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Anti Ārnes pasaku tipi.

Pardabigas spējas. 2.

651. Lielais ēdējs. Lai ari iepriekšējo pasaku stiprinieki

ir dažreiz lieli ēdēji, tomēr sevišķs numurs bija vajadzīgs pa-

sakām par tipiskiem lieliēdējiem.

652. Ķēniņa dēls pareģis. Ķēniņienei piedzimsit laimes

dēls, ko nozog viens ļaundaris. Vecais ķēniņš nu iesloga

ķēniņieni vienā tornī, domādams, ka viņa nav dēlu sargā-

jusi. Laimes dēls uzaug liels, dabū zināt par to zagšanu un

atriebjas ļaundarim. Tad viņš pārnāk pie sava tēva, izstāsta

visu un atsvabina savu māti no torņa cietuma. Šī pasaka ir

plašāki pazīstama Vācijā (sal. Griimm 76, Bolte und Polīvka,

11, 121—128), bet reta pie latviešiem un viņu kaimiņiem.
653. Četri brīnuma amatnieki. Četri brāli izmācās katrs

savu brīnuma amatu. Šās pasakas sākumu meklē Indijā.

Rietuma Eiropā viņa ir labi pazīstama (sal. Grimm 129,
Bolte und Polīvka 111, 45—58), bet pie latviešiem un viņu

kaimiņiem nav visai populāra.
654. Trīs brāli. Trīs brāli iemācās katrs savu brīnuma

amatu, līdzīgi iepriekšējās pasakas brāļiem. Šī pasaka ir

pazīstama Eiropā jau no 14. gadsimteņa un, kā liekas, ir tikai

iepriekšējās vecs variants (sal. Grimm 124, Bolte und Po-

līvka, 111, 10—12). Daži skolnieki ir gan uzrakstījuši kādus

latviešu variantus, bet tie ne ar ko neatšķiras no Grimma

pasaciņas, kas ir izplatīta ar (skat. levads,
116. I. p.). Arī pie latviešu kaimiņiem šī pasaka ir reta.

660. Trīs brīnuma dakteri. Trīs brīnuma dakteri spēj
ieaudzēt cilvēkiem cūkas sirdi, kaķa aci un zagļa roku (sal.
Grimim 118, Bolte und Polīvka, 11, 552—555). Šī ir diezgan
reta pasaka, sevišķi pie latviešiem un viņu kaimiņiem.

665. Vīrs, kaspārvēršaspar putnu un zivi. Laizda-

damies par putnu un peldēdams par zivi, vīrs atnes vienam

ķēniņam viņa zobenu un par to dabū ķēniņa meitu par sievu.

Sī pasaka ir diezgan plaši pazīstama pie latviešiem un igau-

ņiem.
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667. Mežagara audz ē k n i_s. Mežagara audzētais puika iz-

mācās pārvērsties par visādiem zvēriem, atsvabina vienu

princesi, bet tiek iesviests jūra un viens augstmanis nu iz-

dodas par princeses glābēju. — Pie latviešiem un viņu kai-

miņiem šāda pasaka vēl nav atzīmēta.

670. Zvēru valoda. Vīrs izmācās zvēru valodu, bet ja viņš

kādam par to stāstītu, tad viņam' būtu jāmirst. Sieva grib

to noslēpumu zināt un vīrs arī padodas. Viņš nu dizird, ka

gailis par to zobojas, un norāj savu sievu. —
Šī „Tukstoš un

vienas nakts" pasaka ir labi pazīstama pie latviešiem un

viņu kaimiņiem. 671. pasaka ir kāds vācu variants, kas Pie

latviešiem nav izplatījies.

673. Čūsku ķēniņa kronis. Vīrs nolaupa čūsku ķēni-

ņam kroni no galvas. Kad čūskas tam diženas pakal, tad

viņš nosviež zemē savus svārkus, kurus nu čūskas saplosa.

Kungs liek vārit šo kroni, bet pavārs paož tos garaiņus un

tā kunga vietā iemācās zvēru valodu. — Šī pasaka ir se-

višķi populāra pie latviešiem un iigauņiem.

673. Baltā čūska. Kungs dabū balto čūsku un liek to pa-

vāram izvārīt, lai to gaļu ēzdams, izmācītos zvēru valodu

(skat. levads 4 5 1. p.), jeb iegūtu pareģa spējas. Pavārs pa-

bauda virumu papriekšu un iegūst tās spējas kunga vietā.—

Šī pasaka ir populāra pie latviešiem, bet nav sveša arī igau -

ņiemi.

674. Vīrs gul ziemas mieg v. Darīdams pakal zvēriem,
putniem jeb čūskām, cilvēks apigulstas ziemas miegā un pa-

mostas tikai pavasarī. — Šī ir labi pazīstama latviešu un

igauņu pasaka.

675. Slinkais puika. Minēdams „Dieva spēku, zivs pa-

domu", puika uzbur ķēniņa meitai bērnu. Līdz ar ķēniņa
meitu jauneklis tiek ielikts mucā un iemests jūrā. Muca no-

nāk pie vienas salas, kur jauneklis uzcel lepnu pili. Vēlāk

notiek izlīgšana ar pašu ķēniņu. — Šī ziemeļnieku pasaka ir

labi pazīstama arī latviešiem
, igauņiem un somiem).

676. Zim c 1 i kal n s. Nabaga brālis slepeni noskatās, ka lau-

pītāji pieiet pie viena kalna un, minot tā vārdu, sauc lai tas

atdarās. Kad laupītāji aiziet, nabags arī liek kalnam atdarī-

ties un iznes no turienes daudz zelta. Bagātais brālis arī

grib dabūt_tādu pašu bagātlbu_uu ieiet tai kalnā, bet nu at-

nāk laupītāji un nogalina bagāto brāli.
— Tā ir pazīstamā

«Tūkstoš un vienas nakts" pasaka par Ali Babu (skat. le-

vads 88. k p.). Jau sen viņa nonākuša 1arī Vācijā un še lokā-

lizējusies (Grimm 143. Bolte un Polīvka, Anmerkuugen 111,

137—145). Šīs latviešu pasakas ir laikam cēlušās no vācu un
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arābu variantiem. Populāra ir šī pasaka ari pie latviešu

kairniņdiem.

Citi pardablgi momenti.

700. īkšķītis. Brīnišķīgā kārtā vecāikiem rodas mazsdeliņš
kā īkšķītis. Viņš brauc, ecē jeb ar, zirga ausī sēdēdams.

Viens kungs to nopērk, bet vioš atkal aizbēg. Viņš_ nonāk

pie zagļiem, bet kliegdams tos atkal nodod. Tad īkšķītis

nokļūst govs, pēc tam atkal vilka vēderā. Vilku viņš pē-

dīgi iemāna sava tēva istabā, kur tad vilks tiek nosists. —

Šī pasaka ir izplatījusies pa visu Eiropu (skat. levads, 99.

un 110. L p.), bet kur viņa īsti ir cēlusies, nav vēl izzināts

(Grimm_4s. Bolte un Polīvka, I, 369—398). Tādu pašu pa-

saku stāsta nevien latvieši, bet ari vinu kaimiņi. Šas pa-

sakas latviešu variantos var vērot ari krievu un poļu pa-

saku ietekmi.

705. Atrastais bērns. No zivs jeb ābola baudīšanas puika

dabū bērnu un atstāj to zemē. Licis putns to aiznes uz savu

lizdu un uzaudzina. Bērns izaug par ļoti skaistu jaunavu, ko

atrod un apprecē viens ķēniņa dēls. Ķēniņa māte vedeklu

nevar ieraudzīt, nojem viņai bērnus un apvaino to, ka viņa

pie bērnu nāves vainīga. Ķēniņš padzen jauno ķēniņieni,
kas nu atrod savus nozagtos bērnus. Viņa dabū bērnus at-

pakaļ, uzdodama mīklu par savu dzīvi. — Lai arī pie latvie-

šiem šī pasaka iir labi pazīstama, tomēr pie viņu kaimiņiem
tā ir reta.

706. Bezrocīte. Ļaunas sievas samācīts, brālis nocērt savai

māsai rokas un aizdzen to mežā. Viņa ir tomēr ļoti skaista

un to apprecē viens ķēniņa dēls. Vecā ķēniņiene izgādā, ka

viņa tiek padzīta. Pa mežu maldīdamās, viņa dabū atkal

savas rokas atpakaļ, sastop arī ķēniņu un beidzot 'patiesība
nāk gaismā. — Vispirms šī pasaka ir uzrakstīta Anglijā 12.

gadsimteņa beigās. Drīzumā viņa izplatās pa visu Eiropu
(Grimm 31, Bolte v. Polīvka I, 295—311) un ir labi pazīstama

ari pie latviešiem un viņu kaimiņiem.

707. Trīs brīnuma dēlk Viens ķēniņš noklausās trīs ma-

su sarunas un apprecē to māsu, kas stāstījusi, ka viņai būšot

trīs skaisti dēli. Viņas māsām nepatīk jaunā ķēniņiene, vi-

ņas nozog tos trīs dēlus un apmelo pašu ķēniņieni Jaunā ķē-

niņiene tiek padzīta. Svešumā uzaugušie dēli tiek sūtīti me-

klēt putnu, kas runā, koku, kas dzied, un dzīvības ūdeni. Tas

tiek izdarīts un patiesība nāk gaismā. — Daži pētītāji doma,
ka šī pasaka esot Indijā cēlusies un no turienes pārnesta uz

ATabiju. Eiropā tā vispirms ir sastopama 16. gadsimtenī
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Itālijā, Straparolas pasaku krājuma. Francija viņa iespiesta

17. gadsimteņa beigās (grāfiene Aulnov) un no turienes lai-

kam izplatās pa visu Eiropu (Grimm 96. Bolte v Polīvka 11,

380--394). Šī pasaka ir labi iesakņojusies arī pie latviešiem

un viņu kaimiņiem.
708. Briesmonis. Viena ķēniņa meita dabu ar pamates_ bur-

vības palīdzību kādu briesmoni par dēlu un tiek tādel pa-

dzīta. Šis briesmonis uztura ķēniņa meitu un pēdīgi izvēr-

šas par princi. — Šī pasaka, cik līdz šim zināms, ir pārnākuši

pie latviešiem tikai divos stipri sabojātos variantos._
709. Sniegbaltīte. Skaistai un ļaunai pamātei ir vēl skai-

stāka pameita. Pamātes vajāta, pameita aizbēg uz mežu un

paliek tur pie rūķīšiem dzīvot. Pamātei izdodas pameitu no-

ģiftēt, tā pamirst un rūķīši ieliek viņu glāžu zārkā. Ķēniņa

dēls pajem viņu līdz uz savu pilī, kur tā pamostas un tiek ap-

precēta. — Arī šās pasakas sākumus meklē Indijā, bet ce-

ļojot, viņa ir piejēmusi arvien jaunus sīkumus klāt (Grimm

53, Bolte v. Polivka, I, 450—464). Tagad šī pasaka ir visā

Eiropā populāra. Latviešu variantos ir redzama arī J. Zvai-

gznītes tulkotās Grimimu pasaciņas ietekme (skat. levads

112. I. p.), bet Grimniu pasaka tomēr nebūt nav vienīgais
latviešu variantu avots.

710. Māras bēr n s. Nabaga vecākiem piedzimst viena mei-

tenīte, ko uzjem audzināt vai nu Māra, vai viena melna sie-

viete, vai arī kāds vīrietis. Arī latviešu variantos ir sasto-

pami visi šie trīs audzinātāji. Meitenei ir aizliegts iet vienā

kambarī, bet viņa tomēr ieiet. Tā kā meitene liedzas, tad

viņa tiek padzīta un viņai top atjemta valoda. Viņu apprecē

ķēniņš, bet_ viņai tiek nojemti visi trīs bērni. Kad viņu no-

tiesā uz nāvi, tad viņa beidzot atzīstas, ka bijusi aizliegtā
kambarī. Tad nu viss beidzas atkal laimīgi.

—
Pasaka par

laimes zemi ar kādu aizliegumu ir loti veca (skat. levads 40.
1. p.). Tālāku ir pienācis klāt vidus laiku motīvs par ķēni-
ņieni, kurai top nojemti bērni, bet vaina uzlikta uz pašu
mati (sal. 705., 706. un 707. numuru). Tagad šī ir loti popu-
lāra pasaka Eiropa (Grimm 3. Bolte v. Polīvka I, 13^—21).
Pie latviešiem šī pasaka ir pārnākusi pirmā kārtā no Vā-
cijas (levads 41. L p.), pie kam arī J. Zvaigznītes tulkotā
Grimmu pasaciņa (levads 110. 1. p.) iir spēlējusi savu lomu,
bet nekāda ziņa ne vienīgo.

711. Pazudušais līgavainis. Pasakai par jaunavu, kas

aizvesta uz svešumu, var nostādīt blakus līdzīgu pasaku par

jaunekli, kas pazūd un pēdiīgi top atkal atrasts.
712. Sniega vīrs. lepriekšējai pasakai līdzinās atkal stāsts

par sniega vīru, kas dabū dzīvību, bet vēlāku uz uguns iz-
kūst.
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715. Gailis dzied ķēniņam vēdera. Šī pasaka ir

šķirama trijās dažādās nodaļās. Kut ir_ruma par lielo gaili,

lāci, vilku un lapsu, tur viņa ietilpst zvēru pasaciņas (I. sē-

jams, 124 (332—339). Kur gailis atdabū sava saimnieka brī-

numa dzirnaviņas, kuras nolēmis kungs, tur pasaka ir ievie-

tota nodaļā par pārdabīgo priekšmetu (VIII. sējums, 6, 123

līdz 133). Šai numurā apēstais gailis vēl dzied ķēniņam vē-

derā. Šādu pasaku pazīst arī latviešu kaimiņi.

720. Ļaunā pamāte. Ļaunai pamātei ir viena pameita un

viens padēls. Viņa nogalina padēlu, izvāra to un liek masai,

lai aiznes tēvam uz lauku par pusdienu. Māsa salasa kauli-

ņus, no kuriem izaug putniņš, kas nu laižas apkārt dziedā-

dams par to, kas viņam ir izdarīts. Tēvam un māsai putniņš
atnes dāvanas, bet pamātei uzmet dzirnavu akmeni. — Šī

pasaka ir radusies no vairāk vecām sastāvdaļām. Sevišķi

populāra viņa ir Vācijā (Grimm 47. Bolte v. Polīvka I, 412

līdz 423), no kurienes gan arī būs nākusi latviešu pasaka,

lai arī kāds tulkojums nav mums pazīstams.

725. Sapnis. Puika redz sapni, kur vecāki viņam parāda lielu

godu, bet negrib tēvam par to stāstīt. Tēvs sasiKaistas un

izdzen viņu no mājas. Svešumā jauneklis izdara visādus brī-

numus un beidzot apprecē ķēniņa meitu. Kad viņš apmeklē
atkal savus vecākus, tad arī piepildās redzētais sapnis. —

Pasakas sākumi ir loti veci un nav šķirami no Jāzepa sapņa

(I, Mozus, 37). Klāt ir nācis vidus laiku populārais motīvs,

kur varonis apprecē ķēniņa meitu. Šī pasaka ir labi pazī-
stama pie leišiem, poliem, krieviem un serbiem, bet pie

igauņiem ir atzīmēts tikai viens variants.

735. Laime un Nelaime. Bagātais brālis top arvien turī-

gāks, bet nabaga brālim klājas arvien slikti. Reiz Dievs jeb
Laima dod padomu nabaigam un tas nu top bagātāks par

savu bagāto brāli. Pēdējais to dabū zināt, paliek uz otru

brāli skaudīgs un grib tam izdarīt kādu nelaimi. Velns jeb
Nelaime nu piesitas skaudīgajam brālim un padara to par

nabagu. Tāpat Dievs, eņģelis jeb Meža-māte šūpo mežmalā

aizmirsto bērnu _un atstāj pfie viņa bagātu dāvanu. Bagātā
saimniece nu tīšām atstāj savu bērnu mežā, bet to nogalina
velns jeb apēd_vi!lks. Blakus pasakām par nesaticīgiem brā-

ļiem var nostādīt arī variantus par diviem saticīgiem jeb
vismaz palīdzīgiem brāļiem jeb draugiem. —

Šā numura pa-

saka ir labi pazīstama pie krieviem un igauņiem. Pasakas

turpinājumi būs laikam pie pašiem latviešiem cēlušies.

736. Laime un bagātība. Kungi iedāvina nabaga vīram

naudu, bet viņam tā pazūd. Tad viņi tam vēl dāvina pa jo-
kam svina gabalu, ka viņš naudas neprot glabāt. Nabagu
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vīrs nu atdod to svina gabalu zvejniekam, lai tas viņam

dotu savu pirmo lomu. Nabags par to dabu lielu zivi, kuras

vēderā atrodas dārgs akmens. Nu šis paliek bagāts. — Ta

ir ~Tūkstoš un vienas nakts" pasaka par riepnieku Hasanu

Alhabalu (levads 121. 1. p.). Šī grāmatu pasaka iir izvērtu-

sies par tautas pasaku, zaudteiot pie fcaim parasti pratnie-

oiskos pamatus.
737. Precinieka zīlēšana. Meitenei zilējot parādās pre-

cinieks ar zobenu pie sāniem. Meita patura zobenu par pie-

minu. Zilētais zaldāts ari apprecē meitu, bet kad viņš redz

pie tās savu pazaudēto zobenu, tad viņš dusmās to noga-

lina. — Šī laikam ir igauņu pasaka, kas latviešiem vel maz

pazīstama.

738. Čūsku cīna. Divas čūskas cīnās un viens vīrs palīdz

vienai čūskai, par ko dabū bagātu atmaksu. —
Šādu pasaku

stāsta igauni un latvieši.

739. Velnu cīņa. Kā iepriekšējā pasakā čūskas, tā še cīnās

vēlmi. Paliī/gs atkal dabū labu aligu. —
Tā ir pie latviešiem

izplatījusies pasaka un teika.

Leģendu pasakas.

750. La i m aizpilda trīs vēlēšanās. Dievs, kāds svē-

tais jeb Laima nonāk pie nabaga laudim un izpilda tiem trīs

vēlēšanās, caur ko viņi paliek bagāti. To grib arī bagātie

kaimiņi, bet ar savām vēlēšanām viņi nekā nepanāk (Grimm
87. Bolte v. Polīvka 11, 210—229). Biežāki tomēr tiek novē-

lēts, ka pirmais darbs no rīta turpināsies visu dienu. Nabaga
saimniece sāk mērīt savu audeklu, kas iznāk tik garš, ka jā-
mērī līdz vakaram. Bagātā saimniece grib skaitīt naudu, bet

iziet papriekšu ārā ūdeni nolaist (M. Boehim, Lettische

Scuwaenike 37). Tas nu tai arī ir jādara visu dienu. Pie lat-

vieši cm, igauņiem un somiem ir izplatījies arī kāds Pero

(Perault) variants. Saimniece neviļus izsaka, ka desa uz

oglēm drīzāk izceptu. Desa ir gatava un ar to ir izbeigu-
sies pirmā vēlēšanās. Viirs dusmās iesaucas: „Ka tā desa

tev pie deguna karātos!" Tas tūliņ notiek un jau otra vēlē-

šanas ir izpildīta. Nu tik vēl ir jāvēlās, lai desa tiktu no

deguna nost. še klāt vēl nāk varianti' par dažādu atmaksu.
751. X ārīga nabadze. Dievs novēl, ka nabaga zemniecei

nekad netrūks millitu, ja viņa tik neiekāros par daudz. Na-
badze nevar nociesties, pārkāpj pavēli un līdz aT to arī zaudē
savus millitus. — Šī pasaka ir labi pazīstama pie igauņiem,
bet pie latviešiem ir uzrakstīts tikai viens stipri sagrozīts
variants.
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752. Svētais rijā. Kāds svētais jeb Dievs atnāk par na-

bagu pie saimnieka uz naktsmāju. Saimnieks liek tam rijā

labību kult. Viesis pielaiž seram uguni un tūliņ izšķiras

graudi, pelavas un saimi. Kad saimnieks pats grib tā kult,

tad nodedizina visu savu riju. —
Šī pasaka ir labi pazīstama

pie latviešiem un igauņiem.
753. Brīnuma kalējs. Dievs aiziet pie viena veca kalēja

un pārkal to par jaunu cilvēku. Kalējs grib vēlāk arī vienu

vecu sievieti pārkait, bet nekas neiznāk (Grimmi 147. Bolte

un Polīvka, 111, 193—200). Šāda pasaka ir arī latviešiem pa-

zīstama. Pie somiem un igauņiem turpretī Pestītājs nojem

zirgam kājas un tad tās apkal. Kalējs nu arī pats grib ta

darīt, bet viņam neizdodas.

754. Dažādi Dieva pārbaudījumi, šai numurā ir ie-

vietotas pāra pasakas par dažādiem Dieva uztiktiem 'pār-

baudījumiem. Šepat ir arī viena pasaka, kur ķēniņš, kam no-

zagtas drēbes, pārnāk nabaga skrandās uni vairs netiek

pazīts.

756. Atgriezies 1a v p,īt āj s. Vientulis redz noziedznie-

ku, ko ved uz karātavām, un saka, ka tas to sodu arī esot

pelnījis. Nu viņam jāiet apkārt par nabagu, kamēr viens

sauss zars sākšot atkal zaļot. Ar savu dzīves stāstu viņš
atgriež laupītājus un sausais zars ari tūliņ sāk zaļot (Grimm,
Kinderleg. 6. Bolte v. Polīvka 111, 463—471). Vairāk pazī-
stami ir tomēr tie varianti, kur lieds laupītājs grib atgriezties.
Mācītājs vīnam sola, ka tad tikai viņa 'grēki var tikt piedoti,
ja viņš spēj sausu kūju atdzīvināt. Tas viņam arī izdodas. —

Šī pasaka ir pazīstama visā Eiropā un tāpat arī pie latvie-

šiem' un viņu kaimiņiem.
760. Nemierīgais mironis. Vīrs sadedzina trīs brūtes

un tāda nozieguma dēl ari kapā vairs neatrod mieru. Viena

jaunava aizved mironi pie mācītāja, kas viņam izgādā noga-

lināto meitu piedošanu. Pēc citiem variantieml jauneklis kāda

nozieguma dēl tiek pārvērsts par akmeni. Pēc trīs simti ga-

diem akmens tiek izrakts un aiznests uz mācītāja dzīvokli.

Reiz tiek novērots, ka akmens tēls smej. Nu mācītājs to

nosvētī, pēc kam viņš paliiek atkal par cilvēku un tūliņ
mirst. — Pie latviešiem un igauņiem ir izplatījies pēdējais
variants, kas stāv loti tuvu 470. un 471. numuram:, kādēļ šai

krājumā ir ievietots pa Meilākai daļai ar 472. numuru.
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1. Lielais ēdējs.

f. A. 651. Juris Upī tis Gatar tiešu Mllak šos. LP, V, 338(144,1).

Vidzemē, Cēsu apriņķī, senāk dzīvojis vīrs, kas brīnum daudz

ēdis. lesaukuši viņu par Lielvēderi. Reiz Lielvēderis tīruma aris

un bērni pa kamiešiem nesuši lielu putras_trauku tēvam brokastī.

Braucis kungs garām brīnodamies: „Bērni, kam to putru tik

daudz nesat?"

„Tētim brokastī!"

„Vai tētis tik daudz izstrēbs?"

„Vēl jau nepietiks."

Kungs neticēdams gājis skatīties. Lielvēderis apjaucis putru,

pacēlis visu trauku pie lūpām un piecos, sešos kluncienos izdzēris,

ka nebijis ko apskatīties.

„Vai pietika?" Kungs vaicājis.

JLāgā gan netika, bet ko darīsi? Bērni jau nespēj vairāk

Iznest."

Kungs aizbraucis parbrinojies uz Cesim. Bet tur tai diena

zvejnieki bija saveduši pulku mazu zivju un vienu lielu, lielu zivi.

Kungs jautājis: „Oik maksā lielā zivs?"

„Pieci rubli!"

«Apžēlojies! to jau Lielvēderis apēd uzkodām un tu nekau-

nies pieci rubli prasīt."

Zvejnieks tiepies: „Ja tavs saucamais Lielvēderis to zivi

vienā ņēmienā apēd, tad neprasu par viņu nekā; bet ja neapēdīs,
piemaksāsi man piecdesmit rubļu."

Labi, saderējuši. Nu kungs tūliņ aizsūtījis savu kučieri Liel-

vēderim pakal.

Turp nobraucis, kučieris vispirms vaicājis: „Lielvēderi, vai

azaidu paēdi?"

JDrusku jā, izstrēbu balliņu zirņu."

_„Kam tu strēbi? Diezin, vai vairs varēsi tad lielo zivi pie-
varēt? Tādēļ vien taču atbraucu pakal."

„Ko nu bēdā? Gan jau uzēdām derēs — dod tikai šurp! Bet

cik liela ta zivs itin bus?"

„Nu, varbūt drusku mazāka par tavu ķēves kumeļu."
„Tad jau nav ko ēst!" Lielvēderis pasmējies un aizbraucis

līdz. Nobraukuši — ikungs gandrīz šaubījies: balliņa zirņu jau
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priekšā un nu vēl šitāda zivs! Bet Lielvēderis nemaz nešaubījies:

noēdis itin ātri zivi un tad itin žēlīgi paskatījies, it kā diezgan ne-

būtu bijis. Kungs sakampis rokas: „Ko skaties? Vai tevi ne-

žņaudz?"

„Kur nu tāds nieks pažņaugs? Bet man kučieris apgalvoja,
ka no lielās zivs paēdīšu. Are, piekrāpa: paliku pusēdis — tādas

pabiras vien te bija."

Nu kungs vēl ienesis puspodu siļķu un trīs kukuļus maizes.

Noēdis tos vēl gardu muti un tad, tad teicis: diezgan!

Šis Lielvēderis esot ēdis gan briesmīgi daudz, tas tiesa, bet

varējis arī briesmīgi ilgi paciest neēdis: nedēla itin nekas. Tādās

reizēs, ja nebijis ko ēst, aptinis vēderu ap sevi riņķī kā mēteli un

sajozies labi cieti, lai nebrūk uz leju, un tad gavējis arī.

Piezīme. Sal. 27. numura 19. variantu VIII. sējumā. P. S.

2. A. 651. A. Lerchis-Pušķa i tis Džūkstē. LP, 339 (144, 2).

Reiz Džūkstē esot dzīvojis Lielēdējs, Viņš, darbos iedams, ar-

vienu jau pirmdienā apēdis visu līdzpaņemto maizi un tad cauru

nedēlu sajozis vēdaru. Dažreiz gan citi liecinieki atmetuši pa

druskām, bet cik tas nu bijis tādam vīram.

Lielēdējs, daudz ēzdams, bijis arī vareni stiprs. Reiz, caur

Bērzniekiem iedams, iemetis Lielupē lielus, lielus akmeņus par

laipu, iegājis tuvējās mājās unrunājis saimniecei nodzerties. Saim-

niece atteikusi: „Nodzeries, nodzēries, ciemiņ, pie putras trauka

tāpat ar pavārnīcu."
Bet Lielēdējs paliecis putras toveri ieslīpi un iztempis visu

putru, apmēram savi nēši divi, tencinādams: „Tā, tā — nu drusku

noremdēja slāpes."
Citā reizē atkal nolauzis Džūkstes Lietoežā egili, palīdis apakš

zariem un pārstiepis nenodzenētu Lancenieku ciemā; kur egles
zarotā galotne vilkušies, tur vēl šodien grāvis redzams. Džūk-

stes Lancenieku sudmalās, tur atkal vienreiz uznesis astoņi pūri
balto zirņu.

Reiz Lielēdējs nobraucis Rīgā un (kādam kungam šo, to tur

pakalpojis
1

Kungs devis paēst par to labumu: ienesis lielu podu
izvārītu kāpostu. Lielēdējs izēd to podu — nemaz nejauš, prasījis
vel. Izēdis to, prāsījis vēl, izēdis trešo — vēl prasījis, bet kungam
vairāk nebijis — atteicis: „Atnāc citā reizē Rīgā braukdams."

_

Bet nedēļu, vai divi nedēļu vēlāk šim pašam kungam ievaja-

dzējies Lielēdēju rokā dabūt, lai kas. Are, kungs saķildojies ar

Daugavas zvejnieku. Zvejnieks atvedis lielu, lielu lasi un nopra-

sījis par tādu zivi, vīra lielumā, 25 rubļi. Kungs atcirtis: „Spogs
tads, tik daudz prasīdams! Cik liela taču viņa ir! Labs vīrs, kā

mans Lielēdējs, apēd viens pats tādu!"
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Zvejnieks neticējis, ka tas iespējams, un nu saderējuši. Tū-

liņ kungs sūtījis kučieri uz Džūksti Lielēdējam pakaļ. Kučieris at-

brauc, Lielēdējs patlaban sēj zirņus.

«Labrīt, Lielēdēj! Vai brokastu jau paedi?"

„Nē, sēdams tikai iegrauzu nevārītus zirņus tadu sieku."

„Brauc man līdz Rīgā lielu zivi ēst!"_
„Cik liela tad ir — diezin, vai maz vērts braukāt?"

„Nu, būs gan vērts, zivs vīra lielumā."

„Tad gandrīz!"
Un tā abi aizbraukuši. Rīgā Lielēdējs noēdis derības lasi

vīra lielumā un tad vēl uzkodām divus mazākus lašelus sivēna

lielumā.

Reiz Lielēdējs braucis ar citiem uz Rīgu šķūtīs. Izbēruši la-

bību un nu džūkstenieki sākuši ar Rīgas vācu puišiem lielīties.

Rīdzinieki teikuši: viņi stiprāki; džūkstenieki atkal smējušies:
Mūsu Lielēdējs viens 'pats jūs, pavārgušus siseņus, ar īkšķi izsit!"

Un pēc tā vārda kāds stiprs, stiprs rīdzinieks tūliņ pieskrējis

Lielēdējam klāt, sagrābis kažokam aiz apkakles un pārplēsis līdz

apakšai. Lielēdējs kažoka dēl nejauki sapiktojies un kā dusmās

grābis rīdzenieku, tā ar vienu roku uzsviedis labības šķūnim otrā

stāvā: puisis triecienā nosities.

Reiz vecuma galā Lielēdējs nesis apzāģētu baļķi pa glumu

ledu; te neviļot paslīdējusi kāja un kā kritis ar visu baļķi, tā arī

palicis guļam.

2. Ķēniņa dēls pareģis.

I. A. 652. L. P. Džūkstē - Pienava, LP, I, 100 66.

Kādam ķēniņam piedzimst dēls, bet nav neviena krusttēva.

Beidzot ķēniņš saka: „Kas'ritu manai pilij pirmais garām ies, tas

būs mana dēla krusttēvs!"

No rīta itin agri iet nabags pirmais gar pili un ķēniņš viņu
uzlūdz par krusttēvu. Pēc kristībām, nabags saka: „Man nav

neka krustdēlam ko dāvināt, tādēļ novēlēšu viņam tādu laimi:

viss, ko mans krustdēls vēlās, lai piepildās."

Kad jaunais princis jau paaudzis, tad kādu dienu viņa kopēja
to izved dārzā padzīvoties. Kamēr princis padzīvojas, kopēja
atkal paguļ; bet tā bija prinča nelaime, šī paguļa. Kāds kupris
tai brīdī nokauj cāli, apslacina ar cāļa asinim prinča drēbes, iz-

ģērbj viņu pliku un pašu nozog, jo viņš zinājis, kāda laime prin-

cim no krusttēva novēlēta. Kopēja atmožas, paķer drēbītes un

vaimanā, ka nejauks zvērs princi apēdis. Ķēniņš sadusmojas ne-

vien uz kopēju, bet arī uz ķēniņieni, ka tādu vaļu kopējai atvēlē-
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jusi. Kopēju tas dusmās liek dārzā dzīvu aprakt un ķēniņieni jūrā
dzelzs tornī ieslēgt. Kupris nu apģērbj princi svešās drēbēs un

izaudzina lielu. Reiz tas paņem princi un iet ar savu sievu pa

garu, garu ceļu. Ceļš lēti nebeidzas un tādēļ kupris princim

prasa: „Kas mums te uz ceļa priekšā nāks?"

„Te naks priekša liela naudas kule. Ar naudu nopirksim pili

un dzīvosim vareni."

Tā arī notiek. Kupris nu dzīvo bez bēdām un iet katru dienu

medīt. Bet uz medībām ejot, tas katrreiz prasa princim: „Nu,

dēliņ, kā man šodien laimēsies?"

„Tet, nevienam tā neies, jums tik laimēsies; jūs nošausit par

visiem; vairāk."

Kādu dienu, kamēr kupris uz medībām', kupra sieva izstāsta

princim, kā ar viņu toreiz noticis. (Kupris sievu loti nelabi tu-

rējis.) Princis, to zināt dabūjis, otrā rītā kupriml saka: „Tēt, šo-

dien jums mežā nemaz nelaimēsies; citi nošaus daudz putnu, bet

jūs neviena."

Kupris sadusmojas uz princi. Viņš pavēl sievai viņu nokaut

un uz pusdienu izvārīt. Sievai prinča loti žēl. Viņa izstāsta kupra

pavēli, bet princis pasmejas un pamāca sievu kupra melno suni

nokaut, lai pusdienā izvārītu. Viņš atkal būšot palīst pagultē.
Sieva tā izdara. Kad kupris suņa galu jau ēd, tad princis izlien no

pagultes un uzsauc: „Se pagultē! paliec tu nu par suni!"

Kupris tūdaļ paliek par melnu plušķi. Otrā dienā princis iet

tēvu apmeklēt un plušķis tam tek līdz. Tēvs sēž pie loga un loti
nobēdājies; viņš princi nepazīst.

«Kāpēc tādi bēdīgi?"

„Jā, atpakaļ gados nikni zvēri manu dēlu saplosījuši un par
to bēdājos."

„Tēt, nebēdājaties, es esmu jūsu dēls. Redzat, šis plušķis
mani nozaga; bet viņa paša sieva man visu izstāstījusi. Plušķi,
paliec par kupri!"

To teicot plušķis 'paliek par kupri. Ķēniņš nu 'izlaiž savu ķē-
niņieni no dzelzs un ieliek tanī kupri. Kupris tur nu smaka,
kamēr nosmaka; bet vecāki ar dēlu dzīvo no jauna loti laimīgi.
Ari kupra sievai iet labi, jo dzīvo savā pilī, kā dzīvojusi.

2. A. 652. V. Zacharska no 47 g. v. A. Mačulskas Silajāņu

pagastā.

Kaidā muižā dzeivuoja vīns boguots muižnīks ar sovu sīvu.

Jī obi beja jau vāci, bet bārnu jīm nabeja. Vīnu reizi muižinīks

soka sovai sīvai: „Mes taidi boguoti, vyss kas mums ir, bet kad

mes nūmiersim, kam tys monts paliks? Nikas pēc myusu nuoves

mvusim napasacīs loba vuorda. Luk, kū es sadūmuoju! Es satai-



16

sīšu vīnu lelu tyßu laužu pūniņai, kuri pēc anyusu nuoves nikod

myusus naaizmierss."

Aiz muižas beja lels pūrs, verstu četrdesmit plots. Muiži-

nīks stuosta sīvai: „Es sataisīšu par itū pūru lelu tvltu, lai laudim

byutu tyvuoks nūbraukt uz pilsātu. Un tai, kai par pūru byus

taids lels ceļš, es gribu sataisīt kaidi četri krūgi, kur celaveiram

byus nakts sāta un jū tur paboruos bez kaidas moksas. Kad kas

brauks par itū tyltu, tys vysod pasacīs pēc myusu nuoves: Mū-

žīga jīm dusēšona!"

„Labi!" pasacīja muižinīka sīva.

Sarunuoja muižinīks un suocja taisīt itū tyltu. Taisīja itū

tyltu vairuok kai divi godi. Kod tylts un četri krūgi beja gotovi,

muižinīks izsyutīja sovu vacū un uztycamū kolpu apsavārtūs un

pasaklausīt, kū runoj lauds, kuri brauc pa itū tyltu. Kolps nū-

braucja pasavārtu un paklausīt, kū runoj lauds. Jau kolps gribēja

braukt uz muižu un pastuostīt muižinīkam, kai ceļā satyka trejus
veirus kuri iizguoja inu krūga, ruuuodami: „Lai Dīvs dūd dabasu

valstību tam cylvākam, kurs sataisīja laudim taidu lobumu!"

Kolps pīguoja pi itim celaveirim tyvuok un suocja ar jīm ru-

nuot. Celaveiri vaicuoja par muižinīku un juo boguotību, taipat

vaicuoja, vai ir muižinīkam bārni. Kolps jīm vysu izstuostīja.

Celaveiri, īdami tuoluok, pasacīja: „Lai jam Dīvs dūd bārnu, lobu

un gudru dālu!"

Ar itim vuordim celaveiri nūguoja sovu ceļu, bet kolps nū-

braucja uz muižu un 'izstuostīja muižnīkiam. ka jis dzierdēja nu

celaveirim lobus vuordus, pēc jū nuoves dabasu valstību, bet par
bārnu nikuo kolps napasacīja.

Pēc ituo puorguoja daudz laika. Muižinīka vacuo sīva palyka

gryuta un dreiži dzemdēja dālu. Kad muižinīca dzemdēja dālu,

itys _pat kolps izjēmja nu šyupula juos bārnu, bet šyupulī īlyka
valnanu. Pajēmja kolps itū bārnu un vīnu moziņu sunīti un nū-

guoja nu miuižnīka dzeivuot tuoli, nikam niikuo napasacīdams.
Kolps īt un nas itū bārnu. It jis pa mežim', pa pūrym — ve-

ras: stuov moziņa ustabiņa. Kolps īguoja tymā ustabiņā un veras,
ka tī nav nikuo. Kolps ar bārnu un mozū sunīti atsasāda atsa-

pyust. Tymā laikā, kad koips sēdēja, atīt vacuo rogona — veras,

ka pi juos ustabiņā sēd vīsi. Rogona suocja vaicuot, nu kurīnes jī,

un koips jai vysu izstuostfia. Rog-ona pīļjēma jūs dzeivuot pi se-

vis. Jī dzeivoj vysi. Puika aug na pa stundem, bet pa minūtēm

un ir cīši gudrs. Kad puorguoja jau treis godi, puika suocja skaitīt

vysaidas gruomotas, bet beja arvīn skumīgs. Tai jī dzeivoj. Jau

puikai īt divpadsmytais gods un jis beja taids gudrs, ka ūtra nikur

nabeja taida pasaulē. Puikai beja izrakstīta lela gruomota, ar

kuru jis taisīja vysaidus breinumus.
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Vīnu reizi puika ar sovu tāvu, kolpu, nūguoja uz pilsātu un

pajēmja leidza sovu gruomotu un tū maziņū sunīti. Ceļā kolps ar

dālu suocja runuot un kolps pīsazvna šovam pījemtajam dālam

vysu, ka jis jū nūzoga muotei nu šyupļa un ka tymā šyuplī pasā-

dynuoja valnānu. Puika vysu itū klausīja, palyka uz kolpa cīši

dusmīgs un dūmoj pats sevī: „Išu es lobuok pi sova tāva un muo-

tes dzeivuotu."

