnā dīnā atbrauce čigons uz tū sā-

džu un apsametēs uz dzeivuošonu. Te vīns garam brau-

cējs pasoka čigonom, ka lai tys lobuok dreižuok izbrauc

nu šuos sādžas, cytaidi jū apēss valns.

«Nikuo,» atbildej*a čigons, «es jau kaut kai iztikšu ar

vainu.»

«Dori, kai gribi,» pateice garāmbraucējs un aizbrauce

tuoļuok. Krāslai matūtīs, atskrīn valns un klīdz uz či-

gonu: «Es tevi tyuleņ apēsšu.»

«Pasavērsimēs, kas kū apēss,» atbildēja čigons.

Valns uz reizi palyka meikstuoks, jo nūvāruoja, ka

čigons juo nasabeistas.

«Jo tu tai soki, tad pamēģinuosim cīneitīs, tod redzē

sim, kas kū uzvarēs,» soka valns.

«Meģinuosim!»

Jī sasarunuojās: jo čigons vainu uzvarēs akmeņa mīg-

šonā, smoguma ceļšonā, skrīšonā, tad čigons paliks dzeivs.

Pajēme kotrs pa akmiņam. Valns kai samīdze akmini,

tai tys ir sabyra smiltīs.

«Nu kas tys ir? Es jau tai samīgšu, ka yudins izte-

cēs,» lilejuos čigons.

«Nu pamēginoj!»

Čigons pajēme bīzpīna drusceiti, īlyka tū lakateņā un

tai samīdze, ka yudins iztecēja.
«Nu lobi!» breinījuos valns. «Tagad pamēģinuosim

smogumu celt.»

Natuoļ stuovēja lobs un lels čigona zyrgs. «Nu paceļ

munu zyrgu!» teica čigons.
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Valns pīguoja pi zyrga, paleida zam juo; stenēja, ste-

nēja, tūmār pacēle.

«Nu, un es šū Ibuozšu stuorp kuojom, un tevi ap-

dzeišu,» lilējuos čigons. Čigons uzlēc zyrgam viersā, sa-

deve tam pamateigi pa suonim un aizauļuoja. Valns dzy-

nuos, dzynuos pakaļ — napanuoce čigonu. Pēc kaida lai-

ceņa atsagrlzēs jī atpakaļ sādžā.

«Nu, tu esi lels styprinlks un lels skrējējs,» teice

valns. «Tai kai tu mani uzvarēji, tod mes dzeivuosim

draudzeigi.»

Un jī apsametās uz dzeivuošonu tymā pat sādžā.

Valns atnesa uz tū sādžu vysus šovus pldarumus.

«Tu ej pēc yudiņa, bet es kuršu guni un taisēšu gaļu

uz vuoreišonu,» pavēlēja valns čigonam.

Vaina spaiņus čigons navarēja nikai pacelt, tuopēc jis

pajēme vērša uodu un aizguoja uz oku.

Buož, buož jis uodu okā, nalln nikai. Valns, gaidēja

— nav čigona ar yudini. Sadusmuojuos valns un aizskrē-

ja kai zibiņs uz oku.

«Kū tu te dori?» jautuoja valns.

«A vot grybu izsmelt vysu oku uz reizi un aiznest uz

vītu, tad jau navajadzātu pēc yudiņa staiguot,» pruotuoja

čigons.

«Nessim dreižuok yudiņi, man ēst gribās,» skubinuoja

valns.

«Nes, ka tev grybās,» sācēja lepni čigons

Valns kai smēle, tai uzreiz pusokas uorā. Aiznese

uz vitas yudini, izvuorēja vakariņas, paēde un aizguoja

gulēt. Nu reita pasacēlēs, valns pasyutēja čigonu uz me-

žu pēc molkas, bet pats guoja pēc yudiņa. Valns atnese

yudiņi, nūkārtuoja vysu, kai vajaga, un gaida čigonu.

Atskrēja otkon uz mežu pēc čigona. Čigons, atradis

treis ūzulus kūpā un it kai jau taisuos nest.

«Dreižuok, tu!» klldza valns.

«Pagaid Vēļ draudziņ, ka jau nest, to nest,» pruotuo-

ja čigons.

«Nu ej nu pakaļes, pastum, es jau vilkšu,» apjēmēs
valns.
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Valns kai saķēra vysus treis ūzulus un suoka stīpt,

bet čigons uzruopēs uz vīna ūzula un sēd sev mīreigi. Kod

beja tikuši golā, tod čigons, nūkuopis nu ūzulim, brei-

nuojuos: «Stīpējs to tu naesi lels, es styumu un pavvsam

pīkusu.»

«Nu nikas, atsapyusīs,» aizbildynuojuos valns.

Un tai čigons muonēja vainu kotru dīnu. Kod vysi

tyvejī meži beja aplauceiti un sadadzynuoti, čigons pavē-

lēja vainām: «Tagad ej uz elni un sēd tur mīreigi, bet es

īšu pasaulē.»

«Na, naīšu!» atbildēja valns.

«Es tev soku, tod tev ir juoīt!» soka čigons.

Nu tuo laika valns aizguoja uz elni un sēd tur leidz

pat šai dīnai, bet čigons volkuojas pa pasauli ari līdz šai

boltai dīnai un muona na tykai valnus, bet ari cvlvākus.

77. Acu līšona.

Vīnā jaukā dīnā izguoja valns postaiguot, lai nūsa-

vērt cvlvāku dorbus. Te jis īraudzēja kalēju, kurs kau-

sēja svynu.

«Kū tu dori?» vaicuoja valns.

«Es leju jaunas acis.»

«Tys ari man derētu,» nūdūmuoja valns. «Kai tevi

sauc?»

«Mani sauc: es pats.»

«Nu tad īlej man jaunas acis!»

Kalējs padūmuoja un soka: «Cik tu man moksuosi?»

«Cik tev vajag?»

«Vīnu maisu zalta samoksuosi un es tev īlīšu jaunas

acis.»

«Labi,» pasacīja valns un aizskrējis, atnesja vīnu

maisu zalta un samoksuoja kalējam. Tad kalējs soka:

«Tev vajag pīsasīt pi benča!»

Valns pīsasēja pi benča. Kalējs pajēmja izkausītū

svynu un aizlēja vainām acis. Valns nu bailēm un suo-

pem aizskrēja pi cytim valnim syudzātūs, bet tī prosa:

«Kas tev itū izdarīja?»
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«Es pats!» atbildēja valns. «Nu, jo tu pats izdadzv-

nuoji, tad mes nikuo navaram tev paleidzēt!» atbildēja

cyti valni.

78. Kod kūkim lopas biers.

Vacajūs laikūs tjapat myusu zemē beja vīns azars.

Pi tuo azara guoja lelais ceļš un pi paša ceļa stuovēja
lels akmens. Vīnu reizi guoja pa itū ceļu vīns zemnīks

un, cīši pīkusis, dūmuoja: «Labi byutu pasēdēt uz ituo

akmeņa.»

Daguoja pi paša akmeņa un sāduos uz juo. Sēd zem-

nīks un dūmoj. Tymā laikā izīt nu azara dziļuma valns

ar rogim un lelu asti un vyss slapns. Zemnīks sēdēja un

nimoz nasasabeida. Valns daīt pi zemnīka kluot un ru-

noj: «Tu, zemnīks, aizjēmi munu troņu un vēl bez vysai-
das ziņas!»

Zemnīks runoj uz vaina: «Ak, tai tu gribi, ka es tevi

smiltīs satreitu? Es tyuleņ itū varu padarīt.»
Valns aizzadūmuoja un suocja otkon runuot: «Kaids

tev, zemnīk, nu ituo byus lobums?»

Zemnīks atbildēja: «Lobums taids, ka tu navari mīrei-

gi dzeivuot! Es tevi naaiztyku pa prīšku, bet gribēju at-

sapyust drusku un īt uz sātu. Tai es tuoļi guoju, gribēju

aizjemt nu sābra naudas, bet naatrodu juo sātā un eimu

atpakaļ. Pa ceļam cīši pīkusu un gribēju atsapyust, bet

tu vēl mani tricynoj, soki, ka es aizjemu tovu troņu bez

vysaidys ziņas. Es tev ni par kū napīdušu. Tyuleņ sa-

treišu smiltīs!»

Sasabeida valns, suocja prasīt pīdūt jam itū reizi un

pasajēmja īdūt jam paruodā naudas. Zemnīks lyka mirā

un valns īdevja jam naudas uz laika, bet rudenī, kad

bierst nu kūkim lopas, kab zemnīks jam atnastu tū nau-

du uz Ituos vītas.

«Labi!» pasajēmja zemnīks, un sajēmis nu vainanau-

du, nūguoja uz sātu. Laiks guoja. Jau rudens, bet zem-

nīks par paruodim ni cik nadūmoj. Valns vys gaida, kad

jis atness. Jau zīma. Zemnīkam gribīs sabraukuot pi
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sābra clmā. Vīnu reizi zemnīks sasalasīja braukt. Aiz-

jvudzja komonuos zyrgu un brauc pa tuo azara lādu.

Brauc zemnīks un vērās uz tū pusi, kur stuov tys vaina

trons. Izīt valns pretī un soka zemnīkam: «Jau laiks

puorguoja, bet tu vēl vacū paruodu namoksuoji.»

Zemnīks īdams ruoda vainām uz kūkim: «Vēl kūki

naapbyra. Gaidi!»

Bet apleik azaram aug egles un prīdes, kuras nikod

nabierst. Tai valns vēl tagad gaida nu zemnīka paruodu.

79. Zyrga perēšona.

Vīnu reizi brauc zemnīks un ceļā sateik žeidu, kas

staiguojis nu vīna cīma leidz ūtram, paunu uz muguras.

Žeids suocis lyugtīs, lai viņu pavad. Zemnīks viņu ari

pavad. Žeids braukdams īsuocis runuot par zemnīKa

skaistū zyrgu: «Kur tu taidu skaistu opolu kai ogurci

zyrgu jēmi?»

Zemnīks atbild: «Es viņu izperēju nu ogurča.»

«Kai tu viņu izperēji, kai tas nūtvka?»