Puika pajēmja sovu gruomotu, puorskaitīja vīnu lyugšonu un

kad pabeidzja sovu lyugšonu, kolps uz reizes palyka par suni un

skrēja puikai pakaļā leidza ar moziņū sunīti. Puika īt uz muižu

pi sovas muotes ar tāvu un suni skrīn jam pakaļ.

Atīt puika uz muižu, kur dzeivoj juo muote un tāvs. Puika

suokumā narunoj, ka jis ir jūs dāls. līt puika ustobā — veras:

sēd vāca vēcina un baroj ar kryutim bārnu. Suoka puika runuot

ar vēcini, vaicuodams, cik bārnam godu. Vēcina jam vysu izstuo-

stīja un pasacīja, ka bāmam jau divpadsmit godu, bet taids, ka ni

cik naaug. „Kaids dzyma, taids ir, brīstnīgi siykts. Jau dreiži jiis
mani beigs pavysam, dīnu un nakti mani zeiž jau divpadsmit

godu."

Dāls vysu itū izzaklausīja, kū runuoja muote, un soka tai:

„Jyus zyniit, es sataisīšu, ka itys bārus augs un vaiiruok zeidīt juo

navajadzēs."

_

Muižinīca ar itū palyka mīrā, bet muižinīka, juo tāva, nabeja
sātā. Dāls pajēmja nu šyupuļa valnānu, puorskaitīja lyugšonu
un kai spēra uz zemes, sataisīja lels veirs, nūtreisēja vysas sīnas-

Valns ar vysu gruomotu pakrita caur zemi un pazuda. Muote

suocja rauduot, ka nav vairuok bārna, bet dāls suocja stuostīt,

ka jis ir jūs dāls, ka jū mozu kolps nūzoga nu šyupuļa, bet šūpulī
īlyka valnānu, kuru muote baruoja divpadsmit godu, un paruodīja
muoiei sunīti, kuru muote uz reizes pazyna. Uz leluo suoa jis
pasacīja vuordu un tys palyka par jūs vacū kolpu. Muote pa-

lyka cīši prīcīga.

Atbraucja tāvs, jam vysu izstuostīja par valnānu un kolpu,

kurs_ beja tīpat muižā. Muižinīks ar sīvu un dālu suocja dzeivuot

kupā, bet kolpam devja struopi: leidz pašai nuovei sēdēt cītumā.

3. A. 652. A. Gari-Juone no 40. g. vecas M. Dortholcas

Dricānu pag.

Vīns nabogs, pa pasauli staiguodams, īguojis pi vīna saimi-

nīka uz nakts muojom. Tamā naktī saiminīcai pīdzamst bārns,
jis gulādams, dzierd, ka aiz durovom runuojas Laime ar engeli.

„Kaidu laimi likt jaunpīdzimušam puisānam!?" vaicoj engels.
„Uz ituo bārna laimes ir upes krosta molā naudas šķiersts.
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Ka jis bvus četrupadsmit godu vacs, varēs tur aizīt, izrakt naudu

un pajemt," atsoka Laime.

Vecs, nūsāklausījis sarunu, nusprīž puiku nuzagt un pats pa-

jemt tū naudas šķierstu, kurs ir upes molā aprokts. Nabogs nikur

tuoli naīt. Kad puisāns paauga, jis nuzug ju un audzynoj. Kad

puisānarn jau beja četrupadsmit godu, jis aizved ju uz upes molu,

līk rakt i pats pīpaleidz. Jī rūk, rūk — luopsta jau atsadur uz

dzelža šķierstim 1
.

Atrūk vīnam šķierstam golu, dataisa važas, kai

vilkt šķierstu nu dūbes uorā, Suoc jī vilkt naudas šķierstu, sa-

sacel auka, suoc ryukt pārkyuns un spārdīt, krusa krist īleldnl go-

bolim. Puika puorsabeidis soka: „Es vairuok navaru pavilkt,
laisšu atpakaļ."

„Nalaid, dēliņ, nalaid naudas šķiersta atpakaļ. Jo tu palaissi,

tod nauda izkriss caur zemi," soka vecs.

Puika vylka, cik spāka, uz augšu šķierstu, zibsnis tai i laistī-

juos ap acim, jis navarēja važu nūturēt un palaidja vaļā. Naudas

šķiersts ryukdams vīn izkrita caur zemi un izraktuo šķiersta
vītā palyka lūti dziļa dūbe.

Redzi, Laime beja nūlāmuse naudu tikai puikam, a vecs gri-

bēja ar puikas paleidzību tū naudu pajemt sev, tamdēļ i navarēja,
ka na večam beja Laime naudu nūvēlējuse.

3. Četri brīnuma amatnieki.

I. A. 653. J. Henniņš no J. Andersona 1885. Sasmaka.

Vienam tēvam bija četri dēli. Kad tie bija izauguši un izsko-

loti, tad viņš visus četrus sūtīja amatu mācīties. Kad tie labu ga-
balu bija kopā gājuši, tad gadījās krustceļš priekšā, kur auga liels

ozols. Visi četri brāļi iedūra savus nažus tai ozolā un norunāja
katrs savu ceļu iet; kūja nazis, pēc gada laika atpakaļ nākot, būs

norūsējis, to tie citi brāli ies meklēt.
Pēc gada laika visi ir klāt, katrs ir izmācījies savu amatu.

Viens par zagli, otrs par gaisaķīķerētāju, trešais par medinieku

un ceturtais par skrodeli. Katrs paņēma savu nazi un gāja uz

mājām.

Tevs nu gribēja redzēt, ko viņa dēli ir iemācījušies. Pie

mājām vītolā bija putnu lizds ar trīs pantiem. Tēvs gaisaķīķerē-
tājam to lika uzķīķerēt, zagļam nozagt un aiznest uz lauku, med-
niekam sašaut, skrodelim sašūt un aiznest tai pašā vietā- Brāļi arī

visu tā izdarīja, kā tēvs bija licis.

Tad gadījās, ka vienam ķēniņam bija viena meita nozagta,
ko bija aiznesis liels ērglis. Tas ķēniņš solīja to meitu tam par
sievu dot, kas viņu uziet. Gaisa ķīķerētājs ķīķerēja ilgu laiku,
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kamēr uzķīķerēja, ka tas ērglis ir tālu aiz jūras, un tur gul lielā

kokā, un tā meita ir viņa mutē. Visi četri brāli steidzas braukt

ar kuģipār jūru uz turieni.. Kad viņi) bija klāt piebraukuši, tad

zaglis gāja un izzaga tam ērglim to meitu no mutes un aiznesa uz

kuģi. Nu tie steidzās braukt, lai ērglis atmodies nepanāktu.

Gaisaķīķerētājs redzēja, ka ērglis drīz panākšot. Necik ilgi ērglis

bija klāt un, uzlaizdamies nospēra vienu kuģa stūri, bet skrodelis

to sašuva uu mednieks nošāva ērgli un tas iekrita jūrā. Tie nu

steidzās ar to kuģi braukt uz mājām. Kad viņi pārbrauca, tad

tūlīt noveda ķēniņam to meitu, par ko viņš loti priecājās. Ķēniņš

nu sacīja, ka vienam viņš dotu savu meitu par sievu, bet kad nu

četri ir to atraduši, kam tad dot, un kam nedot. Tāpēc viņš katram

deva zemes gabalu, kur tie labi dzīvoja.

2. A. 653. Mārtiuš Stārķis Lie lv ardē (Ausekļa atl. raksti).

LP, 303 (134).

Viens tēvs sūta savus piecus dēlus pasaulē, sacīdams: „Eita
katrs savādā amatā iemācīties!"

Labi. Pirmā dienā aiziet vecākais dēls un ceļā satiek vec-

tēvu. Vectēvs jautā: „Kur iesi?"

„Amatā mācīšos!"

„Kādā amatā?"

«Pareģoua amatā!"

„Labi, dēls! ej tad taisni pa šo ceļu; ceļa galā būs mana

māja — tur tu par pareģoni iemācīsies."

Otrā dienā aiziet otrs dēls un satiek vectēvu. Vectēvs jautā:

„Kur iesi?"

„Amatā mācīties!"

„Kādā amatā?"

„Šuvēja amatā!"

„Labi, dēls! ej tad taisni pa šo ceļu; ceļa galā būs mana

māja — tur tu par šūvēju iemācīsies."

Trešā dienā aiziet trešais dēls un satiek vectēvu. Vectēvs

jautā: „Kur iesi?"

„Amatā mācīties!"

„Kādā amatā?"

„Šāvēja amatā!"

„Labi, dēls! ej tad taisni pa šo ceļu; ceļa galā būs mana

māja — tur tu par šāvēju tiksi."

Ceturtā dienā aiziet ceturtais dēls un satiek vectēvu. Vec-

tēvs jautā: „Kur iesi?"

„Amatā!"

„Kādā amatā?"

„Zadzē)u amatā!"
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„Labi, dēls! ej tad taisni pa šo ceļu; ceļa gala bus mana

māja — tur tu par zadzēju iemācīsies."

Piektā dienā aiziet piektais dēls m satiek vectēvu. Vectēvs

jautā: „Kur iesi?"

M
Amatā!"

„Kada amata!"

«Koklētāju amatā!"

„Labi. dēls! ej tad taisni pa šo ceļu; ceļa gala bus mana

māja — tur tu par koklētāju iemācīsies."

Otrā gadā visi dēli pārronas pie 'tēva un nu radīs, ko katrs

māk. Tēvs saka zadzējam: „Ozolā perina svēteļu [stārku] mā-

tīte —
izzodz viņai nemanot visas piecas olas, ka ne padēklis ne-

pālielk!"

Labi, zadzejs sak strādāt un patiesi izzog olas; svetelieuei

ne jausmas, ka tukšu perēkli perina. Nu tēvs paņem galdiņu, no-

liek zagtās olas katrā stūrī, piekto olu galdiņam vidū, un saka:

„Nāču, šāvējs! vai sašausi vienā šāvienā visas piecas?"

Šāvējs vēro, vēro — te uz reizi knaukt: visas piecas pušu.

„Tas labi!" tēvs nopriecājas, „bet vai tu, šuvēj', varēsi sa-

šūt?"

Šuvējs sak strādāt: un lasa un knibinās un šuj un šuj — necik

ilgi : olas veselas.

„Tas labi!" tēvs nopriecājas, „bet tu, pareģoni, saki man, ko

tu labu iespēj?"

„Spēju daudz; bet tagadin redzu, ka tur jūras salā ērglis aiz-

nesis ķēniņa meitu; ja citi brāli brauktu līdz, tad meitu pārve-

stum."

Labi, šie braukšot. Un otrā, trešā dienā meita mājā. (Ceļā
ērglis gan bija uzmācies, bet šāvējs nošāvis; krītot ērglis gan pār-
lauzis kuģim mastu; bet šuvējs sašuvis mastu.)

Bet mājā brāļu starpā izcēlās ķilda: viens gribēja daiļo ķē-

niņa meitu, otrs. Beidzot tēvs izsprieda: „Tā galā netiksit; bet

es teikšu: kas iespēs veselu nakti izgulēties tur dziļajā alā, lāču

migā, tas būs cienīgs tik daiļu meitu apņemt."

Labi, papriekšu izgājās pirmie četri brāli lāču migā ietikt:

bet nekā: lācis rūkdams, plosīdamies tik tik neapslānīja šos. Bei-

dzot raudzīs koklētājs. Aiziet alas tuvumā, sāk koklēt — lācis

jau priecājas; pieies alai itin tuvu — lācis dej un lec; ieies koklē-

dams pašā alā, nosēdīsies migā — lācis kā jērs nogulas koklētā-

jam blakus un klausās un klausās cauru nakti jaukajās skaņās.
No rīta koklētājs pārnāk sveiks un vesels. Tēvs priecājas: „Jums,
dēli, visiem_ vareni amati — tas tiesa! bet, lūk, koklētājs iespēj
vairāk; tādēļ ķēniņa meita pieder viņam."

Un otrā dienā koklētājs nosvinēja kāzas.
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3. A. 653. Skolniece A. Oše no Līdeka Lubānas Briežu-

dārzā.

Vienam tēvam bijuši četri dēli, un tēvs aizsūtījis tas pasaulē

laimd meklēt. Visi četri gājuši līdz krustcelēm kopā, tad izšķīru-

šies un norunājuši atkal pēc četriem gadiem tai pašā vietā sa-

tikties.

Pagājuši četri gadi un atkal visi dēli sanākuši kopā. Tēvs

gribējis zināt, par ko katrs dēls izmācījies. Viens dēls teicis:

„Es esmu pētnieks."
Otrs sacījis: „Es esmu kārtīgs zaglis."
Trešais: „Es mednieks."

Bet ceturtais teicis: „Es labākais skroderis."

Tēvs gribējis savu dēlu mākslu izmēģināt. Viņš teicis pēt-

niekam: „Pie manas mājas ir liels koks. Kokā sēd liels ērglis un

perē. Tu izpēti, cik olu ērglis perē." Pētnieks arī izpētījis un

teicis: „Četras."

Tēvs pavēlējis zaglim olas nonest, tā ka ērglis nemaz nejūt.

Zaglis arī nonesis. Tēvs uzlicis olas uz katra galda stūra un pa-

vēlējis medniekam olas sašaut, tā ka lode neaizķer mazos ērglē-

nus, kuri jau olās bijuši attīstījušies. Mednieks sašāvis. Tagad
tēvs licis skroderim olas sašūt un tas arī sašuvis, un zaglis atkal

olas uznesis atpakaļ.

Tagad visi četri dēli gājuši kopā laimi meklēt. Gājuši, gā-

juši — nonākuši pie kādas pils, kur pašreiz bijušas viesības. Ķē-

niņam bijusi nozagta meita un viņš sapulcinājis visus valsts iedzī-

votājus un licis meitu meklēt. Kurš meitu atradīšot, tam1 došot to

par sievu un pusi no ķēniņa valsts. Arī četri tēva dēli tikuši uz-

ņemti kā viesi. Brāli griezušies pie ķēniņa sacīdami: „Augstais

ķēniņ, mēs jūsu princesi dabūsim."

Ķēniņš par to bijis loti priecīgs un sūtījis meklēt. Dēli gājuši,

gājuši par trejdeviņiem kalniem un trejdeviņām lejām. Pētnieks

izpētījis, ka ķēniņa meita guļot jūras dibenā, milzis viņu apsar-

gājot.

Tagad viņi sēdušies kuģī un braukuši turp. Zaglis nolīdis

jūras dibenā un nozadzis princesi, milzim neredzot, uznesis uz

kuģa un viņi laimīgi braukuši mājā. Bet milzis drīz pamanījis
lielo zādzību, dzinies tiem pakal un panācis ar. Nu cēlusies liela

kauja, kur beidzot milzis ticis uzvārēts, bet krītot sadauzījis ga-
balos lielo kuģi. Skroderis uz ātru roku sašuvis kuģi un tā viņi

laimīgi pārbraukuši mājās.
Ķēniņš prasījis pētniekam: „Ko tu darīji?"
Pētnieks atbildējis: „Es izpētīju, kur atrodas princese."
Pēc tam viņš prasījis zaglim: „Ko tu izdarīji?"

„Es princesi nozagu."
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„Un tu medniek?"

„Es visvairāk cīnījos ar milzi."

„Bet tu skroder?"

„Es visus izglābu, es sašuvu kuģi."

Kēninš, to dzirdēdams, nedeva meitu nevienam, bet pusi no

savas valsts atdeva par visiem četriem. Brāli nema sev sievas

un dzīvo laimīgi vēl šodien.

4. Trīs brīnuma dakteŗi.

1. A. 660. H. Skujina, A neirs Ziemelis, no 72 gadi vecā

Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Reiz vienc kungs izskolāš trīs nabaga puikas par gudrim dak-

terim. Ka nu šie atnākuši pie kunga pateikties par izskolāšanu.

ta kungs prasīs katram, ko šis varot. Nu pirmais sacīš tā: „Es

varu cilvēkam ielikt cūkas sirdi."

Otrs akai sacīš tā: „Es varu cilvēkam kaķa acis ielikt."

Bet trešais sacīs tā: „Es varu otram zagļa roku pielikt."
„Nu, labi!" sacīš kungs, „ka tā, lai ta rādot, ko šie katrs

varot."

Nu kungs sarīkoš visu, kā vaiga, un sacīš, ka trīsu dienu laika

visam vajagot būt gatavam. Ka nu pagāšas trīs dienas, ta kungs
akai visus trīs saucis pie sevis un šie veduši otrus trīs līdza. Nu

kungs nolicis vienā kaktā vecu sapelēšu maizi un tas, kam tā

cūkas sirds bīsi ielikta, tūlī sācis ostīties un sacīš: „Kā vie es vecu

maizi redzu, tā man tūlī gribis ēst."

Ta nu kungs aiztaisīš visus logus, lei istabā paliek tumsa, un

palaidis žurku vaļā. Tūlī tas, kam kaķa acis bīšas, sacīš: „Es tumsā

labāki redzu!" un vienā rāvienā noķēris žurku.
Nu kungs nolicis naudas maku un tas trešais, kam tā zagļa

roka bīsi daiiikta. tūlī igrasījiies tūlāku un sacīš: „Es visu no otra

gribu nemt."

Nu kungs redzēš gan, ka šie var, ko solīši, visus bagātīgi ap-

dāvinās un atlaidis ar godu.

2. A. 660. L. P. Džūkstē - Piena vā. LP, I, 85, 54.

Trīs amata zelli iet Jierēt un grib kādā krogā pārgulēt; bet
šis krogs bijis slepkavu krogs. Krodzeniece ieved zellus kādā

sanukambarī un saka, ka krodzinieks gan neesot mājā, bet drīzi

pārnākšot. Krodzeniecei ir viena vienīga meita. Šai zelli iežē-
lojas, jo viņa labi zin, ka naktī tēvs ar citiem slepkavām pārnāks
un zellus nokaus. Meitene slepeni izilaiž zellus pa logu un pie-
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saka, lai tik ejot pa nakti tālāk, jo slepkavas mēdzot kādu reiz

ir suņus pakal laist. Bēgli bēg čakli, bet tumsā ieklūp tai bedrē,

kur slepkavas nokautos iegrūž. Bedre loti dziļa. Kamēr šie domā

ārā rāpties, slepkavas jau nāk. Zelli nokrīt garšļaukus un pa-

slēpjas, cik nu prazdami. Slepkavas iegrūž trīs nokautos bedrē

un iet atpakaļ. Bet viens gabaliņu gājis, iesaucas: „Man likās,

ka bedrē spožs gredzens paspīdēja. Jāiet atpakaļ raudzīt."

Šis, kam gredzens pirkstā, trīc no bailēm. Viņš ātri novelk

gredzenu uz pirksta galu, lai slepkava ātrāki nomauktu uu tad

gul, kā miris. Slepkava nomauc gredzenu un saka uz citiem

biedriem: „Tam pirksts jaunopuvis; gredzens pats nonāca?"

Pēc laiciņa zelli izkāpj no bedres un aiziet uz citu krogu gulēt.

Krodzeniece labprāt šiem dotu arī nakts mājas, bet saka: „Mans

vīrs nav nemaz tādas labas sievas pelnījis, kā es, jo viņš loti pikts

cilvēks; nedrīkstu jums ne drānas lupatiņa dot, kur uzgulties."
_

Zelli arī negrib drānas, bet pārtiek, pārgul tāpat uz garkūlu

salmiem. Otrā rītā zelli noiet uz kādu muižu, kur satiek pašu

kungu; viņi lūdzas kungam brokastu. Kungs saka: „Labprāt
jums dotu, ja man mīlīgāka sieva būtu — nedrīkstu."

,y
Kāda tad jūsu cienīgā īsti ir?" zelli jautā.

„Kāda ir? Katru dienu ģērbjas citādākās drānās un katru

dienu izbrauc vizināties, bet mani nekad līdzi neņem. Pat pie

galda neēdam reizā!"

„Nu, gan redzēsit — rītu tā būs citādāka." Zelli aiziet un

norunā naktī pārmainīt labās krodzinieces dvēseli ar niknās cie-

nīgas mātes dvēseli, lai tādā vīzē niknais ar nikno un lēnais ar

lēno savienotos. Tā notiek. No rīta istabas meita ieiet prasīt,
kādas drānas cienīgā šodien vēloties.

„Tās pašas vakarējās!" cienīgā atbild.
Meita brīnās: „Kas tas?" Sulainis ienes brokastu cienīgajai

vienai pašai, kā arvienu; bet cienīgā prasa: JKādēl nenēsāt arī

kungam?"

Sulainis brīnās: „Kas tas?" Ap pusdienu ienāk kučieris pra-

sīt, kādus zirgus šodien jūgšot.
„Tos pašus vakarējos, bet jūdz tā, ka kungs arī var līdz

braukt!"

Kučieris iziet un brīnās: „Kas tas?" Drīzi zirgi iejūgti un

kungs ar cienīgo māti laiž, ka derkšķ vien gar to krogu, kur cie-

nīgās mātes dvēsele atmainīta. Līdz ko krogam klāt, te krodze-

niece ārā, zirgiem priekšā un sauc: „Mans kungs, mani zirgi! mans

kungs, mani žirgti!"
Krodzenieks izskrien ar rungu pakal un dzen atpakaļ, sacī-

dams: „Nu tu skriesi cilvēkus riet un drāti vērpt nemāki!" Viņš
iedzen to ar rungu istabā. Trešā rītā zelli aiziet uz muižu un ap-

prasās kungam, kāda cienīgā.
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„Mana cienīga tik laba un mīla, ka es nemaz nezinu."

Kungs apdāvina zellus par to labumu bagātīgi.

Piezīme. Ši gan ir cita pasaka, bet trīs zelli tomēr atgādina trīs dak-

terus, tāpat cilvēku pārmainīšana ir abās pasakās līdzīga. P. S.

5. Vīrs, kas pārvēršas par putnu un zivi.

L A. 665. Skolnieks V. Kigulis 1892. g. Blomes skola.

V. Maldoņakr.

Vienam rāmniekam [prāmniekam] bijuši trīs dēli: divi gudri,

viens dums. Tēvs katru gadu ieņēmis daudz naudas no braucē-

jiem' un vienādi solījies taisīt tiltu pār upi, bet neuztaisījis. Tā

nu viņam danācis mirstamais laiks, bet viņš ilgi mocījies un neva-

rējis nomirt. Tad viņš sasaucis savus dēlus un sacījis: „Dabūniet

būvmaņus, kas uztaisītu manu apsolīto tiltu! Nauda ir paslēpta

klētī apcirknī un ar to viņiem aizmaksājiet!"
Kad tilts bijis uztaisīts, tad tēvs miris, bet mirdams vēl pie-

sacījis dēliem, lai tie trīs naktis tiltu sargājot. Tur nākšot viens

vecītis un prasīšot, ko šie labāk gribot: vai naudu», vai laimi. Lai

šie prasot labāk laimi.

Pirmo nakti bijis jāiet vecākajam dēlam' sargāt tiltu, bet tas

nav 'gribējis iet un stelilēijis dumo brāli, piekodinādams, lai bez

naudas mājā nenākot; ja šis nākšot bez naudas, tad izdzīšot no

mājas. Dumais arī aizgājis un sargājis tiltu. Pie viņa dagājis
viens vecītis un prasījis: „Ko tu labāk ņemsi: vai naudu, vai

laimi?"

Dumais atteicis: „Ņemšu labāk naudu."

Vecītis viņam iedevis daudz naudas un šis visu naudu aiznesis

vecākajam brālam.
Otru nakti bijis jāiet vidējam brālam sargāt tiltu, bet tas arī

nav_gājisL
stellējis atkal dumo un piesacījis: „Kā tu bez naudas

mājā nenāc! Ja tev nebūs naudas, tad 'tevi nosiitīSita."

Dumais arī aizgājis un sargājis tāpat, kā pirmo nakti. Danā-

cis atkal tas pats vecītis un sacījis: „Ko labāk gribi: naudu, vai

laimi?"
Dumais atteicis: „Ņemšu labāk naudu."

Vecītis viņam arī iedevis naudu un dumais to aiznesis vidējam
brālam.

Trešo nakti bijis jāiet dumajam pašam tiltu sargāt, šis nu

arī aizgājis un dzīvojis pie tilita. Danācis pie viņa vecītis un atkal

prasījis: „Ko tu labāk ņemsi: naudu, vai laimi?"

Dumais apdomājies un sacījis: „Labāk ņemšu laimi."

Tad vecītis prasījis: „Par ko tu vēlētos palikt?"
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Viņš atbildējis: „Es vēlētos, ka varētu pārvērsties par ba-

lodi, līdaku un zaķi."

To viņš sacījis, pats sevī domādams: „Ko man būs darīt?

Uz māju es nevaru iet, jo brāli mani neierauga."
Vecītis arī apsolījis, ka viņš varēšot to visu izdarīt. Dumais

nu palicis par zaķi, sācis skriet pa laukiem, vakarā daskrējis pie
viena kroga un palicis atkal par cilvēku. Viņš iegājis krogā un

prasījis krodzeniekam darbu. Krodzenieks sacījis: „Pārguli pa

nakti, tad rītā varbūt došu darbu."

Dumais uzlīdis uz krāsnsaugšas un apgulies. Pusnaktī kro-

dzeniekam atbraucis negaidīts viesis, kas bijis pats zemes ķēniņš.

Ķēniņš prasīiis krodzeniekam: „Vai tu nevarētu iet manā vietā

karot?"

Krodzenieks atbildējis: „Es gan nevaru iet, jo man paliek
sieva ar maziem bērniem mājā. Bet vakarā še atnāca viens

skaists jauns cilvēks un prasīja darbu. Varbūt, ka tas gribētu

jums pakalpot."
Ķēniņš prasījis tālāk: „Kur viņš ir, tas smukais cilvēks?"

Krodzinieks piecēlis jauni) puisi un ieved to iekšā. Ķēniņš
tam prasījis: „Vai tu nevarētu nākt man līdza uz karu?"

Puisis atbildējis: „Varu gan iet līdza."

Ķēniņš iedevis puišam savas kara drēbes un nu aizbraukuši

uz karalauku. Tuir ķēniņš atcerējies, ka aizmirsis mājā tēva

zobiņu. Tēvs mirdams bija viņam atstājis savu zobiņu un sacījis:
„Mīlais dēls! Ja tev ir jāiet karā, tad ņem arvien šo zobiņu līdza,
jo tad tu visur uzvarēsi."

Ķēniņš nu prasījis savam staļļa puišam: „Vai tev nav tāda

atra zirga, ar ko pēc div dienām varētu atvest manu zobiņu?"

Staļļa puisis atbildējis: „Tik ātra zirga mums nav."

Ķēniņš palicis ļoti bēdīgs un ko darīt. Smukais

puisis nu sacījis ķēniņam: „Kam jūs tā bēdājaties? Stellējiet
mani uz savu pili, es pēc div dienām atnezīšu jūsu zobiņu."

Ķēniņš gan pabrīnējies, kā šis to izdarīšot, bet tomēr noticējis
puišam un palicis atkal priecīgs. Tad viņš norakstījis vienu zī-

mīti, iedevis to puišam un sacījis: „Ja tu man pēc div dienām

atnezīsi zobiņu, tad dabūsi manu meitu par sievu un pusi manas

zemes.
"

Puisis saņēmis zīmīti, izgājis ārā, palicis par zaķi un tik sācis

skriet. Kā nonācis pie ūdens, tā pārvērties par līdaku un pār-

peldējis. Pie ķēniņa pils viņš palicis par balodi, dalaidies pie pils
loga un sācis ar knāpi klabināt. Ķēniņa meita to dzirdējusi', at-

vērusi logu un balodis ielaidies iekšā. Viņa sacījusi: „Ak, tu, manu

balodīti, tu nu gan neesi dabūjis ēst."

Balodis iedevis ķēniņa meitai tēva rakstīto zīmīti un viņa to

izlasījusi. Balodis pa to laiku aizlaidies aiz gardiņiem un palicis
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atkal par cilvēku. Ķēniņa meitai ļoti paticis smukais puisis, viņa

tam tūliņ iedevusi tēva zobiņu un vēl iedāvinājusi savu zelta

gredzenu par piemiņu. No šā viņa prasījusi trīs baloža spalviņas

par piemiņu, šis tās arī iedevis un viņa tās ielikusi savā skapī.

Pēc atvadīšanās balodis izlaidies pa logu ārā un aizlaidies

projām. Nonācis pie ūdens, viņš palicis par līdaku un pārpeldējis

pāri. Pēdīgi nācis liels lauks, kur viņš pārvērties par zaķi uti

skrējis tālāku- Vakarā viņš jau daskrējis pie otras ķēniņa pils

kara lauka tuvumā, bet nevarējis vairs tikt iekša, jo vārti bijuši

aizslēgti. Viņš iegājis pie stalla puiša un tas sacījis: „Parguli

tepat pa nakti, tad rītā varēsi iet pie ķēniņa."
Nekā ļauna nedomādams, jaunais puisis bijis arī miera. Bet

kā viņš aizmidzis, tā stalla puisis viņu nokāvis, izmetis pa logu

stallī un iekāsis mēslos. Rītā stalla puisis pats nodevis ķēniņam
atnesto zobiņu, bet ķēniņš brīnēdamies prasījis: „Kur tad tas

puisis palicis, kas man solījās zobiņu atnest?"

Stalla puisis atbildējis: „Ko nu tas, tāds dums, zina?"

Ķēniņš arī noticējis, iedevis stalla puišam savas kara drēbes

un tas aizgājis uz karu, kur viņš drīz vien uzkarojis svešo ķēniņu.
Pēc tāda laimīga kara ķēniņš bijis loti priecīgs, paņēmis savu

stalla puisi un aizbraucis uz māju. Stalla puisis atkal gādājis, lai

drīzāk tiktu kāzas vīkštas. Arī pats ķēniņš bijis ar to mierā un

uzaicinājis uz meitas kāzām kādus sešdesmit labus mūzikantus.

Pa to laiku pie nosistā puiša stallī danācis tas pats vecītis,

kas nakti gājis pār jauno tiltu, un uzsaucis tam: „Ko tu te guli?
Celies augšā!"

Nosistais puisis arī tūliņ piecēlies un nevarējis saprast, kas

ar viņu noticis. Vecītis tam1 visu izstāstījis, iedevis trīs stabulītes

un tad vēl pamācījis: „Steidzies nu tūliņ uz ķēniņa pili, kur stalla

puisis jau kāzas vīkš. Papriekšu tu paej apakš tā kuplā koka, kas

stāv pie pils durvim. Kad mūzikanti 1 sāk spēlēt, tad tu pūt ar

pirmo stabulīti un tiem tūliņ mūzika sajuks. Tad nāks ķēniņa su-

lainis tev pakal, bet tu vēl neej iekšā. Kad mūzikanti atkal sāk

spēlēt, tad papūt ar otru stabulīti un viņiem atkal spēlēšana sa-

juks. Nu nāks ķēniņa meita tevi iekšā aicināt, bet tu neej, palūdz
tikai ūdeni nodzerties un ūdens glāzē iemet viņas zelta gredzenu.
Mūzikanti sāks trešo reizi spēlēt un nu tu pūt ar trešo stabulīti.
Pecak nāks pats ķēniņš tev pretī un ar viņu tu ej pilī iekšā!"

Visu to izstāstījis, vecītis aizgājis projām, bet jaunais puisis
pārvērties par zaķi, līdaku un balodi un drīz vien nonācis pie ķē-

niņa pils. Tur viņš nostājies apakš kuplā koka, un kad mūzikanti
sākuši spelet, uzpūtis ar savu stabulīti un mūzika tūliņ sajukusi.
Iznācis ķēniņa sulainis no pils, aicinājis to iekšā, bet viņš negājis.
Muzikanti sākuši otrreiz spēlēt, viņš uzpūtis ar otru stabulīti un:

spēlēšana atkal sajukusi. To redzējusi ari ķēniņa meita, gājusi
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aicināt pūtēju iekšā, bet šis «tikai palūdzis ūdeni nodzerties un viņa

arī iznesusi tam glāzi ūdens. Izdzēris ūdeni, pūtējs iemetis glazē

viņas gredzenu. Ķēniņa meita, savu gredzenu redzēdama, tūliņ

pazinusi jauno puisi un bijusi loti priecīga. Atgriezusies pilī pie

ķēniņa, viņa tam visu izstāstījusi un pasacījusi: „Stalla puisis nav

tas vīrs, kas toreiz nāca pēc zobiņa. Tas bija tas pūtējs, kas stāv

ārā apakš koka."

Vecais ķēniņš turpretī nemaz negribēja ticēt, ko viņa meita

stāstīja. Mūzikanti jau trešo reizi sāka spēlēt, kad pūtējs atkal

uzpūta ar trešo stabulīti un sajauca viņu mūziku. Tad pats ķēniņš

izgāja ārā, aicināja svešo pūtēju iekšā un tas nu arī gāja ķēniņam

līdza. Ķēniņa meita žēlojās, ka stalla puisis esot tikai blēdis, kas

tēvu pievīlis. Šis pūtējs esot atlaidies par balodi un aiznesis tēvam

zobiņu. Viņš esot vēl atstājis šai trīs baloža spalviņas par pie-

miņu. Bet ķēniņš nemaz neticējis, ka cilvēks varot par balodi

palikt. Pūtējs pa to laiku aizgājis aiz gardiņiem, palicis par ba-

lodi, uzlaidies uz galda un sacījis: „Atnes man tās trīs spalviņas,
man tās ir vajadzīgas!"

Ķēniņa meita arī atnesusi tās trīs spalviņas un tās tūliņ pie-
augušas atkal baložam klāt. Tad pūtējs izstāstījis, ka stalla puisis

esot viņu sakāvis, bet šis esot izārstējies un atnācis šeit uz

kāzām.

Visu to_ dzirdēdams un redzēdams, ķēniņš arī sapratis, ka

viņš ticis manīts, un licis tūliņ nogalināt blēdīgo stalla puisi. Bet

savam uzticamam puišam viņš atdevis savu meitu par sievu un

nu visi dzīvājuši laimīgi.

2. A. 665. No Marijas Romaņenko, dz. 1794. g. Ludzas ap-

riņķa Stigl) ov a s draudzē. W. Weryho, Podania, Lotew-

skie, Warszawa 1892, 101 (12).

Nabaga puisēns staigāja pa pasauli übagodams. Kādu reizi

viņš bija iegājis pie tirgotāja, kam tas bija loti iepaticies, un viņš
teica savai sievai: „Mums bērnu nav, pieņemsim šo bārenīti; viņš
mums palīdzēs un pakalpos."

j,,Vai paliksi pie rniums_?" tirgotājs jautā puisēnam. „un vai
gribēsi but par delu un mus saukt par saviem vecākiem?"

«Tētīt un māmiņ, es kalpošu jums uzticīgi un tirgošos kā jūsu
īstais dels."

Tā viņiem no šī laika klājās labi tirdzniecībā un viņu veikals

arvienu bija pārpildīts.

„Labi, ka mēs pieņēmām šo bārenīti; pateicoties viņa laimei,
tagad nopelnam vairāk par vienu dienu, nekā priekš tam par
nedēlu."
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Puisēnam jau bija divdesmit gadu. Un kad tirgotājam tirgo-

šanās klājās sliktāki, viņi_runāja: „Droši vien puisēns mūs apzog}

varbūt ir nodomājis precēties un no mums aizbēgt."

Puisēns izzinājis, ka viņu tura aizdomās, zvērēja, ka viņš

nekā neņemot. Kādu reizi puisēnam parādījās sapnī vecītis, kas

itkā pie viņa sērsdams, teica: „Tev rītu jāaiziet no šejienes projām

aizejot palūdz tirgotāja kundzi, lai tev ceļam kaut ko olas lie-

lumā izceptu. Ja viņi tevi gribētu paturēt, tad pasaki, ka patu-

rot viņi tikai zaudētu."

Tirgotāja sieva izcepa pīrāgu, un visi nosēdušies pie galda

ēda, bet puisēns, gribēdams aiziet, lūdza no vecākiem viņu svē-

tību. Vecāki sāka raudāt, un tirgotājs sacīja puisēnam: „Ej alus

pagrabā, tur tu atradīsi divpadsmit muciņas ar zeltu; vienu no

tām ņem sev līdza!"

Bet pa to laiku tirgotājs pavēlēja vienu muciņu piepildīt ar

smiltim un nolikt to turpat pie ieejas. Puisēns, ienācis alus pa-

grabā, sacīja tirgotājam: „Es, tēt, negribu izvēlēties, lai tad pati

pirmā muciņa būtu mana."

Ar auklām piestiprinājis mucu pie pleciem, puisēns atsveici-

nājās un devās ceļā. Ejot pa ceļu, redz vecu baznīcu ar izsistiem

logiem un saka: „Ak, Dievs, kāpēc lai nesu šo grūtumu, labāk at-

stāšu šo mucu šai baznīcā. Kad baznīckungs to atradīs, tad vai

nu izlabos šo veco baznīcu, vai arī izdalīs zeltu nabagiem."

Noņēmis no muguras mucu un izsitis tai. dibenu, ieraudzīja
iekšā smiltis. „Ak, Dieviņ, es tur neesmu vainīgs. Tevi ir pie-

krāpis tirgotājs! Ko lai daru? Vai lai izkaisu šīs smiltis baznīcā,
kur varētu labāki nomesties ceļos?"

Izkaisījis tās smiltis baznīcā un apkārt ap viņu, un drusciņ

paņēmis sev līdza kabatā, viņš atkal aizgāja savu ceļu.
Ejot tālāk, dzird balsi: „Kas Dievam tic un visiem viņa svē-

tajiem, lai mani izglābj!"
Puisēns, domādams, ka plēsīgi zvēri tur kādu apdraud, pie-

iet pie vienas egles, redz tanī čūsku sadegam.
«Izglāb mani!"

„Ja es zinātu, ka tu mani aicināji palīgā, tad es gan nebūtu

nogājis no ceļa sāņis."
„Brālīt, izglāb!"

„Ka tad lai tevi glābju?"

„K_abatā tev ir smiltis, uzber tās uz egles, uguns nodzisīs uu

es nonākšu zemē."

Puisēns paklausīja un uguns nodziest, bet čūska aptinas vi-

ņam ap kaklu

„Tu, ļaunā čūska! Ja es būtu zinājis, ka tu gribi mani no-

žņaugt, es gan nekad nebūtu tevi glābis."
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Viņš gribēja iet tālāk pa kreisi, bet čūska viņu piespieda iet

pa labi. Aizgāja pa labi. Cels bija gluži labs. Izgājuši no meža,

viņi ieraudzīja skaistu pili, visu no zelta un sidraba. „Man jau
ēst gribas," teica puisēns, «aiziešu pilī, varbūt kāds mani pa-

ēdinās."

leiet pilī, uzreiz jut, ka čūska no kakla nozudusi. Pilī nav

neviena cilvēka, galds apkrauts ar ēdieniem, tuvojas vakars.

«Paedīšu," viņš teica, «pargulešu pa nakti un iešu atkal tā-

lāk; kabatās līdza gan nekā neņemšu."

Paēdis un pateicies Dievam, viņš iegāja otrā istabā, kur at-

rada ar zīdu apklātu gultu. Viņš domā, ka šī gulta nav viņam

taisīta, un nogulstas uz grīdas, bet matracis izlec no gultas un no-

krīt uz grīdas.

„Ja nu gulta ir man taisīta, tad lai matracis labāk atkal at-

griežas gultā." Matracis tūliņ ierodas gultā, kur nu viņš mierīgi

pārgulēja pa nakti.

Rītā piecēlies, viņš ieiet otrā istabā un atrod tur vienu galdu,

kas ir apklāts ar visādiem dārgiem ēdieniem, kā kādā karaļa pilī.

Paēdis, viņš saka: «Pateicos Tev, Dieviņ, par pusdienu! Pateik-

tos arī saimniekiem, ja viņi šeit būtu!"

Uzreiz ieskrien karaļmeita un saka: «Tu esi izglābis mani,

tagad izglāb arī manus brāļus. Viens no tiem ir par egli, otrs par

zivi, trešais par ērgli. Še tev būs zelta šķīvītis, spieķītis un vē-

stule. Kad izdzirdēsi koka čīkstēšanu, neej tuvu, jo tas var tevi

nosist, bet pacel augšā roku ar vēstuli, un koks vairs nečīkstēs,
nekustinās zarus, un tu mierīgi aiziesi garām."

let puisēns un dzird koku čīkstam un zarus lokām. Viņš pa-

cel uz augšu roku ar vēstuli, koks noklus. Tas paņēma vēstuli,

bet tās vietā iedeva puisēnam divus egles zariņus. Puisēns, izgā-

jis no meža, ierauga vēl skaistāku pili nekā iepriekšējo. Jau tu-

vojas vakars, puisēns bija izsalcis un gribēja atpūsties. legājis

pirmajā pils istabā, atrod tur galdu, klātu ar dārgiem ēdieniem,

pēc karaļu parašas. Paēdis, viņš pateicās Dievam un iegāja otrā

istabā, kur atradās gulta, un tur viņš pārgulēja pa nakti. Rītā

paēdis un pateicies Dievam, puisēns gribēja aiziet, bet te uzreiz

pilī ienāk jauns karaļdēls un saka: „Pateicas tev, brālīt, par to, ka

esi izglābis mani un manu māsu!"

„Kā tad nu gan es tevi izglābu?"

„Tu iedevi man vēstuli un es paliku par karaļdēlu. Še tev

būs šķīvītis ar sidrabu un vēstule. Paņēmis to no manis, aizej pie

jūras, kad izdzirdēsi ūdens šļakstēšanu, pacel augšā šo vēstuli,
citādi ūdens tevi aplies. Ja tu ceļā sastaptu laupītājus, tad šeit tev

būs divi egles zariņi, kurus paņem padusēs, tad tu pārvērtīsies par

koku,"
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Jūrai tuvojoties, puisēns dzird ūdens šļakstēšanu, un izstiepj

roku ar vēstuli. Vējš to viņam izrauj no rokām un aiznes ūdenī

vienai zivij. Puisēns, iedams tālāk, ierauga vēl skaļstāku pili,

nekā iepriekšējās. — Pirmā istabā viņš atkal atrod ēdienus _un
dzērienus. Paēdis, viņš ieiet otrā istabā, redz tur gultu, kura pār-

gul pa nakti. Rītā viņš taisās aiziet projām, bet te viņam_pienāk
klāt jauns un daiļš karaļdēls un saka: „Es pateicos tev, brālīt, par

to, ka esi izglābis manu māsu, kas bija par čūsku, manu brāli, kas

bija par egli, un mani, kas bija par zivi. Saņem no manis sidraba

šķīvi un zivs zvīņus; ja tev ceļā būs kāda jūra, paliec padusē zvī-

ņus un tu pārvērtīsies par zivi un pārpeldēsi jūrai pāri. Ceļā re-

dzēsi vienu ērgli uz vārtiem sēdam un sitamies ar asinim aptrai-

pītiem spārniem. Tas ir mans brālis. Pamāte mūs visus ir no-

būrusi. Šeit tev būs vēstule, kuru tu viņam parādi no tālienes,

jo citādi viņš tevi ar spārniem nositīs."

Tālāku aizgājis, puisēns dzird vārtus čīkstam un redz uz tiem

ērgli sēdam. Viņš pacel augšā vēstuli un parāda to, vējš izrauj
to viņam no rokām un aiznes ērglim. Ērglis nozūd un nu vārti

paliek klusu.

Puisēns ieiet pilī, un atrod tur ēdienus un dzērienus. Paēdis

un padzēris, viņš ieiet otrā istabā, bet tur neatradis gultas, dodas

trešā istaba, tomēr arī tur nav nekādas gultas. Tad viņš atkal

atgriezās iepriekšējā istabā, paklāja savas drēbes, pārgulēja pa

nakti.

Rīta_ nomazgājies un apģērbies, ienāca pirmajā istabā, kur

atrada tadu pašu apklātu galdu kā vakar. Paēdis viņš sacīja:
«Es pateicos Dievam; pateiktos arī saimniekiem, bet šeit ne-

viena nav."

Turpat ierodas skaists karaļdēls uu saka: «Pateicos tev,
brālīt, par to, ka esi izglābis manu māsu, brāļus un mani, kas biju
par ērgli. Raugi, patjīdz šim man elkoņi ir asinīs. Paņem šīs
spalvas no maniem spārniem! Ja tu tās paliksi padusē, tad pār-
vērtīsies par_ putnu. Skrej taisni pie karaļa, tur spalvas no pa-
duses paglabā, un tad tu izskatīsies par skaistu jaunekli. Karalis
taisās uz karu un meklē kalpotāju- lestājies pie viņa dienestā!"

Puisēns iedeva karaļdēlam lakatiņu, sacīdams: «Ja no šī la-
katiņa teces asinis, tad tas bus par zīmi, ka esmu nosists."

Puisēns palika par ērgli uu aizskrēja. leskrējis karaļa pilī,
nolaidās uz grīdas un pārvērtas par jaunekli.

«Karali, es meklēju dienastu."

Karalis viņu apkampa, nobučoja un pieņēma dienestā. Pēc
kada laika karalis devas kara, paņemdams līdza arī savu kalpu.
Pec trim menešiern kara gājiena, karalis pamanīja, ka savas bru-
ņas esot maja atstājis. Viņš lūdz savus ģenerālus, lai viņi, triju
dienu laikā atvestu viņam bruņas. Kas to izpildīšot, tam karalis
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apsolīja pusi no savas karaļvalsts un savu meitu par sievu. Ne-

viens tāds neatradās, kas to varētu izpildīt. Tad karalis lūdz savu

kalpotāju, kas arī patiešām apsola triju dienu laikā atnest viņam

vajadzīgās bruņas. Paņēmis kādu nomērējušu ķēvīti, viņš aiz-

jāja ; bet ģenerāli par to tikai pasmējās. Pagājis garām (kara trans-

portam, kad viņu jau vairs nevarēja neviens saredzēt, tad viņš

palaida ķēvīti vaļā, pārvērtās pats par putnu un aizlaidās uz

karaļa pili.
Pilī pie loga stāvēja karaļmeita un gauži raudāja par to, ka

tēvs esot bruņas aizmirsis mājās. Ērglis, noplivinājis spārnus gar

karaļmeitas degunu, nolaidās pilī uz grīdas un pārvērtās par staltu

jaunekli.

„Kā tad tu še -tiki?" jautāja karaļmeita.

«Atlaidos šurp' par ērgli. Ja vēlies, tad tev parādīšu arī citus

savus māklus. Liec atnest šurp vannu ar ūdeni!"

Karaļa pilī bija daudz viesu, lai karaļmeitai nebūtu garš laiks.

Jauneklis, visiem redzot, palika padusē egles zarus un pārvērtās

par egles koku, par ko visi smējās un arī karaļmeita tapa jautra.
Kad atnesa vannu un ūdeni, egle pārvērtās par jaunekli, jauneklis
atkal par zivi un ielēca ūdenī. Pēc tam izņēmis no paduses zivs

zvīņus, pārvērtās atkal par jaunekli.

„Es tev, karaliene, parādfšu vēl vienu mākld, tikai sameklē

tēva bruņas!"

Tad, pārvērties par ērgli, viņš iesāka sist ar spārniem viesiem

par galvām, kas karaļmeitai sacēla smieklus. Atkal pārvērties

par staltu jaunekli, viņš sacīja: „Karalis solījās atdot tevi par sievu

tam, kas viņam1 atvedīšot bruņas."

„Es būšu tava, ja tēvs tā vēlās."

„Paņem no manis šo kūju. Ja es mirtu, tad tevi neviens

par to neprasīs, bet ja palikšu dzīvs, tad atbraukšu un prasīšu šo

kūju. Tad lūdz arī tu, lai tev parāda redzētos māklus, no kuriem
tu mani pazīsi."

Karaliene pārplēsa zīda lakatiņu uz pusēm un iedeva viņam
vienu pusi; tad viņa pārlauza savu gredzenu un arī pusi iedeva

viņam. Pēc tam jauneklis paņēma karaļa bruņas, atvadījās no

karaļmeitas, pārvērtās par ērgli un aizlaidās. Karaliene skatījās
uz viņu caur logu tik ilgi, kamēr tas nozuda no acim.

Bija pagājušas tikai div ar pus dienas, kad karaļa kalpotājs

piejāja karaspēkam ar to pašu ķēvīti. Vienis ģenerālis, viņu ierau-

dzījis, metās tam virsū un, nocirtis galvu, iemeta pašu grāvī, bet

pats, paņēmis bruņas, aizgāja pie karaļa. Karalis bij ļoti priecīgs,
apkampa to un apsolījās atdot viņam savu meitu un pusi no savas

valsts.

Karaļdēls, kas bija noburts par ērgli, un kuru pusēns izglāba,

ieraudzīja, ka puisēna atstātais lakatiņš ir asinīs. leskrējis pie
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viena un pie otra no saviem brāļiem, viņš teica :_«Mīļie brāli, me-

tat visu pie malas, skriesim glābt mūsu atsvabinātāju."

Jau bija pagājušas divas nedēļas un puisēna līķi jau bija sā-

kuši putni knābāt. Karaļdēli, to nomazgāja, aplēja ar nedzīvo

ūdeni, pēc tam uzlēja dzīvības ūdeni un puisēns uzceļas augšā

sacīdams: «Es ilgi esmu nogulējis!"

„Ja mēs neatnāktu, tad tu būtu aizmidzis uz mūžu. Pa-

ņem savas spalvas padusē un laidies pie karaļa, tur karaļmeita

tiek piespiesta iziet pie cita par sievu. Karalis visādā ziņā gribot

iizdot savu meitu ģenerālim par sievu, bet viņa negribot iet, aiz-

bildinādamās, ka ģenerālis neesot ņēmis no viņas tēva bruņas.

Viņa pieprasīja arī, lai ģenerālis uzrādot tās lietas, kuras viņa iede-

vusi kopā ar bruņām."

Ģenerālis gan bija sapircis visādas mantas, bet tur nebija

nekā līdzīga tām lietām, kuras karaļmeita bija iedevusi tam, kas

bija paņēmis tēva bruņas. Tad karaļmeita pieprasīja arī atkārtot

tos savādos māklus, kurus viņš tad būtu rādījis., kad bruņas pa-

ņēmis. Ģenerālis mēģina rāpus nostāties, rāda mēli, bet karaļ-

meitai tas nepatīk; arī viesi liecina, ka bruņu paņēmējs esot rā-

dījis pavisam citādus mākļus. Tēvs viņai pavēl: „Cj pie viņa par

sievu, citādi es tev galvu nocirtīšu."

Kad karaļmeita jau bija sataisījusies uz laulībām, tad atskrēja
trīs karaļdēli un bijušais karaļa kalpotājs. Pils priekšā viņi iesāka

spēlēt sēru dziesmu. Karalis, izgājis ārā, jautā: ~Ko tad jūs tā

žēli spēlējat; šodien jau manai meitai ir kāzas? Varbūt jums
kādas pārestības nodarītas?"

„Liela pārestība mums izdarīta, nevainīgas asinis ir izlietas!"

Karalis lūdz viņus pilī, viņi ienāk, un visi četri ir viens otram

līdzīgi, kā pēc izskata, tā arī pēc auguma. Karaļmeita vienā no

tiem pazina savu mīļāko, un piegājusi viņam klāt, sacīja: „Pa-
rādi man tos mākļus, ko tu tad rādīji, kad biji atlaidies pēc bru-

ņām!"

Jauneklis, pārvērties par ērgli, iesāka ar zariem sist viesus,

bet ģenerālim pirta par aciimi. Atnesa ūdeni, jauneklis pārvērtās
par zivi un iesāka plaukšķināt ar asti, tā izskatījās reizām kā no

zelta, reizām — no sidraba. Izlēcis no ūdens, atkal pārvērtās par

jaunekli. Pēc tam pārvērtās par ērgli un ar spārniem iesāka sist

ģenerāli, par ko visi viesi smējās. Tad atkal pārmainījās par
jaunekli un teica: „Atdod manu kājiņu!"

Karaļmeita atcerējās arī puslakatiņa un pusgredzena. Ar tā-

dam lietām un bija pierādīts, ka viņš ir atnesis bruņas. Ģene-
rālis nožēloja, ka viņš neesot apķēries un atdevis pusi no sava

lakatiņa. Karaļmeita, paņēmusi jaunekli pie rokas, piegāja kara-
lim un sacīja: „Raugi, tēt, pie viņa ir spalvas padusē un viņš tev

ir atnesis bruņas, un viņš ir arī mans mīļākais."
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Karaļdēli pastāstīja, kā viņi bija izzinājuši par jaunekļa nāvi,
un kā viņu atkal atdzīvinājuši. Karalis jautā viesiem, kā sodīt to,

kas nevainīgas asinis izlējis. Ģenerālis, domādams, ka karalis

esot nodomājis jaunekli sodīt, sacīja: „Piesiet zirgiem pie astēm un

saraustīt gabalos."

Lai pārliecinātos, vai karaļdēli bija teikuši patiesību, karalis

pavēlēja nocirst vienam no kareivjiem galvu.

Karaļdēli nomazgāja galvu ar nedzīvo ūdeni, tā pieauga klāt

kaklam; otrs brālis viņu nomazgāja ar dzīvības ūdeni un kareivis,

uzlēcis augšā, teica: „Kāds man kauns, ka biju aizmidzis ka-

raļa pilī."

Pēc tam paņēma divpadsmit zirgus un pie to astēm piesēja

blēdīgo ģenerāli un tad dzina tos uz visām pusēm.

Jauneklis salaulājās ar karaļmeitu, un karalis lūdza arī karaļ-
dēlus palikt pie viņa uz visiem laikiem.

„Mums ir pašiem sava karaļvalsts," viņi atbildēja, un pēc kā-

zām viņi aizbrauca atkal uz māju un ielūdza karali pie sevis pa-

sērsties.

Pēc karaļa nāves par visas karaļvalsts mantinieku palika jau-

neklis, kas vēl līdz šim tur valda ar savu sievu un dzīvo laimīgi.

3. A. 665. E. Hirznieks no Fr. Pabērža Dzirciemā. Jkr.

111, 75, 35. L. P. VII, fil, 20, 11, 2.

Mežsargam bija viens vienīgs dēls. Vienu dienu šis paņem

plinti, uzkāpj zirgam mugurā un izjāj na mežu. Pa zaķa pēdām

dzīdamies, viņš apmaldās un iestieg tādā purvā, ka nevar vairs

tikt ne uz priekšu, ne atpakaļ. Zirgs iegrimis līdz vēderam,

vairs nevar ne pakustēt. Mežsarga dēls nomauc zirgam apau-

šus un laipo pats, kā varēdams, uz priekšu. Bet jo tālāku viņš

iet, jo purvs izskatās lielāks un ir staignāks, viņš jau sāk zaudēt

cerību, ka maz vairs varēs iztikt ārā. Te viņam pār galvu no-

švīkst spārni, viņš paskatās un redz, ka trīs balti baloži lidinās.

„Ak, ka es arī varētu tā lidināties," viņš domā, „tad gan man

acimredzot nebūtu jānobeidzas purvā."
Tikko viņš beidzis tā domāt, kad ir jau arī pallicis par balodi,

tādu pašu baltu, kā tie trīs, un laižas tiem pakal.

Visi trīs baloži izlaižas uz kādu pakalniņu un tur, pašā pa-

kalna galā pazūd. Mūsu balodis laižas pakal, ierauga tur cau-

rumu zemē un laižas iekšā. Viņš redz, ka visi trīs baloži nolai-

žas jaukā dārzā zemē un paliek par trim skaistām jaunavām.
Mūsu balodis laižas klāt un paliek atkal par mežsarga dēlu. Trīs

skaistās sievietes teic: „Kur tu, jaunekli, te gadījies? Kad mūsu

valdnieks pārnāks, viņš tevi saplosīs. Taisies, ka tiec projām!"
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Mežsarga dēls iet ari projām, izstaigā visas malas, bet nekur

nevar tikt ārā. Viņš redz augšām ir gan caurums, tur varētu tikt

ārā, bet citādi ne, kā ar spārniem. „Ak kaut ļel_ man būtu spārni
kā balodim," viņš nopūšas, „tad es gan taptu ārā." Te viņš mana,

ka paliek par balodi un laižas un laižas, kamēr (iztiek ara. Te

viņš nolaižas zemē un paliek atkal par cilvēku. Viņš staigā vis-

garām gar kalnu, bet visur mūžīgs purvs, mūžīgs purvs. Viņam

nāk pretī vecs sirms vīriņš un prasa, ko viņš te tā staigājot.

Mežsarga dēls izstāsta viņam visas savas bēdas, kā apmaldī-

jies purvā, zirgs tur iestidzis un palicis, bet pats kā balodis izlai-

dies te. Vecītis prasa: „Vai apauši palika zirgam galvā?"

„Nē, apauši man rokā."

„Tad pažvadzini apaušus, gan zirgs būs klāt," vecais vīriņš

pamāca.

Mežsarga dēls pažvadzina un zirgs atskrien zviegdams. Ve-

cais vīriņš paiet viņam kādu gabaliņu līdzi, cel.v rādīdams. Mež-

sarga dēls nu sāk atkal pazīt apkārtni, tais jau viņa paša sargāja-

mais mežs.

Viņš pateicas vecajam vīriņam un jāj pa ceļu uz mājām. Ga-

baliņu pajājis, viņš dzird, ka mežā kāds kunkst un vaid. Viņš at-

stāj zirgu uz ceļa un iet skatīties, kas tur īsteni ir. Viņš iet ar-

vienu vien pa balsij, kamēr ierauga sev priekšā uguni degam, lie-

lai, lielai čūskai aizdegusies aste, čūska pati sāpēs kunkst un vaid.

Mežsarga dēls nezin, ko darīt: vai mukt, vai dzēst. Čūska viņu
ierauga un lūdz, lai viņš padabūjot ūdens spaini, kas turpat kokā

pakārts, un uzlejot viņai uz degošo asti. Mežsarga dēls lej un

uguns nodziest.

Čūska pateicīgi saka: „Piesmel atkali spaini un pakar uz tā

paša zara; kad tad tu kādu reizi būsi pagalam, tad ūdens paliks

par asinim un es steigšos tevi atdzīvināt."

Viņš iet_ atpakaļ pie sava zirga, bet to vairs neatrod. Gan

viņš izmeklējas, gan izciginās, bet zirgs kā pazudis, tā pazudis.
It noskumis mežsarga dēls iet kājām uz mājas pusi. Ceļā viņš
satiek braucam kanti ar astoņiem zirgiem. Karītē sēž pats ķē-
niņš un skatās pa logu ārā. Mežsarga dēlu ieraudzījis, ķēniņš
viņu sauc klat un aicina, lai tam braucot līdz par sulaini, šis arī

ilgi nemaz neapdomājas.

„Ko es bez zirga vairs mājā maz rādīšos? Braukšu labāki

līdz," viņš doma un kāpj kučierim blakām uz buku.

Ķēniņam ir mājā loti skaista princese. Šai tā patīk jaunais
sulainis, ka viņa to iemīl. Bet tēvam par to nedrīkst ne bildēt.
Viņš nu ļaus savai meitai iet pie nieka sulaiņa? Tā nu viņi abi
mīlas labu laiku, tomēr nekur tālāk netikdami.

Kadu reizi ķēniņš aizbraucis pie otra ķēniņa medības. Sulai-
nis viņam ir līdzi. Pie galda sēdēdami, ķēniņi sāk viens otram
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uzdot mīklas minēt. Vienis saka šadu mīklu, otrs tadu, bet sak ar

laiku jau ari tās mantas aptrūkt.

„Kad man būtu mana sapņu grāmata līdzi, tad gan es jums
uzdotu mīklas, kuras jūs visi varētu minēt līdz 'pat gaismai, bet

tomēr jūs neatminētu," mūsu ķēniņš saka, „man viņa palika mājā

uz loga. Es tam patiesi dotu savu meitu par sievu, kas man viņu
tagad atnestu."

Mežsarga dēls, to izdzirdiis, tūliņ pa durvim ārā un posīs pa-

kal. Viņš iet, iet vienā iešanā, kamēr sāks skriet. Bet cik ilgi

cilvēks skriesi? Piekūst jau ari.

„Ak, ka es tagad atkal varētu palaisties, kā balodis, tad tikai

būtu labi!"

Tikko viņš ta izteicis, kad arī jau spārnos. Nu nepaiet ilgi,

kad viņš jau pilī klāt. Princese patlaban it sēri sēd pie loga un

domā; pielaižas balodītis un sāk ārpusē knābāt. Viņa atver 'logu

un špurks! putniņš ir iekšā un palicis par cilvēku, viņas mīļāko.
Ak, kādi nu prieki! Bet sulainis, drīzi atjaušas: „Dod šurp tēva

sapņu grāmatu! Ja to viņam laikā aiznesīšu, tad dabūšu tevi par

līgaviņu."
Princese steigšus dabū sapņu grāmatu, iedod vēl savam mī-

ļākam pusi no pārplēsta nēzdoga un pārmij gredzenus. Sulainim

nu iegribas atkal palikt par balodi, paliek un aizlaižasl atpakaļ pie

ķēniņa.
Otra ķēniņa pavārs arī dzirdējis, ka tā runāts, un arī manījis,

ka svešais sulainis pazudis.

„Tur bez kručkiem nav," viņš domā un gaida un skatās, kur

sulainis ieradīsies. Pēc brīža viņš patiesi redz, ka atlaižas balts

balodis, paliek par cilvēku un nāk iekšā. Pavārīs iet pretim un

prasa, kur viņš bijis. Sulainis it nevainīgs parāda sapņu grāmatu
un teic, ka to nesīs ķēniņam. Pavārs neteic nekā, tik veļ sulai-

nim par galvu. Šis uz reizi pagalam. Pavārs pavelk viņu pa-

trepē un nes sapņu grāmatu pats iekšā ķēniņam.

Ķēniņš gan brīnās, kur viņš tik ātrā laikā dabūjis viņa sapņu

grāmatu, bet tik daudz kungu priekšā izteikto vārdu viņš nevar

ņemt atpakaļ. Viņš nu arī sola, tik drīz kā pārbraukšot mājās,
dot pavāram savu meitu. Par sulaini viņš domā, ka tas aizskrējis

pa pasauli. Princese, dabūjusi zināt, ka tēvs viņu došot pavāram

par sievu, pavisam beidzas no bēdām. Viņa gan grib ieteikt tē-

vam, ka sulainis bijis pēc sapņu grāmatas un to aiznesis, un ka

viņa tam arī iedevusi pusi no sava nēzdoga un pārmijuši gredze-

nus. Bet ķēniņš negrib par to ne dzirdēt.

„Mekle, kur tads pasaules vazaņķa jau tagad acis neuzmet.

Ļoti pārskatījos, ka maz tādu klaidoni pieņēmu par sulaini!"

Princese, nabadzīte Jūdzas, ja ne_vairāk, tad tak vienu gadiņu
lai tēvs paciešoties ar kazām un laulāšanu. Viņa domāja, ka ma-



36

zākais par to laiku viņš tak pārradīsies. Bet paiet viena diena,

paiiet otra, sulainis kā nenāk, tā nenāk. Paiet viss gads un vēl

viņš nav ieradies. Pavārs ar ķēniņu nāk atkal princesei ar kāzām

virsū. Šī, nabadzīte, lūdzas, lai jel vēl paciešas kādas sešas nedē-

linas, kamēr viņa arī sagatavojas ar visu, kas uz kāzām vajadzīgs.

Bet paiet arī šis laiciņš un sulainis vēl kā nav, tā nav. Ir jau pats

kāzu līts un brūte pošas patlaban ar pavāru uz baznīcu, bet vēl

sulaina nav.

Čūska ložņā pa mežu un ir jau gandrīz aizmirsusi, ka reizi

tai degusi aste. Kādu reizi viņai gadās būt tai pašā vietā, kur

mežsarga dēls viņu izglāba un pakāra ūdensspaini kokā; viņa pa-
skatās uz koku un spaini un ierauga, ka tas visgarām notecējis,

notorējls (nokepis) tumši brūnām asinim. Čūska 'pavisam sabī-

stas. Ilgs laiks jau pagājis, kamēr viņas glābējs kritis nelaimē.

Žigli viņa paķer spaini uz deguna un skrej projām uz ķēniņa pili,
kur sulainis gul apakš trepēm pagalam. Viņa uzlej asinsspaini
sulainim virsū un šis, kā no dziļa miega uzmodināts, staipās un

brīnīdamies skatās visapkārt.

„Tagad steidzies, cik vari!" čūska viņam uzsauc un izstāsta

visu, kas ar viņu noticis, „tavu brūti patlaban ģērbj kāzu uzvalkā,
lai to ar citu salaulātu."

Tikko sulainis to izdzird, viņš tūliņ atmin visu skaidri un ie-

domājas: „Ak, kad es atkal varētu aizlaisties kā balodis."

Tūliņ viņš arī laižas un nonāk pašā tai acumirklī ķēniņa pilī,
kad brūtgāns, pavārs, iet vest princesi no kambara ārā, lai brauktu

uz baznīcu. Princese dzird, ka kaut kas pieknikstinās pie loga.

Viņa paskatās un paģībst: tas jau viņas pašas baltais balodītis,

viņas mīļākais.

leskrej brūtes tēvs, ķēniņš, princese atžilbst. lelaiž balodīti

un šis tūliņ paliek par cilvēku, sulaini. Šis rāda gredzenu un pusi
no saplēstās drāniņas un izstāsta, kā tas viss viņa un pavāra

starpā noticis. Pavārs arī redz, ka liegties vairs nelīdzēs, un sāk

lūgties. Bet ķēniņš nepiedod vis, pavārs tiek nosodīts. Princese

ar sulaini svinēja tai pašā dienā kāzas.

4. A. 665. J. ozo 1 s, Saukā. L. P. V, 283 (121).

Vienam ķēniņam trīs dēli: divi gudri, trešais, jaunākais, muļ-
ķītis. Turpat pie tēva mājām bija plata upe un dēliem pa kārtai

vien bija jāiet ļaudis upei pāri celt. Reiz naktī vecākajam brā-

lim piestājas svešs vīrs, sacīdams: „Pārcel mani arī pār upi!"
Labi. Otrā malā vīrs prasa: „Ko vēlies par šo darbu: vai

sieku zelta, vai trīs labas lietas?"

Zeltu viņš gribētu.



37

„Ja, ja!" vīrs iedod zeltu un pazūd. Otra naktī viduvējam
brālim tāpat. Trešo nakti jābūt muļķītim par pārcēlēju.

Pienāk tas īpats vīrs: „Cel mani pāri!"

Labi. Otrā malā vīrs prasa: „Nu, muļķīti, ko vēlies: vai sieku

zelta, vai trīs labas lietas?"

„E! ko niekus! Ņemšu derīgas lietas — zini, kas tev ir."

„Re, re, tu biji gudrāks par tiem diviem, tā runādams. Še, te

būs zirga sars. Ja tev kādreiz ievajagas par zirgu būt, ieņem
tikai sara galu mutē, sacīdams: „Zirgs gribu būt un nekas cits!"

tūdaļ paliksi par zirgu; bet par cilvēku atpakaļ tikt vari tā: ieņem

saru mutē, sacīdams: „Par cilvēku gribu būt un nekas cits!"

Tad še arī baložu spalva. Ja ievajadzētos par balodi būt,

iesākies: „Par balodi gribu būt un nekas cits!" tūdaļ paliksi par

balodi; par cilvēku atpakaļ tikt vari tā: ieņem baložu spalvu mutē

un saki: „Par cilvēku gribu būt un nekas cits!" Tad še arī zivju
zvīnis. Ja ievajadzētos par zivi būt, ieņem zvīni mutē, sacīdams:

„Par zivi gribu un nekas cits!" tūdaļ paliksi par zivi; par cilvēku

atpakaļ tikt vari tā: ieņem zvīni mutē un saki: „Par cilvēku gribu

būt un nekas cits!" tūdaļ tiksi."

Un svešais, to teicis, pazuda kā ūdenī. Bet muļķītis tūliņ pa-

liek par zivi, pārpeld upei un prom pasaulē. let, iet — gadās

liels, liels, tumšs mežs, ka ne domāt cauri tikt. Tomēr kas muļ-

ķītim bēdas? Paliek par balodi un švikt! meža galiem pāri, kamēr

klajums redzams. Bet tas arī bija klajums: nemaz noblenst, kur

otra mala. Nu muļķītis paliek par zirgu un viens divi pāraulekšo

klajumam, kur otrā malā ķēniņa pils. Nu, ko darīs? lets pilī kal-

pot. Labi —- salīgst. Bet drīzi pēc tam ķēniņš apciemo otru ķē-

niņu un muļķīti paņem par snlaini līdz. Šim otram ķēniņam bija
tik daiļa meita kā saule, un tik žirgta, kā avotu ūdena Vaj akls! —

muļķītis, tādu ieraudzījis, nezin vairs kur dēties, cik patīk; bet kas

dos ķēniņa meitas nabagiem? Tā paliek. Te vienu dienu atnāk

muļķīša ķēniņam nelāga ziņa: tas un 'tas ienaidnieks postot viņa

zemi —
lai steidzoties. Ķēniņš tīri nobāl un tūliņ kājas pār ple-

ciem uz mājām — vēl glābt, kas glābjams. Bet otrs ķēniņš saka:

„Ko skriesi viens — diezin, kā tur ir. lešu līdz nedienās palīdzēt."
Pārsteidz mājā: vai traks! — ne iedomāties tādam ienaidnie-

kam jel uz to pusi rādīties. Ko nu? Te svešais ķēniņš (palīgs)

atminēsies: „Skāde! būtu mans lielais zobins pie rokas, es sa-

šķaidītu viens pats neģēļa kara spēku, bet kā atdabūsi ātrumā —

ceļš tāls. Tomēr, ja kāds līdz rītam zobiņu gādātu, tam tiešām

savu meitu neliegtu."

Muļķītis, to padzirdējis, augšlēkām zobiņam pakal. Un nu

drīzi par zirgu, drīzi par balodi, drīzi, ūdeņu vietās, par zivi steidz,
ko māk- Bija arī viens pašāviens tikai — jau turp. Nu ietek aizel-
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sies pie ķēniņa meitas: lai dodot tēva lielo zobiņu, tur un tur rīt-

dien vajagot!

„Jau rītdien?" meita brīnās, „tad jau tu laikā neaiznesti —

cels tāflis."

«Niekus neklausos! Vai tu maz zini, ka es nesīšu? Skriešu

par zirgu, laidīšos par balodi, peldēšu par zivi; galvoju: vēl šo-

vakar būšu klāt."

Šī to netic: kā, cilvēks būdams, varot par zirgu, par balodi,

par zivi aizskriet?

«Nu tad skaties! Laika gan maz, bet ko darīsi ar tiepoņaim?"

muļķītis iesaucas un paliek par zirgu. Bet zirgs lūdzas: «Meitiņ

mīļā, izrauj man krēpēs trīs sarus un pieglabā labi!"

Šī izrauj. Ne ilgi — zirgs paliek par muļķīti, muļķītis par

balodi. Balodis lūdzas: «Meitiņ mīļā, izrauj man spārnī trīs spal-

vas un pieglabā!"
Šī izrauj. Ne ilgi — balodis paliek par muļķīti, muļķītis par

zivi. Zivs lūdzas: „Meitiņ mīļā, atlupini man astē trīs zvīņas un

pieglabā!"

Šī atlupina. Nu muļķītis ātri paliek par cilvēku un grib ar zo-

biņu aizsteigties; šī nelaiž, sacīdama: „Kas tikdaudz prot, tam

vajaga īpašam cilvēkam būt; sen tādu vēlējos sev par vīru —nu

vienreiz sastapu."
«Labi!" muļķītis atteic, „es atkal sen tīkoju tik daiļu līgavu,

nu reiz ieguvu. Laime, kur tu gadies! Pats liktenis mūs savedis."

Un īsumā abi vēl norunāja par kāzām un tad izšķīrās. Viens,

divi — muļķītis, gan par zirgu pāraulekšoja klajumiem, gan par

balodi pārlaidās mežiem, gan par zivi pārpeldēja ūdeņiem un ne

labi novakars — jau lielais zobins pils pagalmā. Bet tai brīdī ti-

kai pavārs mājā, citi aizgājuši robežas sargāt. Šis pavārs — labs

viltnieks, kāds jāpameklē — saka izlikdamies: „Tu pārnesi gan

zobiņu; bet kas tik smagu cilās? Es gan laikam ne makstis ne-

paceltu, cik man tā spēka."

«Paraugi, kas zin!" muļķītis pasmejas. Bet pavārs, neģēlis,

zobiņu ņemdams, nocērt muļķītim kaklu, aiznes krūmos un tad aiz-

steidzas pie ķēniņa, melodams: viņš esot pārnesis zobiņu! Sve-

šais ķēniņš priecājas: «Veiklais, tu būsi mans znots!" un tūliņ
sāk strādāt ar ieroci. Vienis, divi — ienaidnieks samizots, ap-

kāva, ka ne ēnas nepalika. Nu bija prieks bez gala. Bet jau otrā

dienā svešais ķēniņš paņem pavāru, savu labo znotu, un grie-

žas mājā.

Muļķītis gul nomiris krūmos. Te vienu dienu atstaigā tas

pats vīrs, ko todien upej pārcēlis, un ierauga muļķīti nokautu.

Tūliņ aizsūta kraukli dzīvības ūdenim pakal un, re, muļķītis dzīvs

atkal. Bet vīrs labi pārrāj muļķīti, pirkstu kratīdams: «Muļķīti,

muļķīti! kam devi pavāram zobiņu? Steidzies tagad ātri par
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zirgu, par balodi, par zivi pie saderētas līgavas, citādi šovakar

vēl pavāru, blēdi, pielaulās tavā vietā!"

Muļķītis nu tikai atjēdzās, kur iestidzis, un sabijies pūš pro-

jām. Viens, divi — līgavas tēva pilī klāt. leiet iekšā — visur līks-

mība, viss appušķots — tikai līgava bēdīga un nemaz neredz, kur

īstais ienācis. Muļķītis pamet ar roku, šī apmāna un tūdaliņ klāt

aprunāties.
Muļķītis izstāsta, kā noticis. Tēvs, dabūjis zināt, netic; lai

gan tikdaudz noredz, ka pavārs piepēši nobāl. Beidzot līgava
saka pavāram: „Ja īstais esi, pārvērties par zirgu, par balodi,

par zivi!"

Tos jokus tagad! Visi kāzinieki gaida ieplētušies, kas nu no-

tiks. Bet pavārs, pieri savilcis, gaudo: „Jā, kas to var —
neviens

laikam ne — grib mani, cilvēku, tikai ķircināt."

„Ače, var gan! šis vīrs var! kam blēdība nepiemīt," līgava at-

cērt. Un nu muļķītis palika par zirgu; ķēniņa meita, līgava, krē-

pēs ieliek toreiz izrautos trīs sarus, tie pieaug, kā bijuši. Muļķītis

paliek par balodi; līgava pieliek spārniem izrautās spalvas, tās

pieaug kā bijušas. Muļķītis paliek par zivi; līgava pieliek astei

atlupanātās zvīņas, tās pieaug, kā bijušas.
Visi tūliņ redz, ka pavārs ir gan krāpnieks, un ņem viltnieku

nosodīt uz pēdām; bet muļķīti salaulāja ar ķēniņa meitu.

5. A. 665. J. Ti-e i s Eķeng rāv ē. L. P. V, 285 (piez.).

Vienam tēvam trīs dēli. Mirstot viņš izdala dētiem mantu

vienādās dalās. Bet vecākie dēli saka: «Jaunākais mazāk pel-

nījis, tam jādabū mazāk; bet ja tā ne, tad naudu (mantu) labāk

nemaz negribam, liec, kur gribi."
Labi — tēvs nedevis arī šiem, bet uztaisījis no naudas upei

zelta tiltu. Pēc tēva nāves vecākais dēls gājis pa nakti tiltu sar-

gāt. Nācis velns, ka zeme vien dimd, un gribējis pāri tikt; bet

vecākais dēls aizšāvis koku priekšā un nelaidis pāri. Nu velns

apbēris dēlu ar naudu un tad ticis pāri. Otram dēlam tāpat.

Trešo nakti gājis jaunais tiltu sargāt. Te pienācis pats Dievs

ar divi eņģeļiem, vaicādams: „Ko tu te dari?"

„Man jāsargā tilts, ka neviens bez maksas nekļūtu pāri!"

„Labi, dēls — še tev maksa; piemini mani. tad varēsi peldēt
kā zivs, laisties kā balodis un skriet kā zaķis."

Jaunais dēls nu atstājis tiltu un aizgājis pasaulē. Nonācis tādā

pilsētā, kur ķēniņš dzīvojis, un salīdzis par pavāru. Reiz pie tā

ķēniņa sabraukuši citi ķēniņi no malu malām; visi sagājuši iekšā

apsveicināties un svieduši zobiņus istabas kaktā, kā skanējis vien;
bet viens ķēniņš bija aizmirsis savu zobiņu mājā. Tam bijis liels
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kauns no citiem un tadel teicis: „Ja kads manu zobiņu pa nakti

gādātu, tam apsolu savu meitu par sievu!"