«Es beju dzierdējis, kai muni cyti kaimiņi izperējuši

nu ogurča zyrgus. Tai ari es dabūju nu saimnīcas lela

ogurča un izperēju.»

Žeids nūguojis uz sovu dzeivūkļi, līk saimnīcai mek-

lēt lelu ogurci. Saimnīca arī atnas vysleluokū ogurci,

padavusi un aizīt. Žeids ītaisa koktā dēļ perēšonas vītu,

līk jimā ogurci un stuojās pi dorba. Žeids atsēdējis vīnu

nedēļi, atsēd ūtru uz ogurca — nikas naizīt, ni zyrgs, ni

kumeļš. Žeids uz saimnīka sasadusmuojis, iznesis ogur-

ci uorā un svīž zoru gubā. Nu zoru gubas izskrīn začis.

Žeids, dūmuodams, ka ogurcis puorpleisa un nu viņa iz-

skrējis kumeļš, suok klīgt: «Suguļ, suguļ, es tova muote!»

Tai začs aizskrīn uz meža un žeids palīk bez zyrga.

80. Baranku lītus.

Vīnu reizi vīns veirs atrūd naudu un grib pasaceit

ari sīvai, bet beistas, ka sīvītes, byudamas lelas pļuopas,

nikuo navar saturēt, kab naizstuosteitu cytam. Viņš nū-
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braucja uz tiergu un nūpierka maisu baranku, kurus at-

vedūt izkaisēja natuoļi nu meža molas, kur auga daudz

apšu. Tys beja vacūs kungu laikūs. Par tū tys veirs i

beiduos paruodeit sīvai naudu, par tū ka sīva kai tik aiz-

zasierduos uz veira, ar reizi īt uz kungu un pīmaloj kun-

gam uz veira.
r

Atguojis uz sātu, veirs soka: «īsim, sīveņ, pastaiguot,

varbyut kū navīn atrassim!» Ka daguoja natuoļ pi me-

ža, kur tuos barankas beja izbuorsteitas, veirs otkon so-

ka uz sīvu: «Verīs, buobeņ, un losi barankas, es redzēju

piermeņ, ka baranku tyuce guoja, un redzi cik jū dāudz

te pībera.»

. Kad buoba barankas salasēja, soka veirs: «īsim

tuoļuok»! .

Kad daguoja pi apšu meža, tad veirs soka uz sīvas,

ruodeidams uz apses, kurai lopas brīsmeigi treisēja:

«Skotīs, buobeņ ite valns krota myusu kunga dvēseli!»

A buoba nabejā apses meža redzējuse un tam nūticē-

•ja. '.Tūiaik VĢ.irš otkon soka: «īsim, buobeņ, tuoļuok!»
Davedis da tuos vītas, kur beja atrasta nauda, veirs

šoka: «S'.ctīs, buobeņ, mes i naudu atrodām!»

Pajēmuši tū naudu, nūguoja uz sātu.

Par kMdti laiku veirs suoka bārt sīvu pār naizpyldeltu

dorbu. Tad sīva sasadusmuoja uz veira, nūskrēja uz kun-

ga un pastuostēja, ka tfeirs atroda naudu un kungam na-

pasludynuoja. Kungs atsauce obejus da sevim un suoka

klīgt uz veira, vaicuodams: «Kurtei nauda, kū tu atradi?»

Veirs suoka līgtīs, ka jis nikaidas naudas naatroda,

saceidams, ka juo sīva ir napylna pruota. Un suoka vai-

cuot nu sīvas: «Vai tu, sīveņ, esi troka, kur es tev asu

naudu atradis?»

Sīva atbild: «Kad? Pīmeņ, kad tu sācēji: «īsim pa-

staiguot!» un tūlaik guoja baranku tyuee, un es pylnu

maisu pīlasēju.»

Veirs vaicoj: «Kad tad tys beja, kū tu maloj?»

<;Kū es maluoju? Tū pat dīnu vēl ka mes guojom car

mežeņu, a valns myusu kunga dvēseli kratīja, tūlaik tad

1 naudu atrodam.»
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Kungs tik vīn klausuos un veirs soka kungam: «Re-

dzi, kundzeņ, muna sīva ir troka palvkuse un nu pruotā

izguoja, es nikaidas naudas naatradu.»

Kungs sasadusmoj brīsmeigi uz sīvas, a veirām nauda

tai i palyka.

Nikad navajag sīvai saceit taisneibu.

81. Gaļa pi kuopustim.

Vīns saiminīks apsaprecēja un pajēmje sev sīvu, dū-

muodams, ka jei ļūti gudra, tai kai jei pate sevi skaitēja,

bet patīseibā pavysam beja muļķe. Reizi saimnīks, āz-

dams kuopustus, soka: «Vajag kuopustim pīlikt vairuok

cyukas tauku, tad byus lobuok.» Gudruo saimineica tyu-

leņ pajem cyukas tuklas gaļas, sagrīž škēleitem, nūnas uz

duorzu un izlīk iz kotras kuopustu golvas pa škēleitei. Vai

padarējuse, dūmoj, ka tagad kuopusti augs gorduoki. Tam

laikam kaimiņu suņi skraideidami teik duorzā un aplosa

gali nu kuopustu. Gudruo saimineica īrauga, suoc dzonuot

suņus un vīnu lūbjas jai īdzeit klētī. īdzynuse suni klētī,

pajem pīsīn pi ols bučas topas. Suns raustīdams izraun

topu un ols suoc lītīs klētī iz greidas. Tad saimineica aiz-

buož caurumu ar pierstu, bet nanūcīš, palaiž olu un pate

otkon nūskrīn pēc suņa. Golā nasagyun suņa un ols vyss

iztak nu bučas. Kū dareit? Ka dreižuok izkolstu greida,

tad saimineica pajem un izkaisa iz greidu puspyura myltu.

Vokorā atguoja saiminīks nu teiruma, un izzvnuojis,

kaidu lārumu pataisēja juo gudruo saimineica, nazvnuoja,

kū dareit: vai buort, vai smītīs.

82. Veirs sīvas dorbūs

Vīnai sīvai beja veirs dzāruojs. Buoba kotru reizi vei-

ru izlomuoja, kad beja pīdzeiris.

«Koč es īdzeru, bet redz, cik teiruma pastruoduoju?

Bet kū tu muojuos pastruodoj? Ap pakšim vīn berzīs.»

Sīva teicja: «Es īšu rudzu pļaut, bet tev byus guvs

juoslauc, gonūs juoizdzan, maize juomeica, ceplis juoku-



148

rina, maize juosacap, svīsts juosanej, vysta ar cuoļim juo-

sorgoj.»
Labi. Buoba aizguoja rudzu pļaut.
«Kū te vēl agri. Ir juoguļ, koleidz saule uzlēks.»

Veirs atsagulstās gulēt. Uzmūstās — redz: jau saule

gobolā. Veirs paķer slauktuvi, skrīn gūvis slaukt. Jau kū

nabeidzis pyrmū gūvi slaukt, te gūvs sper ar kuoju un

izlej pīnu. Pag, pag — apmaukšu buobas jaunū lindroku.

Apmaucja, izslauc ja nadaslauktū gūvi, izslaucja ūtru gū-

vi, te beidzūt trešū slaukt — gūvs sper ar kuoju un izlej

pīnu. Veirs, moz dūmuodams, lyka gūvei ar slauktuvi pa

golvu.

«Še tev, rogona, izlēji pīnu.»

Sytūt gūvei par rogim, slauktuve sabierst. Sīvas jau-

nais lyndroks nu māslim palīk slapnis. Puika izdzan gūvis

gonūs. Veirs, radzādams, ka sīva lomuosīs par lyndroku,

izsvīdja uorā lyndroku.

«Vai maizi meicīt, vai cepli kūrt? Meicīšu lobuok

maizi.»

Suoc meicīt maizi, uz reiz izdzierst vystas klidzini.

Veirs izskrīn uorā, un kab cuoļi naizkleistu, sasīn cuoļus

ar striķi un pīsīn vvstai pi kuoju. Skrīnūt Idūmoj par

svīsta neišonu. Krējuma pūdiņu apsīn ar striķīti un pisin

sev pi kokla, lai meicūt maizi sasaneitu svīsts. Suoc mei-

cīt, meicūt krējums tai lākalej nu pūdiņa. Otkon izdzierst

vystas klidzinu. Skrīnūt veiram aizzamat kuojas aiz

slīkšņa.
Veirs pakreit un pūdiņš salyuzt, krējums izzalej. Iz-

skrīn uorā un redz, ka vonogs salaidis nogys vystai mu-

gorā un nas vystu ar visim cuoļim prūjom. Ni cuoļu, ni

vystas, ni svīsta, ni pīna — kū padarīsi?

«Es gon svīstu dabuošu klētī.»

Aizīt un redz, ka svīsts stuov gorā un tīrā baļgī. Ni-

kai navar dabuot. Līn uz golvas baļgī, bet kai īleida baļgī,

tai nikai navarēja izleist laukā. Ap pušdīnu laiku atīt

buoba ar nazkaidu cytu pļuovēju. Veiram kauns klīgt.

Pīit buoba pi okas un redz, ka viņas lyndroks okā. īt pa

duorzu, nikur naradz cuoļu, varbyut vonogs nūnesja.
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Buoba staigoj, staigoj, bet nikur naatrūn veira. Beidzūt

suocja saukt veira. Veirs ari atsasaucja svīsta bučā. Sīva

apguozja baigi un veirs izleida uorā. Nu tuo laika veirs

ar sīvu suocja dzeivuot sadarīgi.

83. Putnys vēļ mežā, īsmu jau druož.

Vīnu reizi senejūs laikūs dzeivuoja uz šuo pasauļa
vīns übogs, jau jam beja godu vairuok par symta. Jis vysu

sovu myužu staiguoja nu cīma da cīma, laseidams gaba-

leņu maizis. Vīnu reizi agri nu reita izguoja übogs nu

vīna cīma, īt pa teiruma un vērās, ka pretim juo īt vīns

zemnīks un nas nūšautus treiz zaķis. Übogs īt un pats

sevī dūmoj. Kai itam cylvākam labi! Jis tagan itūs zaķis

puordūs un jam byus daudz naudys. Ak, Dīveņ, kab man

byutu koč vīns zakīts, es jū puordūtu un par tū naudu

nūpierktu zyrgu un tūlaik braukuotu nu cīma da cīma.