Jaunais dēls, to dzirdēdams, 'tūliņ pieminējis Dievu un aiz-

skrējis par zaķi sausumiem pāri, par balodi mežiem pāri, par asari

ūdenim pāri līdz tā ķēniņa pilij. legājis pili un sastapis apsolīto

ķēniņa meitu. Tūliņ izstāstījis, ko nācis un ko tēvs solījis. Mei-

tai šis brīnum paticis: tūdaļ pasniegusi zobiņu tēvam ko nest un

uzmaukusi savu gredzenu brūtgānam pirkstā. Jaunais dēls at-

kal tikpat ātri pārskrējis atpakaļ. Bet ķēniņi bijuši jau nogūluši;

arī citi jau gulējuši, 'tikai viens kučieris vēl bijis nomoda. Jaunais

dēls nolicis zobiņu gultā un apgūlies blakus. Bet kučieris nokāvis

viņu ar atnesto zobiņu un iesviedis paklētē. Rītā iegājis pie ķē-

niņa, atdevis zobiņu un melojis, ka viiņš tas atnesējs.

Ķēniņš tūliņ pēc sērsībām paņēmis kučieri, savu znotu, vedis

sev līdz un rīkojis kāzas. Bet nu atnācis Dievs pie paklētes un

saucis: „Dēls, cēlies sveiks un vesels!"

Jaunākais dēls uzlēcis no miroņiem tik spirgts, it kā nemaz

nebūtu kauts. Dievs teicis: „Še tev šī svilpīte, steidzies pie_lī-
gavas par zaķi, par balodi, par zivi un papūt svilpīti, tur nonāk-

dams !"

Jaunais dēls pieminējis Dievu, palicis par zaķi — pārskrējis

ātri, ātri sausumiem; palicis par balodi — pārlaidies ātri, ātri

mežiem; palicis par asari — pārpeldējis ātri, ātri ūdeņiem. legā-

jis pilī — kāzas jau sarīkotas. Nu papūtis stabuli — tūliņ līgava

atjēgusies, ka īstenais brūtgāns atnācis. Viņa teikusi: „Man iesi-

tās prātā, ka īstenajam brūtgānam reiz gredzenu devu; kuram no

jums abiem ir šis gredzens?"
Jaunais dēls parādījis gredzenu, bet viltniekam nebijis nekā.

Nu ķēniņš apmānījis, ka šis tikai viltnieks, bet stabulnieks tas

īstais; tādēļ atdevis īstniekam meitu, bet viltnieku licis pakārt
skurstenī.

6. A. 665. Skolnieks .1. Kaļķis Eglu n a. N. Rancāna kr.

Vienu reiz dzīvoja trīs brāli: divi gudri, trešais muļķis. Gal-

viņu sētu tecēja liela upe. Par upi nevarēja ļaudis tikt pāri un

brāli sagudroja taisīt tur tiltu. Kad viņi uztaisīja tiltu, tad viņi no-

lēma no katra cilvēka, kas par to tiltu iet, ņemt trīs kapeikas mak-

sas. Tā nu brāļi sāka sargāt tiltu, katrs savu nakti. Kad abi

gudrie brāli bija nosargājuši savas naktis, tad bija jāsargā sava

nakts arī muļķim. Viņš arī aiziet un skatās: nāk vecs vecītis. Pie-
nācis tas lūdzas: „Pārilaid mani pāri par tiltu!"

Muļķis arī pārlaida vecīti un tas nu teica: „Nogulies zemē!"

Tūliņ muļķis nogulās zemē un vecītis sacīja: „Paliec par

vilku!"
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Šis ari tūliņ palika par vilku. Tad vecītis teica otru reizi, lai

nogulas zemē, un tagad muļķis palika par balodi. Vēl viņam bija

jānogulstas trešo reizi, uu nu viņš palika par skudri. Tā viņš va-

rēja pailikt par šiem trim kustoņiem.

Kad viņš no rīta aizgāja mājā, tad tūliņ prasīja gudrie brāli:

„Vai šo nakti gāja kāds par tiltu?"

Tad muļķis sāka stāstīt: „Gāja gan vecs vecītis, bet es viņu

pārlaidu bez maksas."

Gudrie brāli par to loti sadusmojās uz muļķi.

Tās zemes ķēniņa dēls toreiz karoja, un tam gudrie brāli at-

deva muļķi, lai šo sūtot karā. Ķēniņa dēls sasauca visus gudri-
niekus un sacīja: „Kas par dienu un nakti aizies līdz manam tēvam

un sacīs, lai tēvs mani svētī, kā man šis karš labi beigtos, tad es

tam atdošu pusi savas zemes un savu māsu par sievu."

Kara spēks bija sadzīts pie pašas jūrmalas un neviens neuz-

jēmās uz ķēniņa tēvu braukt. Pēdīgi atsaucās muļķis: „Es varu

tur nobraukt par dienu un nakti."

Bet ķēniņa dels atbildēja: „Ja tu par to laiku nenobrauksi, tad

tev likšu galvu nocirst."

Ķēniņa dēls uzrakstīja vēstuli un muļķis tūliņ aizgāja. Pār-

vērties par balodi, viņš aizskrēja no kara pulka. Tad pārtaisījics

par vilku, pieskrēja pie jūras, kur atkal palika par balodi un pār-
laidās pāri. Pieskrējis pie ķēniņa tēva pilsētas, viņš ieraudzījis, ka

ķēniņa pilī trešā stāvā ir logs vajā. Tur viņš ieskrēja iekšā uz-

lika vēstuli uz galda un palika par skudri- Kad ķēniņa meita ierau-

dzīja vēstuli, tā sacīja tēvam: JLūk, mana brāļa vēstule!"

Nu viņi abi brīnījās, kas to varēja atnest. Tad muļķis palika

par cilvēku un visu izstāstīja. Tēvs nu deva savam dēlam svē-

tību un muļķis atkali aizskrēja prom. Pārskrējis pār jūru, viņš no-

gulās. Garām jāja kazaks, ieraudzījis vēstuli, izvilka to un no-

cirta muļķim galvu. Tad kazaks aiznesa vēstuli ķēniņa dēlam un

šim tūliņ karš sāka veikties. Uzvārējis svešo ķēniņu, ķēniņa dēls

aizbrauca mājā. Tur nu viņš sacīja, ka māsai jāiet pie kazaka par

sievu, tādēļ ka viņš atnesis tēva svētību. Māsa atbildēja: „Tas

jau nav tas, kas atnesa vēstuli."

• Brālis negribēja ticēt, bet masa tomēr lūdzas, lai pagaidot

kādu laiku.

Dievs ieraudzīja muļķi guļot juras krasta un sacīja: „Celies

kājās! Ko tu te guli?"

Kad muļķis piecēlās, tad Dievs iedeva tam trīs stabulītes.

Kad viņš ar tām stabulītēm sāka spēlēt, tad visi ļaudis priecājās

par skaisto mūziku. Muļķis aizgāja pilsētā un sāka tur spēlēt.

Ķēniņa meita to izdzirdusi, sacīja savam tēvam: „Tēt, atved man

to jauko spēlmani!"
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Tēvs gan aizbrauca, bet muļķis atteica: „Kam kazas, tas lai

man pakal brauc!"

Tūliņ ķēniņa meita aizbrauca un atveda muļķi šurpu. Muļķis

nu sacīja uz visiem laudim: «Nolieciet savus zobenus!"

Visi arī tūliņ nojēma savus zobenus no pleciem. Muļķis nu

pārvērtās par vilku, par balodi un skudri un pēdīgi atkal palika

par cilvēku. Kazaks pajēma zobenu un gribēja nocirst muļķim

galvu. Bet ķēniņa dēls nocirta pašam blēdīgam kazakam galvu.

Tagad nu ķēniņa meita apprecējās ar miulķi.

7. A. 665. 300. J. Migleni c k s, Pust i n a s pag. Daugavpils ap r.

Aiz jūrām, aiz kalniem dzīvoja viens tēvs. Viņam bija trīs

dēli: divi vecākie bija gudri, bet trešais, Jānis, bija pusmļķis. Tajā

zemē, kur dzīvoja tēvs ar saviem dēliem, bija loti liels purvs, ta ka

ja apiet apkārt tam purvam, vajadzēja iet veselu mēnesi, bet ja

iet caur purvu, tad būtu jāiet tikai vienu nedēlu. Nu tēvs ar sa-

viem dēliem sadomāja iztaisīt ceļu caur purvu, lai ļaudis varētu

labi satikties. Darbs bija loti grūts, bet pēc kāda laika ceļš ar

labiem tiltiem bija gatavs.

Tēvs, gribēdams zināt, ko par tādu darbu runā labi ļaudis, aiz-

sūtīja pirmā kārtā zem vislielākā tilta vecāko dēlu. Bet tas bija

loti gudrs, viņam negribējās veselu nakti sēdēt zem tilta, aizgāja

uz šķūni izgulējās, un tikko gaisma ausa, aizgāja uz māju un pa-

teica, ka neesot nekā redzējis. Otrā naktī vidējais brālis izda-

rīja tāpat.

Trešo nakti vajadzēja iet jaunākajam brālim. Tas aizgāja
uz tiltu, un lai neaizmigtu, skaitīja zvaigznes. Te iet pa tiltu

kādis vecītis. Viņš teica: „Ka es zinātu, kas ir iztaisījis tik labu

tiltu un izlabojis ceļu, tad es tam iedotu sieku zelta, vai trīs labas

lietas."

Te izskrēja no tilta Jānis un pateica, ka tas ir viņš ar saviem

brāļiem un tēvu, kas ceļu izlabojis un tiltu pataisījis. Vecītis jau-

tāja viņam, ko viņš vēlās: vai sieku zelta, vai trīs labas lietas.

Jānis izvēlējās trīs labas lietas. Vecītis iedeva viņam baloža

spalvu, brieža sariņu un zivtiņas zvīniņu un pateica: „Ja tu pa-

jemsi mutē brieža saru, tad paliksi par briedi, ja pajemsi mutē

baloža spalviņu tad tiksi par balodi, un ja pajemsi mutē zivs zvī-

niņu, tad paliksi par zivi. Par cilvēku var atkal tikt, izlaižot to

lietu no mutes."

Un nu Jānis par balodi, briedi un zivi atskrēja vienā pilī. Viņš

ieraudzīja, ka visur plivinājās sēru karogi. Viņš aizgāja uz vienu

māju apprasīties, kas še noticis. Viņam nu izstāstīja, ka pūķis
esot ķēniņam nozadzis vienīgo meitu, un ja kāds par trim dienām

viņu no pūķa atsvabināšot, tas varēšot viņu precēt. Un nu Jānis
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skrēja pa klaju lauku par briedi, par kalniem un mežiem par ba-

lodi, pa jūru par zivtiņu un jau pēc neilga laika tika tai kalnā, kur

dzīvoja pūķis. Uz kalna bija kapličiņā kur sēdēja ķēniņa meita,

kas jau bija notiesāta uz nāvi. Pūķa kalnā nebija. Jānis iegāja

kapličiņā un ķēniņa meita to uzskatīja ar bēdīgām acim. Jānis

pateica, ka viņš esot atnācis viņu izpestīt no pūķa. Bet ķēniņa
meita brīnējas, kā viņš esot tik ātri atskrējis. Te Jānis nu viņai

izstāstīja, kā pārnācis. Tad viņš sāka pamatīgi apskatīt kapličiņu.
Viņš atrada uz altāriņa trīs pudelītes ar uzrakstiem: «Stipruma

zāles", «Pretuguns zāles", un «Drošsirdības zāles", un tad vēl

papīrīti ar uzrakstu: «Trīs soli pa labi, vienu soli uz priekšu un

pussoļa atpakaļ četri pēdi dziļumā ir ierakts šķēps, piecdesmit
pudu smags, ar ko var pūķi nokaut."

Nu Jānis izdzēra visas trīs pudelītes pēc kārtas un palika tik

drošs un stiprs — kaut vai iet uz elli ar velniem cīnīties. Dabūjis

šķēpu, viņš apsēdās kalnā uz akmeņa un sāka gaidīt pūķi. Te pie-
pēži atskanēja kāds troksnis un uz kalna noliuidās pūķis. No viņa
divpadsmit galvām gāja uguns liesma. leraudzīdams jaunekli,

viņš bargi noprasīja, kas tam šeit vajadzīgs, lai taisoties tūliņ

prom. Bet jauneklis atbildes vietā pacēla šķēpu gaisā un sāka

cīnīties. Pēc kāda laika pūķis bija nokauts. Visas divpadsmit
galvas gulēja nocirstas. Jānis izņēma nazi un nogrieza visas

divpadsmit mēles. Tad viņš iegāja kapličiņā un pateica ķēniņa

meitai, ka tagad viņi varēs iet uz māju un padarīt tēvam lielu

prieku.

Bet Jānis bija ļoti piekusis. Viņš nevarēja iet, bet apgulās uz

kalna un tūliņ aizmiga. Te kāds blēdis, visu to redzēdams, gri-

bēja dabūt ķēniņa meitu savās rokās. Viņš ar šķēpu nocirta Jā-

nim galvu un aizveda ķēniņa meitu.

Viss jau būtu pagalam, ja nebūtu gadījusies negaidīta laime.

Te kalnā tuvumā dzīvoja kāds vilks, liels pūķa ienaidnieks. Viņš

visu to redzēja un bija loti dusmīgs, kad ieraudzīja nokauto Jāni.

Nu viņš dabūja dzīvības un nāves ūdeni. Viņš paņēma un apsla-

cīja Jāni vispirms ar nāves un tad ar dzīvības ūdeni un nu Jānis

atkal atdzīvojās. Vilks viņam visu izstāstīja un pateica, lai viņš

ātrāk steidzas uz pili.

Un nu Jānis par briedi, balodi un zivi bija atkal nonācis pilī.

Pilī jau vīkšās uz kāzām. Blēdis šēž ar ķēniņa meitu pie galda.

Te Jānis pieiet un pateic, ka viņš esot tas glābējs. Viņš pārvēr-
tās visos trijos veidos un parādīja arī no pūķa galvām izgrieztās

divpadsmit mēles.

Nu visi redz, ka tas ir taisnība, un ķēniņš tuiin biedi notiesāja

uz nāvi. Tagad bija kāzas, ka neviens vēl tādu nebija redzējis.

Un ta vienmēr taisnība uzvar netaisnību.
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8. A. 665. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Lu-

dzas apr. Stiglovas draudzē. W. Weryho, Poda-

nia Lotewskie, Warsza\va, 1892, 125 (14).

Tas 'bija senos laikos, kad dzīvoja karalis, kam kalpoja viens

kazaks. Kādu reizi karalis izsūtīja viņu ar vēstuli. Jājot pa lieilm

mežu, kazaks dziird bafei: „Cilvēk, izglāb mani!"

Pagājies uz to pusi, kur dzirdēja balsi, viņš ieraudzīja lielu

egli stāvam vienās liesmās, un viņas virsotnē atradās čūska, kas

sauca pēc glābšanas. Pdegājis tuvāki viņš jautā: „Kā lai tevi iz-

glābju?"
Čūska atbild: «Uzber smiltis, kas tev kabata, uz uguns, tad tā

nodzisīs, un es nokāpšu zemē."

Viņš tā izdarīja, uzbēra smiltis, uguns nodzisa, bet čūska no-

rāpās no egles zemē un, uzlēkusi viņam plecos, aptinās visapkārt

ap kaklu.

«Ak tu, ļauna čūska, es tevi izglābu, bet tu mani gribi no-

žņaugt!"
Čūska viņam atbild: «Aiznes mani uz tadu karaļvalsti, kas

nav ļaužu apdzīvota, tad es tevi atsvabināšu vaļā!"

Viņš nu jāja tālāk. Jājot vairāk dienas un naktis no vietas,

ar čūsku kaklā, viņš augstā vietā ieraudzīja baznīcu un izdzirda

zvanam uz mišu. Tai baznīcā viņš nometās ceļos un lūdza Dievu.

Ļaudis ieraudzījuši tādu ķēmu, bēga no baznīcas projām, bet ka-

zaks, viņus mierinādams, sacīja: «Mīļie ļautiņi, nebēgat par velti,
čūska jums neko Jaunu nedarīs; tad viņa mani atsvabinās, ja es

aiznesīšu viņu uz ļaužu neapdzīvotu karaļvalsti. Es jūs lūdzu, pa-

stāstiet man, kur tāda valsts atrodas."

«Mes nekad un neka par to neesam dzirdējuši."

Tur nekā nevar darīt, vajadzēs padoties Dieva gribai. Viņš
dodas tālāk ceļā un, veselu nedēlu jādams, svētdien atkal ierauga

kalnu, uz kura stāv baznīca. Izdzirdīs zvanīšanu, viņš ieiet baz-

nīcā uz mišu. Arī šeit ļaudis gribēja no viņa bēgt, bet viņš tos

lūdza palikt līdz dievakalpošanas beigām. Pēc dievakalpošanas
iesāka klaušināt, vai kāds nezinot, kur atrodoties laužu neapdzī-
votā karaļvalsts.

«Mums ir ļoti vecs baznīckungs, ej oie viņa, viņš tev to pa-

stāstīs, jo mēs nekā tamlīdzīga neesam dzirdējuši."

Viņš aizgāja pie baznīckunga, kas viņu ieraudzījis, teica:

«Bērniņ, ar kādu nastu tu staigā?"

«Nevaru nekur no tās atkratīties, kamēr neatradīšu ļaužu
neapdzīvoto karaļvalsti ; varbūt tu, garīgais tēvs, zini, kur tāda

atrodas?"

«Tadavalstī neesmu bijis, bet dzirdējis gan esmu, ka kaut

kur tālāk tā atrodoties."
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Atkal visu nedēlu ceļoja tālāk un trešo svētdienu nokļuva

pie kalna, uz kura atkal bija baznīca. Tāpat iegājis iekšā, viņš
lūdza ļaudis, vai kāds no tiem nezinot minēto karaļvalsti, bet ne-

viens to nezināja un tāpat aizsūtīja pie vecā draudzes mācītāja.

Mācītājs viņu sastapa ar vārdiem: „Mīļo bērniņ, par kādiem

grēkiem tu tik grūti cieti?"

Izzinājis par visu, mācītājs viņam teica: „Ej uz mežu, tur pa

kreisi ieraudzīsi šauru stidziņu, paņem šo cirvi, izcērt stigu pla-
tāku, pa to tad tu nokļūsi mazā istabiņā, kurā tev pateiks, kur

atrodas tā karaļvalsts, kuru tu meklē."

Viņš aizgāja un nonācis tai istabiņā, atrada tur loti vecu sie-

vieti, kas viņam stāstīja: «Izgājis no manas istabas, tu nokļūsi

pie mīksta purva, kas stiepjas visapkārt ļaužu neapdzīvotai karaļ-

valstij, kur neviens nevar nokļūt. ledams tālāk, ar šo cirvīti, no-

cērt visus augus, un klāj tos ceļā, un pa tiem dodies tālāk!"

Viņš aizgāja un, drīzi vien, nokļuvis purvā, ieraudzīja ēkas,

kurām visapkārt stiepās augsts mūris. Piejājis klātu, viņš ap-

jāja divas reizes ap to apkārt, bet neredzēja nekur kādu ieeju,
tikai trešo reizi jādams, ieraudzīja mazus vārtiņus. Viņš piespieda

ar ceļiem, atvēra tos un iegāja iekšā, pēc kam čūska uzreiz no

pleciem nozuda. legājis pils pirmajā lielajā istabā, atrada tur ap-

klātu un ar ēdieniem nokrautu galdu: ēdieni vēl bija gluži silti,
itkā tikai nupat no uguns ņemti. No grūtā ceļa viņš sajuta lielu

izsalkumu un gribēja dabūt atļauju ēst, bet istabā nebija neviena

cilvēka. Ilgāki nevarēdams gaidīt, viņš, nosēdies pie galda, labi

paēda. Paēdis viņš sacīja: „Es pateicos tev, Dieviņ, par to, ka esi

vai nu pats gādājis man pusdienu, vai arī devis caur laudim man."

Piecēlies, viņš īsāka apskatīt citas istabas, un vienā no tām

ierauga uztaisītu gultu ar matraci un zīda deķi apsegtu. Viņam šī

gulta izliekas par loti lepnu un dārgu, un tādēļ neiedrošinājās tajā

gulēt. Bet būdams ļoti noguris, nogulās uz grīdas, paklādams
tur savus pelēkos svārkus. Tad ieraudzīja, ka matracis no gultas
izlēca un nokrita-viņam blakus uz grīdas.

„0, Dieviņ, ja tas notiek manis deļ, tad lai matracis iet atkal

atpakaļ gultā."
Matracis nu ielēca gultā, kurā kazaks pārgulēja pa nakti.

Rītā uzmodies viņš ieraudzīja pie gultas galdiņu, uz kura bija uz-

likts mazgājamais trauks, dārgas ziepes, dvielis v. t. t. Tad ka-

zaks teica: „0, Dieviņ, ja tas ir manis dēl, tad es nomazgāšos."

Nomazgājies viņš gribēja noslaucīties ar kreklu, bet te uz-

reiz viņam uz pleciem nokrīt dvielis, ar kuru nu viņš noslaucījās

gluži ērti. legājis iepriekšējā istabā, kurā vakar bija ēdis pus-

dienas maltīti, viņš atrada uz galda samovaru un dažādus

ēdienus.
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Tāpat ari viņa zirgs kaut kur bija novietots. Trešā diena

paēdis, viņš atkal kā arvien iesaucas: «Es pateicos Tev. Die-

viņ, un jums, ļaudis, ja šeit esat."

Piegājis pie loga, viņš ieraudzīja tsavu zirgu un gribēja jau

doties ceļā, kad uzreiz viņa priekšā nostājās jaunava. Kazaks

pateicās viņai par uzjemšanu, bet viņa tam atbildēja: «Pateicies

Dievam, kazak, bet es pateicos tev par to, ka tu izglābi manu

māsu."

Tad viņa padeva tam maisiņu sacīdama: «leber sev naudu

no šā maisiņa, cik tev patīk!" To teikusi, viņa pazuda.

Kazaks Jau atkal gribēja doties ceļa, kad ienāk otra jaunava,

kurai viņš arī pateicas. Tā atbild: «Pateicies Dievam, bet mes

pateicam tev par to, ka izglābi mūsu māsu. Par pateicību paņem

šo kreklu, kas tevi sargās no lodēm." Pēc tam pati nozuda.

leradās trešā jaunava, un kad kazaks iesāka arī viņai pa-

teikties, vīna atbildēja: „Es pateicos tev par to, ka tu mani iz-

glābi."

Tad viņa dāvināja viņam vairogu, sacīdama: „Tas tev noderēs

karā."
Tad vēl atnāca visas trīs masas konā no viņa atsveicināties.

Atdevušas viņam zirgu, tās vēl pastāstīja: «ledams pa ceļu

nokļūsi karaļvalstī, kur karalim ir skaista meita, ko karalis at-

došot par sievu tam, kas viņam piebēršot naudas kasti pilnu ar

naudu. Karaļmeita esot gan iemīlējusi kādu kņaza dēlu, bet vi-

ņam neesot tik daudz naudas, cik viņas tēvs pieprasot. Par

visām lietām nestāsti nevienam par savu spēku!"

Viņš aizgāja, un nokļuvis tanī karaļvalstī, iet pie paša karaļa
sacīdams: «Es tev piebēršu to kasti ar naudu."

Kaut gan kazaks karaļmeitai nepatika, tomēr tēvs, negribē-
dams lauzt savu vārdu, atdeva viņam savu meitu.

Kņaza dēls pierunāja citu valšķu karaļus pieteikt viņa sievas

tēvam karu, tā viņam uzbruka trīs karalvalstis. Karalis satai-

sīja vienpadsmit kara pulku un nostājās viņu priekšā, bet znots

vēl lūdza karali, lai ņemot viņu arī līdza.

«Ar mieru, bet tikai paņem vēl trīspadsmit pulkus līdza."

«Man pietiks ar vienu pulku," atbild znots. Tā nu viņi gāja
karā. lenaidniekiem tuvojoties, znots pavēlēja saviem karavīriem
salikt bruņas čupā un gulēt, bet pats tikai jautāja: „Vai ienaidnieks

vēl tālu?"

«Kādas divi venstes," viņam atbild.

Skrienot viņa spēki vairojās un tādēļ noskrējis divas verstes,

viņš apkāva pirmos ienaidnieka kara pulkus. Otra pretinieka
rinda stāvēja vēl par vienu versti tālāk; pārskrējis šo gabalu,

viņš apkāva arī otru ienaidnieka rindu, kas pie tam bija arī vā-

jāka. Beigās vēl apsita arī trešo rindu, kas atradās par pusversti
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talak. Pretinieku karaļi viņu lūdza, lai atstājot dzīvus kaut dažus

karavīrus: „Lai viņi ietu pasaulē, sludinādami tavu slavu!"

Kazaks to ievēroja un atstāja trīs karavīrus dzīvus. Kad viņš

pārnāca mājā, notika nodevība. Kņaza dēls bija pierunājis viņa

sievu, lai tā izzinātu, kur atrodoties viņa spēks. Kaut gan kazaks

vēl nebija aizmirsis ļaužu neapdzīvotās karaļvalsts jaunavu brī-

dinājumu, lai nevienam nestāstot par savu spēku, tomēr nevarē-

dams atturēties no sievas uzmācības, viņš izstāstīja, ka viņa spēks

pastāv viņa kreklā un vairogā.

Viņa sieva sašuva pa nakti viņam jaunu kreklu, loti līdzīgu

vecajam, pavēlēja uzkalt zelta vairogu, un nu tā pārmainīja viņa
kreklu un vairogu. Rītā agri kņaza dēls, apģērbies apburtā kreklā

un piestiprinājis pie krūtim vairogu, uzaicināja kazaku uz cīņu.

Divas verstes tie skrēja viens otram pretī un jau pirmajā sadur-

smē kņaza dēls uzvarēja savu pretinieku, sakapāja viņu smalkos

gabalos, sabēra tos gabalus maisā, piesēja tam zirgam pie astes,

uz kura nosistais bija jājis, un palaida zirgu vaļā uz visiem četriem

vējiem.

Zirgs ilgi dauzījās apkārt pa tīrumiem, bet būdams izsalcis,

atcerējās to, cik labi viņam bijis laužu neapdzīvotā karaļvalstī un

devās uz to pusi.

Jaunavas, ieraudzījušas zirgu, to tūliņ pazina un jautāja: „Ai

zirdziņ, kā tu šurp nokļuvi?"

Redzēdamas maisu, viņas to atvēra un iesāka raudāt: „Cik

labi, kazaciņ, mēs tevi pamācījām, bet ko tu esi darījis?"

Viņas atnesa palagu un trīs dvieļus, izbēra uz tiem sakapātos
gabalus, nomazgājušas tos ūdenī, salika vienākopā un aplēja ar ne-

dzīvu ūdeni: uzreiz radās līķis, un kad aplēja to ar dzīvības ūdeni,
tad līķis atdzīvojās.

„Ak, cik ilgi esmu nogulējis!" izsaucās kazaks.

„Ilgi gan esi gulējis! Dievs zin, kur tavi kauliņi gulētu, ja

tavs zirgs tos nebūtu atnesis šurp pie mums."

Pēc tam jaunavas pastāstīja viņam, kā sameklēt atpakaļ pa-

zaudētās lietas: „Šeit tev būs spalva, to paliec padusē, tad pa-

liksi par skaistu putnu, skrej uz ezermalu, kur staigās kņaza

dēls."

Kazaks paņēma spalvu, aizskrēja un nolaidās ezermala.

Kņaza dēls, ieraudzījis tik skaistu putnu, nometa zemē kreklu

un vairogu, atstājis tos uz krasta, lēca ūdenī, lai noķertu putnu,
bet putns peldēja arvien tālāk no krasta, un beidzot pieskrējis

pie krasta, paņēma kreklu un vairogu, tad, pieņēmis savu ag-

rāko izskatu, devās atpakaļ pie sievas tēva.

Sievas tēvs loti nopriecājās par to. Bet lai kņaza dēls vairs

negrozītu galvas citu sievām, pavēlēja to piesiet zirgam pie astes
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un aizdzīt projām. Laulātie draugi izlīgst sava starpa un nu dzīvo

laimīgi.

9. A. 665. 530. Skolnieks J. Kiulenīks Vārkavas pag. 13 er -

nānu ciemā N. Rancāna kr.

Agrākos laikos, kā jau zināms, zemnieki kalpoja kungiem,
kas varēja darīt ar saviem laudim ko gribēja. Tā nu arī viens

kungs sagūstīja vienu jaunu puisi un nodeva to zaldātos. Tur nu

tam veseli divdesmit pieci gadi bija jākalpo ķeizaram. Vēl pē-

dējā dienā priekš atlaišanas zaldātam bija jāaiznes ziņa uz kādu

tālāku vietu. Pajēmis savu plinti, zaldāts arī aiznes to ziņu un

vakarā nāk mājā. Tā iedams, viņš redz, ka ceļa malā deg maza

mājiņa. Viņš pieiet klāt un ierauga, ka istabā atrodas trīs skai-

stas meitas, kas lūdzas, lai šās glābjot. Zaldātam ir žēlīga sirds,

viņš arī metas ugunī iekšā, sagrābj jaunāko meitu un grib to nest

laukā. Bet tai pašā brīdī meita paliek par lielu garu tārpu un

aptinas savam glābējam ap kaklu. Šis nu gan grib to tārpu no-

raut, bet nekā nevar. Atnāk pie sava virsnieka, tas arī nezina ko

darīt un tik sūta, lai iet uz māju, laiks jau esot nokalpots.
Nonācis mājas tuvumā, zaldāts apsien lakatiņu ap kaklu, lai

neredzētu tur lielo melno tārpu. leiet viņš istabā, bet tēvs, māte,

brāli un māsa viņu vairs nepazīst. Nu šis stāsta, ka esot jau no-

kalpojis divdesmit pieci gadi krievos un nu esot atlaists mājā.

Tagad visi ir loti priecīgi un liek māsai, lai gādā brālim par ēdie-

niem un dzērieniem. Kā nu brālis sāk ēst, tā viņam atraisās laka-

tiņš no kakla. Māsa, ieraudzījusi brālim ap kaklu melnu tārpu,

sabīstas un izskrien kliegdama ārā. Brālim arī ir kauns un bai-

les, viņš negrib vairs mājā paliikt un aiziet atkal plašā pasaulē.
Visi Jaudis, kas tik ierauga viņam tārpu kaklā, bēg no šā projām.

Tā pa pasauli staigādams, viņš gluži nejauši bija atkal atnācis

pie tās mājiņas, kur viņam tas tārps ap kaklu aptinies. leiet viņš
iekšā un redz tur divas jaunavas 'sēdam. Kad nu šās to ierauga,
tūliņ it priecīgi izsaucas: „Vesels, brālīt! Ilgi neesam tevi re-

dzējušas."
Zaldāts tikai skatās un brīnās, kas tās šim par māsām.

Šas_atkal runā tālāku: „Tas gan tev bija grūts darbs, ka tu

mūsumāsiņu izglābi no nelaimes. Bet par to mēs tev arī at-

maksāsim."

Nu tikai arī zaldāts saprata, kur bija nonācis. Abas jaunavas
pienāca viņam klāt, nojēma no kakla melno tārpu un tas tūliņ pār-
vērtas atkal par jaunu meitu. Paēdinājušas un padzirdījušas zal-

dātu, jaunavas tam jautāja: „Vai tu nu vēlies tepat pie mums

dzīvot, jeb gribi atkal projām iet?" ,

Šis atbild, ka iešot projām.
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„Labi!" saka atkal tas meitas. „Tad mes tev atnesīsim dā-

vanas."

Pirmā atnes tam zobenu un pamāca: „Kad tev uzbrūk ienaid-

nieki, tad izvelc šo zobenu no maksts un pacel gaisā. Tūliņ visi

tavi ienaidnieki nokritīs pie zemes. Ja tu nolieksi zobena galu

zemē, tad viss degs ar zaļu uguni. Bet kad tu zobenu iebāzīsi

atkal makstī, tad viss paliks pa vecam."

Otra jaunava tam iedeva kreklu, sacīdama: „Kad tu uzvilksi

šo kreklu mugurā, tad tevi neaizkārs neviena lode."

Trešā meita atnes šim vienu stabulīti un saka: „Kad tu pa-

pūtīsi ar šo stabulīti, tad atskries tāds zirgs, kas tevi nesīs pus pa

gaisu. Tā nu tu ej atkal pa pasauli, bet varbūt mēs atkal satik-

simies."

Dāvanas sajēmis, zaldāts pateicas un iet atkal tālāku uz

priekšu. Pēdīgi viņš nonāk cita ķēniņa valstī, kur jauna ķēniņa
meita bija izlaidusi ziņu: Kas jādams uzlēks pie viņas trešā stāvā,
to viņa jems sev par vīru.

Zaldāts dabū to zināt, papūš savu stabulīti un «tūliņ atskrien

viens skaists zirgs ar visiem segliem. Viņš nu sēstas zirgam mu-

gurā, uzlec jādams pie ķēniņa meitas, pajem viņas zelta gredzenu

un nu aizjāj atkal projām. Ķēniņa meita nu gan meklē to jātnieku,
bet nevar nekur atrast. Beidzot tas arī ierodas un nu nodzer
kāzas. Kādu laiku bijušais zaldāts dzīvo ar ķēniņa meitu priecīgi
un laimīgi, bet cilvēkam jau gadās arī dažreiz nelaime. Tai zemei

uzbruka ienaidnieki un vecais ķēniņš lika arī znotam iet karā.

Ķēniņš salasa lielu karaspēku, bet znots tikai apvelk savu kreklu,

apjož zobenu, pajem stabulīti un arī aiziet uz karalauku. Tad viņš

papūš stabulīti, atskrien skaistais zirgs un znots tūliņ jāj ienaidnie-

kiem pretī. Otras zemes ķēniņa dēls brūk tam tūliņ virsū ar savu

karaspēku. Znots pacel savu zobenu un visi ienaidnieki nokrīt

zemē. Tie nu gan vēl šauj, bet neviena lode neaizskar ķēniņa
znotu. Šis nu uzprasa: „Vai būs miers?"

Ķēniņa dēls atbild: „Būs!"
Tā nu sadzer mieru. Znots iebāž savu zobenu makstī un nu

pieceļas arī ienaidnieka karaspēks un aiziet uz māju.
Kaimiņu ķēniņa dēls visu labi noskatījies, ko znots dara. Tas

arī jau agrāk bijis ar vecā ķēniņa meitu kaimiņos pa draugam, bet

tik neiedrošinājies jāt, kā princese bija izsludinājusi. Šis nu no-

sūta ķēniņa meitai garu vēstuli, kur tai pārmet, ka šās vīrs esot

tikai vecs zaldāts un vienkāršs cilvēks. Ar stabulīti tas dabūjot
savu skaisto zirgu un ar savu zobenu tas nogāžot karaspēku gar

zemi. Vajagot tikai dabūt tās divas lietas rokā, tad dabūšot ap-

precēties. Ķēniņa meitai nu arī patīk ķēniņa dēls labāki nekā zal-

dāts un tā nu domā, kā dabūt abas minētās lietas rokā. Viņa pa-

sauc vienu kalēju un liek tam uzkālt gluži tādu pašu zobenu un
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stabulīti, kā viņas vīram. Kalējs arī tos uzkaļ un keniņa meita

nu pārmij tā lietas. Pajēmusi vīra zobenu un stabilīti, ķēniņa

meita aizsūta tās savam draugam, ķēniņa dēlam.

Dabūjis abas šīs lietas, ķēniņa dēls uzbrūk atkal ar savu kara-

spēku kaimiņa zemei. Ķēniņa znots gan iet atkal ar savu kara-

spēku ienaidniekam pretī, bet ķēniņa dēlam tagadir brīnuma zo-

bens un ar to šis nogāž visu znota karaspēku zemē. Gan ienaid-

nieka zaldāti arī šauj uz znotu, bet neviena lode viņu neaizkar.

Tagad ķēniņa dēls raksta ķēniņa meitai otru vēstuli, lai iz-

zinot, kādēļ lodes neaizkarot znotu. Šī nu arī dabū to zināt, liek

uzšūt otru kreklu, pārmaina to ar znota brīnuma kreklu un nosūta

to ķēniņa dēlam.

Tūliņ atkal iesākas karš un ķēniņa znots iet ienaidniekam

pretī, domādams, ka krekls jau šo pasargās no lodēm1. Bet kā nu

sāk ienaidnieks šaut, tā znots tūliņ krīt. Viņš nu tiek atstāts uz

karalauka, kur to saplēš zvēri un putni.

Tagad kaimiņu ķēniņa dels nak par precinieku un apprecē

ķēniņa meitu, zaldāta jauno atraitni.

Trīs māsas mazajā mājiņā arī gaida, ka zaldāts atnāktu

kādreiz arī pie viņām. Reiz vecākā māsa redz tādu bēdīgu

sapni, it kā zaldāts būtu kur nokauts un viņa kauli gulētu uz lauka.

Piecēlusies viņa iet tūliņ zaldātu meklēt un tikmēr meklē, kamēr

arī atrod. Viņa salasa visus kaulus kopā, uzpūš tiem un zaldāts

pēc kāda brīža atdzīvojas. Tad vina prasa: „Kas tev, brālīt, no-

ticis?"

Tagad viņš visu saprot un izstāsta savu nelaimi arī jaunavai.
Šī aicina viņu līdz un aizved pie savām māsām. Kad nu viņš ir

labi paēdis un atpūties, tad jaunavas atkal prasa: „Vai paliksi pie
mums, vai iesi vel pasaulē?"

Šis atbild: „Labak tomēr iešu."

Masas „Še tev līdz šis dūcītis. Kad tev tas būs ka-
bata, tad tu varēsi palikt par putnu, vai arī peldēt, cik patīk, pa
ūdeni."

Tagad zaldāts ar savu dūcīti kabatā aiziet atkal uz sava

bijuša sievas teva pili. Bijusī sieva viņu tomēr pazīst un zaldāts

mana, ka šai nav nekas labs prata. Viņš nu pārvēršas par pīli un

grib pārpeldēt par_ upi. Jaunais ķēniņš paliek par suni un peld
Pīlei pakal. Bet ka sunspiepeld tuvāk, tā pīle aizpeld arvien tā-
lāk, kamēr suns zaudē speķus un noslīkst. To redzēdama, pīle pie-
peld atkal pie krasta. Nu pati ķēniņa meita paliek par 'lapsu un

peld pakaļ, bet ta arī lapsu ievilina upes vidū, kur viņa noslīkst.
Tāpat notiek arī ar veco ķēniņu, kas pārvēršas par suni un peld
pec pīles.
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Tagad bijušais zaldāts atgriežas pie trim jaunavām, apprecē

jaunāko māsu, pārbrauc savā valstī par ķēniņu un dzīvo laimīgi.

Piezīme. Si pasaka ir drusku saisināta un atstāstīta rakstu va-

lodā. P. Š.

6. Zvēru valoda.

1. A. 670. Kr. 011 c Maz-Salacas Valtenbergā.

Vecos laikos dzīvojis uuežsarigs, kas bijis liels mednieks, un

viņam bijuši divi suņi : viens vecs, otrs jauns. Pavasaros mežsargs

gājis uz medņiem un ņēmis līdz abus suņus.

Vienā skaistā pavasara vakarā mežsargs gājis atkal uz med-

ņiem, aizgājis mežā un nosēdies uz viena liela celma. Laiks bijis

diezgan vēss un tādēļ mežsargs salasījis žagarus un iekūris pie

lielā celma uguni. Te no celma apakšas izlīdusi liela balta čūska,
sākusi runāt kā cilvēks un lūgusi mežsargu, lai viņš izdzēšot ugu-

ni, jo zem celma esot viņas ligzda ar maziem bērniņiem. Mežsargs
arī tūliņ 'paklausījis un izdzēsis uguni. Baltā čūska pateikusies

mežsargam un projām iedama sacījusi; „Par to, ka mani paklau-

sīji, tu no šī laika sapratīsi visu zvēru valodu, bet tikai nestāsti ne-

vienam par balto čūsku un par to, ka saproti zvēru valodu, jo ja
to stāstīsi, tad tu mirsi."

Mežsargs vēl nebijis atjēdzies no pirmiem brīnumiem, kad

jau dzirdējis savus suņus runājam. Vecais suns sacījiis jaunajam:
„Šonakt miūsu mājā būs zagli un tādēļ vienam no mums jāiet uz

māju. lešu labāki es, jo esmu vecāks un prātīgāks, tu paliec šeit

un palīdzi mežsargam!" To teicis, viņš tūliņ aizskrējis.

Ap brokašu laiku suns atkal atnācis atpakaļ un mežsargs no-

klausījies, ka šis stāstījis otram sunim: „Kad aizskrēju mājā, zagli

jau sāka lauzt klēts durvis. Es pieslējos pie Joga un riedams uz-

modināju visu māju,"

„Nu, ar ko tad saimniece tevi par to pamieloja brokastīs?"

„Viņa izskaloja galda slauikuli, kad bija noslaucījusi galdu, un

deva man samazgas."

Mežsargam mājā pārnākušam, sieva stāstījusi par zagļiem un

gudro sunīti.

„Bet kādēļ tu par to sunim brokastīs devi tikai galda slau-

ķu ļa samazgas?"

Sieva no brīnumiem acis vien ieplētusi un prasījusi vīram, kas

ši'in to stāstījis. Kad mežsargs atbildējis, ka tas esot noslēpums,
ko izstāstot, viņam pašam būtai jāmirst, tad sieva raudādama un

lūgdamās, pavisam viņu samulsinājusi, jo bijusi briesmīgi ziņkā-

rīga un pļāpīga.
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Vīrs, redzēdams, ka no sievas vairs vaļa nestāks, ienesis is-

tabā garos salmus, gulies virsū un gribējis jau salkt stāstīt, bet tai

pašā brīdī istabā pie vaļēja loga «ielecis gailis, «nostājies istabas

vidū un sacījis: „Kikerigū, man divpadsmit sievas, un visas* vi-

ņas nevarētu izdabūt no manis, lai es izstāstu savus noslēpumus,

bet tev ir viena pati, un tu to pašu nevari savaldīt."

Mežsargs, to dzirdēdams, uzlēcis no zemes, paķēris koku un

ievadījis sievu pa durvim laukā. Pēc tam viņš vēl il*gi, ilgi dzīvojis.

2. A. 670. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā.

LP. 11, 12, 18.

Vienam saimniekam bijuši divi suņi: Trepēns un Pakaus.

Katru nakti saimniekam bijusi jāsarga ezera mala kunga malka,

abi suni skrējuši .tam biedros. Tik vienu vakaru suni ne atskrējuši.

Saimnieks no gara laika sācis zivis ķert un_ noķēris tadu zivtiņu,

kas runā. Zivtiņa lūgusies: „Laid mani vaļa, tad itu sapratīsi, ko

suņi un putni runā."
"

Saimnieks palaidis zivtiņu un gājis uz maiju. Uz piedarba

jumta sēdējusi vārna un krauklis. Krauklis teicis ta: „Apakš šī pie-

darba stūra diivu lāpstu dziļumā 'ir podiņš naudas."

Saimnieks pakampis lāpstu, izracis naudu un nolicis pie gul-
tas. No rīta saimniece prasījusi: „Vīriņ, kur tu tik daudz naudas

dabūji?"

«Dabūju, dabūju, bet kur, to nevaru teikt, citadli man jāmirst."

„Mirsti, bet saki; mirsti, bet saki!"

Saimnieks paglabā naudu klētī, bet nesaka un nesaka. Nu,
'kad nesaka, tad sieva izgudro citu ko. Viņa pHeteic radiem, lai nā-

košā naktī nāktu naudu izzagt. Trepēns ar Pakanu to noklausās.

Vakarā Trepēns saka uz Pakanu: „Klausies, šonakt nāks velni

mūsu saimnieku mocīt, zagli klētis apzagt. Šķirsimies uz divu

pusi: es iešu saimnieku sargāt un tu sargā klētis."

Pēc vakariņām saiiminiiieks aiziet savu malku sargāt, Trepēns
tek līdz. Ap pusnakti mazā zivtiņa noiet pļinkt! pļinkt! un tūdaļ
no ezera iznāk liiels vīrs trijām galvām, lai saimnieku nonāvētu.

Trepēns nokož visas galvas. Necik ilgi nāk sešgalvis no ezera ārā.

Trepēns nokož visas sešas. Pēc laba brīža nāk deviņgailvis no

ezera ara. Trepēns nokož visas deviņas galvas un tad arī atkrīt

augšpēdu, jo nomocījies galā. Saimnieks sabrauka, sabrauka savu

glābēju un, skaties, pēc brīža ceļas kā briedis augšā.
Maja Trepēns prasa Pakanam: „Nu, kā tev labi gāja?"
„Nekas, vienu zagli sakodu, tie citi aizbēga. Bet kā tad tev

gāja?"

_„Vai, brailīt, man gāja smagi; tomēr nokodu gan. Papriekšu iz-

nāca triļgallvis, tad sešgalvis un beidzot deviņgalvis. Tad ta bija
mokas ar deviņigalvi! tik tik pats nenoģību! Bet saki, ja nu saim-



53

ntieks to zinātu, ka viņa paša saimniece savus radus ataicinājusi
klētis aptzagt, ko viņš darītu?"

«Nedarītu nekā; iepērtu, lai citā reizē tā nedara, un tas būtu

viss. Tu jau zini, ka mūsu saimnieks zelta cilvēks!"

Saimnieks to noklausās.

No rīta saimniece atkal : «Mīļo vīriņ, teic, kur tu to naudu

vēmi?"

«Kad teikšu, tad man jāmirst."

«Mirsti, bet teic; miirsti bet teic!"

„Nu tad izkurini pirti, nomazgāšos un tad miršu."

Jā, šī izkurina plirtii un tā klāt: „Pirts gatava, vīriņ, ej nomaz-

gājies, lai reiz dabūtu zināt, kur nauda gadījusies."

„Vai laba pirts slota ari ir?"

"Ir, ir, ej tik projām!"

„Vai gars arī iepērts?"

«lepērts nu gan vēl nav, bet būs jau labs, ej tik projām!"

„Kur nu labs celsies? Tev jāiet gars iepērt, citādi neeimu."

«Ak tavu cinku! Kur tu tik illgi laiku vilcini? Bet kad nu tā

gribi, tad iešu arī!"

"Ej, ej; bet to tu zini: ja gars nebūs labi iepērts, tad peršu
tevi."

Saimniece noiet uz piiirti, iesper garu un tad sauc atkal: «Vī-

riņ, vīriņ, kamēr es ģērbjos, vari jau nākt pērties, lai velti laika

nckavētum!"

Saimnieks taisās uz pirti. Sētā gailis nosaka saiuimiekaui pa-

kal: «Saimnieks mulkis: viņš nevar vienu sievu ievaldīt, kā tad

iman desmit jāsavaMia. Paņēmis labu kaučuku, nodrāzis — re-

dzētu gan, vai tu prasītu naudu."

Pirtī saimnieks saka uz sievu: «Vadzi, gars vēl loti sīvs un

sūrs, tu neesi labi iepērusi. Ja tāds vien, tad labāk nemaz ne-

peros."

«Jā, kā tad, tev tik netīk mirt, tādēļ tā saki un smādē."

«Jā, sieviņ, mirt man netīk, bet tevi izpērt man loti patīkas.
Nāc tik nu šurp!"

«Vīriņ, mīļais, tu jau mian nesitīsi?"

«Sieviņ, mīlā, tu jau vairs pēc naudas netaujāsi un zagļus ne-

aicināsi?"

«Netaujāšu, neaicināšu; piedod tik šoreiz!"

«Labi, lai paliek!"

«Bet saki, vīriņ, kas tev par zagļiem iemelsa, kas tev pateica."

«Kas pateica? Pakans pateica."

No rīta saimniece Pakanam nedod ne druskas ēst. Saimnieks

uirpretim paņem' kreima podu, liek izcept baltu maizi, sadrupina
baltu maizi kreimā un tad pacienā pacienā Trepēnu. Un

no tā laika saimniece bija tā labākā sieva virs pasaules.
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3. A. 670. Skolnieks J. Morkons Kalupā.

Dzeivuoja vīns boguots zemnīks un jam beja divi suņi. Saimi-

n'īks jūs žālova un lobi barova. Vīnu reizi jis pajām sovu bbisi un

suņus un aizīt uz miedīšonu. Nūīt jis uz mežu, staigoj vysu dīnu un

nikno nadaboj nūsaut. Kad daguoja vokors, laidļjuos īt uz muojom,
bet jis apmoldējuos un nikur navar atrast imolys. It jī pa mežu —

vērās zemnīks: ap kūku apsatinuse čyuska. Zemnīks nūsabeida

un suoka bēgt prūjom, bet čvuska sācēja uz zemnīka: „Nabēdz,

ej šur, izraun man skobornu, kuru es šļiukdama īdyuru."
Zemnīks daīt treisēdams un izraun čyuskai skobornu. Tūlaik

čvuska soka uz zemnī'ku: „Man niikuo nav, kū īdūt tev. Izraun man

divi spolvys!"

Zemnīks ari izraun divi spolvvs. Čyuska soka: „Tu nanū-

svīd spolvu un nikam nasoki! Nu tu saprassi, kū suņi, gaiļi, guvs

un zyrgi runuos, bet tu nasoki, ka itū saprūti."

„Laibi," dūmoj zemnīks, „zynuošu. kū darīt,"

Zemnīks ar suņim īt uz muojom, bet navar atrast sovys sā-

tys. Daīt jī pi lela celma un atsagulst. Suņi suoka sevī runuot.

Vīns suns soka uz ūtru: „Es šūnakt skrīšu uz sātu, uz mvusu sātu

atīs zagļi. Ka vīns navarēšu aizdzīt zagļus prūjom, tad es tevi

paklīgšu."
Otris suns atbild: „Kad nūskirīšu uz sātu. tu nasyt zagii. da-

skrīn pi durovom un sitīs! Ka tevi īlaiss vydā, tad tu kauc, lai

dūd ēst."

Suns nūskrīn uz sātu, daskrīn pi durovu un sytas. Saimnnce

izīt, īlaiž suni un_ runoj posa sevī: „Jau vīns suns atskrēja, a

saiminīka nav ar utru suni."

Suns suoka kaukt un saiminīca ījaucja meiklis, kū ari vep-
ram dūd ēst, bet suns naād, izskrīn nu ustubas uz pogolma. Sai-
minīca aizsaun durovas un atsagulst. Nakti ap pusnakts atīt zagļi,
dait pi stalla un lauž atslagu. Suns jam smagi rīt un zagli atstuoj
nu stalla un īt pi klētis. Suns jam vēl smoguok rīt, kamēr jū zagli
syt ar vāzdys, tik nasaun, bet suns vēl vairuok rej. Zagli atmat

klēti un aizīt uz sovu sātu.

Suns aiizskrīn uz mežu un stuosta ūtram suņami: „Paprīkšu
zaglii beja dasruojuiši pi stalla, bet es jūs atdziņu. tūlaik stuojuos
pi klētis un es jus otkon atdziņu."

A utrs suns atteic: „Es klausējūs, auss saslēj's."
Saiminīks vysu saprūt, tik klausuos. Izausja dīna, saimnīks

atroda meža molu un nuīt uz sovu sātu. Saiminīca lomuoja: „Ni
zvrgim nav dūts ēst, nii molkas kam atnest — volkuojuos pa
mežu!"

Saiminīks vaicoj: „Vai reja suns nakti? Vai devi jam ēst?
Ku tad jis reja?"
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„Pagaudova un aizguoja gulātu, a vokorā ka atskrēja, devu

ēst — naēdja."

„Tu varbvuit jam devi sumozgu."
Saimnlnīca dūmoj: „Nu kurīnes jis var zynuot?" Suoka pra-

sīt ou veira, lai pasoka, kur Jis izzvuova.

Veirs atbild: „Ka es tev sacīšu, tad es nūmieršu."

„Miiersti! Kam iman tevi vajag? Man tik vajag izzvuuot, nu

kuo tu zirni, ka es sunim sumozgis devu?"

„Kaii ta es imallns ar vysis drēbis miieršu? Izkurynoj pierti, lai

es izzamozgu oju.''
Sīva nūīt. izkurvuoj pierti un soka veiram, lai īt uz pierti.

Veirs pajām bolt's kraklys un īt uz pierti, veras jis uz duorza:

staigoj gaiil's ar vvstits. Gail's sasyta spuorn's un teic uz vystu:

„Ka, ka, ka, glupais saiiminīks, es itik sīvu izturu, a tu vīnas na-

vari' izturēt."

Saiiminīks klausuos un soka: „Pagaid, lai es iizzamiozguoju un

nuīmu uz sīvu, es zynuošu kū padarīt."

Izzamiozguoiuos, nūiit uz sātu. Naspēja durovu attaisīt, jau
sīva klidz: „Soki dreižuok, da miersti zemē! Es jau vītu tev pa-

taisīju!"
Saimnīks izīt uorā, daboj lobu grūžu un samērcēj. A sīva dū-

moj: nūiguoja atsavasaluotu, i runoj poša sevī: „Byus lobi. ka

nūmiiers, es sev dabyušu cytu veiru."

Veirs ūt ustubā. saķer sīvai ar rūku aiz motu un dyktai me-

zej sīvu un palaiž. Sīva ka teik vaļā, i atpakaļ naatsaver, aiz-

bāg nu veira; bet veirs daboj sev cytu sīvu un dzeivoj laimīgs.

4. A. 670. J. Opyncāns, Latgalē.

_

Cvtu reiz, aba itū reiz, dzeivoj medinīiks. Raiz jis nūīt me-

dība. Redz: uz stvmbvna sēd kaids putns. Jis pasamērēja — grib

saut, bet putns īsuoc runuot: „Nasauin>. pīei tyvuok!"
Medinīks put pi putna. Putns soka: „Spilaun man mutē."

Medinīks splaun, tyulīt jis īsuoc saprast, kū zvēri, putni runoj.

Putns tad soka: „Verīs, tikai nikam eytam nastuosti; jo izstuostīsi.

tad tu nūmiersi."

Medinīlks kot i dzierd. kū zvēri putni runoj, bet visam par

tū nastuosta.

Reiz medinīks aizīt uz mežu medībā. Aizzamolda. Staguoja,

staiguoja — aizpēj nakts. Sakur gunsikuri — dzierd: divi irbītes

sarunoj — jis pajem un nūsaun. Kolleidz jis vuorej- irbītes, dizierd:

suni runoj sovā storpā: „Šūnakt saimnīks te, bet jū zagli gribēs

apzagt, vajadzīgs skrīt uz miuo'jom, kot vīnam."

Cikam midinīks izvuo'rej irbītes, skatuos: vīna suņa jau nav.

Pajem vīnu irbīti, atdūd diivējim suņim un ūtru pats saād. Puorgul



56

mežā. Reitā cēlis, skotuos: otkon vysi trete suni. Dzierd: suni

sasarunoj: „Nu, kai
,

voi zagli beja pi saiminīka?"

„Beja, tikai es suoku rīt, vēl pāsasīējīs pi lūga, paskrabynuoju.

Tad saiimnīca izbuozja igolvu, paklīdzja: kusy, kusy, i nūbeidzja.

Talkai nalabi. ka mvuisu sa'iimnīoa na tikla. Man ēst atinesja kvīšu

myiltu. Ta jai pi rūkoņu nasagadīijās vuidiņa, jei jēmja pīimeiza uz

myltim un atdevja man ēst. Un jyusim kū devja est?"

„Myusu saiiminīks atdevja vīnu irbīti; bet ūtru .pats apēdja."

„
Jumis moz arī beja, bet gorda gaļa."

Medinīks cēlās, sadaboj ceļu un atīt uz sātu. Jis vaicoj sīvai:

„Voi šūnakt nikuo nabeja?"

„Nabeja."

„Bet zagļu arī nabeja?"

„Nazynu, suns nazkū suocja rīt, es atvāruse lūgu, paklīdzu uin

vyss nūklusa."

„Bet kū tu 'devi vokor suraaim ēst?" vaicoj imedlinīks.

„Kvīšu myltus atjaušu ar yudeni un īdevu."

„Maloj!"

„Namaluoju."

„Nā, maloj, tu pilmieizi uz mvltim un devi sunam."

„Kas tev stuostīja?"

„Es zvnu, bet es nevaru stuostīt, kas, jo es tad nūmieršu."

Sīva ualīk vairs mira — stuosti. da stuosti! Medinīks navar

nikur liktīs. Aizkur sveci rūkā un grib stuostīt. Tymā breidī gai-

lis, staiguodams pa sātu, runoj: „Ak, kaids lels muļķis myusu

saimnīks! Man ir septeņas sīvas un vvsas klausa, i kad es ap-

laižu spuornus drebin dreb. Bet jam vīna un tuos navar nūmī-

rinuot. Voi tys nav lels kauns? Tak ir lobi grūži — pajēmis,

salūcējis, vēl pamērcējis, lai lobuok pīleip, satvēris aiz motu.

sovu sīvu labi atkulstītu, tad jei myužam klausītu."

Izdzierdis šū, medinīks nūsvīdja sveci, izskrēja uorā un, pa-

tvēris grūžus un sagyuvis sīvai aiz motu, tai atkulstīja, ka sīva

apsajēma uikod vaiirs naprasīt, 'nu kuo jis tū izzynuojis.
Tai gailis izgluobja medinīku nu nuoves.

5. A. 670. uotards Kroņa Vircavā. LP, IV, 171 (41).

Viens saimnieks biia bagāts. Bet viņš sācis visiem naba-

giem maizi dot. kur tik kādu sadzinis, caur ko arvienu palicis
nabagāks. Citi jau pie laika teikuši:

„
Vadzi, dod ar apdomu tiem

nabagie:m, gan tu redzēsi — pietrūksies pašam — ko tad?"
Bet viņš atmetis ar roku un devis un devis. Beidzot tik tālu

tad arī nokļuvis, ka tiešām maizīte aptrūkusi. Viens vienīgs ku-

kulis _vēl gan bijis. bet to pašu vēl pats neēdis, aiznesis uz ezeru

un sācis zivim drupināt. Jau kukulis bijis izdrupināts gandrīz
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pusē, te atpeldējusi liela liela zivs. sacīdama: „Vai tu esi traks?

Tu atdod beidzamo garoziņu citiem un pats mirsi badā. Ne-

drupini vairs!"

Bet šis drupinājis un drupinājis,

„Tā ne!" zivs iesaukusies un aprijusi saimnieku ar visu mai-

zes kiMnci.

Pirmo dienu saimnieks lūdzies, lai laižot viņu no vēdera ārā.

Zivs prasījusi: „Vai tu vairs tā nedarīsi?"

„Ko tur darīt, ko nedarīt? Mian patīk, ka zivis ap manu maizi

sapulcējas."
„Tad tev vēl jāapdomājas!"
Otru dienu saimnieks lūdzies, lai laižot viņu no vēdera ārā.

„Vai tu tā vairs nedarīsi?"

„Ko tur darīt, ko nedarīt? Mian patīk, ka zivis ap manu maizi

sapulcējas."

„Tad tev vēl jāapdomājas!"
Trešo dienu saimnieks ar asarām lūdzies, tai laižot vienreiz

taču ārā.

„Vai tu tā vairs nedarīsi?"

„Nedarīšu, nedarīšu —laid tik ārā!"

Tai pašā acumirklī lielā zivs izvēmusi saimnieku malā un

teikusi: «Tagad tu sapratīsi, ko cilvēks runā, ko lops runā, ko

zvērs runa, un ko putns runā. Ej tik uz māju!"

Saimnieks gājis, bet pie viena ozola tas nolicis klimcīti klēpī

Uti domājis drusku atpūsties. Tai 'brīdī atskrējuši ozolā divi ko-

vārņi, tēvs un dēls. Dēls teicis: „Tēt, knābšu?"

„Neknāb vis, dēls! cilvēka bērni gudri."

Bet jaunais kovārnis taču uzlaidies saimniekam uz rokām un

izknābis gabaliņu gaļas. To apēdis, dēls atkal prasījis: „Tēt,
knābšu?"

„Neknāb vis, dēls! Cilvēku bērni gudri!"
Bet jaunais kovārnis taču uzlaidies saimniekam uz kājām un

izknābis lielam gabaliņu gaļas. To apēdis, dēls atkal prasījis:

„Tēt, knābšu?"

„Neknāb vis, dēls! cilvēka bērni gudri."
Bet jaunais kovārnis taču uzlaidies saimniekam uz galvu un

gribējis atkal knābt. Tomēr šoreiz saimnieks pamanījies un no-

ķēris jauno knābēju.

„Tēt. palīdzi, palīdzi!" tā šis nu bļāvis; bet tēvs atbildējis:

„Es tev nepalKlizēšu vis, kādēļ man neklausīji?"

Nu sācis lūgties: „Laid, brālīt, vaļā, laidi vaļā!"

Bet saimnieks atbildējis: „Es tevi nelaidīšu vis, kādēļ tu man

knābi? Vai nevarēji labāk manu maizi knābt?"

„Tavu maizi, mīļo brālīt, nevaru knābt. Tava saimniece mājā



58

izvārījusi piena putru un gaida, lai tu viņai maizi nestu, bet tu ne-

nes."

„Ko tur līdz nest, ko nenest — tikpat nabagi esam."

„Tu neesi vis nabags, tu esi bagāts! Klausies, ko tev teikšu.

Steidzies uz māju, atdod maizi sievai, bet to putras trauciņu, ko

sieva uz galda nolikusi, panēm un nes aizdurvē. Tur ieraudzīsi

lielu suni — gāz tam' virsū visu putru, tad suns nozudīs, smiltis

vien paliks tai vietā. Ņem tad lāpstu un roc smiltīs, kamēr neesi

atradis smagu naudas podu!"

Labi. Saimnieks pārgājis mājā un gāzis aizdurve putru sunim

acīs. Suns nozudis — smiltis vien palikušas. Nu racis, nu racis,
kamēr sieva maizi ēdusi. Beidzot uzracis lielu naudas podu un no-

glabājis drošā vietā, kur ne sieva, ne cits kāds spētu iedomāties

atrast.

Otrā dienā saimnieks gājis ar vērsi laukus art; jo zirgu ne-

spējis turēt no tā laika, kad sācis nabags palikt. Tādēļ izticis pie
lauka darbiem ar šito vērsilun vēl vienu āzi. Vairāk pa visu māju

nebijusi ne spalviņas no lopa.
Saaris garu cēlienu un tad tikai atjūdzis vērsi, lai nu ietu uz

māju saēsties. Vērsis pārnācis raudādams. Āzis prasījis: „Pateic,

kas tev kaiš! Kādēļ raudāt?"

„Jā, kā neraudāšu? Saimnieks liek tik garu cēlienu arklu vilkt,

bez jēgas esmu piekusis!"

„Vadzi, brāl, esi gudrs! Neēd nemaz — saimnieks domās, ka
esi sllims, un nejūgs ne lūdzams tevi arklā!"

Bet saimnieks noklausījies, ko āzis vērsim teicis.

„Lai, lai!" viņš domājis. „ia vērsis apmetīsies slims, tad jūgšu
tevi, āzīti, arklā!"

No rīta — vadzi taisnība — vērsis kunkst vien: „esot slims,
neesot ēdis ne čubinās un neesot dzēris ne rasiņas."

„Jā, jā — redzu gan. Jūgšu tavā vietā to pašu āzi!" saim-

nieks atteicis, un jūdzis bez jokiem āzi arklā. Cēliena beigās āzis

pārskrien itin slapjš noarts, ar citādu gudrību mājā: „Vadzi, vērsi,

cd, ēd! Saimnieks trin jau dūci un grib tevi nokaut, ja vēl sli-

mosi !"

Vērsis nemaz neatjēdzies, ka tā tik āža gudrība, lai nebūtu

vairāk jāiet arklā. Viņš ķēris pilnāmi mutēm un ēdis,

Be_t saimnieks pa to laiku, kamēr āzis ar vērsi triekuši, bija
apdomājies citādi. Viņš izņēmis no naudas poda riekušu zelta un

nopircis zirgu, ko art. Kad nu sācis ar zirgu art, ttHin darbs at-

šķīries: gājis uz svētības pusi.

Un tā nu īsā laikā saimnieks atkal palicis par bagātu vīru. Tik
sieva nevarējusi izprātot, caur ko šis pie bagātības ticis! Vienu

dienu ta sākusi prasīties: „Vīriņ, saki, kā tu atkal bagāts tiki?"
„Nevaru, sieviņ, teikt, citādi man jāmirst!"
„Mirsti, bet teic; tikpat tev vienreiz jāmirst."
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JLabi, labi, tad miršu arī!" saimnieks pa jokiem atteicis.

Bet šī tūliņ no tiesas saaicina uz rītdienu bēriniekus, nokauj
vērsi un nu tik gaida, vai saimnieks vienreiz nesāks par bagātību
stāstīt, ka var pie laika nomirt. Pienācis vakars - - nekā: ne saim-

nieks stāstījis, ne arī miris. No rīta sabraukuši bērinieki sētas

vidū. Saimniece izskrējusi sagaidīt, saimnieks palicis istabā. Te

gailis, pa plānvidu staigādams, iesaucies: „Ga, ga, ga, ga! jūs man

esat vienpadsmit sievas, bet vai es to daru, ko jūs gribat? Lai tik

saimnieks paņemtu aizdurvē siksni. ko vina tēvs mirdams tur

atstājis, un nodotu sievai reizes trīs — četras pa ribām, teikdams:

„Tā imans tēvs mācīja, tā tiku bagāts!" redzētu gan, vai saim-

niecei nepārietu griba iztaujāt."

Saimnieks gaiļa padomu sapratis un paķēris pie laika siksni.

lenākusi saimniece.

„Nāou! tagad stāstīšu tev. sieviņ, kā tiku bagāts. Redz, tā

mans tēvs mācīja, tā tiku bagāts — plaukt! redz, tā, tā — plaukt!

redz, tā, tā — plaukt, plaukt!"

_„Vai, vai! vīriņ, mīļais, nesit, nesit — negribu zināt, negribu
zināt!".

Saimnieks atlaidies un nesitis vairs un nu viss bijis atkal labi.

6. A. 670. A. Vaskis Tukumā.

Viens kungs arī zinājis dzīvnieku valodu. Vakarā pēc aršanas

ievests kūtī vērsis, kurš bijis noguris un nosvīdis. Pie vērša pie-

gājis auns un sacījis: „Kāds tu mulkis, kāpēc tu strādā? Izliecies

klibs, tad nevajadzēs strādāt."

Kungs sarunu noklausiīfjies. Rītā kalps ziņojis kungam, ka

vienu vērsi nevarot jūgt, jo tas esot klibs. Kungs tad pavēlējis
jūgt blakus otram vēršam aunu un stipri pērt. Kallps gan teicis,
ka auns neko nevarēšot pavilkt, bet kungs neatlaidies un tik tei-

cis, lai aunu per. Vakarā pēc darba auns teicis vērsim: „Tu vairs

klibs neesi, — es dzirdēju ka saimnieks teicās rītā tevi kaut, ja
tu vēl klibošot."

Vērsis noticējis aunam un bijis atkal vesels.

7. A. 670. Skolnieks P. Strungs no savas mātes Nīcā,

K. Lielozola kr.

Reiz viens vanderzelllis, pa pasauli ceļodams iegāja mežā un

apmaldījās. Viņam uznākusi nakts, un nebijis nekur kur palikt.

Viņš_ sakūris mazu uguntiņu zem kupila ozola un ēdis vakariņas.
Kokā sācis kāds vaidēt un teicis: „Nekur to uguni, mani tie dūmi

slapē."
VanderzeMis prasījis: „Kas tu esi? Vai tu esi labs, vai slikts?"
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„Es esmu vienis zalktis. Nekur, lūdizaimis, to uguni, es slāpstu

zemē, laid man noiet zemē."

„Tu mani apēdīsi?"

„Ne, es tev neko nedarīšu, tu būsi laimīgs cilvēks: es tevi

izmācīšu, kā putni runā, un tu visu sapratīsi. Aiz tavas muguras

te ir viens nožuvis kociņš. Kad būs maza gaismiņa, ta te atnāks

viena vārna uz ta kociņa, un tu tūliņ sapratīsi, ko viņa teiks."

Vamderzeliis paklausa ar un nolaiž zalkti zemē._ No rīta mazā

gaismiņā atnāk arī tā vārna un saka: „Ja tu zinātu, kas te ir

apakš šī kociņa sakņēm, tu būtu laimīgs cilvēks visu savu mūžu"

Viņš iezīmēja to vietu un kociņu, aizgāja_ uz mājām un pār-
nāca ar lāpstu un ratiem. Kociņu nocirtis sāka rakt un izraka

lielu kastu ar zelta naudu. Pārvedis naudu mājās, viņš uzcēla

lielu, smuku māju. Viņam vienam pašam dzīvot bija garš laiks

un viņš apņēma jaunu sievu. Viņš nosēdās pie loga un smējās,

kad putniņi lēkāja un savu valodu runāja, jo to viņš visu saprata.

Sieva bij nepacietīga un prasīja, lai viņai arī iemācot putnu

valodu. Bet vīrs teica, ja viņš to darīšot, tad viņam pašam esot

jāmirstot. Sieva nelika viņu mierā dienas un naktis. Vīrs prasa:

„Vai tev nebūs žēl, kad es miršu?"

„Būs gan žēl, bet man vajaga to iemācīties."

Vīrs teicis: „Labi! Tu zini, ka es miršu, uzsildi ūdeni, ko

mani nomazvāt, un pārved zārku!"

Sieva arī tūliņ uzsildījusi ūdeni un pārveduši zārku. Bet vīrs

teicis
1

lai ejot un iesaucot vistas un gaili istabā. Viņš padevis vi-

ņām ēst. Te gailis dziedājis un teicis: „Tata brīnumi! man ir sep-

tiņas sievas, un mani viņas visas klausa, bet manam saimnie-

kam viena pati, un to viņš nevar valdīt."

Vīrs, to dzirdēdams, izlicis sievai pliki gar katru pusi. Tā viss

izbeidzies, un viņš palicis dzīvs līdz šai dienai.

8. A. 670. No Alūksnes Zin. Ko m. kr. LP, VI, 970 (142, 1).

Saimnieks dedzinājis līdumu. Zarus ugunī mezdams, ierau-

dzījis čusku un gribējis to arī iesviest ugunī, bet čūska lūgusies:
„Atstaj mani dzīvu, es ar labu atmaksāšu. Pieliec savu mēli manai

galvai, tad sapratīsi zvēru un putnu valodu."

Saimnieks tā darījis. Un tikko mēle piedūru sies čūskas gal-
vai, tūliņ sapratis visu, ko zvēri runā. visu, ko putni runā.

Vakarā gājis mājā saticis uz robežas savu suni ar kaimiņa
suni. Kaimiņa suns sacījis: „Mana saimniece loti laba: viņa man

dod baltu putru, skaidru maizi."

Bet šā suns gaudojies: „Mana saimniece nekam neder. Pela-

vas, ūdenī iejauktas, vien dod lakt. Un šonakt, es zinu, manu

saimnieku pieguļā vilks ēdīs, bet ko es, izsalcis, neēdis, tur varu

līdzēt?"
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„Nu, nu! "kaimiņa suns ieteicies, „vai tad saimnieks nevarētu

citā kādā zinā no vilka izglābties?"

„Varētu gan, ja viņš savas drēbes uzmauktu salmu kūlām un

noliktu savā guļamā vietā pie uguns, tad vilks pārskatīdamies

aiznestu pārģērbto kūlu."

Saimnieks, to visu noklausīdamies, pārģērbis kūlu, nolicis

pieguļā savā guļamā vietā un piekrāpis vilku.

Rītā sveiks pārgājis mājā un tūliņ vaicājis sievai, kapēj su-

nim pelavas ar ūdeni vien dodot.

Saimniece atplētusi acis un brīnījusies: „Kā tu to zini, kā tu

to zini?"

„Kā es to zinu, tas man nav brīvu teikt, bet kad tikai zinu —

diezgan."

„Ne, ne, ne! Saki, kā tu to zini, kā tu to zini!"

Nu tikai saimnieks bijis sprukās, nekur un nekur no sievas

vairs glābties. Bet saimniekam nebijis brīvu teikt, ka putnu un

zvēru valodu māk, jo čūska todien noteikusi, lai nesaka nevienam,
ko esot iemācījies, citādi miršot.

Ko nu darīs nabaga saimnieks? No sievas nevar_ glābties,
licis pirti izkurināt, lai pēdīgo reizi nopērtos, un tad stāstīšot arī

sievai un miršot.

Bet no pirts nākdams, saimnieks pagalmā ieraudzījis divi

vistas plūcamies. Gribējis jau šķirt. Te gailis — kur gadījies,
kur ne — mudīgi, mudīgi klāt, ieknābj vienai vistai, otrai un uz-

sauc: „Ko jūs te plēšaties? Kas jums par tēvu zemi jādala? Tā

jau tikai ir, ja sievām nolaižas! Būtu saimnieks gudrs, tas izpērtu

savu sievu, un redzētu gan, vai trakā saimniece neliktu saim-

nieku mierā."

Saimnieks gaiļa padomam klausījis un palicis dzīvs.

9. A. 670. M. K. sau kā. LP, VII, »I, 1274, 15.

Reiz kādam saimniekam gadījies slīkt, peldot'es dzelmē ierau-

tam. Zivis to ņēmušas savā vidū un nesušas uz savu ķēniņieni.
Tā slīkonim mācījusi kustoņu valodu un tad palaidusi atkal virs

zemes. No tā laika saimnieks visu sapratis, ko kustoņi runājuši.
Tā reiz dzirdējis suņus sūdzamies, ka saimniece tos barojot

tikai ar pelavām: saimnieks gan esot lēns un labs, bet loti žēl, ka

tam jau nākošu nakti jāmirstot, jo viņa kaimiņš esot vilkacis un

nosolījies nākamu nakti nākt un to nokost. Ja saimnieks bija zi-

not [zinātu!, tad varētu kur pie kāda stūia pakārt savus svārkus,
un kad vilkacis, tos par pašu saimnieku turēdams, tiem uzkluptu,
tad to ar sudraba lodi nošaut.

Saimnieks, noklausīto padomu paklausījis, rītā jau varējis

nošautajam vilkam novilkt kažoku. Pēc tam krietni sarājis saim-
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nieci, lai tā suņus labāki barotu. Saimniece, noprazdama, ka saim-

nieks saprot kustoņu valodu, piijusies tanī virsu, lai mācītu arī

viņu saprast kustoņu valodu, ko saimnieks pēc zivju ķēniņienes

nosacījuma tikai mirstot drīkstējis darīt. Taču nevarēdams beigt

noklausīties sievas pārmērīgās lūgšanas, licis ienest zārku, lai stā-

stīdams varētu zārkā atgulties un nomirt. Bet vēl priekš nāves

gribējis pamielot visus savus kustoņus; arī gailis ienācis ar savām

sievām, bet pats neko neēdis, tik(ai) vienmēr teicis: „Tā, tā, ta!

tā, tā, tā, tā? Tad mans saimnieks grib mirt vienas sievas dēl?

Ta tad kauns! Man septiņas sievas un es tās visas savaldu un

saimnieks nespēi ir vienas savaldīt? Ta ta' kauns!"

Saimnieks, drošsirdīgo runu dzirdēdams, ņēmis klusu grožus

un izdzinis saimniecei ziņkārību uz visiem laikiem,

10. A. 670. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI.

971 (142, 2).

Reiz viens meža sargs medībās palicis pa nakti mežā. Viņam
bijuši līdz divi suņi: viens vecs, otrs jauns. Vecāko suni pārsū-

tījis mājas sargāt, bet jauno paturējis biedros un abi divi mielo-

jušies pa to nakti ar stirnas cepeti. Rītā vecais suns atkal atnācis

medībās un stāstījis otram sunim: „Mājās izgājušo nakti bija zagli.
Es tad riedams lēcu logā, ļaudis uzmodās un aiztrieca zagļus."

„Nu, ko tad tev par tādu labumu šorīt deva ēst saimniece?"
jaunais prasījis.

„Ko tad deva? lebēra kipītē sēnalas, uzčurināja virsū, tas

bija mans ēdiens."

Bet meža sargs sapratis kustoņu valodu un noklausījies visu,
ko suns jaunajam sūdzējis. Un tikko nu pārkluvis mājā, tū-

liņ sievai pirasīo'is: kāpēc sunim nedevusi ko labāku ēst?

Saimniece brīnījusies: kā viņš to zinot?

„Kā es to zinu, nedrīkstu teikt, citādi man jāmirst."

Bet saimniecei viena maksa. Kaut ir mirtu, jāstāstot esot.

Neko darīt, saimnieks teicis, lai izkurējot pirti, tad nopēršoties,
nomazgāšoties un, sievai izstāstījis, miršot. Kad pirts bijusi iz-

kurināta, meža sargs izgājis ārā beidzamo reizi apskatīties. Izgā-

jis pagalmā, tur patlaban dziedājis gailis un suns gailim rājies;

„Ko tu tik priecīgi dziedi? Vai nezini, ka saimniekam šodien jā-
mirst?"

„Tad ta vīrs!" gailis izsaucies,
,v
nevar vienu sievu savaldīt,

Man piecas, sešas sievas, visas klausa,"

Saimnieks, to dzirdējis, tūliņ pasaucis saimnieci pirtī un pēris
tik ilgi, kamēr apņēmusies nekad vairs neklaušināt pēc vīra noslē-

pumiem.
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11. A. 670. H. Skujirja, Andrs Ziemelis, no 73. gadi Vecās

Marijas Aboliņas Aumeisteros.

Vieno vīrs saķēris balto čūsku, izvārīs podā, kā neviena sū-

kaliņa ārā netiek, un pats visu apēdis. No tās reizes vīrs sapratis

putnu valodu.

Vīram bīsi sieva un šī bīsi tīri vai dzīva vella pillā un vīrs no

šās vais nevarēš nekur dēties. Vīrs errojies un spļaudījies un ka

nemaiz vairs nevarēš izturēt, ta paņēmis valgu, gāš uz mežu un

gribēš kārties.