Ok, kaida man tūlaik byutu dzeivja!»

Tikai übogs pats sevī itū puorrunuoja, īdams pi poša

meža, vērās: guļ pi egleitis zaķis. Übogs daguoja pa klu-

seņam tyvuok un satvēra dzeivu zaķi. Tyuleņ ar lelu prīcu

übogs īlyka zaķi kulā un aizsēja. īt jis tuoļuok uz cīmu.

Daguoja übogs, pi vīna cīma teiruma, apsāda ceļa maleņī,

rozraisēja kuli un pats sevī runoj: «Es itū zaķi nūkaušu,

nūplēsšu nu juo uodu un puordūšu uodu vīnā gobolā, a

gali uz marceņom, sajimšu lelu naudu. Par tū naudu nū-

pierkšu zyrgu un rotus, braukuošu kai lels kungs. Tikai

es Ibraukšu cīmā, kai klīgšu: tprū! Kai klīdzja übogs, ty-

mā stracī zakīts nūsabeida un nu kūlis uorā, dreižuok uz

mežu. A übogs kai beja par übogu, tai palyka, staiguo-

dams nu cīma uz cīmu.

84. Kam byus lobuoks sapnys.

Vīnureizi guoja pa ceļu divi cvlvāki: čygons un zemnīks.

īdami pa ceļu jī runuoja, kaida kuram ir laimja. Jī sa-

runuoja, kas kū pa prīšku atrass uz ceļa, tys byus lai-

meiguoks. Tai jī īt un vērās. Čygons īraudzēja: uz zemis
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guļ komuleņš, nazkas nūgaisynuoja. Tymā komuleņā beja

aizsīti tauki un svīksts. Čygons soka uz zemnīku: «Es

esmu laimeigs un ēsšu vīns pats, a tev nikuo nav.»

Zemnīkam ar cīši gribējās ēst, jis runoj uz čygonu:

«īsim tuoļuok, es varbyut ar dabuošu kaut kā.»

«Labi!» pascēja čygons, un jī nūguoja tuoļuok. Guoja

jī, guoja —
vērās čygons: guļ uz ceļa buteļa brandīņa.

Čygons pacēla buteli ar brandīņi un runoj: «Es tuoļuok

naīšu, jau taisās tymss, es gulēšu zam egleitis, tagan man

ir brandīņš un svīksts ar taukim, bet tev nikuo nadūšu,

tu esi nalaimeigs.»

Atsasāda čygons pi kriumeņu un grib dzert tū bran-

dīņi un taipat ēst tū švīkstu ar taukim. Zemnīks ar atsa-

sāda un soka uz čygonu: «Zyni kū, draugs? Itū nakti puor-

guleisim tai pat naāduši. Tad redzēsim sapynā, kai itū

brandīņu dzert, tev vīnam patim, vai abadiveļim, un tai-

pat ar itim taukim un švīkstu.»

Čygons ilgi dūmuoja un golu golā pascēja: «Labi!»

Tai jī atsagula zam kryumeņu. Čygons dreiži aizmyga, a

zemnīks apēdja vysus taukus, švīkstu un izdzēra brandīņi.

Tad jis taipat atsagula guleit. Uz reita pasacēļa čygons un

taipat zemnīks. Zemnīks vaicoj čygonam: «Nu, draugs, kū

tu redzēji sapynā?»

Čygons suoka stuosteit, ka jis redzēja, ka beja daba-

sūs pi poša Dīva un ar Dīvu labi izdzēra duorgus vīnus.

Zemnīks puortraucja čygona runu un soka: «Es ar taipat

redzēju, ka tu staiguoji ar Dīvu pa dabasim un labi ar

Dīvu dzēri lobu brandīņu un ēdi lobās pušdīnis. Es pa-

dūmuoju, ka tu vairuok naīsi pi manis, es pajāmu itūs

taukus ar švīkstu apēžu un izdzēru ari brandīņi.»

Čygons palyka pavysam naēdis, pametja itū draugu

zemnīku, a pats nūguoja uz cīmu praseit koč gabaleņu

maizis. A zemnīks atguoja uz sovu sātu smīdamīs.

85. Nabogs un boguotnīks.

Dzeivuoja divi bruoļi: boguots un nabogs. Vīnu reizi

boguotais īdevja nabogam teļu. Tad naboga bruoļa mci-
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tiņa tū teļu dzvrdēja un baruoja, un nu tuo teļa izauga

ļūti loba gūvs. Reizi boguotais, atguojis uz nabogu bruoļi,

īrauga itū gūvi, jei jam ļūti pateik un jis sadūmoj atjemt

nū naboga šū gūvi. Bet nabogs nadūd, sacīdams, ka jis

izaudzēja un juo gūvs. Streidējuos, streidējuos un golā

nūguoja uz tīsu.

Tīšas veirs izdzierdis, kamā dareišona, sok uz jim:

«Atminit, kas uz pasauļa vvsutukluoks? Kurs nu jvusu
šitū meikli atminēs, tuo byus gūvs.»

Atīt jī uz sātu, tuodēļ ka nivīns nazvnuoja, un reitā

otkon losuos īt uz tīsu. Nabogs atguojis pastuosta sovai

meitai, un meita soka uz tāva: «Vysutukluoka ir zeme,

tuodēļ ka uz zemes aug vysaidi augļi.»

Reitā nūīt otkon obi bruoļi uz tīsu. Boguotais soka uz

tīšas veira: «Pi mani ir vepris taids tukls, ka par jū navar

byut nikas tukluoks.» Tīšas veirs nu vaicoj nu naboga

bruoļa un tys soka: «Man redzīs, ka zeme vvsutukluoka,

tuodēļ, ka uz zemes aug vvsaidi augļi.»

Tīšas veiram pateik naboga bruoļa atbilde un jis vai-

coj: «Kas tev tū sācēja?»

Nabogs, nadūmuodams nikuo slēpt, atbild: «Man tai

pasacēja muna meita.»

Tad tīšas veirs pamete nabogam gūvi un pats apsa-

precēja ar naboga meitu. Boguotū bruoļi vēl vairuok jē-

me skaudeiba, bet nikuo navarēja padareit.

86. Gudrais muoneituojs.

Senuok pi vīna kunga dzeivuoja kolps ar sovu sīvu.

Tys kolps prota izdūmuot vysaidus jūkus. Kolps izstuosta

vysā apkuortnē, ka jam ir taids pūds, kurā var bez gunis

izvuorēt. Ziņas daīt da kunga ausim, jis vīnu reizi aiīt

pi kolpa un soka: «Paruodi man tū pūdu, kurā var bez

gunis izvuorēt!»

«Pagaid, kungs, tyuleņ», atsoka kolps, pīlej pūdu

pylnu yudiņa, īmat myltus, samaisa, līk uz gunis, savuo-

rej, tūreiz nūruovis pūdu ar bīzu putru nu plītas, uzlīk

pūdu uz stulpa, pasauc kungu un soka: «Redzi, kai vard!»



152

Kungs pasabreinuoja, radzadams, ka uz stulpa pūdā

vuorējās putra un soka: «Puordūd man tū pūdu.»

«Par kū na? Es varu puordūt, jo tikai man samoksuosi

daudzi naudas», atsacīja kolps.

Kungam cīši gribējās nūpierkt breinīgū pūdu, kurā

vuorējās bez gunis, un jis samoksuoja kolpam par pūdu

lelu naudu. Nūpierktū pūdu kungs aiznas pi sevis, pīlej

vudiņa, uzlīk uz stulpa un gaida, kod vudiņs suoks vuo-

rētīs, pasauc ari sovu kundzi, lai pasaver breinumus.

Stuov nyu kungs un kundze pi pūda, vārdamīs un gaidī-

dami, kod suoks vuorētīs, bet par velti, pūds uz stulpa

nūstuovēja leidz ūtrai dīnai, bet yudiņs solts kai bejis.

Par taidu kolpa maluošonu kungs cīši sasadus-

muoja un nūdūmuoja kolpu nūstruopēt. Par kunga

nūdūmim kolps beja jau agruok dabuojis zynuot, jis nū-

kaun vucynu, izjem pyusli, izteirej un pīlej pyuslī ašņa,

apkar tū sovai sīvai ap kokļu. Sīva apvalk kopku mugurā

un navar pazeit, ka jai kas ap kokļu. Ūtrā dīnā atīt pi

kolpa kungs un cīši tū lomoj, kam jū pīmuonējis, un

prosa atpakaļ naudas. Kolps nyu skraida pa ustobu kai

apsvils un soka kungam, ka šis jau naudu iztērējis un

šam vairs naasūt kū atdūt un tai svaidās nu vīna kokta

uz ūtru it kai byutu guns grāks nūticis. Kolps pagyun

tutynu un grvuž sīvai kryutīs, tei par reizi nūkreit pi ze-

mes un nu juos straumi plyust asnis pa greidu. Kungs

nūsabeida un tikai vērās, kai dreižuok aizmukt prūjom.

lai sasatrokuojušais kolps ari jū nanūdur. Kolps pajem

stabulīti, pastabulej sīvai ausī un juo sīva tyuleņ pīsaceļ

un jr pilnīgi vasaļa. Tod kungs soka: Pourdūd man tū

stabulīti.»

«Par kū na? Es varu puordūt, jo tikai tu man labi sa-

moksuosi», atsacēja kolps.

Kungam cīši gribējās nūpierkt stabulīti, ar kuru Var

pīcelt nūmyrušus, un jis samoksuoja kolpam par stabu-

līti lelu naudu. Atīt nyu kungs uz sovu muižu, īīt ustobā,

pajem tutynu, gryuž sīvai krūtīs, tei uz reizes nūkreit un

pazaudej samani. Jis pajēmis stabulīti, svelp, svelp jai

ausī, bet sīva nasaceļ. Ilguoku laiku jis sviļpuoja sīvai pi
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vīnas un pi ūtras ausis, bet vys nasacēļa. Kungs brīsmeigi

sasadusmuoja un lyka muižas ļaudim ībuozt kolpu uodas

maisā, aiznest jū uz upi un nūsleicynuot. Muižas ļaudis

kunga pavēli izpildēja, ībuozja kolpu uodas maisā, aizsēja

golu, aiznesja un īsvīdja upē. Kolps nyu sēd yudinī uodas

maisā, jis dzierd, ka nazkas brauc pa ceļu, un suok jis

klīgt: «Ai, cik yudiņa pilī daudzi zalta, sudobra un vysai-

du duorgū lītu!»