Tīruma malā stāvēš gailis ar vistu pūli, un ka vīrs gaš gareni,

tā gailis sāois pillā kaklā smieties un stāstīs vistām:

„Šim, luk, ir viena pati sieva un ar to viņč netiek galā un

tagadīnās iet uz mežu kārties. Bet man ir desmit sievas vienam

pašam, es ar visām tieku galā un man ne prātā nenāk iet uz mežu

kārties."

Tā gailis stāstīš vistām. Vīrs visu dzirdēš un sapratis, ko gai-
lis stāsta. Viņam palicis kanne un tūlī aizgāš uz māju apakalis.
Nu vīrs saņēmis sievai grožus kā pienākās, un sieva palikusi dau

lēnāka un abi nodzīvāši vē ilgi laimīgi kopā.

12. A. 670. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 72. gadi vecā

Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Vienam vīram bīsi traki neganta sieva un šis no šās vais

nekur nevarēš dēties. Vīrs tā noskaities, paņēmis valgu un gāš

uz mežu kārties. Bet uz tīruma gadīdies gailis ar vistām un kā

vīrs gāš šim garēm, tā gailis smiedamies stāstīš vistām:

„Re, kur gekis! Viņam viena pati sieva un viņč netiek ar to

galā, bet man desmit sievu un es ar visām tieku galā,"
Vīrs dzirdēš, kā gailis šo izsmej, un nu vais negāš vis kārties,

bet aizgāš uz māju, licis prātu ar mieru un ņēmis ritīgi sadrebi-

nāš sievu un nu abi dzīvāši laimīgi.

13. A. 670. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomo.-ci do

antropologi! krajowej. T, XVIII, 1895, 479 (10).

Saimnīks sirdējās iz sīvys, ka jei namuok aust, i soka tai:

~Ka es numieršu, ar kū tu mani paglobuosi?"

Jei atsoka: „Vjeiriņ, es tjevi ar dzjeji aptjeišu!"

Vjeirs dūmuoja, ka jei tai pa smīklam runoj, i apzamjatja jau

par nūmyrušu. A jai nabjeja kraklu, kuo jam apvilkt, jei pajēmja
i aptyna jū ar dzjeji, nūņaso'a iz klēti. Jis tī gul kai nabašnīks. A

vvstvs staiguoja aiz klēts i saiminīca pabjēra juom atškjeru [at-

šķiras, izsijās]. Gail's sasaucja vysu vystu i pilnavoj ]poļu pilno-

\vac\ sargāt, uzmanīt], kab vysys byutu paādušys, i soka tai<:
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„Vot, duraks bjeja šū saimiiiīiks! Maņ ir djesmit sīvu, i vysys ma-

ņa klausa: kū es liku, tū vysu dora. A jam vīna bjeja. i tuos na-

muocjēja saturāt, ka jei jam i kraklu naizaudja djeļ smierts [nā-

vēsi."
Saiminīks kai triukās kuojuos, kai giun pjeicku, kai suok rnu-

goru sukuot sīvai, tai i aust i vvsu dorbu struoduot izvuicjeja

[izmācījās]!

7. Čūsku ķēniņa kronis.

1. A. 672. Krēsliņu Jānis Alsviķu pag. Jeikas iz Malie-

na s". 1888, I, 10, 2. LP, Vffl, I, 1270, 2.

Čūsku ķēniņš pēc simtu gadu parādījās Dzeņu purvā. Viņa

vaiņags jeb sekste mirdzēja kā zelts un dimants. Vaiņagam pie-

mita brīnišķīgs spēks. Ja kāds seksti dabūja un, to izvārījis, no

viruma strēba pirmo karoti, tāds bija gudrākais un laimīgākais

cilvēks zemes virsū un zināja visu. Arī kungs muižā dzirdēja, ka

čūsku ķēniņš parādījies, un kāroja vaiņagu dabūt. Viņš saaici-

nāja visus savus ļaudis un solīja lielu maksu tam, kas vaiņagu

atnesīs, bet neviens neuzņēmās. Kad ar labu neviens negāja,
tad kungs pavēlēja ar bardzību. Kas liegtos klausīt, tam bija

nāves sods gaidāms. Ļaudis izbijās, sievas, bērni raudāja un

brēca, jo vēl nekad nebija dzirdēts, ka kads, kas bija gājis čūsku

ķēniņa vaiņagu iekarot, būtu dzīvs pārnācis. Te ieradās kāds

jauneklis, kas solīja vaiņagu atnest, un lēkšus iejāja purvā. Jau-

neklis zināja to acumirkli, kur čūsku ķēniņš ar visām čūskām pie-
spēsi iesnaužas, bet arī tikai vienu acumirkli. Šai acumirklī bija

jauneklis pie čūsku: ķēniņa klāt, nocirta tam galvu un pirms

čūskas redzēja, kas noticis, bija no purva ārā. Čūsku ķēniņš no

bēdām ielīda Dzeņu purva bezdiibenā un bez vaiņaga vairs saules

gaismā nerādās.

Kungs, vainagu dabūjis, jauneklim ir paldies nesacīja un to

pats, podiņā ielicis un ar vāku apsedzis, iedeva pavāram vārīt,
piiekodinādams, lai no viruma nebauda, nedz vāku cel uz augšu.
Bet pavāram pārlieku gribējās zināt, ko īsti kungs podiņā liek
vairīt. Viņš bailīgi pacēla vāku un atrada virumu. Viņam uznāca

karuimis no viruma 'pabaudīt. Paņēma karoti, apjauca: „Tikai
puskarotītes iestrēbšu!" viņš domāja un to arī padarīja. Par lielu

brīnumu pavārs! uz reizi zirnāja visu, par ko tikai iedomājās.
Viņš zināja, kas tcp vārīts, zirnāja viruma brīnuma spēku; viņš
arī tagad zināja, ka kungs, virumu pavāram dodams, bija ap-
ņemies viņu nonāvēt, lai pavārs neizpauž, caur ko kungs gudrs
tapis. Zinādams, ka gudrība, ko kungs kāroja, tagad viņam rokā,
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viņš acumirklī izņēma dārgo vainagu no viruma un devās ar visu

projām uz svešām zemēm, kur palika par slavenu vīru.

Kungs gaidīja, gaidīja, kad pavārs virumu būs izvārījis. Ne-

varēdams sagaidīt, devās pats ķēķī raudzīt. Ķēķī pavāra nav.

Pacel vāku, sekste pagalam. Nobijies viņš gan strebj virumu,
ko tikai jaudā, bet mulkis bijis, muļķis paliek. Kungs dusmās pa-
liek vai traks — skrien pa pilsētām), miežiem, purviem, kliegdams:

„Kur mana sekste? Kur mana sekste?"

Beidzot kungs pazuda un neviens nezināja, kur tas palicis.

2. A. 672. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāst i", 1902, 80, 15.

Caur Jaun-Kārķu pagastu ,kas tagad savienots ar Vec-Kārķu

pagastu un nosaukts par Kārķu pagastu, iet Valkas-Rūjienas-Pēr-

navas ceļš. Šā ceļa malā starp Lūku, Kigulu un Jandavas mājām
senāki, kad es vēl biju ganu zēns, bija mazs pūriņš, ko dēvēja

par Acpuniņu, bet kas tagad pārvērsts jau par tīrumu. Šajā pūriņā
toreiz auga daudz zileņu ogu, bet tur bija arī daudz čūsku.

Senāk viens vīrs Acpurinā, iHieloeļa malā, ieraudzījis lielu

čūsku mudžekli, kas šņākdamas un locīdamās līdušas ap kādu

lielāku čūsku, kurai bijis spīdošs zelta kronis galvā. Tās nebiju-
šas vis čūskas, bet pūķi čūsku izskatā. Vīrs iekārojis čūsku ķē-

niņa zelta kroni, bet arī zinājis, kādas briesmas viņam draud, šo

kroni noņemot. Viņš asu izkapti kā zobenu uzsējis mieta galā, sē-

dies savam visčaklākam zirgam mugurā un tad jājis uz to vietu,
kur čūskas bija redlzējis. Čūskas bijušas vēl turpat un arī ķēniņš

ar kroni vinu vidū. Zirgu tuvumā pieturējis, vloš ar mieta gala
uzslietu izkapti nocirtis čūsku ķēniņam galvu ar visu kroni un

tad jājis projāml
,

cik vien ātri zirgs varējis aulekšot; bet čūskas

skrējušas viņam pakal, citas pa zemi, saritinājušās kā ripas, ci-

tas pa gaisu, kā ugunīgi valgu gabali. Ka čūskas viņu panāks —

kaut gan viņa zirgs bijis labs skrējējs — to čūsku ķēniņa kroņa

laupītājs jau iepriekšu bija paredzējis un tādēļ tā ierīkojies, ka

aizbēgšana izdotos. Kad čūskas bijušas jau gluži tuvu, bēglis ātri

nometis kamzoļus uz ceļa, kurus tam nolūkam bija apņēmis ap

pleciem, un tad aulekšojis uz priekšu.
Čūskas vairs ne skrējušas bēglim pakal, bet palilkušas_ pie

kamzoļiem, laikam domādamas, ka pats viņu ķēniņa nogalinātājs

nokritis no zirga muguras. Jātnieks pa tam apjājis Acpuriņam ap-

kārt un no otras puses tuvojies tai vietai, kur bija nocirtis pūķu

ķēniņam galvu. Par laimi tur vaiirs nebijis nevienas čūskas, jo tās

laikam strādājušas pie nomestiem kamzoļiem, bet gan nokautais

pūķu ķēniņš un viņa galva ar kroni bijuši vēl turpat. Viņš ātri no-

lēcis no zirga muguras, norāvis nocirstai čūsikas galvai zelta

kroni, iebāzis to sev azotī, uzlēcis atkal zirgam_mugurā un jājis

uz māju, bet pa citu ceļu, lai nesastaptos ar čūskām, kas bija pali-
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kušas uz ceļa pie nomestiem kamzoļiem. Vēlāk izrādījies, ka

čūskas •nomestos kamzoļus bija saēdušas smalkās drumstalas un

tad no ceļa pazudušas.
Čūsku ķēniņa kroņa nolaupītājs, šo kroni pie sevis nēsā-

dams, zinājis visus noslēpumus un citu cilvēku domas, mācējis
visas svešas valodas, sapratis visas kustoņu un putnu valodas,

varējis pavēlēt visiem pūķiem sev kalpot un tapis par bagātu un

lielu vīru.

3. A. 672. Krēsliņu Jānis Alsviķu pag., „L atviešu teikas

iz Malienas". I, 1868, 8, 3. LP, VII, I, 1262, 1.

Jau senlaikos ļaudis zināja, ka Dzeņu lielajā purvā neizmē-

vecs, ar sūnām un zāli apaudzis, melns kā nakts, deviņām1 ugunī-

rojamā bezdibenī mājo čūsku ķēniņš. Čūsku ķēniņš izskatījās ļoti

gārn strīpām pār muguru. Bet galvā čūsku ķēniņam zelta vai-

ņags ar pērlēm un dārgiem akmeņiem, kas saulē mirdzēja neskai-

tāmās krāsās. Čūsku ķēniņa vaiņags bija daudz dārgāks, nekā

vesela ķēniņa valsts. Tāds, kas vaiņagu spētu iemantot, nekad

nemirtu, bet dzīvotu mūžīgi un būtu gudrs.
Par simtu gadiem reiz čūsku ķēniņš atstāja savu tumšo mi-

dzeni un nāca virs zemes saules staros sildīties un citām čūskām

padomu dot, lai tās ar cilvēkiem' nemitēdamās ved karu.
Zelta vaiņags ar savu burvja spēku gan dažu vilināja; bet ne-

viens nekad neiedrošinājās čūsku ķēniņam tuvoties, jo zināja, ka

viņa acu skatienam tāds brīnuma spēks, ko tas uzskata, acu-

mirklī jāmirst.

Reiz Zagadu ciema ļaudis Dzeņu purvā Izdzirda briesmīgu

šņaškanu un spiegšanu un tūliņ saprata, ka čūsku ķēniņš pēc sim-

tu gadiem iznācis dienas gaismā. Viss lielais purvs ņudzēja un

mudžēja no tūkstošu tūkstošām čūskām, kas no visām malām

bija sapulcējušās Dzeņu purvā čūsku ķēniņu sagaidīt atnākam.

Ļaudis bija loti izmisuši, ka čūsku ķēniņš padarīs viņiem ko ļaunu.
Vests par čūslku ķēniņa parādīšanos drīzi vien izpaudās visā ap-

gabalā un jau trešā dienā pie Dzeņu purva atjāja daiļš jauneklis
baltā zirgā ar kailu zobenu rokā. Jauneklis bija svešs, bija jājis
caur triju ķēniņu zemēm, lai tikai iemantotu čūsku ķēniņa vai-

ņagu. Zagadu ciema ļaudis dzirdēdami, kas jauneklim nodomā,

viņu gauži lūdza čūskas_ mierā likt; bet jauneklis nebija atrunā-

jams. Kā zibens viņš iešāvās ar balto zirgu purvā, zobenu augstu

gaisā turēdams. Bija pati pusdiena un čūskas gulēja sarilinājus ās

saulē. Jātnieks laimīgi sasniedza cini, uz kā pats čūsku ķēniņš

snauda, un apkārt viņam gulēja saritinājušās daudz tūkstošu citu

čūsku. Ātri zobens gaisā nospīdēja un čūsku ķēniņa vaiņags ar

vienu cirtienu bija nocirsts, iekām čūsku ķēniņš jātnieku spēja ar

savu skatienu apburt. Čūsku ķēniņa vaiņagu zobena galā uzdūris,
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viņš steidzās projām; bet čūskas tam metās virsū no visām pu-

sēm. Jauneklis cirta ar zobenu čūskām, ko tikai jaudāja; bet

cērtot čūsku ķēniņa vaiņags no zobena gala nokrita zemē. Čūs-

kas, vaiņagu atdabūjušas, bija apmierinātas un aiznesa vaiņagu
čūsku ķēniņam atpakaļ un to tam uzlika galvā.

Jauneklis gan domāja laimīgi no čūsku vidus laukā ticis, kad

čūskas, ķēniņa uzmudinātas, sāka tam pakaļ dzīties. Čūskas,
uz vēdera lienot, nevarēdamas jaunekļa panākt, sametās ritenī

un, astes zobos iekodušas, lielā ātrumā devās jauneklim pakaļ.
Gan jaunekļa zirgs skrēja kā zibens, bet čūsku riteņi nāca ar-

vien tuvāk. Ļaudis, redzēdami jaunekli tādās briesmās, ātri sa-

krāva lielu sārtu čūskām ceļā un to aizdedzināja; bet čūskas pār-
lēc par sārtu pāri. Jau čūskas bija jātniekam gluži klāt, jau sāka

tīties zirgam ap kājām. Jauneklis, redzēdams, ka jāšus nevar

glābties, nolēca no zirga un devās kājām skriet, ko jaudāja.
Čūskas pa tam aprija zirgu, tā ka tikai kauli vien atlikās. Arī jau-
neklis nebūtu izmucis čūskām, ja tuvumā nebūtu pagrabs ar dzel-

žu durvim. Viņš tik ko paspēja tur iesprukt un durvis aizšaut, tad

čūskas kā riteņi viena pēc otras atsitās pret durvim. Viņas mē-

ģināja caur durvim vai mūri cauri tikt, bet sienas bija biezas un

durvis cietas. Trīs dienas čūskas krimta un ložņāja ap pagraba
durvim un tad tik aizvilkās projām.

4. A. 672. Jēkabs Egle Gulbenē, no Kanavioa. Zin. kom. kr.

LP, VIII, I, 1264, 2.

Viens ķēniņš dabūjis zināt, ka viņa valstī vienā purvā at-

rodoties čūsku ķēniņš ar vaiņagu galvā. Ķēniņš tad pavēlējis
tai ceļā uz čūsku purvu uzcelt augstus mūrus, aiz mūriem labi

daudz salmu nokraut un pa visu valsti mudīgāko zirgu izmeklēt.

Labi, tas padarīts. Nu ķēniņš apjozis zobiņu un jājis čaklajā

zirgā uz čūsku purvu. Aizjājis — čūskas ar savu ķēniņu sildīju-
šās saulē. Nu uzņēmis čūsku ķēniņa vaiņagu uz zobiņa galu un

steidzies atpakaļ; bet čūskas, to pamanījušas, dzinušās pakal. Tad

ķēniņš aizdedzinājis salmus un aizmucis aiz mūriem — čūskas par

uguni un mūri nevarējušas tikt. Ķēniņš čūsku ķēniņa vaiņagu ie-

mantodams, palicis ļoti gudrs: zinājis visu — ir to, kas uz priekšu

notiks.

5. A. 672. Jēkabs Banga Gulbenē. Zin. kom. kr. LP, VII, I,

1264, 3.

Vienreiz viens cilvēks dzīvojis mazā mājiņā un aptraipījis
šo mājiņu stipri ar piķi. Šis pats cilvēks arī dabūjis zināt, kur

čūskas ar čūsku ķēniņu mājo. Viņš paņēmis baltu zirgu un aiz-

jājis uz turieni ar zobiņu. Čūskas tai brīdī gulējušas vienā čupa
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un pašā virsū gulējis čūsku ķēniņš air vaiņagu galva. Tad nocirtis

ķēniņam galvu, paķēris vaiņagu un bēdzis. Bet čūskas, saņēmu-

šas astes mutēs, vēlušas ka riteņi pakal. Viņš dalecis pie savas

mājiņas, atstājis zirgu laukā un pats iesprucis iekša. Čūskas sā-

kušas līst uz mājiņu, bet saule piķi bijusi izkausējusi: visas čūskas

pielipušas, ka nekur aiztikt. Tā viņš iemantojis vaiņagu, bet zirgs

gan no čūskām bijis apēsts.

6. A. 672. Ādams Kleinberģis Raunā. Etn. LP, VII, I, 1264', 4.

Viens jājējs uzjājis čūsku kaudzi un pašā galā čūsku ķēniņu.

Kroni noņēmis un sācis bēgt, bet čūskas dzinušās pakal. Papriek-

šu viņš nometis svārkus, tos čūskas sakapājušas un atkal dzinu-

šās pakal. Kad vairs nav varējis izbēgt, tad atdevis zirgu, līdz

sasniedzis māju. Čūskas arī tūliņ bijušas klāt. Nevarēdams nekur

•tik ātri paslēpties, iemetis kroni vārošā ūdens podā un pats ie-

bēdzis istabā. Čūskas lēkušas podā un visas noplukušas, bet

kronis palicis viņam.

Tāda kroņa noņemšana arvienu bijusi savienota ar lielām

briesmām. Tāpat čūskas, pakal dzīdamās, neskrējušas vis pa

vienai, pa zemes virsū, bet pa 3—4 kopā un tad rata vīzē vēlu-

šās uz priekšu. Pēc citu nostāstiem pat pa gaisu.

7. A. 672. J. RopaisVec-Piebalgā. Balsi 1892. Nr. 45. LP, VII,

I, 1265, 5.

Reiz purva tīrītāji uzgājuši purvā uz ciņa palielu čūsku, ku-

rai_ bijis neliels, bet loti ikošs kronītis gallvā. Viens vecākais

strādnieks teicis, ka tā būšot čūsku ķēniņiene un, kā šis no veciem

laudim dzirdējis, tad tam, kas to kroni iemantojot, esot iespē-

jams darīt visādas brīnuma lietas. Tomēr čūskai kroni noņemt

neesot viegla lieta: čūskas dzenoties briesmīgi pakal. Daudzi

gan esot izmēģinājuši to iegūt, bet retu retiem tas izdodoties, ne-

krītot čūskām par upuri.
Strādnieku starpā atradies arī kāds drošs, stiprs, jauns cil-

vēks, tas apņēmies mēģināt savu laimi. Netālu no purva bijis
mazs siena šķūnītis, tur visi nosprieduši no čūskām paslēpties.
Lai čūskas neielauztos tik viegli šķūnītī, tad notraipījuši šķūnīša
sienas un jumtu visu ar biezu kārtu darvas. Kad tas bijis pada-
rīts, citi strādnieki jau iepriekš_paslēpušies šķūnītī: tikai kroņa
ņēmējs vien paņēmls_ zirgu un jājis pie čūsku ķēniņienes. Čūsku

ķēniņienei kroni noņēmis, ātri lēcis zirgam mugurā un aulekšojis
uz šķūnīti. Kā ticis turp, tā arī čūskas — diezzin kur cēlušās,

kur ne — neskaitāmiem bariem dzinušās pakal: citas skrējušas

pa_ gaisu, citas atkal, savijušās kā ratu ritenis, kūleņu kūleņiem

drāzušās tam pakal. Čūskas sākušas rāpties pa šķūņa sienām un
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paspārnēm, bet darvas dēl nevarējušas nekur daudz parāpties.
Purva tīrītāji uzturējušies vairākas dienas šķūnītī, jo neviens ne-

drīkstējis iziet laukā. Pēdīgi, kad pēc kādām dienām izgājuši,
tad ieraudzījuši, ka viss šķūnītis bijis aplipis ar melnām čūskām:

citas vēl bijušas pusdzīvas, citas saules karstumā un darvā no-

beigušās. Kroņa noņēmējs tiešām bijis laimīgs un spējis pastrādāt
daudz ko brīnišķīgu. Viņš no tā brīža dzīvojis pilnībā, bet neaiz-

mirsīs arī savus citkārtējus darba biedrus.

8. A. 672. Ādams Kleinberģis. Etn. 1893. LP, VII, I, 1265, 6.

Vienreiz jājējs, ieraudzījis čūsku ķēniņu, ar pātagas auklu no-

rāvis tam kroni. Bet čūska dzinusies jājējam pakal, kamēr tiku-

ši pie degoša līduma. Redzēdams, ka izbēgt vairs nevar, iejājis

ugunī, bet čūska, dtzftdamās pakal, sadegusi un gājējs dabūjis
izmukt.

9. A. 672. Kanaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, 'I, 1266, 7.

Viens ķēniņš izsolījis lielu maksu kas čūsku ķēniņa kroni

dabūs. Čūskas mitušas mežā. Tad viens zaldāts ik pa versti no-

licis baltu zirgu, rindā vien, norāvis čūsku ķēniņam dimanta kroni

no galvas, kamēr nedabūjis aizpīkstēties, un nu lēcis pirmajam

zirgam mugurā un jājis uz māju, ka kūp vien. Kā tas pa to versti

nokusis, lēcis otram zirgam mugurā un tā visiem zirgiem, kamēr

mājā. Čūskas gan skrējušas pakal, bet nepanākušas. Zaldāts

atdevis ķēniņam kroni, dabūjis labu maksu. Ķēniņš licis kroni

pavāram apsegtu vārīt, ka garaiņi nedabū uz augšu kūpēt, un

neteicis, lai vārīdams nesmēķējot. Bet pavārs taču smēķējis un

nu zinājis visas lietas. Ķēniņš arī gan virumu ēdis, bet nezinājis
nekā.

10. A. 672. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. LP, VII, I, 1266, 8.

Liels čūsku pulks gulējis riņķī un riņķa vidū pats čūsku ķē-

niņš ar vaiņagu galvā. Tad viens braucējs piebēris vezumu

smilšu, piekrāvis vezumu saļimu, atņēmis čūsku ķēniņam vaiņagu

un mucis. Čūskas dzinušās pakal. Bet šis bārstījis no vezuma

smiltis, dedzinājis salmus — čūskas pa smilltim nevarējušas pa-

rāpties un ugunij cauri tikt —
izmucis. Aiznesis dārgo vaiņagu

savam valdniekam, tas atdevis šim savu meitu par sievu. Labi.

Bet kāzu rītā no pasienas izlīdusi čūska, iedzēlusi brūtgānam
kaklā un brūtgāns nomiris.

11. A. 672. Kanaviņš ar E. Šteinu Gulbenē. LP, VK, I, 1267, 1.

Viens vīrs lielā mežā apmaldījies. Samaldījies trīs dienas,

jau badā piekusis — te tuvumā izdzirdējis palīgā saucam. Aiz-
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skrējis turp, ieraudzējis upes malā veceni īliīdž) kaklam ūdenK

lai palīdzot izpestīties, jo vina, pār upi iedama, saknēs esot ta

sapinusies, ka viena pati nevarot laukā tikt. Vīrs izvilcis zobiņu

no makstes, pārcirtis saknes — vecene izrāpusies laukā un aici-

nājusi, lai nākot viņai līdz. Gājis. Vadājusi, vadājusi — pēdīgi

aizvedusi pie lielas mājas, kur iznākuši četri mērkaķi pretim un

ieveduši vīru ar veceni lielā istabā. lekšā vecene lūgusi vīru pie-

sēst, kamēr vina pagādāšot ēst. Labi. Pēc maza laiciņa ēdiens

bijis gatavs, četri mērkaķi salikuši uz galda un skubinājuši vīru,

lai ēdot. Izsalcis labi bijis un ēdis arī pilnu azaidu. Paēdis, aplū-

kojis māju tuvāki un ieraudzījis dažādus kustoņus, kas tāpat kā

cilvēki izturējušies; otrā istabā ieraudzījis atkal skapjos dažādus

rīkus un cilvēku drēbes un nu nopratis, ka pie raganas ienācis.

Pēc trim dienam vecene vīram iedevusi sarkanu lakatu ar

septiņiem baltiem krustiem, noteikdama, lai ejot ar lakatu uz to

pašu upi, kur satikušies upes malā, lai lakatu izklājot un pats

lai tuvumā paslēpjoties, tad čūsku ķēniņiene nākšot uz upi pel-
dēt un nolikšot savu vaiņagu uz lakatu ; lai tad paņemot lakatu

ar_ vaiņagu un lai dodoties šim mērkaķim, kas tagad tepat blakus

stāvot, pakal, jo čūska gribēšot šos panākt, bet lai steidzoties,

citādi abiem jāmiirstot. Par algu, ja to izdarīšot, vecene vēl ap-

solījusi vīram tikdaudz naudas, ka visu mūžu pārtikt. Labi. Vīrs

ar mērkaķi nu steigušies uz upi. Ceļā mērkaķis ņēmies stāstīt,

kas šis čūsku ķēniņieies vaiņags par tādu esot: ja Vaiņagu

dabūjot rokā un viņa žuburus paberzējot, tad tūliņ atskrienot tāds

gars un pievācot visu, ko vien tīkojot. Labi. Nu noklājis lakatu

un paši turpat paslēpušies krūmos. Pēc maza brītiņa gadījusies
liela, balta čūska ar septiņžuburu zelta vaiņagu galvā, nolikusi

vaiņagu uz lakatu un pati iepeldējusi upē. Nu vīrs trim lēcieniem

bijis lakatam klāt, paķēris to ar visu vaiņagi un steidzies mēr-

kaķim pakal. Bet čūska šņākdama dzinusies abiem pakal. Mēr-

kaķis redzēdams, ka izbēgt neiespējams, iizrāvis vaiņagu vīram no

rokam, paberzējis žuburus — te viens vecis ar garu sirmu bārdu

klāt: ko vēloties? Mērkaķis atteicis, lai šos abus aiznesot uz Vāc-

zemi! Tūliņ vecais sagrābis abus un nesis pa gaisu projām. Čū-

ska gan izlēkusies pakal, bet nevarēdama tik augstu palēkt, atkri-

tusi atpakaļ un pazudusi zemē. No tā laika čūsku ķēniņiene zemes

virsū vairs nerādoties. Vīrs ar čūsku ķēniņienes vaiņagu varējis
no sirmā vīra septiņas vajadzības prasīt un izdabūt; bet kā esot

prasījis astoto — čūsku vaiņags izzudis no rokām.

12. A. 672. Mc 1 baržu Mārtiņš Valmieriešos. 1892. g. Balsī

Nr. 33. LP, VII, I, 1269, 1.

Vairāk vīri bijuši izgājuši pa nakti pieguļā — pļavā, meža
malā. Še viņi sēdējuši ap ugunskuru un ne.iauši ieraudzījuši uz
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cinīša gluži baltu čūsku. Viņi uzbrukuši čūskai no visām pusēm

un nosituši to. Pēc tam apskatījušies un pazinuši nosisto par

čūsku ķēniņu, jo uz galvas bijis savāds, spoži vizošs kronis. Ne-

dzīvo ķēniņu nolikuši nelielā gabalā no ugunskura uz nolauzta

bērziņa stumbura. īsi pēc tam stumburam liels bars dažādu

čūsku tuvojies un katrai bijis mutē sudraba naudas gabals. Čūskas
viena pēc otras piegājušas pie stumbura, piestiprinādamas at-

nestos naudas gabalus pie mizas, tā ka beigās iznākusi gara nau-

das gabalu virkne, kas sniegusies līdz stumbura galam. Viena

čūska uzrāpušies pa pagatavoto sudraba ceļu un nonesusi nedzīvo

ķēniņu zemē. Pēc tam trejdeviņas čūskas nostājušās viena otrai

cieši blakus, paņēmušas ķēniņu par muguru un devušās projām
savu citu biedreņu pavadītas. Drīzi viss bars nozudis meža bie-

zienā. Naudas gabalus, kas pie stumbura karājušies, pieguļnieki

izdalījušies savā starpā — bijis liels skaits naudas.

Čūskas, ja viņu ķēniņš nogalināts, mēdzot arvienu izpirkt tā

niiesas ar naudu. Bet savā mītnē čūskas beigto ķēniņu atkaļ at-

dzīvinot.

13. A. 672. Ādams Kleinbergis Raunā. LP, VII, 8, 1280, 1.

Ceļa vīrs, uzßīgu braukdams, ceļa malā nogriezis kājiņu
un nobraucis Rīgā. Gadījies viens kungs, kas pazinis, kur tā

kūja griezta, un lūdzis, lai viņam to vietu parādot. Gela vīrs arī

to darījis; bet nu atraduši tai vietā lielu čūsku kaudzi un pašā

galā ķēniņu ar zelta kroni. Papriekšu kungs apjājis trīsreiz riņķī
un tad ar pīķa galu noņēmis kroni, jo viņam bijuši čūsku vārdi.

Apdāvinājis zemnieku bagāti un teicis, lai par kādu nedēlu at-

nākot čūskas aprakt, jo viņas visas nobeigšoties un sākšot
smirdēt.

Citi vēl stāsta, ka katrai čūskai esot savs vārds un ja to

vārdu zinot un izsaucot, tad čūska pienākot klāt un tai varot da-

rīt ko grib, jo kost tādam cilvēkam viņa nevarot. Tikai vajagot
sieviešu vārdā saukt: „Hziua, Līizīte, Grietiņa v. t. t."

14. A. 672. 0. Krūmiņš Gulbenē. LP, VII, I, 1271, 5.

Čūskas salasoties nārstu laikos lielos baros jeb čupās, pūlos,
un tad šīm čupām virsgalā atrodoties čūsku ķēniņš. Tā viens

ģenerālis, čūsku ķēniņa vaiņagu iemantojis, varējis pat nokautus

dzīvniekus atdzīvināt. Ķēniņš, to neticēdams, pavēlējis savu su-

nīti sakapāt, lai ģenerālis to atdizīvinātu. Ģenerālis kā pielicis
čūsku ķēniņa vaiņagu drusciņ pie sakapātiem suņa gabaliem, ga-

bali saauguši un sunītis atdzīvojies.
Piezīme. Viens ceļinieks, pa ceļu iedams, nocirtis čūsku ķēniņam

galvu, izvārījis kroni un tad, šķidrumu baudījis, palicis visuzinātājs: varējis

pateikt cita domas, noslēpumus, varējis arī lietu un aukas nogriezt.

L. P. Gulb c nē.
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15. A. 672. A. Lerchis-Puškaitis. LP, VIII, I, 1272, 6.

Viens pavārs, čūsku ķēniņa vainagu vārīdams, iemērcējis
vairumā kreisās rokas mazo pirkstiņu un uzpilinājis uz mēles _—

tūdaļ visu nākamību zinājis. Bet kuugs_ strēbis virumu velak,

nezinājis nekā, un tādēļ neticējis, ka šitāds virums jel maz ko

varot līdzēt. Reiz kungs ar pavāru braucis pār tiltu, pavārs jau

viņpus tilta teicis: zirgs lauzīšot kājjuļ Kungs smējies: «Blēņas!"

Bet zirgs uz tilta tiešām pārlauzis kāju. Nu kungs atjēdzies, ka

pavārs, čūsku virumu vārīdams, būs pirmais no viruma pabau-

dījis. Kā viņš zin nākamas lietas? Un dusmās tūliņ aiztrencis

pavāru projām.

Piezīme. Cits turpat Gulbene vēl atstāstījis, ka pavārs esot nomiris, vi-

rumu ēzdams; cits atkal - pavārs esot sapratis, ko putni dziedājuši, un zinājis ari

nākamas lietas pasludināt. L. P.

16. A. 672. Elza Gaile Trikātā.

Reiz kādam vīram izdevies čūsku ķēniņam kroni noraut. Viņš
uzlēcis zirgā un ar vaiņagu rokās sācis bēgt, bet čūskas dzinu-

šās pakaļ. Zirgs nu skrējis, cik vien jaudājis. Vaiņags laistījies

skaistaskrāsās, bet čūskas bijušas jau turpat zirgam pie paka-
viem. Pēkšņi vīram nokritis mētelis. Čūskas tam uzklupušas un

sakapājušas smalkās drumstalās. Vīrs jutis, ka zirgs sāk gurt,
izbēgt vairs nevarēs, un nometis vaiņagu. Čūskas apskrējušas ap

ķēniņa kroni un atstājušas vīru mierā.

Citi turpretī stāsta, ka vīrs redzējis gan, kas notiek ar mēteli,

bet iecirtis zirgam un devies tālāk. Māja vairs nebijusi tālu, bet

zirg_s ar tikko turējies uz kājām. Beigās viņš sasniedzis māju un

ieslēdzies, bet čūskas aptinušās visapkārt (mājai un meklējušas, kā

ietikt. Nekur neviena caurumiņa nav atradušas. No ārpuses māja
izskatījusies kā milzīgs čūsku pūlis. Beidzot čūskas izkrimtušas

caurumu, jeb ielīdušas pa peļu alu, nožņaugušas vīru un paņēmu-

šas kroni. Citi stāsta, ka čūskas dzīvojušas ap māju, kamēr vīrs

nomiris badā.

17. A. 672 Skolnieks A. Aviņš, no 81 gadu vecas A. Podiņus

3, alenic k v pag.

Salenieku pagastā atrodas Plikais purvs, kur senāk loti daudz
čūsku bijis: īsta. siena_kaudze bijusi, ja čūskas sametušās ap savu

ķēniņu, šim čūsku ķēniņam aizvien redzēts skaists kronis galvā.
Kroni neviens nedrīkstējis aizskart, bet ja kāds aizskāris, tad tam

čūskas dzinušas pakaļ.

Reiz čūsku kaudzei garām jājis _viens stalts kungs, vārdā
Plikais. Jādams tas norāvis čūsku ķēniņam skaisto kroni un lai-
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mīgs pārjājis mājās. Par izdevušos ķērienu viņš bijis loti lai-

mīgs. Glaudījis savu zirgu, bet glaudot no astes izlīdusi viena

čūska, kas sakodusi tā roku. Drīz pēc tam sakostais kungs nomi-

ris. Plikais mirdams teicis: „Šī pils ir stipra un tās ļaudis stipri
un droši, kā pat čūsku ķēniņam kroni spēj atjemt, bet nāks laiks,
kad šī pils sabruks un viņas vietā būs tikai purvs."

Plikā vārdi piepildījušies, un ļaudis purvu nosaukuši par Plikā

purvu.

18. A. 672. Kārlis Skujinšno TonijasZiemeles Smiltenes

pagastā.

Vienai dikti skaistai ķēniņa meitai jājuši precinieki no malu

malām. Ķēniņa meita apsolījusies tik tam būt par sievu, kas at-

nesīs viņai čūsku ķēniņa kroni. Radies ar viens tāds drošinieks

princis, kas to apņēmies izdarīt. Princis uzmeklējis čūsku ķēniņa

pili, uz ātra zirga iedrāzies pilī, norāvis čūsku ķēniņam no galvas
kroni un tik pat ātri atkal aizjājis, ka čūsku ķēniņa sargi, čūskas,

nemaz nedabūjušas atjēgties.

Princis aizjājis atpakaļ pie ķēniņa meitas un nolicis tai čūsku

ķēniņa kroni pie kājām. Ķēniņa meita princi uzslavējusi un pats

ķēniņš licis taisīt kāzas.

Bet tavas briesmas! pilsētā nu no visām pusēm, kā melna

debess, gāzušās šņākdamas iekšā čūskas. Ķēniņa meita nu re-

dzējusi, kādu nelaimi viņa izdarījusi, un lūgusi atkal princi, lai viņš

atdodot čūsku ķēniņam kroni, vina iešot tāpat pie tā par sievu.

Princis nu arī atdevis čūsku ķēniņam kroni. Tad čūskas aizgā-

jušas prom no pilsētas, un ķēniņa meita ar princi nodzēruši prie-

cīgas kāzas.

8. Baltā čūska.

1. A. 673. J. Simenovs Dole. Brīvzemnieka „S boru i k"

96, 18. LP, VII, I, 1272, 7.

Baltā čūska vecos laikos pareģoņiem pakalpojusi. Vajadzē-

jis tikai balto čūsku apēst un tūliņ varējis visu pareģot. Reiz šādu

čūsku viens kungs noķēris. Viņš iemetis to katliņā, uzlicis vāku

un atdevis pavāram, lai izvāra azaidu, cieši piekodinādams iekšā

neskatīties katliņā. Labi. Pavārs izvārījis azaidu. Kungs pa-

ēdis un domājis lielas lietas pareģot. Viņš pavēlējis zirgus aiz-

jūgt un aizbraucis ar kučieri. Braucis, braucis — piepēši ierau-

dzījis vienā kokā žagatu tupam un žadzinām. Kungs pavaicājis
žagatai: „Ko tu teici?"
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Žagata atbildējusi: „Teicu, ka kungs pārbrauks maja bez

kučiera."

Pabraucis atkal tālāk, redzējis citā kokā vārnu tupam un ķēr-

cam. Kungs vaicājis vārnai: „Ko tu teici?"

Vārna saka: «Teicu, ka zem tās priedes nauda gul."

Nu kungs izvaicājis vēl vairāk vārnai un ievācis itin skaidras

zinas. Bet tad kungs pārdomājis: „Es taču apēdu balto čūsku,

bet pareģot tomēr nespēju."

Bet viņa kučieris visu bija nopratis. Tas apturējis zirgu un

parunājis, lai palaižot viņu mežā sevis pēc. Labi. Kungs gaida,

gaida, bet kučieris nenāk nekā atpakaļ. Bija aizgājis prom, ka

ne pēdas vairs saost. Kungs tikai vēlāk dabūjis zināt, ka viņam

iepriekš pasludināto naudu jau kučieris no priedes apakšas izra-

cis un nozudis. Kungs gan aplam dusmojies, bet nekā darīt.

Piezīme. Baltā čūska esot ļoti reti atrodama. Viņa izskatoties kā balta

bante, un, līdz ko cilvēks ieraugot, tūliņ pāzūdot zemē. Ja šo čūsku varot no-

ķert, tad viņa jāapēd; tad varot visu paredzēt un zināt, kas nākotnē būs. Viens

kungs reiz noķēris balto čūsku un iedevis pavāram, lai iztaisa, bet aizliedzis ēst.

Pavārs drusciņ vien pasmeķējis un visu zinājis; bet kungs apēdis visu un nav va-

rējis neko paredzēt. A. Kleinbergs, Raunā.

2. A. 673. M. Arons Bērzaunē. LP, V, 83 (18).

Reiz kāds kungs saķēra sarkano čūsku, sagrieza gabaliņos,
ielika katliņā, pārsēja drēbi un lika pavāram vārīt, noteikdams, lai

no Dieva puses neskatoties, kas tur iekšā. Pavārs vāra, vāra —

nu tu brīnumi —taču jāpaskatās. Atraisa drēbi: trīs, četri tādi

glumi gabaliņi. A! zutis, kas? Jāpasmeķē pa sālij. Nosmēķē:

nē, nesmēķē pēc zuša. Bet kas nu ir? Pa brītiņam pavārs mana:

viņam visa pasaule tāda savāda un pašam jābrīnās, kur piepēši
tik gudrs ticis, jo zin itin skaidri pateikt, kas ritu, parītu notiks.

Tomēr citiem neko vēl neizpauž, nodomādams: vai mana gudrība
tikai nebūs tukši sapņi vien? Bet nekā — atnāk rītdiena: viss

patiesi notiekas uz mata, kā vakar paredzējis. Labi, pavārs vīrā.

Bet kungs, čūskas putru saēdies, nevar nobrīnoties, kāpēc šo-

reiz nelīdzējis: nespēj un nespēj nākamas lietas paredzēt. Bet

are, kur tad nu paredzēs, kad pavārs labumu pirmais nokrējis?
Ta nu paliek. Te vienu dienu kungs taisās aizbraukt tādu

gabalu. Bet pavārs ne dzirdēt no tam: lai nebraucot, lai nebrau-

cot! Ja braukšot, labi nebūšot: zirgs nositīšoties un pats pārlau-
zīšot stilbu.

„E! ko niekus! tu arī ko zini," kungs atsaka un aizbrauc.
Kas ir? Ne cik talu gadās kalns un no kalna braucot zirgs sa-

bīstas un ta grāvī iekša un nost kā muša. Klupdams pats nosities.
Bet kungs arī nevar ne no vietas: krizdams pārlauzis stilbu.
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3. A. 673. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 52 gadi veca

J. Gaiļa Aumeisteros.

Agrāki cilvēki varēsi saprast putnu valodu, ja viņi ēduši bal-

tās čūskas gaļu. Reiz nu ar vienc lielckungs saķēris balto čūsku

un licis 'pavāram, lai čūsku izvārot tā, ka no poda netiekot nemaz

ar suta laukā un šim neesot brīvu ne skripatiņas pašam pasme-

ķēt. Pēc stundas šis pats nākšot podam pakaļā. Pavārs vārīš

čūsku. Pagāsi pusstunda un pavāram iekārējies pasmeķēt, kāds

gan tas svešādīgais ēdienc būs, laikam tam gan vaigot būt va-

rēn gardam, ka lielckungs šim tik stingri noliedzis smēķēt. Nu

pavārs ar vis ilgi nelauzīš galvas, nocēlis podam vāku un drusku

pasmeķēš. Bet ka pavārs bīš nosrnieķēš, ta kā pa brīnumu uzreiz

sapratis putnu valodu.

Pagāsi stunda un lielckungs nācis pēc poda. Šis nu ēdis ēdis,
bet nekādas jēgas! Kā nesaprot, tā nesaprot putna valodas.

Pagāš tāds laicīc un lielckungs taisījies braukt pie otra liel-

kunga, jo šis bīš sarīkos lielas viesības. Tam mūsu lielkungam
bīš varēn ieslavēc pavārs un tas otris lielckungs, kas tās viesības

rīkos, lūdzis mūsu lielkungu, lei ņemot savu pavāru līdz, jo šis

gribot visu pa godam rīkot. Nu visi trīs, lielckungs, pavārs un

kučērs, braukuši pie otra lielkunga. Braukuši, braukuši un lielc-

kungs ieklausījies, ka ceļmalā žvadzina žagata. Šis nu pats pie
sevis nesacīs: „Nez\ ko gan tā žagata žvadzina?"

Nu pavārs uzreiz sacīš, jo viņč jau sapratis putnu valodu:

„Žagata jau saka, lei nebraucot tik droši. Tiltam esot ielūzis grods

un kā braukšot, zirgs kāju pārlauzīšot."
Bet lielckungs neticēš un sacīš kučēram, lei braucot tik vēl

ātrāki. Kā braukuši pār tiltiņu, tā zirgs, iegrūdis kāju grodu

starpā un kāja pušu!
Nu lielckungs uzreiz sapratis, ka pavārs zina putnu valodu

un ka šis ir ēdis no baltās čūskas, lei gan šim bīš aizliegts ēst.

Nu lielckungs pārskaities, ka pavārs šo piešmaucis, un ņēmis un

aiztriecis pavāru pa ratu.

4. A. 673. A. Borcharte Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvoja viens loti gudrs ķēniņš, kas prata visu putnu va-

lodas. Neviens nevarēja izprast, kur viņš tās gudrības smēlies.

Te kādu dienu, kad ķēniņš bija aizbraucis uz kādām viesī-

bām, viņa uzticamais sulainis iegājis viņa darba istabā, kur uz

galda ieraudzījis bļodu ar lielu atslēgu aizslēgtu, bet atslēgu ķē-

niņš bija atstājis uz galda blakus bļodai.
Ziņkārības mocīts, sulainis atslēdzis bļodu un ieraudzījis tur

izvārītu lielu baltu čūsku. Nu sulainis nopratis, ka te vajag būt
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kautkam sakarā ar ķēniņa gudrībām, un viņam radusies ziņkārība
kādu gabaliņu noēst.

Tikko viņš apēdis mazu gabaliņu, te uzreizi viņš izdzird, ka

aiz loga kas runā un paskatoties ierauga divus putnus sarunāja-
mies. Un nu viņš patiesi zināja, kādēļ ķēniņš ir tik gudrs. Reiz

ķēniņš pazaudējis loti dārgu gredzenu. Kas to gredzenu atradīšot,
tam ķēniņš solījis daudz naudas.

Kādu dienu viņa sulainim bija jāiet gar dāķtf, te uzreiz tas iz-

dzird, ka viena pīle saka otrai: „Man kaut kas loti smags ir kuzmā,

es būšu laikam aiz pārskatīšanās norijusi ķēniņa gredzenu!"

Sulainis tūlīt noķēris pīli, nokāvis to un tiešām viņas kuzmā bijis

dārgais ķēniņa gredzens.

Ķēniņš no lieliem priekiem, savam sulainim dāvinājis daudz

naudas, un nu tas varējis dzīvot kā bagāts vīrs.

5. A. 673. Skolniece K. Jaunzeme Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz viens kalps novērojis, ka viņa kungs katrā ēdiena laikā

liek viņam ienest vienu apsegtu podu. Viņš loti gribēja zināt,

kas tai podā ir, bet tur bija stingri aizliegts skatīties. Vienureiz

viņš nevarēja taču nociesties, pacēla podam lupatu un paskatījās.
Viņš nu tur ieraudzīja vienu desas līkumu. Kalps vienu gabalu
nokoda un apēda un apsedza atkal, kā bijis.

Tai laikā bija ķēniņa meitai no loga nozudis laulības gredzens.
Nu bija izziņots: kas to atradīs, tas dabūs lielu atalgojumu.

Tā tam kalpam gadījās iet gar pili garām un viņš dzirdēja,
ka piles sarunājas. Viņš bija apēdis to desu, un kas to bija

ēdis, tas tūliņ saprata putnu valodu. Viena pīle teica: „Kā es

paēdu pie ķēniņa meitas loga!"
Bet otra teica: „Man tā spiež tas ķēniņa meitas gredzens

kuzmā. Viņš bija pa logu izkritis, un es to apēdu līdz ar barību,

ai, ai, ai!"

Tiklīdz pīle to izteica, tad kalps to sagrāba un nokāva. Viņš

izņēma to gredzenu un nonesa ķēniņa meitai. Ķēniņa meita nu

bija loti priecīga, un atalgoja kalpu ar daudz naudas. Nu vairs

kalps nekalpoja kungam, bet nopirka sev mazu mājiņu, un tagad
pie viņa nāca citi kalpot. Viņš iru saprata visu putnu valodu un

darīja visādas brīnuma lietas.

6. A. 673. J. Rubenis Ērgļos.

Viens kungs reiz dabūjis baltu čūsku un licis to pavāram tā

izvārīt, ka no katla nemaz garaiņi neiet laukā. Aizliedzis arī pa-
šam nosmēķēt Pavārs tomēr bijis loti ziņkārīgs un pacēlis katla
vāku, tā kā nāsis un mute pieskrējuši ar garaiņiem. Tad aizne-

sis savu vārījumu kungam, kas nu izstrēbis visu zupu.
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Vēlāku kungs licis kučēram zirgus jūgt ko izbraukt, bet pa-

vārs pasacījis kučēram, ka viņiem braucot rati salūzīšot. Kad nu

rati ari patiešām salūzuši-, tad kučērs teicis, ka pavārs jau esot sa-

cījis, ka tā notikšot. Nu kungs sapratis, ka pavārs būšot vārī-

jumu pasmekējis, kādēļ viņš varot nākamas lietas paredzēt. Kungs

nu kādreiz pielīdis gulošam pavāram klāt, iegriezis tam kreisās

rokas mazā pirkstiņā un nolaizījis asinis. No tā laika pavārs vairs

nav varējis paredzēt.

7. A. 673. K. Jansons Plāņos.

Viens kungs reiz pusnaktī purā noķēris balto čūsku, ko aiz-

nesis mājā un licis sulainam vārīt, piekodinādams, lai podam ne-

cel vāku augšā un ēdienu nemaz nepasmekē. Sulainis tomēr to

drusku pasmekējis. Reiz pēc tam sulainis braucis kopā ar kungu

pa ceļu. Ceļmalā čirkstinājusi žagata.

„Ko žagata saka?" kungs prasījis.

„Zirgs uz nākošā tilta pārlauzīs kāju," atbildējis sulainis.

Nu kungs sapratis. Viņš licis sulaini nokaut, un lai viņš
vienīgais saprastu putnu valodu dzēris sulaiņa asinis, bet viss bijis

par velti.

9. Vīrs guļ ziemas miegu.

1. A. 674. A. Geģeris Vec-Piebalgā.

Senos laikos viens vīrs noskatījies, ķa Mārtiņa dienā lācis

ēdis kādu zāli un aizgājis. Viņš arī piegājis pie tās vietas, norā-

vis tās zāles stulmu un apēdis. Tad viņš aizgājis atkal uz māju,
kur citi ēduši kāpostus ar galu un saukuši šo arī ēst. Šis atbil-

dējis, ka negriboties, aizgājis tūliņ gullēt un nogulējis līdz kāpostu

Māras (25. marta) rītam. Tad piecēlies un prasījis vakarējo kā-

postu, jo domājis, ka būtu tikai vienu nakti nogulējis.

Piezīme. Tādu pašu pasaku esmu āri Raunā dzirdējis. P. S.

2. A. 674. A. Aizsils no Mariannas Priedītes Meirānos.

Agrākos laikos, kad tuvojusies ziema, lāči taisījuši no koka

lapām bumbu. Šo bumbu, priekš līšanas migā uz ziemas gulu,

viņi metuši gaisā. Ja bumba zemē krītot saplīsusi, tad tanī ziemā

lāča miegu iztraucēs, vai pat viņu nonāvēs. Ja bumba, zemē krī-

tot, nesaplīsusi, tad viņš ziemu varēs gulēt mierīgs. Pēc šāda

mēģinājuma lāči bumbu apēduši. Tad viņi aizmiguši ziemas miegā

un atmodušies tikai pirmajā pavasara dienā.
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Kāds cilvēks šo zinājis un nozadzis lāčam bumbu. Bumba

bijusi maza. Cilvēks to dzīvu norijis. Viņam uznācis miegs un

tas palīdis zem laivas druscīt pagulēt un tūlīt arī iemidzis. At-

modies tikai pavasarī. Pārgājis mājā un prasījis, lai dodot va -

kardienas kāpostus, jo tanī dienā, kad viņš aizmidzis, bijuši vārīti

kāposti. Mājenieki viņam izstāstījuši, ka viņš neesot bijis mājā

visu ziemu. Drīzi šo dabūjuši zināt kaimiņi un viņu nemaz sa-

vādāk nesaukuši kā par lāci. Šī palama viņam palikusi visu

mūžu.

3. A. 674. R. Kalniņš Skursteniešos.

Bija rudens un rijā jau kūla labību. Saimniece brokastim iz-

vārījusi biezu putru, sūtīja puisi uz riju, lai saucot kūlējus ēst.

Puisis iet un ierauga, ka pie rijas uz aploka liels pulks bezdelīgu
nolaidies. Visas bezdelīgas sūc rasu no rasu podiņiem (alchemilla
vulgaris). Puisis brīnās, ka bezdelīgas sūc rasu, un domā: „Paga,

paga, raudzīšu es ari."

Viņš nometās ceļos un sāka arī dzert rasu. Uzcēlies viņš

sajuta uzreizi tādu gurdenumu, ka nevarēja vairs ne līdz piedar-
bam nokļūt, bet nolikās turpat uz garkūlieni un aizmiga. Pēc

viņš aizvēlās pavisam aiz garkūļiem un nogulēja visu ziemu.

Pa tam bija atkal pavasaris atnācis un ari bezdelīgas sāka

atpakaļ nākt. Viņas nolaidās atkal uz tā pašša aploka, kur rudenī

bija rasu dzērušas, un sāka čivināt. No tā arī puisis uzmodās,
devās atkal uz istabu un prasīja tikai saimniecei: „E, saimniece,
kur tā biezputra, kuru šorīt izvārījāt?"

4. A. A. Lerchis -Puškaitis, no Pļētera Krauksta

Džūkstē. LP, VII, J, 677, 3.

Vēlā rudenī iet viens saimnieks pa mežu, ierauga tādus savā-

dus putniņus pumpurus ēdam. Viņš domā: „Kas tie par tādiem

maziem putniņiem varētu būt, kas pumpurus ēd?"

Tā viņš tāpat darbodamies, paņems arī pāris pumpuru no

putniņu koka, iebāzīs mutē. Pakošlā — nekas, pumpurs vien ir.

Bet nu šim uznāk tik salds miegs, tik salds miegs, ka nekur šau-

ties. Neko darīt, ielicies turpat žagaru čupas galotnēs nosnau-

sties. Bet ko domāt? Kā iemidzis, sagulējis visu ziemu, tādu

miegu putniņi uzlaiduši. Pavasarī atmodies, nemaz nezinājis, ka

tik ilgi būtu sagulējis: ēst gan gribējies aplam dikti. Pārgājis

mājā — tūliņ pirmais vārds, lai ātri, ātri dodot tos pašus vaka-

rējos kāpostus iestrēbties. Bet sieva un visi mājinieki brīnās,

brīnās, kur zudušais sabijis, kur atkal gadījies. Esot izmeklēju-
šies pa malu malām, pa puspasauli.
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5. A. 674. Fr. Mejers Jaun-Auces Mizaišos. A. Bīlensteina

krājumā. LP, VI, 23.

Zalši, rudenī alā līzdami, ieņemot tādu zālīti mutē un tad tūdaļ
aizmiegot līdz pavasarim.

Reiz viens puisis, pusdienā nākdams, ieraudzījis, ka zalši tādu

zāli ņemot mutē. Viņš nekā ļauna nedomājis, arī ieņēmis tādu

zāli mutē un gājis mājā. Aizgājis līdz rijai —tā nākot miegs, tā

nākot miegs. Un tur bijuši garkūļu salmi. Viņš domājis: „Ka-
mēr izvārīs pusdienu, tāmēr aizlīdīšu aiz garkūlu salmiem un

drusku pasnaudīšu."

Labi, aiziīdis. Bet kas ir? Ļaudis sāk brīnīties, kur puisis
nogrimis. Pusdienā nepā(r)nāk, vakarā nepā(r)nāk — pazudis kā

miegā!

Te pavasarī, siltā saulītē, arī tā uz pusdienu, šis uzmodies un

nevar saprast: biški tik(ai) tā palaidies uz salmiem un tā nosalis,
tā nosalis un nogribējies ēst, ka nekur šauties. Pā(r)nāk mājā —

ļaudis nu brīnās un stebīs: ku(r) šis tik ilgi bijis? Ka(d) nu šis

sācis teikt: biški uz salmiem atlaidies, nejauki nosalis, ēst nogri-

bējies, tad sapratuši, ka visu ziemu pie rijas būs gulējis.

6. A. 674. J. Kulešs Preiļos.

Dzeivuoja vīnā cīmā zemnīceņš, sauca jū vuordā Jākubs.

Jam beja sīva un treis mozi bārni. Vīnu reizi krysta paaugsty-
nuošanas dīnā Jākubs nūguojis uz baznīcu, palyudze Dīvu un,

atguojis uz muojom, nūguoja otkon uz mežu sēntines pameklēt

kaut kur ap krvumeņim. Tai staiguodams pa mežu, jis īrauga

daudz čvusku un dūmoj: „Išu paskateišūs, kur ta juos ruopoj."

Jākubs īt un redz: čyuskas salīn vīnā vacā žogoru čoponā.
Jis atsastuoja uz žogoru, suoka šyupuotīs un īkryta lūti dzijā
dūbē. Dūbes dybynā beja lela muoja. Pa vydu muojas stuov

zalta trons, a uz troņa guļ lūti lela čyuska, sazagrīzuse gradzynā.
Nu čyuskas kreisuos acis izīt lels spūdrums. Vysa muojas greida

beja puorkluota ar čyuskom. Jcākuibs gribēja bēgt atpakaļ, bet

tymā pašā laikā papyute lels vējs un aizruovja muojas durovas.

Beidamīs Jākubs nūguoja un atsasēdās vīnā muojas styureitē.
Sādādams jis redz, ka vvsas čyuskas laiza vīnu lelu boltu akmeni.

Jis ari pīleika pi akmiņa un suoka jū laizēt. Tyuleņ jis pamanēja
sevī jaunu spāku un jam nagribējuos vairs mi ēst ni dzert. Tagan
Jākubs suoka ari saprast, kū čyuskas runoj. Čyuskas nūvede

jū leidz tronam, a jis, nūjēmis capuri, zami-zami pasaklanēja.

Tad čyuskas nūvede Jākubu atkon uz juo styureiti, kur jis

nūdzeivuoja vysu zīmu kūpā ar čyuskomi. Izdzierdūt pyrmū pār-

kyuni, čyuskas palyka dzeivuokas un suoka lasētīs pulceņūs.
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Suoka pvust vējs, atruovja uora durovas un čvuskas ar Jākubu

izguoja otkom Dīva pasauilī.

Kad Jākubs atguoja muojā, sīva ar bārnim beja lūti prīcīgi,
radzādami jū dzeivu un vasaļu. Jī dūmuoja, ka jis jau rudeni beja

nūmiris un atdevis dvēseli Dīvām.

Piezīme. Pasaka ir stipri saīsināta, atmetot daudz gluži lieku sī-

kumu. Pēc vecu mānu ziņām čūskas krusta pacelšanas dienā (14. septembrī)
sanākot apakš zemes vienā vietā pie Čūsku mātes, laizot tur kādu_ baltu ak-

meni „latyru" (kr. Jiarupi,) un guļot tur, kamēr dzirdot pirmo pērkonu rū-

cam. Kura čūska paliekot par ziemu virs zemes, to Cusku mate liekot saraut

gabalos. P. S.

7. A. 674. A. Gari-Juone no 46. g. veca Roskašu Juoņa Lu-

dzas apr. Kakaravas pag.

Muns tāva tāvs rudin Jumprovas Marijas dīnā, kurā nav

breivi pat ūdzinas uūraut, sadūmuoja kurinuot reju. Jis beja gon

dzierdējis, ka itamā dīnā nadreikst nikuo struoduot. Sajem lelu

g"olvu un īt kurinuot reju, lai ūtrā dīnā nūkult. Aizguojis uz reju,

jis naatroda tik daudzi molkas, cik vajadzīgs sara nūkal'tīšonai, a

tī pat, natuoli nujrejas, beja imežs, nu jis laidjās uz mežu palasīt

kaidus byngulus. It jis pa krvumim, redz pa kryutim daudzi ūgu.

Jis pīsalīc, losa ūgas un mat mutē, kū tuoluok īt, tū vairuok ūgu

jis atrūn. Te, pēški, mums tāva tāvs īsavel dziļā dūbē, dūbe aiza-

taisa un īškā pylns čyusku. Kad jis atsajēdzja un apsavēra dūbī,

tod redzēja, ka storp mozuokom čyuskom ir vīna lela ar speidīgu
krūni golvā; tai lelajai taids speidīgs krūns, ka vysu olu apg-al-

simoļj. Kad jis tikai īkrita dūbē, tod vysas mozuoikuos čyuskas

šnuokdamas skrēja jam viersā, bet leluo pagrīzja golvu, pakusty-

nuoja ar asti un tyulin čyuskas nūsamīrēja. Muns vaotāvs stuo-

vēja, pīsamīdzīs pi dūbes sīnas, uu nadreikstēja ni peikstēt. Pašā

dūbes vydā stuovēja lels palāks akmens, uz kura gulēja leluo

čyuska speidīgā krūnī.

Paguoja pusdīnas un vecīšam suoka stypri gribētīs ēst. Čvu-
skas vīna pēc ūtras suoka īt pi vīna akmina, palaiza, palaiza

akmini un īt molā — tai vvsas pēc kuortas pīlaizēja akmina.
Leluo čyuska davvlka i munu vactāvu pi akmina un ar asti pa-

muoja, lai laiza. Jam nikuo nabeja darēt un jis arī palaizīja ak-

meni un beja seits. Kotru dīnu treis reizes čyuskas laizīja ak-

mini un arī muns tāva tāvs.

Paguoja pusgoda, ūtrā jumprovas Marijas danā dūbe atsatai-

sīja, leluo čyuska pajēmja jū un ar asti izsvīdja nu dūbes uorā.

Arī cytas čyuskas vīna pēc ūtras ruopuoja nu dūbes uorā. Vysu
laiku vactāva meklēja uin pēc ilguokas meklēšonas nūturēja bēres

un tikai lvudzjās par pagaisušū vactāvu. Te ūtrā Jumprovas Ma-

rijas dīnā — ni dūmuots, ni guoduots — atīt uz sātu skrondains
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vecīts, kažociņš vvss vīnuos skronduos, nūmieļinējs, nusazīdis,

apaudzs ar buordu, taišņi pazeit navar. Iguojis ustobā, jis saza-

vasaluoja ar vysim, suoka runuot un stuostīt, kai jam beja dzei-

vuot vvsu laiku. Mes vysi prīeuojāmēs nu atsagrīzušuo vecīša,

jis pēc tuo vēļ nūdzeivuoja labi ilgi.

8. A. 674. V. Fil š s no J. Kravela Zilupē.

Vīnu reizi senejūs laikus vīns zemnīks nūibraucja uz mežu pec

molkys. Mežā zemnīku aptvēra nakts. Jam beja zirdzeņč pavy-

sam švaks, un jū uz oela navarēja nikai izvest. Tūlaik pazacēla
lels vējs un suoka īt snīgs. Zemnīks pavysam nūgaisynuoja celi

un nikai navar izbraukt. Jis pastatēja zyrgu, a pats nūguoja
imeklēt ceļa, kab izbraukt nu meža. Snīgs beja cīši lels, zemnīks

zaudēja spāku, pakryta uz vītys un aizmyga, a snfgs jū vysu

aputēja.

Zyrgs stuovēja, stuovēja uz vītvs — suoka pa mazeņem īt.

Guoja jis, guoja un atguoja uz sātu ar vysu vazumu. Sātā zem-

nīku gaidēja sīva, bet veras, ka zyrgs atguoja vīns pats bez saim-

nīka. Kū darēt? Jei tyuleņ nūskrēja pi sovu kaimiņu un izstuo-

stēja, kas nūticis. Cīima lauds tyuleņ sazalasējuos un nūskrēja uz

mežu maklātu tā zemnīku. Cik jī tī nameklēja, bet naatroda juo.
Tai jī meklēja kotru dīnu vairuok mēnešu, bet kai nav, tai nav.

Zemnīka sīva un tai pat vysi kaimiņi jau dūmuoja, ka jū vylki

apēdja, un puorstuoja pavysam imeklēt.

Vīnu reizi guoja nu cyta cīma zemnīks ar suni mežā. Suns

īraudzēja pi ceļa molys, ka nazkas guļ, suoka suns ar kuoiom ka-

pacuot snīgu un zam snīga pasaruodīja pars. Zemnīks suoka brei-

nētīs, jis daguoja pazavārtūs, kū taidu atroda juo suns. Veras:

tī guļ cvlvāks un nu tuo cvlvāka īt pars. Zemnīks tyuleņ pazyna

tū propalušū veiru. Jis tyuleņ nūskrēja uz tū cīmu un pasacēja

juo sīvai. Tyuleņ atbraucja sīva un cīma kaimiņi, īlyka zemnīku

rogovūs, apsedzja ar kažūku un atvedja uz sātu. Sātā jī suoka

treit tū veiru ar snīgu un mozguot pierti ar korstu yudini. Uz

ūtrys dīnys zemnīks palyka dzeivs un vēl tagan dzeivoj laimeigs

un vasals.

9. A. 674. M. Bīlande Talsos. P. Kundzioa krājumā.

„Kad atnāks Mikeļa vakars, tad es jums ko pastāstīšu," tā sa-

cīja vecmāte saviem bērnu bērniem, kas tai plijās virsū, lai stā-

stot pasakas. Kad sengaidītais laiks bija pienācis, bērni sastājās
vecai mātei apkārt un nu sākās stāstīšana.

Vēl priekš nedaudz gadiem mūsu purvos auga kāds augs,

kuru sauc par odzes ogu. Priekš daudz, daudz gadiem Lejnieku
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gaina zēns atnesis šo ogu loti daudz uu nolicis uz galda. Puisis

ogas apēdis un gājis gulēt. Kad to rītā saimnieks gribējis uzmo-

dināt, tad tam kāda balss saukusi: „Lal viņš gul!" Saimnieks

nav klausījis un gājis puisi modināt, bet viss bijis velti, tas nav

varējis to uzmodināt. Tā tas gulējis līdz 24. februārim. Tad uz-

cēlies un prasījis: „Vai tā gardā biezputra vēl ir, ko es vakar

ēdu?"

10. Dieva spēks, zivs padoms.

1. A. 675. J. Ozoliņš Lubānas Vecainiekos. M. Celmiņa kr.

Vienai mātei bija loti slinks dēls, kas neko citu negribēja da-

rīt, ka tikai slinkot. Kad arī viņš kādu reiz māti paklausīja, tad

tas notika, kā mēdz teikt, pēc lielas stuidīšanas, un arī tad viņš

gāja ar loti saskābušu ģīmi.
Tā reizi māte viņu aizstuidīja uz aku pēc ūdens. Kā jau ar-

vienu, tā arī šoreiz viņš bija loti saīdzis. Kad bija spaini no akas

izstīvējis, tad redzēja viņš tur līdaku iekšā. Līdaka sāka lūgties,

lai laižot šo akā atpakaļ, un manīdama, ka ūdens nesējs loti

slinks, apsolīja viņam dot padomu, ka viņam nemaz ūdens jānes

nebūšot, nedz cits kas jādara. Šis arī priecīgs, ka tad tikai va-

rēšot slinkot, solījās to laist atpakaļ. Līdaka teica: „Ja tev kas

jādara, tad tikai saki: „Dieva spēks un līdakas padoms," lai tas

un tas padarās."

Nu viņš lēja līdaku akā atpakaļ un jau šo pašu reizi vairs

ūdeni nenesa, aizgāja tukšā. Kad māte redzēja, ka dēls ūdeni ne-

atnes, tad sāka viņa, pēc ieraduma, to bārt un sunīt par slinko;
bet šis tikai apgriezās un sauca: „Dieva spēks un līdakas pa-

doms, lai ūdens atnesas."

Te arī ūdens, viņam par lielu prieku, ar reiz radās istabā.

Nu slinkajam ienāca prātā darīt kādu brīnumu, un viņš teica at-

kal: „Dieva spēks un līdakas padoms, lai krāsns uzceļas uz raga-

vām, ka es varu braukt."

Te arī krāsns bija uz ragavām, un šis pats iesēdās speltē un

laida braukt pa tuvējo muižu. Lielkungam bija viena vienīga
meita. Tā bija loti skaista, un lielskungs to turēja tikai bēniņos,
nelaida nemaz uz lauku, lai tā nenoklīstu no oela, netaptu pievilta.

Kad slinkais brauca pa muižu ar krāsni uz ragavām, bez

zirga, un turklāt pats, speltē sēdēdams, stabulēja, tad arī liel-

kunga meita attaisīja logu un skatījās šajos brīnumos. Slinkais,
ieraudzījis šo skaisto meitu, un zinādams, kādēļ viņa tur tiek tu-

rēta, domāja: pag! pag! un teica: „Dieva spēks un līdakas pa-

doms; lai tai meitai rītā ap šo laiku rodas bērns; tam bērnam lai
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ir viena roka zelta ābols un otra roka zīmīte, ar uzrakstu: Kam

tas bērns to ābolu dos, tas būs viņa tēvs."

Kad rītā dienastniece nesa lielkunga meitai pusdienu, tad tā

par brīnumu atrada, ka meitai bij bērns. Tā steidzās to lielkun-

gam paziņot, un šis arī ne mazumu brīnījās, jo zēns bija ļoti
skaists un turklāt zelta ābols rokā un zīmīte otrā, ar uzrakstu:

„Kam tas bērns to ābolu dos, tas būs viņa tēvs."

Kad lielskungs to zīmīti bija izlasījis, tad viņš pavēlēja sa-

viem kalpiem iet un izziņot visā novadā, lai trijās dienās visi

vīrieši sanākot pie lielkunga. Jau pirmā dienā bija pulks sanākuši,
bet bērns, kas jau kājām staigāja, nedeva nevienam to ābolu.

Otrā dienā bija vēl vairāk laužu, bet bērns vēl nedeva ābolu ne-

vienam. Trešā dienā ieradās arī slinkais un ierāvās kaktā aiz

citiem, jo viņam nebija pat glītu drēbju mugurā. Bērns staigāja,

staigāja pa ļaužu vidu un tiklīdz ko slinko ieraudzīja, tad tūliņ

skalā balsī iesaucās: „Tēt, tēt, še ābols!"

Nu lielskungs arī steidzās skatīties, kas tas tāds esot; bet

ieraudzījis tādu skrandu lāci, loti noskaitās, tā ka pavēlēja tūliņ
bērnu līdz ar tēvu un māti ielikt lielā mucā un iegrūst garām-

tekošā upē. Pavēle tapa drīzumā izdarīta, un viņi peldēja pa

straujo upi uz leju. Jau bija vairāk jūdzes peldējuši, kad uz reiz

viņi juta, ka top uzmesti uz cietas zemes. Nu slinkais sauca:

„Dieva spēks un līdakas padoms, lai tā muca pārplīst!"
Muca arī pārplīsa un viņi izkāpa uz lielas jūras salas. Sala

bija neapdzīvota, gluži tukša. Slinkais sauca atkal Dieva spēku

un līdakas padomu un likās apgādāt vispirms uz jūras krasta

staltu pili, tad visādu pārtiku un pats sev labākas drēbes veco

vietā, kuru dēļ vairāk viņš tika mucā likts. Lielkunga meita sāka

slinko mīlēt un cienīt, un tā viņi dzīvoja ar savu dēliņu laimīgi,

jo viņiem nekas netrūka, pat pulku naudas viņi likās apgādāt no

Dieva spēka un līdakas padoma.
Kad kuģinieki, garām braukdami, ieraudzīja uz tukšās salas

tagad staltu pili, tad viņi pie salas pieturēja, un daudz ceļotāji
sāka slinko, kā salas lielkungu, lūgt, lai šiem arī atjaujot uz salas

apmesties, ko arī slinkais labprāt paļāva. Kuģinieki sāka arvien

vairāk piemesties un ar saleniekiem tirgoties, kuru par gadiem

pieradās liels pulks.

Pēc gadiem desmit iegādājās slinkais pats savu kuģi un pie-
ņēmis kādus kuģiniekus, sēdās ar savu dēlu, kas tagad jau bija

brangs zēns, kuģī iekšā un stūrēja taisni uz sievas tēvu. Lai gan

upe, kas gar sievas tēva pili garām tecēja, bija liela un kuģošanai

derīga, tad tomēr līdz šim vēl tur nebija neviens kuģis braucis.

Kad lielskungs ieraudzīja kuģi nākam un vēl pie viņa pils pie-

turam, tad viņam bija lielu lielais prieks. Viņš tecēja lepni ģērb-

tajiem kuģiniekiem pretī un abus, tēvu ar dēlu, lūdza savā pilī
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iekšā. Uz lielkunga jautāšanu, no kurienes šie braukdami un kas

šie tādi esot, slinkais stādījās priekšā par znotu un zēns par mei-

tas dēlu.

Lielskungs negribēja pavisam tam ticēt. Tad vini stāstīja, ka

lielkunga meita arī dzīvojot turpat jūras salā, un uzaicināja liel-

kungu, lai braucot līdz, tad varēšot pats ar savām acim pārlieci-

nāties, ja šos negribot ticēt.

Lielkungam uzlēca prieka stars, kad 1 viņš dzirdēja savu vie-

nīgo bērnu vēl dzīvu esam, jo viņš jau daudzreiz bij nožēlojis, ka

to bija licis pazudināt. Kad viņi pie salas piebrauca, tad tecēja
lielkunga meita tiem pretī, un savu tēvu ieraudzījusi, loti priecā-

jās. Lielskungs no šiem priekiem pie sava vecuma vēl, tā sakot,

atspirga un vēl daudzreiz apmeklēja savu meitu un šī atkal viņu.

2. A. 675. R. Strauss Erbērģē. LP, IV, 144 (30, 1).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Gudrie brāli

gāja uz muižu darbos, bet muļķītis gulēja mājā. Vienu dienu

gudrie, pārnākdami no muižas, saka tā uz muļķīti: „Diezgan esi

gulējis! ej pārnes no upītes ūdeni!"

„Dodiet man spaini, tad iešu!" "

„Tu vēl spaini meklēsi! Vai tev nav diezgan vaļas ar sietu

pārnest?"

Nekā darīt — muļķītis paņem sietu un tek pēc ūdens. Nu

smel, nu mocās ilgu laiku — kur nu iesmelsi sietā? Blēņas!
Gudrie brāli, istabas durvīs stāvēdami, smejas par muļķīša ķezu,

pie zemes liekdamies. Muļķītim viena maksa: smejaties, cik gri-
bat! Viņš tik mocās: vai tad vienreiz neizdošoties iesmelt? Uz

vienu reizi sietā iesmejas zaļa līdeciņa. Muļķītis paķer līdeciņu
un grib kabatā bāzt, bet līdeciņa lūdzas: „Laid mani atpakaļ
upītē! Ko mocīsi nabadziņu?"

„Jā, jā!" muļķītis atteic, „ej ari!" un iesviež līdeciņu ūdenī.

Bet tagad līdeciņa, galvu no ūdens pabāzusi, saka tā uz muļ-

ķīti: „Tev laba sirds, man labs padoms. Ja tev kādreiz kaut kas

ievajagas,_ saki tik tos vārdus: „Līdekas padoms — Dieva

spēks!" tūliņ viss notiks, ko vien vēlēsies."

„Paldies, zaļā līdeciņa, par tādu padomu. Nu tad lai iet tū-

liņ: līdekas padoms — Dieva spēks! Kaut spētu sietā ūdeni pār-

nest."

Un tūliņ ūdens sietā, cik iesmēlās, tik palika. Pārnes mājā —

gudriem brāļiem zili brīnumi, kā to izdarījis? Lai sakot!

„Vai re! kā tad es neiztaujāju jūsu gudrības, kādēļ taujājat
manas?" muļķītis atsaka un neteic vis.

Tādi vārdi gudriem brāļiem brīnum ieskrien sirdī: viņi pilni
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dusmu uzsauc muļķītim: „Ja nesaki, tad prom uz muižu musu

vietā darbus veikt!"

Muļķītis aiziet uz muižu un noguļas pie krāsns. Uz reizi va-

gārs iekšā: „Ja esi nācis brāļu vietā strādāt, tad nepūsti pie
krāsns! Citi darbinieki aizgāja ledu vest, tie jau ar darbu gabalā.
Zini nu viņus panākt, citādi sargies!"

„Labi, labi!" muļķītis izceļas, „bet es jau atnācu bez zirga,
kā lai ledu vedu?"

„Kam nav zirgu, lai nes pa muguru!"

_„Ai, vagār, vai tad nevarētu mazākais kādas pavecas ragus

dabūt, vilkšu bez zirga, bet pa muguru grūta lieta."

„Apakš nojūma ir — nem; bet steidzies, kā citus panāc!"

Muļķītis panēm ragus, saceļ ilksis gaisā, iesēžas ļpats kā

kungs un saka: „Līdekas padoms — Dieva spēks! kaut ragus

vilktos, kaut ledus krautos!"

Tūliņ ragus aiziet, ka nozib vien, uz ezera pie ledus kau-

dzēm; ledus šķilas pašas iekraujas ātri ragūs, un muļķītis, virsū

uzsēzdamies, brauc jau atpakaļ. Citi darbinieki brīnās, mutes at-

plētuši: kā viņš to varot?

„Vai man vaļas izstāstīt?" muļķītis atmet ar roku un brauc

projām. Caur muižu braucot, kunga meita pieskrien pie loga,

smejas un smejas par muļķīša braucienu. Vagārs saka: „Ko ķē-

mojies, vai neredzi, ka kunga meita tevi apsmej?"

Muļķītis atbild: „Kaut Dievs dotu ar līdekas padomu, ar Die-

va spēku, tādai dēlu ar zelta ābolu rokā, kas mani apsmej."
Un tudal kunga meitai pietek delens klat ar zelta ābolu roka.

sacīdams: „Kurš mans tēvs būs, tam došu to ābolu!"

Pats kungs nu par varu grib zināt dabūt, kurš tad būšot tas

tēvs. Viņš pats saaicina visus augstmaņus — dēls nesniedz tiem

ābolu; viņš saaicina visvisādus ļaudis — dēls nesniedz tiem

ābolu; viņš saaicina darbiniekus — dēls tūliņ tek muļķītim pretim
ar ābolu, sacīdams: „Tas mans tēvs, tam došu ābolu!"