Pa ceļu braucja ar skaistim zyrgim boguots tierguo-

tuojs, dzyna daudzi lūpu uz tiergu. Izdzierdis par zaltu

un sudobru, pīīt pi upes un vēl klausās, a kolps vvs

klīdz: «Ai, cik yudiņa pilī daudz zalta, sudobra un cytu

duorgū lītu!»

Tierguotuojs izvalk kolpu ar maisu nu yudiņa, atraisa

maisam golu un soka: «Laid mani maisā īškā, aizsīn golu

un īlaid yudinī.»

Jis dūmuoja, ka jis pajems vysu zaltu un sudobru,

kurs ir yudiņa pilī.

Kolps tyuleņ izleida nu maisa, ībuozja tamā tierguo-

tuoju, aizsēja drusku maisa golu un īsvīdja upē. Tierguo-

tuojs burbuļuodams vīn aizguoja uz upes dybynu, a pats

šādās uz tierguotuoja vazumu un dzan vysus lūpus uz so-

vu sātu. īraudzējis kungs, ka juo kolps dzan tik daudzi

lūpu un brauc ar skaistim zyrgim, prosa: «Kur tu jēmi tūs

lūpus?»

«Tūs lupus es pajēmu nu yudiņa piles, tur vēl palyka

daudzi vvsaida monta.»

Kungam īsagribēja redzēt yudiņa pili un pajemt pa-

lykušū montu, jis prasīja kolpa, lai jū ībuož uodas maisā

un īsvīž upē. Kolps ar mīru kungam pakolpuot, jis pa-

jēmja uodas maisu, ībuozja kungu īškā, aizsēja maisam

golu, aizvedja kungu un īsvīdja upē, pašā dziļuokajā vītā.

Kungs dreiži vīn nūgrima dybynā. Tam kungam nabeja

ni vīna bārna, a sīvu jis jau beja agruok nūdyuris, nyu

palyka kolps par muižas kungu un dzeivoj laimeigs!
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87. Garuo dīna.

Dzeivuoja veirs. ar sīvu, viņim nabeja bārnu. Veirs

struoduoja vīnā fabrikā, vysu naudu, kū tik nūpelnīja,

atdeva sīvai, sacīdams: «Naudu nūlīc skreinī, lai stuov

prīkš garuos dīnas.»

Tai veirs ar sīvu jau beja sakruojuši pruovu naudas

zumu prīkš garuos dīnas. Par naudas kruošanu beja da-

būjuši zynuot divi zagļi, kuri vīnu reitu, kai veirs nūguoja

uz dorba, sāduos vīns ūtram mugurā, apkluojuos ar boltu

pologu un guoja pi sīvas sacīdami: «Sen gaidītuo garuo

dīna ir kluot, dūd tik šurp naudu!»

Sīva ar prīku atdūd vysu naudu un gaida ar napacī-

tību, lai ari veiram pastuostītu sovu laimi. Ilgi sīvai ari

nanuokas gaidīt, dreiž veirs puornuok nu dorba. Sīva jau

par gobolu.izskrīn veiram pretim un soka: «Zini, veiriņ,

sengaidītuo garuo dīna šudiņ beja pi manis un es viņai

atdevu vysu naudu.»

Veirs ļūti sadusmuojuos par sovas sīvas muļķību, un

soka viņai: «Es īšu pasaulē un jo atrasšu par tevi vēl

glupuokus cvlvākus, tod es atgrīzšūs pi tevis; bet ja naat-

rasšu, tad tu mani vairuok naredzēsi.»

Un veirs tū pošu vokoru laižuos plašā pasaulē. īt

viņš dīnu, īt ūtru — par tū mums posoka skaidri nasoka —

bet pēc nacik ilga laika veirs pīguoja pi vīnas muojas,

kur pašreiz saime ēdja brūkasti. Veirs, kaidu laiciņu nū-

breinuojīs, prasīja nu saimnī: «Soki, meiļais cylvāks,

kū jyus te dofat?»

«Brūkasti ādam», drūši atbildēja saimnīks.

«Bet kuopēc jyus ar putru karūtē skrmit uz pogrobu

un tad atpakaļ?» prosīja breinuodamīs veirs.

«Redzit, putra ir ustobā un pīns pogrobā, nivīns na-

gryb putru ēst bez pina un skrīn uz pogrobu pēc pīna.

Mes tai brūkastis ādam leidz pošom pušdīnom», nūkaunē-

jīs paskaidruoja saiminīks.

«Cik jyus man moksuosit, es jums izmuocīšu par pus-

stundas paēst pušdīnas», sacīja veirs.
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«Symtu rubļu», atbildēja saiminīks. Veirs tyuleņ sa-

saucja vysu saimi pi golda, pa'snēdzja kotram krāslu un

lyka sēdēt, tod pajēmja bļūdu, pīlyka pylnu putras un nū-

lyka uz golda. Tod aizguoja uz pogrobu, atnesja pūdu pī-

na, pilēja vīnā bļūdā un nūlyka uz golda blokus putrai.
Tod beidzūt īdeva kotram karūti un lyka ēst. Pēc pus-

stundas tīšom vysa saime beja paāduse. Veirs sajēma

symtu rubļu un guoja tuoļuok sovu ceļu. Pēc nazcik ilga

laika veirs pīguoja pi vīna cīma, kurā cēla vīnu jaunu

muoju. Veirs pīguoja pi budavuotuojim, prosīja nu tim:

«Kū jyus te dorat?»

«Redzit, mes gribom celt jaunu muoju, bet tys vīns

baļķis ir strupuoks par puorējim un mes jau catūrtū godu

stīpām viņu, smērējam ar taukim, svīstu, carādami caur tū

panuokt, ka baļķis paliks mīkstuoks un tai viņu pastīpt.

Bet jau asam izsmērējuši vysa cīma taukus un svīstu, un

tik par mozu gabaliņu asam pastīpuši», atbildēja buda-

vuotuoji.

«Bet sokit, cik man moksuosit, es jums viņu vmas

stundas laikā pastīpšu», sacīja drūši veirs.

«Pici symti rubļu, atbildēja budavuotuoji prīcīgi.

«Lobi, ejat vysi uz muojom un pēc stundas nuocit

šurp», sacīja veirs.

Budavuotuoji tyuleņ ari aizīt uz muojom. Veirs uz-

līk baļķi uz īsuoktū vaiņogu, nūgrīž nu cyta baļķa golu,

izcārt viņā vaidžīgūs rūbus un baļķis palīk garuoks, un

lobi stuov uz vaiņoga. Vēl uzlīk vīnu baļķi viersā un dorbs

ir gotovs. Dreiži ari atnuok budavuotuoji un breinuojas,

kai veirs tik uotri varējis veikt taidu dorbu, pi kura viņi

mūcījušīs četri godi un nikuo navarējuši panuokt. Buda-

vuotuoji samoksoj veiram pici symti rubļu, un jis dūdās

tuoļuok plašā pasaulē. Pēc nazcik ilga laika veirs pīnuok

pi vīnas muižas. Caur muižu īdams, veirs skotuos gaisā.

Viņu īrauga muižnīka sīva un prosa nu veira: «Meiļais

cvlvāks, kuopēc skotīs gaisā?»

«Man nu debesim atsyutīs rotus, jo es asmu tuos pa-

saules cvlvāks, un braukšu uz debesim», paskaidruoja

veirs.
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«Tod soki man, kai tur manim nūmvrušim bārnim

kluojuos», prasīja muižnīka sīva.

«Ļūti slikti kluojuos viņim tymā pasaule. Viņi stai-

goj nūpleisuši un naudas ari viņim tryukst», sacīja veirs.

Muižnīka sīvai palyka žāl sovu dālu un viņa salasīja

vysas lobuokuos drēbes un īdevja ļūti daudz naudas, lai

viņš nūnas viņas bārnim. Veirs vysu sajēma un prīcīgs

devjās tuoļuok. Pēc kaida laika puorbraucja pots muižas-

kungs. Sīva viņam pastuosta, ka viņa atdevuse vysas lo-

buokuos drēbes un vysu naudu vīnam cvlvākam, «kurs

skatījuos uz debesim un teica, ka pēc viņa dreiž atbrauks

nu debesim pakaļ, jo viņš asūt nu tuos pasaules!» Veirs

ļūti sasirdējuos uz sīvas, tyuleņ viņš lyka kučerim jyugt

zyrgus, lai dzeitūs blēdim pakaļ. Dreiž zyrgi beja sa-

jyugti un muižnīks ar kučeri abi dzynuos pakaļ. Pēc na-

ilga laika īšonas, veirs dzierdēja, ka viņam dzanuos pa-

kaļ. Viņš nūjēma capuri, nūlyka tū uz ceļa un pots sā-

duos pi capures kluot. Dreiži muižnīks ar kučeri kluot un

prosa nu veira: «Meiļais svešnīk, vai naredzēji te kaidu

veiru, kurs guoja skatīdamīs gaisā?»

«Redzēju gon, tikkū tik nūguoja pa šū ceļu», atbildēja

ar viltu veirs.

«Bet vai tu navari kūpā braukt un paruodīt tū cylvā-

ku?» prasīja muižas kungs.

«Apber mani ar zaltu un tad es naīšu. Es saķēru tik

skaistu putnu, ka ūtra taida pasaulē nav», atbildēja veirs.

«Še, jem munus zyrgus un brauc vīns tam cvlvākam

pakaļ, bet mes ar kučeri paliksim te un sorguosim duorgū

putnu», sacīja muižas kungs.

Veirs ar tyuleņ sāstuos rotūs un laiž uz muojom.

Muižas kungs ar kučeri gaida vīnu stundi, gaida ūtru

stundi, bet nikuo navar sagaidīt un beidzūt nūlemj ap-

skatīt skaistū putnu. Pats muižas kungs paceļ capuri, tai

kučers krīt uz zemes un atsytas ar pīri prex akmini. Mui-

žas kungs redz, ka viņi pīmuonīti, soka kučeram: «Še tev

desmit rubļu, bet tik nasoki muojuos, kai myusus tys

bleidis pīšmaucja, bet soki, ka tū cylvāku panuocjam un
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zvrgus atdevjam, lai nūvad dālim, ar kū pa viņu pasauli
braukuot.»

Kučers beja mīrā ar desmit rublim un nyu pastuosta

muižas kunga sīvai, ka zvrgus ari atdevuši dālim brau-

kuot pa viņu pasauli. Sīvai tys pateik un viņa prīcuojas,
ka navaidzīs viņas bārnim tymā pasaulē staiguot kuojom,
bet varēs braukuot ar zyrgim. Veirs atgrīžas muojuos un

soka sovai sīvai: «Es uz pasauļa atrodu vēl glupuokus cyl-

vākus par tevi, un par tū es ari atgrīžūs muojuos.»

Sīva palyka gudruoka, un lobi zynuoja, kas ir tei ga-

ruo dīna.

88. Es ar taipat dūmuoju.

Senejūs laikūs dzeivuoja šai pasauli vīns cīši boguots

un gudrs muižynīks. Vīnu reizi jis pajāmja sev muižā

puorzini, kurijis pi vysu dorbu staiguoja un vērās, kai

struodoj struodnīki. Muižynīks gribēja zynuot, voi juo

muižys puorzinis ir gudrs. Kod muižynīks kū puorziņam

pavaicuoja, puorzins vys runuoja: «Es ar tai dūmuoju da-

rēt, kungs!»

Vīnu reizi dūmuoja muižynīks: «Es pavaicuošu šovam

puorziņam taidu lītu, kuru nikas šai pasauli nazyna pa-

darēt.»

Tai muižynīks pasaucja sovu puorzini un vaicoj jam:

«Zini kū? Es sadūmuoju — myusim tagad daudz naudys

izīt par suoli. Mes aizvessim sovu suoli, īstruoduosim lobu

vītu un pīseisim. Mums izaugs vēl lobuoks suols, kai mes

pierkam.»

«Jā, kungs, es ar taipat dūmuoju», atbildēja puorzi-

nis. Muižynīks nikuo napascēja, bet vīnu māru smējās, ka

juo gudrais puorzinis vysod runoj: «Jā, es taipat dūmuo-

ju!» Otkon muižynīks soka uz sovu puorzini: «Es dūmuo-

ju, ka mes seisim lobus zierņus, bet paprīšku izvuoreisim,

a pēčuok seisim, tad mums izaugs taidys zierņis, kaidu

nikod šai pasauli nikas naredzēja.»

Puorzinis jam atbilda: «Jā, kungs, es jau sen tai dū-

muoju darēt.»
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Muižvnīks uz reizi palvka cīši dusmeigs, satvēre lelu

vāzu un suoka plvukuot puorzini par mugoru, runuo-

dams: «Tu tai dūmuoji, bet es. tai nadūmuoju. Suoli sjāt

navar, vuoreiti zierņi naaug.»

Puorzinis gon klīdz: «Es, kungs, ar tai dūmuoju, ka

naaug», bet muižvnīks atplvukuoja sovu puorzini un pa-

dzyna nu muižys. Nu tuo laika tū puorzini vysi zemnīki

labi zyna un nagrib jimt i par cyuku gonu.

89. Pīmuonītais padūma devējs.

Sen, senejūs laikus, Pēterburgā dzeivova nazkaids

kungs, kam beja pazelteits uozis. Daguo laiks izbraukt z

dačyš. Pi kunga beja pajimts skapskija Vaņka, dasavjārt

sātys, baruot i mozguot uozi. Žīds Jankeļs pi kunga pra-

sīja muojas vītas, bet kungs nagribjāja juo īlaist. Vaņka

sacīja: «Man ar Jankeļi byus vjasjoļuok.»

Tod kungs žīdu ari īlaidja. Kungs aizbraucja z dačys,

jis izclavja Vaņkam gruomotu, lai jī tū,. kū vaidzjās, jam

z gru.cm;otys laukā. Nu raizis Vaņka ar Jankeļi dzeivova

caticoigi. .Vaņ':a cīš pasalaidja i suoka jimt z gruomotys

tū, kd i r-~vajaga. Paiimtū tavaru jis puordavova, i par

tū naudu dzjāra brandivjaņi. Vaņka palyka par cīš lelu

dzāruoiu, dzjāra dīnu i nakti. Jankeļs palyka cīš sirdeigs

z Vaņkys, ir sacīja: «Vaņka, tu izgaissi!»

.Uozi Vaņka i nadūmova mozguot, tys dzeivova pa so-

vai vaļai. Jankeļs saCīje Vaņkam: «Tu koč raizi pamozgoj

tū uozi!»

Vaņka lomovuos i sacīje z Jankeļa: «Ej prūjom, a to

as tevi nūsisšu.»

Pēčuok Vaņka saprota, ka var byut slikti, byudams

labi vīn girts, jis nūdūmova uozi nūvjast iz upi pamoz-

guot. Uozi jis īgryudja upē, i da tuo tū damaudova, kamēr

tys nūsleika. Nūsleikūšū uozi Vaņka atnasja da sātai, nū-

plāsja jam uodu, i pakuora jū pi kunga ustobys. Jankeļs

sacīje z Vaņkys: «Vaņka, kū tu padarēji? Kai atbrauks

kungs, tai tjav byus cīš slikti, pīmini munus vuordus! Tu,
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Vaņka, dūd maņ pīcdesmit rubļu, as tevi gluobšu. a to

tjav byus cltums.»

Vaņka. jam apsajāmja Idūt tūs pīcdesmit rubļu. Jan-

keļs sacīje: «Kai tu īsi da tīsys, tod as tevi pavuiceišu,

kū runout, i as ari ar tevi reizā nūīšu.»

Par nazcik lelu laiku atbrauc kungs z dačys, nakti

puorgulādams, jis pamanlje, ka uoža nava. Kungs vaicoj

pi Vaņkys: «Kur tu lyki uozi; nūsyti, ci nūkavi?»

Vaņka puorsabeidls sacīje: «As uozi kai mozgovu, jis

i nūsleika.»

Kungs cīš aizzasirdīje, i izdzyna Vaņku nu ustobys.

Tod jis pasaucja policijis, sastatīje protakolu. Kai jau

kunga lītā, dreiž vaidzjā īt z tīsys. Vaņka īdams da tīsys,

īguo pi Jankeļa, kap jis jū pavuiceitu. Žīds Vaņku pīvui-

cīje: «Kai tlsness kū nibejs veicuos, tod tu tikai pamūrdi:

«Bulu — bulu — bulu.»

Tlsness Vaņku pasaucja, _ i vaicoj: «Nu kū tu tam

uožam padarēji?»

Vaņka pīsapyutis daguo da tīsneša, i nikuo narunova,

tik nūmūrminoj: «Bulu — bulu — bulu».

Tlsness vjāļ pavaicova, Vaņka nikuo nascīje, stuovjā

pīsapyutīs i mūrmvnova. Tlsness radzjā, ka nikuo naizls,

Vaņkam nikuo napīsprīdja. Jankeļs pajāmja Vaņku zam

rūkys, i izvjadja uorā.

Jankeļs prasīja naudys, a Vaņka vys narunova, a ti-

kai mūrmynova. Žīds tai vaicova, i tai, a Vaņka nikuo

norunova. Jankeļs pamjatja Vaņku i nūguo. Tai Vaņka

bije attaisnuots. i žydjaņam naudvs naatdavja.

90. Daleituo olga.

Senejūs laikūs vīnā cīmā dzeivuoja vīns nabogs zem-

nīks. Itys zemnīks beja taids nabogs, ka jam nikuo vai-

ruok nabeja, kai vīna vāca ustabeņa. Jis tur dzeivuoja

vīns pats un vēl turēja vīnu suneiti.

Vīnu reizi vosorys laikā itys nabogs zemnīks nūguoja

uz mežu atnest kaidu sausu zoru, ar kū izkurinuot ustobu

un izvuoreit buļbis. Zemnīkam leidz nūskrēja uz mežu
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ari suns. Mežā zemnīks īraudzēja perēkli ar nazkaidim

smukim putnim. Jis izjāmja nu perēkļa vīnu pošu skai-

stuokū putnu un sadūmuoja, ka putneņš ir cīši duorgs. Jis

nes putnu duovvnuot šovam kungam un atguoja uz mui-

žu.

Kunga kolps, kuram jis pastuostēja sovu nūdūmu,

sūlējuos tik tūlaik laist jū pi kunga, kad jam nabogs zem-

nīks atdūs pusi dabuotasolgas par tū smukū putnu. Zem-

nīks palvka mīrā ar tū.

Kungs, kuram itys putnvs brīsmeigi patvka, lyka iz-

moksuot zemnīkam par putnu symtu rubļu. Bet zemnīks

atbildēja kungam: «Na symtu rubļu, cīnīgs kungs, bet

symtu žogoru man dūt!»

Kad kungs suoka breinuotīs, ka nabogs zemnīks na-

gryb jemt symtu rubļu, zemnīks pastuostēja jam sovu

nūrunu ar kunga kolpu.

«Ar taidu naudas kuorīgu cylvāku», runuoja zemnīks,

«es grybu sadalīt lobuok symtu žogoru, nikai symtu rub-

ļu!»

«Labi!» atbildēja muižynīks, «es tev dūšu divi symti

un sadalīšu storp jums itai: tev symtu rubļu un kolpam

symtu žogoru!»

Tai muižynīks pasaucja sovu kolpu pi sevis un taipat

tū nabogu zemnīku. Kungs padūd zemnīkam symtu rubļu

runuodams: «Ša tev symtu rubļu, bet tai kai jums vajag

daleit, es dūmu šovam kolpam symtu žogoru.»

Tai zemnīks, dabuodams nu kunga symtu rubļu, nū-

guoja prīceigs uz sātu, bet kolps, rauduodams, ka jam tiks

par pakali symtu žogoru, nūguoja uz sovu kambari.

91. Laimeigais zeilātuojs.

Vīnā molā dzeivuoja vīns nabadzīgs vecīts, kuru saūce

par Cierciņi, Jis dzeivuoja ļūti nabadzeigi, juo naturēje

ni muoju, ni zemes un ni kaida cyta monta, ar vīnu vuor-

du sokūt: beja leidzeigs übogam. Jis dzeivuoja sābru muo-

juos par bobuli, nu kuo sābri juonūsauce par Cierciņi, jo

jis pi saiminīka dzeivuoja mozā kaktiņā kūpā ar cierci-
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ņim. Cierciņs nabadzeibā dzeivuodams un radzādams, ka

cvtaidā kuortā nikai boguotības nasasņēgt, tadsadūmuoja

Dīvu lyugt. Jis tod suoka dīnom un naktīm Dīvu lyugt,

lai jam Dīvs dūd lobūs zyrgūs braukt, labi paēst un labi

meikstā gultā pagulēt. Tik šūs treju lītu lyudze Cierciņs

nu Dīva. Jis tai ikkotru dīnu lyugdams nu Dīva šūs treju

lobū lītu, sadūmuoja īt pa ceļu laimes maklātu. Cierciņs

paguojis nu sova saiminīka muojom kaidu pus verstu,

redz, kad atbrauc kungs ar sovu vedēju, kai tūreiz juo

sauce par kučeri. Kungam jis īrauga uz svuorkim kaidi

div medeļi, vīnu kristu un capurē oficera nūzeimi, un

gūda rotūs sajyugtu div boltus un vīna auguma zyrgus.

Nu tagad jau nu šituo skota vacū Cierciņi puorjam dīzgon

lela baile. Cierciņs jau agruok beja dzierdējis, kad juo kē-

neņš brauc vīns pats bez aizsardzības karaveirim, tad sa-

teikūt uz ceļa kaidu vīnkuoršu veiru, tyuleņ var likt šo-

vam kučeram jū nūsist turpat uz vītas, a vai vest uz kai-

dim gryutim spaidu dorbim. Tai tad Cierciņam nabeja

vairs dūmu par šū 'boltū pasauli. Radzādams sastynga

Cierciņs un stuov uz vītas un dūmoj: tagad ir gols grākim.

Kungs pībraucja pi veča kluotu, apturēja zyrgus un vai-

coj nu Cierciņa: «Kuo tu te stuovi, vecīt? Laikam tu esi

lels dyuradznīks. Man ir lela nauda nūzogta, un tu laikam

varātu izdyuradzēt, kas jū ir nūzadzis.»

Vecīšam itys tyuleņ pa pruotam, jis tyuleņ atsajādz-

jās un radzādams, ka līta ir pavvsam cyta, soka uz kun-

ga: «Muni kungi, es jau esmu daudzi kuo izdyuradzējis

sovā eisā kača myužā. Sevišķi tagad uz \acuma esmu pa-

licis tik ogns uz dyuradzīšonas, ka vysas lītas varu izzy-

nuot. Vot, kungi, kaids es esmu.»

Tad kungs jū īsādynuoja sovūs rotūs un vad uz sovu

muižu. Cierciņs braucūt soka: «Jau vīns ir, kuo nu Diva

prasēju.»

Viņa vourdus izdzierdis kučers nu nūsabeida. Kučers

pyrmais beja vainīgs kunga naudas zogšonā, un jis dū-

muoja, ka dyuradzniks par jū nūrunoj. Bet Cierciņs par

kučeri ni palāka vuorda nazynuoja, ka ir kunga naudu

zadzis. Jis tik sacīja tū, kad jau vīns ir. kū nu Dīva lvu-
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dzis, tys lobus zvrgus braukt, a bet pavysam na par zag-

lim.

Nūbraucis Cierciņs uz kunga muojom, jū tī vysi labi

sajēme, jis nūsagērbe un kēkis saiminīca jū dasādynuoja

pi vakariņu golda, uz kura jau daudz daždažaidu ēdiņu

beja pīgatavuots. Jis labi paēdis un ejūt nu golda, soks:

«Vot, tagad jau ir ūtrs, kuo nu Dīva lyudzu.»

Saiminīca izdzierduse juo vuordus nu nūsabeida, juo

jei ari beja jēmuse dalību naudas zagšonā, bet Cierciņs

tik beja dūmuojis sovu lyugšonu, kam varātu labi paēst.
Pēc tuo kolpyune pataisējuse meikstu gultu un lyuguse

Cierciņi īt gulātu. Atsagulis jis soka: «Jau ir trešais, kuo

nu Dīva prasīju.»

Kolpyune ari izdzierduse Cierciņa vuordus un nūsa-

beida, juo tagad jau ir vysi treis rūkā. Cierciņs otkon dū-

muoja tik par sovas lyugšonas vuordim, lai varātu meik-

stā gultā gulēt.

Jau vālā vokorā vysi treis šī vainīgi: kučers, saiminīca

un kolpyune, saguoja kūpā un apsprīde, ka vajagūt dyu-

radznīkam samoksuot par nascīšonu kungam, kaidi beja

naudas zagļi, un tū naudu nūlikt tī pat, kur jei ogruok

beja. Kai sarunuoja, tai nu padarēja; samoksuoja dyu-

radznīkam un naudu nūlyka, kur beja pajāmuši. Nu bet

Cierciņam tagad jau lela prīca, juo namuocādams dyura-

dzēt, izzynuoja zagļus, nu kurūs vēl nauda tyka. Vēl gu-

lādams pats sevī jau sadūmuoja: «Par izdyuradzēšonu pra-

sīšu pusi nu juo atrastuos naudas.»

Reitā agri pīsacēlīs, kungs nu atīt uz dyuradznīku un

vaicoj nu dyuradznīka kungs: «Nauda ir?»

Tad Cierciņs soka: «Nauda to, kungs, ir, bet nabeja

tik vīgli izzynoma, tuodēļ puse nu juos pīdar maņ par

dorbu.»

Kungs soka uz ju: «Nu, kas pīdar, tys pīdar, nikuo

napadarīsi, a bet soki, kur ir nauda.»

Tad Cierciņs jam atbildēja: «Kur beja, ej tī un byus.»

Kungs tad nūguojis atrodis naudu un atguojis uz

dyuradznīku soka: «Šūreiz gon es vēl naticeišu, ka tu esi
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lels dvuradznīks. Bet izdori vēl ūtru munu nūsacījumu,

tad jau gon i ticeišu.»

Un pajēme kungs škeivi un podlika zam jū cierciņi un

soka: «Nu, dvuradznīk, dvuradznīk, kas zam šķeiva?»

Tad vecīts, pakasejis golvu, un pats uz sevis:

«Cierciņi, cierciņi, kur tu te tyki?»

Kungs nazynuodams, ka veča sauc par Cierciņi, dū-

muoja, ka jis pareizi runuoja par šituo cierciņi, kurs ir

zam šķeiva. Tai kungam gribūt nagribūt beja juomok-

soj puse nu sovas naudas vacajam Cierciņam. Cierciņs sa-

meklējis šovos laimes un vēl šū boltu dīnu dzeivoj lai-

mīgs un boguots.

92. Laimeigais cylvāks.

Senejūs laikūs dzeivuoja dāls ar muoti, jim beja tikai

vīna gūvs un zyrgs, aitu un cyuku nabeja, pat i suņa ar

kači nabeja. Vīnu dīnu dāls soka muotei: «Klausīs, mā-

miņ, kam myusim tuos gūvs vajag, iztiksim gon i bez

tuos.»

Muote gon stypri pretuojuos dāla runai, bet nikas na-

leidzēja, dāls reitā gūvi vede uz tiergu un apmeja uz

kača, kuru atvede prīcīgs muojuos. Muojuos muote īrau-

dzējuse jaunu dzeivinīku, ar kuru samainīta juos lobuo

gūtiņa, pat samaņu zaudēja, bet dāls jū prīcynoj: «Nikas,

mamiņ, gon tu pēčuok redzēsi, kai kačs lobs dzeivinīks un

varbyut vēl byus lobuoks nakai gūvs.»

Ūtrā dīnā atkon dāls vad uz tiergu zyrgu un apmej uz

suņa, tei nu otkon muotei beja lelas sirds suopes, bet kū

lai dori, ka dāls muotes naklausa.

«Voi zyni kū, mamiņ? Tagad tev vīnai byus juopa-

dzeivoj sātā, a es īšu pa pasauli laimes maklātu un leidza

jimšu suni ar kači.»

Muote gan nu suokuma nagribēja laist, lai palīkūt sā-

tā, bet dāls nabeja pīrunuojams un nuokūšā reitā atstuoja

sātu un laidēs ceļā. Pēc vairuok dīnu īšonas laimes mak-

lātuojs nūguoja leidz vīnam krūgam, patlaik beja jau vo-
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kors, un tuopēc prasēja nu krūdzinīka, lai īdūdūt jam par

nakti puorgulēt krūgā.

«O, jā, labpruot dūdu vītu, tikai baidūs, voi tu pats

te nūgulēsi: te par nakti pīskrīn tik daudz peļu, ka cyl-

vāku uz reiz apād.»

«Par tū jyus nabādojat», soka laimes maklātuojs, «dū-

dit man vīn, ar pelēm es zynuošu kai navīņ tikt golā.»

«Nu kad jau nagribi dzeivuot, guli.»

Kad atguoja gulēt īšonas laiks, tad laimes maklātuojs

suni atstuoja ustobā, a kaču uorā, kai lobuokū karuotuoju,

un pats atsagula uz golda. Dreiži suoka nu vysim koktim

lasētīs peles, tik drūšas, ka nasabeida ni kača, ni suņa, oet

druozēs jam taišņi viersā. Kačam ar suni dorba beja pyl-

nas rūkas, dreiži vyss pogolms un greida beja pylni ar

jom, a vys vēl leida jaunas kluot. Tūlaik pi kača da-

skrēja pats peļu ķēniņš ar krūni golvā i prasēja, kuo kačs

te meklējūt.

Kačs daguojis pi juo, drūši sācēja: «Zyni, ka tu vēl

gribi palikt dzeivs, to atdūd man sovu zalta krūni, a na

— nuove.»

Peļu ķēniņš suoka smītīs un vysā reiklē sauc peļu, lai

juos kačam paruodūt nuoves brīsmas. Vysas drūšuos peles

beja apkautas, a palykušuos beiduos ruodētīs kača acīs.

Kačs tyuiīt nuruove peļu ķēniņam krūni nu golvas un

īspēra tai par pakausi, ka tys nadzeivs nūkrita uz zemes.

Kod izausa reits, jis guoja apsavārtu sovu bīdru. Suņs gu-

lēja izastīpīs uz greidas cīši nūsamūcējīs tikkū ar dzei-

vību, bet peļu gulēja naskaitoms daudzums. Laimes mak-

lātuojs tagad guoja vārtūs, kai juo kačam labi guojis, un

īrauga: kačs nūzamūcējīs, a lapns staigoj pa pogolmu ar

krūni golvā un, īraudzējis sovu saiminīku, kačs izstuostē-

ja, kai jis ticis pi krūņa un kai kavīs ar pelēm. Jis beja

nūkūdis vēl vairuok peļu nakai suņs. Kad saulīte gobolā,

krūdzinīks ar luopstu rūkā guoja uz krūgu, lai apraust

zemē gulātuoja kaulus, bet atroda pavvsam nagaidītus

breinumus. Jis vaicuoja: voi jis tik daudz peļu nūsits, uz

suņa ar kača nadūmuoja, tuopēc ka pi jūs nabeja taidu

zvēru.
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«Es pats naasu nivīnas peles nūsits, a itū izdarēja mv

ni ceļa bīdri», atsacēja laimes maklātuojs. Krūdzinikam jī
tai patvka un jis gribēja jūs nūpierkt, dūdams laimes

maklātuojam tik daudz zalta, cik jis varēškūt panest. Lai-

mes maklātuojs gon nagribēja puordūt, bet par tik daudz

zalta atdeve. Krūdzinīks pībēra pylnu maisu naudas un

palaide jū uz sātu. Tagad jis prīceigs steidzēs pi muotes,

nūpierka daudz zemes un lūpu i dzeivuoja da siermu

motu.

93. Duorgais kaķis.

Beja vīns veirs, Brencis, kam nabeja nikur rūmis. Jis

palvka pi vīna boguota kunga. Brencis cyta dorba dareit

namuocēja, tik vīn yudini nest un molku cierst. Pi juo

nikaida monta nabeja, tik vīns kaķis, kuru jis stypri mī-

luoja. Reizi kungs izbūvēja kuģi, un juo saime vēlēja kun-

gam laimi un duovuoja, kas kam beja, bet Brencis duo-

vuoja sovu kaki. Un tys kungs, aizbrauce uz svešu zemi

preces pierkt. Vīnā svešā zemē kungam aizguoja prīkšā

jauna policija ar puotogom citu īrūču vītā. Viņš vaicuoja

vīnam prīkšnīkam: «Dēļ kuo pi jyus taida policija?»

Prīkšnīks atbildēja: «Mums ir pulka peļu un navar

nikai cytaiži gluobtīs, kai tik ar peickom, tod viņas na-

kuop uz golda.»

Kungs soka: «Man ir taids zvērs, kurs var ituos peles

uzvarēt.»

Tod svešī kungi lyudzja atnest zvēri. Kungs atnese

tū kaki un izlaide jū vaļā. Kaķis par pustundas laiku

pīkēre smagi daudz peļu. Tod visi kungi lyudzja jū, kab

viņš puordūtu šitū zvēri, viņi moksuotu, cik viņš gribātu.

Bet kungs atbildēja, ka šitys kaķis naasūt juo, bet Bren-

ča. Cik viņi dūšūt, ar tū byušūt mīrā. Tod svešī kungi

viņam par kaki atnesja četri maisi zalta. Tod kungs sa-

pierka cytu preci un brauce uz muojom. Muojuos jis

duovuoja kotram duovuonas. Tod kungs teicja arī Bren-

čam, lai pajem moksu par sovu kaki. Brencis breino-

vuos, ka par kaki moksoj naudu. Jis nūnese vysus četrus

maisus un aizguoja.
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Tod par nazcik godim Brencis atbrauce da tuo kunga

mjaitom svuotūs ar četrim zvrgim duorgā ekipāžā. Tod

tuos kunga mjaitis cīši breinovuos, ka nu taida muļķa

var iznuokt taids kungs. Dreiž beja kuozas un Brencis

dzeivuoja ar jaunū sīvu laimīgi.

94. Pīvīlīs tīsnesis.

Senejūs laikus dzeivuoja uz pasauļa divi zemnīki.

Vīns beja boguots, ūtrs beja nabogs. Vīnu reizi nabogs

zemnīks aizguoja pi boguotuo un prosa nu juo zyrga aiz-

braukt uz mežu pēc molkas. Boguotais zemnīks īdevja

naboga zemnīkam zyrgu aizbraukt uz mežu, bet rogovu

nadevja. Naboga zemnīks pajēmja zyrgu un aizguoja uz

mežu pēc molkas. Mežā zemnīks pīlasīja vasaļu vazu-

mu molkas, sasēja ar viervi un pīsēja zyrgam pi astes.

Kai zemnīks braucja pa ceļu uz sātu, atruovja zyrgam

asti. Kū darīt zemnīkam? Jis pajēmja zyrgu, aizvedja

boguotam zemnīkam un pasacēja: «Paldīs tev par zyrgu!»

Reitā īraudzēja boguotais zemnīks, ka juo zyrgam at-

rauta aste. Jis tyuleņ nūdevja naboga zemnīku tīsā.

Atīt tei dīna, kad juoīt jim uz tīšas. Boguotais zemnīks

īt ar sovu sīvu un dālu, bet nabogs īt vīns pats. Daīt jī

vysi da vīna krūga un īguoja tymā krūgā vysi pasasildīt.

Boguotais zemnīks pajēmja brandīna un ols, sjād un dzer,

bet nabogs izleida uz cepļa un vērās. Pi cepļa uz benča

sēdēja boguotuo zemnīka dāls. Naboga zemnīks gribēja

jau kuopt nu cepļa un kai kuopja un nūkrita taišņi uz

boguotuo zemnīka dāla un nūsyta leidz nuovei.

«Kū tagad darīt?» dūmoj naboga zemnīks, «tagad

beidzās muna dzeive!»

Sadūmuoja zemnīks, ka tīsnesis jū nūtīsuos un tuodēļ

\ajag nūsist tīsnesi. Zemnīks pajēmja sev kārmanā ak-

meni un aizguoja uz tīšas. Tīsā zemnīks stuov un vērās,

kai tīsnesis runoj. Tad izjēmja nu kārmana akmeni, un

rūkā turēdams, suoka kratīt un runuot: «Dabuosi itū

gastinču!»
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Tīsnesis redzēja, ka naboga zemnīks nazkū tur rūkā

un runoj: «Dabuosi gastinču!»

Jis padūmuoja, ka zemnīks jam runoj, ka īdūs treis

symti rubļu. Tīsnesis suoka tīsuot un nūtīsuoja naboga
zemnīku pajemt nu boguotuo zyrgu un turēt leidz tam

laikam, koleidz ataugs zyrgam aste. Taipat nūsprīdja

pajemt boguotuo zemnīka sīvu un turēt pi sevis leidz tam

laikam, koleidz byus ūtrs dāls.

Tai tīsa beidzjās un jī vysi aizguoja uz sovu sātu.

Reitā naboga zemnīks atīt pi boguotuo un vaicoj, kū jam
vakar tīsa pīsprīdja. Boguotais soka: «Es jau pats rai

nabejs pīdzeivuošu ūtru dālu.»

Bet naboga zemnīks soka: «Es pajemšu, man tīsnecis

pīsprīdja!»

Kū darīt boguotam zemnīkam? Jis īdevja nabogam

zyrgu un treis symti rubļu. Nabogs palyka ar itū mīrā

un aizguoja prīcīgs uz savu sātu.

Pēc kaida laika tīsnesis syuta sovu kolpu pi ituo na-

boga zemnīka pēc tūs, kur jis dūmuoja, gastinču. Atīt

kolps pi ituo zemnīka un vaicoj tīsnešam gastinča. Zem-

nīks jam atbilda: «Man naudas nav, bet kuodēļ es dūšu

tīsnešam treis symti rubļu?»

Kolps soka: «Tu pats tīsā ruodēji rūkā naudu.»

Zemnīks jam otkon soka: «Es tīsā turēju rūkā ak-

meni un dūmuoja: jo tīsnesis nalabi mani tīsuos, es jū uz

reizes nūsystu. Nikaidas naudas es jam nasajēmūs

dūt!»

Kolps aizguoja atpakaļ pi tīsneša un izstuostēja jam,

ka zemnīks nikaidas naudas naapsūlēja, bet tūlaik rūkā

turēja akmeni, kuru ruodīja, «jo jyus nalabi tīsuosit, jis

jyusus uz reizes nūsystu.»

Izklausīja tīsnesis sova kolpa un pasacīja: «Paldīs

Dīvām, ka es tai jū tīsuoju, par tū es palyku dzeivs!»

95. Izškoluotais viersis.

Dzeivuoja vīns zemnīks. Pi juo beja lels vērss, bet

beja taids sirdīgs un ni cik naklausīja sova saimnīka.
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Vīnu reizi īt zemnīks, sastopa sovu sābri un runoj jam

par sovu.vērsi, ka jis taids un taids, «mani naklausa, es

juo nikai navaru izmuocīt.»

Sābris jam atbildēja: «Dūd man sovu vērsi, es jū iz-

muocīšu par cvlvāku.»

«Labi,» pasacīja zemnīks un atdevja sovu vērsi sāb-

ram izmuocīt par cvlvāku. Sābris pajēmja vērsi, at-

vedja uz sovu sātu, nūkova un gaļu apēdja. Tai puorīt

daudz laika. Zemnīks vys gaida, kad sābris juo vērsi īz-

muocīs par cylvāku un atdūs jam. Nasagaida zemnīks un

īt pi sābra vaicuotu. Atīt zemnīks pi sābra un vaicoj:

«Nu, sābris, kaita byus ar munu vērsi, muocuos jis par

cvlvāku, vai na?»

Sābris jam atbildēja: «Jis jau tagad ir cylvāks un vēl

kaids lels —; barons. Dzeivoj pilsātā cīši boguots, vysaida

monta pi juo daudz ir. Jo gribi, nūbrauc uz jū vīsūs.»

Prīcīgs palyka zemnīks, ka juo vērss paiyka par cyl-

vāku, un vēl par baronu un tai boguoti dzeivoj. Nūīt

zemnīks uz sātu un stuosta sovai sīvai: «Vērss myusu jau

izmuocīts par lelu cylvāku, par baronu, un dzeivoj pilsātā

cīši boguots.»

Jis dūmuoja nūbraukt uz jū vīsūs. Sadūmuoja ari

zemnīks: «Braukšu es uz pilsātu pi sova vērša vīsūs.»

Aizjyudzja zyrgu, sāduos rotūs un nūbrauc uz pilsā-

tu. Pilsātā jis suoka vaicuot nu ļaužu, kur dzeivoj

vērss —barons. Pilsātā baronu vysi ļauds zynuoja un

jam paruodīja, ka taidā un taidā muojā jis dzeivoj. Acīt

zemnīks uz tū muoju, kur dzeivoj vērss — barons. Izīt

kolps un runoj zemnīkam: «Uzgaidit kaidu pusstundu,

par tū, ka barons vēl guļ.»

Bet zemnīks suoka lomuotīs ar kolpu, par kū jis jū

nalaiž pi vērša, runuodams: «Kū, es navaru bez pīsateik-

šonas īīt pi sova vērša?»

Tymā laikā, kad zemnīks ar kolpu klīdzja, izdzierda

barons un izguoja. Verās, ka nazkaids, napazeistams jam

zemnīks, lomuojas ar juo kolpa un skaita baronu par so-

vu vērsi. Sasadusmuoja barons uz ituo zemnīka, satvēra

jū aiz apkakles un izgryudja uorā.
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Stuov izgrvusts zemnīks nu uorīnes pi barona lūga un

ruoda ar kulaku, runuodams tai «Vo tev, barons — vērss!

Senuok tu pi manis sytīs ar rogim, bet tagad ar nogim...»

Tai zemnīks, nūlaidis golvu, nūguoja uz sovu zyrgu

un nūbraucja uz sovu sātu. Dzeivoj un tagad pīmin iz-

muocītū vērsi.

96. Laimeigi zagļi.

Vīnu reizi dzeivuoja ļūti boguots vecticeibnīks. Vīnu

nakti pi juo atguoja ~divi zagļi. Vīns īleida klētī pēc ma-

da, ūtrs klāvā pēc vērša. Šam vecticeibnīkam beja suns,

kuru sauca Corobežu. Kolpyune, iznasuse suņam āst,

sauca viņu pēc juo vuordā: Corobež. Tys zaglis, kurs

klētī īleida, dūmuoja, ka jū draugs sauc, jis atbildēja:

«Madu jemu, madu jemu.»

Nu kolpyune dūmuoja, ka viņu muojā dzeivoj sātans.

Šī īguojuse ustobā, pastuostēja šovam saimnīkam. Saim-

nīks teica: «Ej dreižuok un atsauc popu.»

Kolpyune paklausēja un nūguoja. Nūguojuse pi po-

pa, pastuostēja, kas viņai nūticis, un lyudza popa pi sevim.

Pops teica: «Es jau asmu vacs cvlvāks un tagad ir nakts

laiks un dubļi leli, tuodēļ navaru nūīt.»

Kolpyune teica: «Es tevi nūnesšu uz muojom, uzlyk-

tu uz placim.»

Popam nabeja vairuok kū teikt, tuodēļ grybūt na-

grybūt vajadzēja īt. Kolpyune pajēma jū uz placim un

nesa uz muojom. Tys zaglis, kurs beja pēc mada īleidis,

jau sovu beja izdarējis un stuovēja uz ceļa. Jis dūmuoja,

ka te juo draugs atnas vērsi. Šis teica: «Nu šur, dreižuok

kausim zemē!»

Pops dūmuoja, ka te uz viņu runoj, un puorsabeidis,

cik kuojas vīn spēj, skrēja uz sovom muojom un kolpyu-

ne ari puorsabeiduse skrēja jam pakaļ. Šis tod vēl vai-

ruok skrēja. Beidzot saguoja obi draugi kūpā, vīns ar

vērsi, ūtrs ar madu un nūguoja sovu ceļu.
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97. Svātī kaņepēs.

Dzeivuoja pops, api popa bjeja kolps, jis dzeivuoja

pi juo, i jam paslikti bjeja: dorba gona, a āst pamoz, pa-

slikti. Jis, kur atrozdams pi popa sīvys, voi tī svīksta,

voi krējuma, voi gaļis, pa kimūsam atgrīž i aizkūž, i

krējumu izdzjer. I vys jau tjei popa sīva nūjādz, ka ir

aiztykts. Jei popam pasoka, ka aiztykts, a kolpam naso-

ka nikuo, ka vjāļ nebjeja juo dajāgusja. A tys kolps sa-

dūmoj, ka byus slikti, ka jei jau mierkavoj pilnavuot, kas

tū dora. Jis nūīt iz baznicju, pajem vysim svātajim iz-

zīž mutis ir buordys, kuram ar krējumu, kuram ar švīk-

stu, a kuram gaļis gobolu īspīž zūbūs.

Atīt jau tys pops iz baznijcu reitā, vjeras, ka svātī

vysi apzatupušīs āzdami jau. Nu i pasauc jis sīvys, ka

šy, dūmuojusi, ka kolps, atī svātī šym tū dorūši. Kai

jēmja pjeicku pops, aizzasirdjāja stipri iz jūs, ka šam cik

reizi vysu izāduši, ka suoka pjārt — pjāra, pjāra, cik vīn

sirds nasja. lepjāra jau jūs, cik gribjēja.

A bjeja popam duorzs kaņepu apsāts, lyls. Jis naimo-

vāt struodnīku nagrib, kolpam juoplēš vīnam pat jam.
Vot jis pajem i sanas tūs svātūs kaņēpjās, tys kolps jau.

īt otkon reitā pops baznijcjā, vjeras, ka nivīna svātuo na-

va, vaicoj iz kolpu: «Može tu redzjēji, kur jī nūguoja,

svātī tī?»

Kolps soka: «A vot šys jiudini nes's, dzierdjēja, ka

kaņepjās murš nizkas!»

Nūīt pops jau vārtūs i atrūn jūs tī, jis prosa, prosa

jūs, lyudzas, lai īt iz baznijcu, atīs svātdīnā, saīs ļauds, a

nivīna svātuo baznijcā! Jī naklausa popa, naīt iz baznij-

cu. Vot jis prosa kolpa, lai īt jūs puorprosjēt, ka juo

naklausa. A kolps atsoka: šys dzierdjējis, ka cīši aizza-

sirdjāja iz juo, kam jūs pjāra, ka jī tai runuojuši: «šy jau

pasjēdjēškūs par dīnu kanepjās, a par nakti šmaukšūt

gobulā!»

Pops nūzabjeida, suok lyugt kolpa, šys tjev symtu

rubļu moksuoškys, tik savjad jūs baznijcā! Nu, tys kolps

cikom par nakt saņasja jūs baznijcā, a kaņepis vys's iz-
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lauzjēja, nivīnvs napamjatja, ka jau tī svātī tai padarēja

nu siržu. Pjēc tuo symtu rubļu dabuoja nu popa, a popu

i bjez kaņepu i bjez naudvs pamjatja.

98. Laimeiguo vuorduotuoja.

Reizi dzeivuoja dāds ar buobu un divejim bārnvm.

Vīnu dīn dāds sakvorova un dreiži pēc tam nūmyra. Pa-

lyka toļka atraitne ar divejim bārnvm. Tagad atraitnei

īsuocjuos gryutys dīnys, nabeja pat kū āst: ni bārnim; a

ni pošai. Dūmuoja jei: togad vajadzātu īt zogtu, lai va-

rātu puortikt pošai un bārnym, bet ari nalabais var sa-

gyut un īlikt cītumā. Lobuok īšu sleikt, kū as tja da-

reišu?

Nūguoja atraitne paprīšku da popa un suoka vysu,

vysu stuosteit, kai labi jai īt, kū jei dūmuoja dareit. Pops

atraitnei pasacjē, lai naīt zogtu, a ni sleiktu; lobuok lai

byunūt par doktcry, jys tevi lobi izvuiceis. Tu pīlosy

vvsaidu zuoļu un soki itūs vuordus: «Suns skrīn por tyltu.

Četras kuojas, pīktā aste!»

Tagad atraitne beja apmīrinuota ar sovu dzeivi. At-

raitne atguoja da sātai, salasēja zuolis un suoka ļečeit

ļaudis. Tagad ļaužu pi atraitnes kotru dīn natryuka..

Beja puortykys pa pylnam pošai i bārnym. Tys pops, kur

jū beja izvuicējs par doktori, beja nūguojis dzeivuot pa-

vysam uz cytu molu, un par atraitni jau beja i aizmier-

sis. Svešā molā dzeivuodams, pops sakvorova ar vuoti,

kura beja koklā izaugusi, un nikaidi doktory navarēja iz-

ļečeit. Tja popam pasacīja, ka asūt tī un tī buoba, kura

vareišūt itū vuoti izļečeit. Tyuleņ pops lyka atvjast itū

buobu. Kad buoba beja atvasta, tad jei pajāmja zuoles

un suoka skaitēt itūs vuordus: «Suns skrīn por tyltu.

Četras kuojas, pīktā aste!»

Pops dogodova, kad jei jiraida nu juo izvuiceita un

suoka smītīs. Tymā laikā, kai smjājuos, jam puorpleisa

vuots un palyka jys vasals. Pops jai īdjavja daudz nau-

dys un buoba dzeivuoja ar bārnym laimeigu dzeivi.
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