Kungs briesmīgi dusmīgs, ka tāds plukata viņa meitai par

vīru uzbāzies. Viņš liek muļķīti sagrābt, iebāzt mucā uu palaist

jūrā, lai peld. Bet muļķītis mucā iesakās: „Līdekas padoms —

Dieva spēks! kaut muca paliktu viņpus jūras par zelta pili un kaut

pils spīdētu taisni kunga pilij pretim!"

Tūliņ muca apstājas,otrpus jūras un pārplīst; izceļas tai

vietā zelta pils. Muļķītis ieiet pilī pasmiedamies. No rīta kungs

ierauga savās durvīs lielisku atspīdumu. Paskatās labi: otrpus

jūras gaiša pils. Sūta raudzīt, kas tā par pili, kas vienā naktī

iegadījušies, Pārnāk atpakaļ: tā esot muļķīša ļpils tīrā zeltā.

Kungs sarauga kara spēku, lai iet ārdīt nost pili! Sanāk kara

spēks — muļķītis iesakās: „Līdekas padoms, Dieva spēks! kaut

mani naidnieki visi pagalam būtu!"
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Tūliņ kara spēks saklūp pie zemes un nevar nekā vairs darīt.

Kungs, tādas briesmas padzirdējis, iet pats ar muļķīti iz-

spriesties. Muļķītis atbild kungam: «Atdod 'man savu meitu, tad

nevienam ļauna nedarīšu!"

Kungs atdod arī, bet tikai ar to norunu, ka muļķītim kara

spēks atkal jāatdzīvina.

„Labprāt!" muļķītis atbild, „līdekas padoms — Dieva spēks!
kaut kara spēks atkal atdzīvinātos!"

Tūliņ kara spēks atdzīvinās un nu kungs atdod savu meitu

muļķītim par sievu. Abi dzīvo laimīgi ar visu dēlu.

3. A. 675. Audzis Inciemā. Jkr. 11, 31. LP, VII, 11, 24, 4, 1.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis,
Kādā dienā kaimiņi ielūguši tēvu un abus gudros dēlus talkā

sienu vest. Arī muļķītis gribējis līdzi iet, bet tēvs un abi brāļi

neatjāvuši, teikdami, lai labāk šiem izvārot putru ko ēst, kad

atnākšot mājā. Muļķītis ari paklausījis. Tēvs un gudrie dēli

aizbraukuši siena talkā. Muļķītis aizgājis uz ezeru putrai ūdeni

smelt; bet tiklīdz kā iebāzis spaini āliņģī, iesmēlusies spainī koši

zaļa līdaciņa. Muļķītis palicis ļoti priecīgs un teicis: „Nu būs

labs virums; Izvārīšu un tad pamielošu tēvu un brāļus."
Bet līdaka sākusi runāt, lūgusies gaužām, lai šo jel atstājot

dzīvu; tad viss, ko šis vēlēšoties, būšot piepildīties, lai tik sakot:

„Ar līdakas palīgu!"

Muļķītis palaidis līdaku vaļā. Nogājis mājā, uzsējis ragavām
ilksis, iesēdies ragavās un sacījis: „Ar līdakas palīgu ragavas

ia! iet."

Aizbraucis līdz siena kaudzei, piekrāvis vezumu, uzsēdies uz

vezuma un braucis atpakaļ. Ķēniņa meita viņam braukusi pre-

tim, redzēdama, ka ragavas iet bez zirga, viņa pasmējusies, par
ko muļķītis sadusmojies un teicis: „Ar līdakas palīgu, kaut šai

meitai būtu bērns."

Un tiešām ķēniņa meitai piedzimis bērns. Princesei mājā

nobraucot, visi ļoti brīnījušies, ka viņai bērns. Bērns jau bijis
3 gadus vecs. Ķēniņš ļoti vēlējies zināt, kurš ir bērna tēvs. Zīl-

nieki deviši padomu saaicināt visus pavalstniekus, iedot bērnam

ābolu un kuram pavalstniekam bērns ābolu, tas būšot viņa

tēvs.

Ķēniņš saaicinājis visus pavalstniekus, izsolījis lielu bagātību
tam ,kam bērns ābolu iedos. Arī muļķītis aizgājis uz pili un iesē-

dies kaktā aiz durvim; bērns ar ābolu izgājis visiem cauri, bet

nevienam tā nedevis; pēdīgi uzgājis muļķīti uu tam iedevis ābolu.

Ķēniņš, redzēdams, kāds bērnam tēvs, neizpildījis sava solījuma,
bet pavēlējis ielikt muļķīti un savu meitu tukšā mucā un ielaist
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jūra. Ķēniņa meita, jura ielaista, _sākusi gauži raudāt, turpretī
muļķītis izturējies gluži mierīgi. Pēdīgi muļķītis iejautājies: „Tu

gan varbūt gribētu savu tēvu redzēt?"

Princese atbildējusi: „Laikam gan sava tēva ne mūžam vairs

neredzēšu."

Muļķītis sacījis: „Ar līdakas palīgu, lai še ir viena sala un

uz tas salas grezna pils."
Un tiešām jūrā izcēlusies sala un uz salas grezna pils. Abi

uzkāpuši salā un apmetušies pilī. Ķēniņš otrā rītā ieraudzījis ne-

tālu jūrā pili, licis taisīt tiltu uz pili; bet ko par dienu uztaisījuši,
tas par nakti ticis noplēsts. Te muļķītis vienu vakaru teicis: „Ar
līdakas palīgu lai pa nakti ir uztaisīts tilts ar zelta margām."

Otrā rītā ķēniņš redz, ka starp viņa piJM un salu ir uzcelts ļoti

grezns tilts ar zelta margām. Brīnīdamies viņš iet uz salu un,

pilī iegājis, atrod savu meitu un muļķīti. Nu visi bijuši ļoti laimīgi.

4. A. 675. Gobzinš Dursupē. Jkr. 11, 39, 11. LP, VII, 51, 24, 4, 2.

Vienam tēvam bija trīs dēli: viens bija muļķis, tādēļ viņu

sauca par muļķa Jānīti. Tēvs viņus sūtīja malku cirst. Reiz visi

trīs gāja gar ūdens malu. Te kāda varde lūdzās, lai to ieceļot
ūdenī. Tie divi brāli, kas gāja pa priekšu, neklausīja vardes lū-

gumu un gāja tālāku: bet muļķa Jānītis iecēla vardi ūdenī. Varde

nu izbāza galvu no ūdens un prasīja, ko par to viņš vēloties.

Muļķa Jānītis sacīja: „Kad noiešu mežā un apsēdīšos uz celma,
tad lai malka skaldās pati no sevis."

„Tā tev arī notiks," varde atteica, „un ja vēl ko citu vēlies,
tad saki: „Ar Dieva laimi, ar ķēkšas palīgu!", tad viss notiks, kā

gribēsi,"

Muļķa Jānītis aizgāja mežā, apsēdās uz celma un sacīja: „Ar
Dieva laimi, ar ķēkšas palīgu, kaut malka pati skaldītos."

Tā arī bija: malka saskaldījās ātrāki, nekā tie divi brāļi to

būtu domājuši.
Nu viņi gāja uz mājām zirgus jūgt; bet Jānītis nosēja ilksnis

uz augšu un laida uz mežu. Par nelaimi viņiem bij jābrauc ķē-

niņa pilij garām; tur princese, gallvu pa logu izbāzusi, sacīja:

„Kam tad nu muļķa Jānītis brauc bez zirga?"

Muļķa Jānītis par to apskaities un sacījis: „Kaut tev līdz rī-

tam būtu bērns!"

Tā ari noticis. Ķēniņš dabūjis dzirdēt, kas noticis, par to loti

apskaities. Viņš nu taisījis dzīres un apgādājis tādu bumbu, kas

lai tam skrietu virsū, kas esot vainīgais. Tos divus brāļus ķē-

niņš arī ielūdzis, bet muļķi ne. Jānītis tomēr nogājis līdz un ie-

līdis krāsnī. Kad nu bumbu laiduši vaļā, tad tā citur nekur ne-

skrējusi, kā uz krāsni, kur nu, protams, atrada muļķa Jānīti.
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Ķēniņš nu visus trīs brāļus lika ielikt mucā, bet muļķa Jānītis

izspēra dibinu. Ķēniņš nu lika ietaisīt jaunu dibinu un tā tos ie-

laida jūrā, — arī ēdienu, dzērienu iedeva līdz. Nu viņi maldījās

ilgi pa jūru, līdz muca apstājās pie krasta. Nu Jānītis atminējās
savus vārdus un sacīja: „Ar Dieva laimi, ar ķēkšas palīgu, kaut

mucai dibins izsprāgtu."

Tūliņ arī dibins izsprāga un viņi izkāpa malā. Nu muļķa Jā-

nītis sacīja: „Ar Dieva laimi, ar ķēkšas palīgu, kaut manim uz-

taisītos pils no zelta un dimanta!"

Tūliņ arī tāda pils bija viņam gatava. Otrā rītā ķēniņš iz-

gāja pastaigāties un brīnījās, ieraudzīdams jūras salā tādu staltu

pili. Otrā naktī Jānītis uztaisīja glāžu tiltu līdz pat ķēniņa pilij.
Nu muļķa Jānītis rīkoja dzīres un ielūdza arī ķēniņu. Pēc tam

Jānītis precēja ķēniņa meitu un taisīja lielas kāzas. Sēdot pie
galda, ēdot, dzerot, Jānītis uzdeva ķēniņam mīklu minēt: „Ko tā-

dam cilvēkam būs darīt, kas trīs dzīvības uz reiz pazudina?"

Ķēniņš atbildēja: „Tādu vajaga likt trakiem tzirgiem sa-

raustīt!"

Bet Jānītis atbildēja: „Nē, to es jums nevēlu, mīļais sievas

tēv!"

Nu ķēniņš saprata, kam ta pils pieder un kadu bargu tiesu

viņš pats par sevi bija turējis. Bet muļķa Jānītis dzīvoja laimīgi
visu savu mūžu.

Piezīme. Udris Jaun-Brengulos (Brīvzemnieka kr.) uzrakstījis, ka

mucu muļķītis ar zivs palīgu pataisījis jūras vidū par salu un uz salas ar zivs

palīgu uzcēlis dimanta pili. (LP, VIII, 11, 24, 4, 3).

5. A. 675. NoDurs vpc s. LP, IV, 149 (30, 3). »

Vienam tēvam bijuši trīs dēii: divi gudri, viens muļķis. Reiz

visi trīs brāli gājuši uz mežu malku cirst. Lēkusi varde pār ceļu,
lūgdamās, lai kāds iemestu ūdenī. Gudrie brāli to nav darījuši,
bet muļķītis gan. Varde par to labumu tūliņ teikusi: „Nu, muļķīti,
kādu labumu lai tev novēlu?"

„Vairāk negribu — kad tik spētu tikdaudz malkas sacirst,
cik gudrie brāļi."

„Saki: „Dieva laime, ķēkša palīgs!" tad spēsi!"
Muļķītis tā darījis — tūliņ malka pati sacirtusies. Kad bijis

jāved mājā, atkal tāpat teicis un tūliņ bez zirga vezums pavilcies.
Bet ķēniņa meita, to redzēdama, apsmējuši muļķīti. Muļķītis du-

smās viņai novēlējis dēlu ar zelta ābolu rokā. Bet ķēniņš vēlāk

licis muļķīti, savu meitu un to dēlu zelta mucā ielikt un jūrā ie-

sviest. Bet otrpus jūras zelta muca pārsprāgusi un tai vietā ga-

dījusies zelta pils ar glāžu tiltu pār jūru līdz ķēniņa pilij. Ķēniņš

aizgājis pa glāžu tiltu zelta pili skatīties un nemaz nezinājis, ka
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tur jau varētu muļķītis ar viņu meitu būt. Muļķītis labi uzņēmis
ķēniņu, ēdinājis zelta traukos un dzirdinājis gardiem dzērieniem.

Mielojoties, muļķītis uzdevis ķēniņam atbildēt: ko viņš darītu tā-

dam cilvēkam, kas nejēdzībā pēc trim cilvēku dzīvībām tīkojis?"
"Es tādu saraustītu ar trakiem zirgiem!" ķēniņš izspriedis.
„Labi! tu esi tas; re, kā tu pats sev sodu spriedi!"
Ķēniņš lūdzies, lai piedodot, jo nejēdzībā nezinājis, ko darījis.

Muļķītis piedevis uti nu dzīvojis ar savu sievas tēvu saderīgi, un

ar savu sievu laimīgi lepnajā pilī.

6. A. 675. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 146 (30, 2).

Vienreiz viens bārenītis bija nodots par cūkganu pie niknas,
niknas saimnieces. Gatava pūce tā bijusi, ne cilvēks. Bārenītim

klājās loti nelabi: viņam bija jānogana cūkas un tad vēl jāaptek

gandrīz visi sētas soli; saimniece ar meitām tikai šā tā nolocījās.
Reiz saimniece saka: „Puika, šodien tu, cūkas ganīdams, iz-

kurināsi pirti!"

„Jā, jā!"
Bet pirts bija tik veca un caura, ka, ja trīs dienas kurināsi,

tad kaut cik matīsi siltuma; bet bārenītim
— vai gribi, vai ne-

gribi — jāizkurina par vienu dienu un, kur nu vēl cūkas vienā

gabalā jāskrien atgriezt. Tomēr bārenītis daudz neko neskumst,

viņš pārdomā tā: „Ik cūkas atgriezīšu, ik pārsteigšos no lauka

krāsnij uzmest un vienu spaini ūdens ienest. Kas zin, līdz vaka-

ram sasteidzu arī."

lesākumā nekas nekaitēja, bet vēlāk cūkas nāca paēdušas —

nekur patapt. Atgriež, atgriež — atkusti nost — labībā iekšā.

Nu nabadziņš noskraidās, par imulķi palikdams. Viņš raud. Te

par laimi palīdzība klāt. Kā izcels no dīķa pilnu spaini ar ūdeni, tā

pamana tur mazu zivtiņu gar ķīmenēm urbjamies.

„Ai, nejēdziņ, nu tu dabūsi karstumā pazust!"
„Labo puisīt, nenes mani pirtī, laid dīķī atpakaļ!"

„Ej, zivtiņa, ej! ko es tevi skumdināšu!"

„Paldies!" zivtiņa dīķī ieteicas, „tu palīdzēji man, es tev. No

šīs dienas tev klāsies citādāki. Pasaki tik tos vārdus: „Zivs

spēks — Dieva palīgs!" tūliņ visi darbi padarīsies!"

„Labi! tad lai ar zivs spēku —
Dieva palīgu šī vecā nepie-

kurināmā pirts nodeg!"

Un skat, acumirklī pirts deg brīkšķēdama. Saimniece, to

redzēdama, izskrien ar žagaru un tā bārenītim virsū: „Še tev,

kūrēj! aplams kūrējs, kāds nav — pirti dedzināt! še tev!"

„Zivs spēks —Dieva palīgs! kad tevi suņi apstātu, ko peri!"

kūrējs iesaucās un tūliņ suņi plucina saimnieci, cik ieiet. Saim-

niece kliedz, suņi rej, troksnis bez gala.
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„Zivs spēks —
Dieva palīgs! lai suņi nozūd, lai jauna pirts

gadās ar siltu ūdeni, ar aukstu ūdeni, ar stipru, bet mīlīgu garu!"

Tūliņ suņi nozūd, pirts gatava, ūdens sasildīts, auksts ūdens

arī ienests un gars, nemaz saprast, cik mīlīgs.

Nu ies visi (pērties. Noperas sievietes, noperas vīrieši — jau
nokrēsla; bet ganiņa neviens nesauc ar cūkām mājā. Uz vienu

reizi uhū! lai dzenot mājā. Pārdzen cūkas, ganiņam jāiet vienam

pašam pērties. Noperas — sen jaui zvaigznes, vakariņas atdzi-

sušas, citi jau taisās pie miera, tik ganiņam jāēd tumsā aukstas

atlikās un tad vēl pie tam mudīgi, jo vēl jāienesot žagari citrīt

brokastu vārīt. Bet bārenītis šoreiz ēzdams nesteidzas, viņš ie-

sakās tik: „Zivs spēks —
Dieva palīgs!" Tūliņ, žagari paši ie-

nesas.

No rīta priekš saulītes saimniece modina bārenīti: „Vai vēl

neesi izgulējies? Tūliņ augšā brokastu sildīt, lai meitas svētrīt

dabū pagulēt!"

Bārenītis uzsilda — meitas vēl gul; nav neviena, kas palī-
dzētu katlu nocelt.

„Zivs spēks — Dieva palīgs! Kaut katls ienestos istabā, bet

putru nevienam nedotu, iekams pats smelšu!"

Necik ilgi — meitas paver acis.

„Re, māsiņ, putra gatava, smelsim tik nu!" viena iesaucas

un tā tūliņ pie katla klāt. Bet līdz ko taisās smelt, baukt! pavār-

nīca pa pieri.

„Kas tas?" šī atlec nost. Nāks otra meita smelt. Baukt! pa-

vārnīca pa pieri. Nāks vīri smelt. Baukt! baukt! pa pieri. Putrā

esot velns iekūlies, to vairs nevarot strēbt! Bet bārenītis atsaka:

„Blēņas! Dodiet imian podu, gan es iesmelšu."

Labi! šim padod podu. Un, lūk, pavārnīcai ne prātā nenāk

vairs pa pieri sist. Visi paēd. Pēc brokasta saimniece saka:

„Puika, šodien tu, cūkas ganīdams pieraugi, ka meitām žagaru ne-

trūkst!"

Bet puika domā: „Ja man pat svētdienā jānokraujas ar žaga-

riem, tad labāk lai ar zivs spēku —
Dieva palīgu visi žagari sa-

deg!" Tūliņ žagaru kaudzē uguns un nu deg, ka brīkšķ vien.

Saimnieks gan sauc vaimanas: mājas nodegšot; bet nekā: tālāk

nedeg ne lūdzams, tik žagari vien sadeg,
No rīta jābrauc vīriem uz mežu pēc malkas — nav vairs ne

skalgana, kā apdeguši. Jābrauc cūkganam garām. Cūkgans ie-

vaicājas: „Kur tad nu ar cirvjiem vasaras laikā?"

„Pēc malkas — vakar jau viss sadega."

„Blēņas! ko nu vasaru malkā brauksiet, jūs jau apsmies, bet

palieciet pie manām cūkām, es braukšu pakal."

„Nu, un vai par tevi nevar smieties?"
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„Kas nu mani, zenu, ievēros? Bet jus, lielus vīrus, ta cita

lieta."

Labi! lai braucot. Bārenīts aizbrauc mežā un iesaucās: „Zivs
spēks — Dieva palīgs! kaut piecdesmit ratu vieni otru galā sa-

kabinātos, un mans zirgs piecdesmit vezumu pavilktu!"
Tūliņ vezumli piekraujas un šis nu brauc uz māju, ka čīkst un

grab vien. Šīpus ķēniņa pils iet labi, nāk pilij tuvāk, ķēniņa meita

pirmā ierauga neredzētos ērmus: lai nākot visi viņai līdz skatī-

ties, tas laikam esot burvis, tā braukdams. Drīzā laikā saskrien

ap bārenīti pasauls laužu: kas viņš tāds esot?

„Prasiet ķēniņa meitai, ko jūs man prasāt?" bārēnītis atbild

un brauc tālāk. Visi nu apstāj ķēniņa meitu, lai sacītu, kas tas

tāds esot.

„Burvis laikam, kas gan cits!" šī atbild, bārenīti apsmiedama.
„Tā!" bārenītis pukojas, „tagad tu mani saukā par burvi, bet

kad tavs dēls ar zelta ābolu rokā meklēs tēvu, redzēs, vai tad ari

sauksi mani par burvi?"

Un, skat, no rīta bārenīša vārdi piepildījušies. Ķēniņš ierauga
savai meitai dēlu ar zelta ābolu rokā.

„Kur tavs tēvs?" ķēniņš uzprasa dēlam.

„Kam zelta ābolu sniegšu, tas būs mans tēvs!"

Un kamēr šie tur runā, bārenītis patlaban brauc atkal pēc

malkas, jo saimniekam loti paticis, ka šim tāda spēja, uz reizi tik

daudz malkas pārvest. Mazais dēls, ar ābolu rokā, kā pamanījis
šo tur tuvumā, un tā no pils ārā un bārenītim pakaļ. Ķēniņš ska-

tās, kas tur notiks. Bet dēls vairāk neko: pasniedz bārenītim

ābolu sacīdams: „Tas ir mans tēvs!"

Ķēniņš paliek briesmīgi dusmīgs: viņš sagrābj bārenīti, sa-

grābj savu meitu, sagrābj mazo dēlu un visus trīs kopā ieslēdz

cietumā. Beidzot sasauc visus augstmaņus pārrunāt, ko būšot

ar cietumniekiem iesākt. Spriež, spriež — nospriež, ka visi trīs

pakarami.

Trešā dienā būšot kārt. Labi. Pienāk tas brīdis, šos izved

no cietuma un nu vēl noprasa pats ķēniņš savai meitai: vai bū-

šot cūkganu aizmirst, jeb ne?

„Ne par ko!" šī atbild, baltas asaras raudādama. Tad nieki

nelīdzot — jākarot!
Aizved pie kārtavām, bārenītis ne vārda nesaka; bet līdz tai-

sās viņa brūtei klāt ķerties, tas uzsauc pilnā kaklā:

„Zivs spēks — Dieva palīgs! kaut visi, jūs kārēji, par akme-

ņiem paliktu, tādēļ ka nemākat saprast, kas tas ir: tos šķirt, ko

nebūs šķirt. Un kaut šī pils ar saviem cietumiem sadegtu par

pelnu čupiņu!"
Acumirklī visi paliek par akmeņiem un pils nodeg līdz pa-
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matam. Bet ķēniņa meita salk žēloties par to, kadeļ esot apgajies
tik bargi: visus ar nāvi un uguni sodīdams.

„Nebrēci nemaz!" bārenītis atbild, „zinu gan, ko daru, tādēļ:
zivs spēks — Dieva palīgs! kaut visi akmeni atkal par cilvēkiem

paliktu un kaut nodegušās pils vietā gadītos zelta pils!"

Tūliņ visi atdzīvojas un varena zelta pils arī gadās. Ķēniņš,

no sprukām paticis, nu vairs ne domāt nedomāja bārenīti ar savu

meitu šķirt. Tūliņ pieņem viņu par savu znotu un nu bārenītis

vairs nebij cūkganiņš, bet jaunais ķēniņš zelta pilī.

7. A. 675. J. Henninš no K. Feldmanes 1885. g. Sasmak ā.

Vienam tēvam bija trīs dēļi, bet viens bija gauži slinks, tas

tik uz krāsns vien sēdēja. Reiz tas gribēja dzert un lūdza tos

citus, lai viņam aiznes, bet tie to nedarīja un izlēja visu ūdeni

zemē. Tad viņš gāja pats uz upi ar krūzi pēc ūdens. Tur viņš
ieraudzīja lielu līdaku zālē guļam. Tā līdaka lūdzās, lai viņu ie-

sviež ūdenī, bet viņš to nedarīja un sacīja: „Ja tu tā padarītu,
ka es, nemaz neejot, tieku atkal uz krāsns, tad es tevi iesviestu

ūdenī."

Līdaka apsolījās un viņš to iesvieda ūdenī. Līdaka sacīja:
„Viss tā būs, tu tikai piesauc: „Līdakas padoms un Dieva prāts,
ka es būtu uz krāsns!" un tā notiks."

Tā viņš pārnāca atkal uz savu krāsni, bet tie citi brāļi ne-

kurināja to krāsni, tā ka viņš nevarēja vairs ciest salu. Viņš sa-

lika desmit ragus sētvidā un sacīja: „Līdakas padoms un Dieva

prāts, kad visas ragus būtu mežā pēc malkas."

Viņš nu aizbrauca ar desmit ragūm un bez zirgiem uz mežu,
bet ceļš gāja gar kādu ķēniņa pili, kur ķēniņa princese skatījās
pie loga un smējās. Tad slinkais sacīja: „Līdakas padoms un

Dieva prāts, kad tai meitai būtu puika ar dimanta matiem, un ka

tas staigātu pa plānu ar zelta ābolu rokā."

Viņš nu aizbrauca uz mežu un atkal sacīja: „Līdakas padoms

un Dieva prāts, kaut malka būtu sakrauta, krāsns izkurināta un

es pats sēdētu uz krāsns!"

Tā arī viss notika.

Tad ķēniņš lika visus ļaudis sasaukt pilī. Princeses puika

staigāja pa plānu ar zelta ābolu rokā. Kurš būs viņa tēvs, tam

viņš dos to ābolu. Arī tie divi brāļi aizgāja uz ķēniņa pili, bet

slinkais negāja. Bet puika nedeva nevienam zelta ābolu. Tad

sacīja abi brāļi, ka viņiem vēl viens slinks brālis mājās palicis.
Ķēniņš lika uztaisīt lielus ratus un atvest slinko ar visu krāsni is-

taba. Tas puika gāja tam tūliņ pretim un iedeva viņam zelta

ābolu, nosaukdams to par papu.
Tad ķēniņš lika to noņemt no krāsns un ievest savā pilī. Tā
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nu viņš dabūja princesi par sievu un palika veca valdnieka vietā

par ķēniņu.

8. A. 675. Kārlis Skujina no Fridas Celmiņas. Smiltenē.

Pie viena saimnieka dzīvās vienc puika. Saimniekam bīšas

trīs meitas, kas nekā nedarīšas, tik gulēšas, bet puikam bīš jāpa-

dara visi darbi.

Reiz puikam bīš jāgana cūkas un tanī pašā reizē jākurina

pirts. Puika ganiš cūkas un nesis pirtij ūden/i. Vliņč no akas iz-

smēlis vienu zelta zivtīnu. Puikam gribēš ēst, jo saimnieks vi-

ņam samazgas vie devis ēst. Viņč zivtīnu gribēš izcept un apēst,

bet zivtīna lūgusies, lei laižot viņu apakal akā. Viņa tam izdarī-

šot visu, ko tik tas gribēšot, lei tik nosakot: „Zivs spēks, Dieva

palīgs!" Puika ielaidis zivtīnu akā un sacīš: „Zivs spēks, Dieva

palīgs! Lei tā vecā pirts nodeg!"

Pirts uzreiz aizdegusies un nodegusi līdz pamatim. Tad pui-
ka sacīš: „Zivs spēks, Dieva palīgs! Lei atkal top jauna pirts!"

Uzreiz uzbūvēsies jauna pirts. Pirts bīsi izkurināta, ūdens

sasildīts un vaidzēš tik iet un pērties.
Saimnieks puikam licis, lei svētdienas rītā izvāra putru, ka-

mēr visas trīs meitas! guļ. Puika izvārīš putru, ielicis putras

podā kausu un sacīš: ~Zivs spēks, Dieva palīgs! Kas to putru grib
strēbt, tam lai tas kauss par galvu sit!"

Uzcēlušās augšā visas trīs slinkās saimnieka meitas, un gāšas

pie putras poda ēst. Kura nu likusi roku pie kausa, tai kausa kāts

sitis par galvu, tā mci tām bīš jāpaliek neēdušām. Puikam saim-

nieks malku nedevis kurināšanai, bet tik tādus gramšlus, ar ku-

rim puikam bīš jāvāra ēdienc.

Reiz puika paņēmis mazu zirdziņu, iejūdzis to vasaras laikā

regavās un aizbraucis uz mežu. Mežā viņč sacīš: „ZiVs spēks,
Dieva palīgs!" Lei malka sacērtas asu asim."

Uzreiz malka sacirtusies' lielā daudzumā. Tad puika sacīš:

„Zivs spēks, Dieva palīgs! Lei tā malka sakraunas uz rega-

vām!"

Uzreiz visa malka sakrāvusies uz regavām. Tad akai puika
sacīš: „Zivs spēks, Dieva palīgs! Lei tas mazais zirdzīc ved to

malku uz māju!"

Zirdzīc nu arī sācis vilkt un vilcis visu to milzīgo malkas

vezumu uz māju.
Puikam iznācis ar malkas vezumu braukt gar paša kēnīna

pili. Kēnīc visus tos brīnumus redzēš, kā puika ar mazu, mazu

zirdzīnu ved tādu vezumu, kā kalnu, un vēl vasaras laikā ar

regavām. Kēnīc prasīš puikam, kā viņč to varot. Puika lepni at-

bildēš, ka viņam nekas neesot neiespējams. Ķēniņam puika ie-
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paticies, viņč to pieņēmis pie sevis un atdevis tam savu meitu

par sievu.

Pēc ķēniņa nāves, puika palicis par ķēnīnu un dzīvās laimīgi.

9. A. 675. Skolnieks A. Sapatsno64. g. vecasLiepinasNicā.

Pie viena saimnieka bija bārenīte par cūkgani. Katru sest-

dienu saimniece viņai lika pirti kurināt. Reiz viņa atkal kurināja

pirti, bet pa to laiku nevarēja cūkas noganīt. Kad pirti bija izku-

rinājusi, tad sāka nest ūdeni no dīķa. Nesot ūdeni, viņa iesmēla

mazu zuvīteli. Zuvitīna viņu lūdzās, lai palaižot vaļā. Gan viņa
citā reizē līdzēšot, lai uzsaucot tikai: „Zuvei spēks un Dieva pa-

līgs!"
Tikko viņa bija ielaidusi zuvi dīķī, tūliņ izsaucas: „Zuvei

spēks un Dieva palīgs, lai pirts ir pillā ar ūdeni!"

Kad pirts bija gatava, tad visi gāja tur mazgāties. Pēc maz-

gāšanās visi atkal aizgāja gulēt.
Otrā rītā saimniece lika, lai bārenīte izvāra brokasti. Bāre-

nīte tikai uzsauca: „Zuvei spēks un Dieva palīgs, lai putra būtu

gatava un grāpis uz galda uzceltos, bet lai neļautu nevienam ēst,

kā tik man pašai!"
Viena mātes meita ieraugusi, ka putra gatava, tūliņ sauca

otru māsu: „Māsa, nāc, iesim ēst!"

Nu piegāja viena, bet pavārne iesitās tai pa pieri. Piegāja
otra — atkal tāpat. Tad piegāja bārenīte un teica: „Dodiet šur,

es jums ieliešu."

Tad bārenīte pajēme pavārni un ielēja māsām putru sku-

tulā. Pēc brokasts bārenīte atkal izdzina savas cūkas ganos. Tā

ganīdama, viņa ielaida cūkas labībā. Saimniece, to redzēdama,

pajēmusi žagarus, gāja viņu sukāt, bet cūkgans atkal uzsauca:

„Zuvci spēks un Dieva palīgs, kaut tevi suņi saplēstu."
Nu saskrēja visi ciema suņi un saplēsa saimnieci gabalu

gabalos. Pēc tam viņa tāpat atkal izsauca: „Zuvei spēks un

Dieva palīgs, kaut visi suņi būtu projām."
Tūliņ nozuda arī visi suņi, un cūkgans pārdzina cūkas mā-

jās. Pēc tam otrā rītā puisis brauca mežā pēc malkas, bet bāre-

nīte to redzēdama teica: „Dodiet man tos cirus, es iešu malkas

pārvest, bet jūs palieciet še manas cūkas ganīt!"
Nu cūkgane nobrauce uz mežu un sauce: „Zuvei spēks un

Dieva palīgs, kaut piecdesmit vezumi piekrautos un cits cita

galā nāktu mājā."
Tā arī viss notika. Saimnieces meitas nu lika viņai zarus ie-

vest ko krāsni kurināt. Bārenīte arī paklausa un uzsauca: „Zu-
vei spēks un Dieva palīgs, ka visi zari sadegtu."

Tūliņ arī izcēlās liela uguns un nodega visa māja.
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10. A. 675. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I,

148, 126.

Divi brāli, dvīņi, ir tik vienādi, ka nemaz izšķirt. To vienu

tevs saucis par muļķīti, to otru par gudru. Un kad tēvs nomirst,
tad gudrais brālis nevien šo saukā par muļķīti, bet arī par īstu

muļķīti tura: šim cieta sirds, muļķītim mīksta, laba.
Vienu vakaru gudrais saka uz muļķi: „Ej sakopi zirgu, rītu

jābrauc meža!"

Muļķītis iesmel no akas ūdeni, ielej silē un taisās miltus jaut.
Te neliela zivs pluņčojas pa sili un lūdzas, lai to nesot uz aku at-

pakaļ. Muļķītis paklausa. Pie akas zivs saka uz muļķīti: „Tādēl
ka tev tik laba sirds, tad gribu tevini palīdzīga būti Ja ko vēlies —

izsaki tik klusu: zivs spēks, Dieva palīgs! un tūdaļ viss notiks."

No rīta gudrais liek muļķītim zirgu ragūs iejūgt; bet muļķītis
atbild: „Ko nu ar vienām ragūm iesāksim, labāk piekabināsim

trejējas vienas otru galā un pārvedīsim labu ielu mājā: visnējās
malku, otrējās žagarus, trešējās skaidas, smelkni."

„Tu esi muļķis bijis, muļķis paliksi. Kurš zirgs, tad trejējus

vezumus velk?"

Kad ne, ne — muļķītis nestrīdas, aizbrauc vienējās. Bet uz

ceļa tas klusu čukst: „Z!ivs spēks, Dieva palīgs! kaut būtu de-

viņējas ragus vienas otru galā un kaut zirdziņš ir tukšas it pil-

nas pārvilktu."
Acumirklī tā notiek. Gudrais brālis paskatās atpakaļ: vai

vējš, ragus ragu galā. Šis nevar ne gudrs, ne muļķis tikt; bet

muļķītis tik uzsauc: „Brauci, lai visas deviņas čīkst!"

Neko darīt, vai ceļa malā atstāsi? Jābrauc. Muižai cauri

braucot, gudrais saka muļķītim: «Paskaties uz pili, redz, kur

kunga meita stāv pie loga un tevi apsmej!"
Paskatās — jā, smejas gan. Muļķītim arī aptek dūša, viņš

saka: „Ja viņa mani būs apsmējuši, tad tā mani arī meklēs; bet

ja tevi, tad tur ne suns pakal neries."

Nu aizbrauc mežā, piekrauj visas dcviņējās ragus un raudzīs

braukt, vai arī zirgs tādu rindu pakustinās. Sāk vilkt — iet, kā

vaļā. Atpakaļ braucot muiža pilna ļaužu, visiem ērmi tīrumā.

Trešā dienā kunga meitai piedzimst tāds dēls ar ābolu rokā,

kas tūlīt staigā un runā. Kungs brīnās, visi brīnās, tomēr zēnam

tas viena alga — lai brīnās, kam jābrīnās. Beidzot kungs iesauc

zēnu savā istabā un prasa: „Vai nezini, kur tavs tēvs, vai nezini

ari kam tas ābols tev rokā?"

„Mans tēvs pilī nav, bet tas ābols ir mana tēva: kam 1 to došu,
tas mans tēvs."

Labi. Kungs nu saaicina visus augstmaņus un gaida, kam

puika ābolu sniegs; bet šiem tas nepasniedz nevienam. Nu tas sa-
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aicina visus ļaudis; bet ari šiem puika nesniedz ābolu. Beidzot

kungs prasīs, vai tik kāds no laudim nebūtu mājā palicis.

„Palika gan!" gudrais brālis iesaucās. „Mans muļķītis palika

māja."

Kungs pavēl muļķīti atsaukt. Šis atnāk, ielien kaktā un žūr;

bet puika viņu pamanījis, pieskrien klāt un pasniedz viņam ābolu,

sacīdams: „Tas mans tēvs, tam pieder ābols!"

Visi nu sveicina jauno kungu, jebšu šim tik svelots gods ne-

maz tā pie sirds nelien: viņš lūdzas, lai laižot tik uz mājām. Bet

kungs uzsauc: „Kas tā gorīsies: likteņa lemts, likteņa darīts, lik-

teņa prātam jānotiek!"

Kungs nu apģērbj muļķīti smalkās drēbēs un tad pārlaiž vēl

uz kādām dienām būdiņā atpakaļ.
Smalkais kungs pāriet mājā — visi pakšķi vizuļo priekos; tik

gudrā brāļa prāts saskābis, tas vēlētos muļķīša ādā ielīdis. Muļ-

ķītis apguļas, gudrais paliek kājup. Līdz ko nu muļķītis sapņo,

te gudrais pakampj ābolu, apvelk kunga drēbes un poš uz muižu.

Noiet muižā, kungs neko; gan brīnās, ka tik ātri no būdiņas at-

vadījies, bet kam ļaunums pašam nav sirdī, vai tas ļaunumu
katrā žogmalā tūlīt ierauga. Un kas vēl tas lielākais: abi brāļi
tik vienādi kā izspļauti: kā pazīt?

Kungs nu satura viltnieku trīs dienas par savu znotu. Lai

gan puika atgādina, ka tas nav viņa tēvs, tad tomēr nekas nelīdz,
vecais kungs tik atbild: „Viņam tavs ābols, viņam manas drē-

bes, ko tu bērniņ zini, vēl esi par jauniņu!"

Trešā dienas rītā muļķītis atkal sakabina savas ragus un

brauc uz mežu. Caur muižu braucot, puika pamana savu tēvu.

Bez kautkādas runas tas izlēc pa logu un tēvam ap kaklu. Abi

aizbrauc pēc malkas. Viltnieks pēc kāda brīža pamana, ka zēns

pazudis. Tam iešaujas prātā, kad tik nav uz būdiņu nojozis. Neko

darīt
— pūš zēnam pakal uz būdiņu.

Abi mežinieki, pa to laiku vezumus piekrāvuši, brauc uz mā-

jām. Uz ceļa puika prasa tēvam: „Tēt, kā tavs zirgs tik stiprs,
kā nepiekūst — tādus vezumus vilkdams?"

„Ak bērniņ, ko tur izteikt? Man tāda maza zivtiņa akā, ta

man palīdz visu ko."

„Tēt, vai nevaru zivtiņu ir es redzēt?"

„Kāpēc ne? Ja pārbrauksim, tad uzsaukšu: zivtiņa ārā! un

tu tūliņ zivtiņu redzēsi."

Mājā tas uzsauc: „Zivs spēks, Dieva palīgs: zivtiņa ārā!" Te

zivs ielēc taisni puikam rokās. Bet tai pašā acumirklī viltnieks

iznāk no būdiņas un grābs puiku cieti, kāpēc apkārt blandoties,
Te zivs izkrīt puikam no rokām un tai acumirklī visa būdiņa, visi

būdiņas lauki paliek par ezeru. Viltnieks noslīkst; bet muļķītis
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ar savu puiku izglābjas, jo briesmās tas taču vēl bija paspējis ie-

saukties: „Zivs spēks, Dieva palīgs: izglābi mani un manu puiku!"
No tā laika muļķītis nebija vairs muļķītis, bet jaunais kungs

muižā.

11. A. 675. E. Elksnltis no Līzes Lapaines Ikšķilē.

Vienam tēvam bija trīsi dēli: divi gudri, viens muļķis. Gu-

drie brāļi brauca mežā malkā, bet muļķis gulēja mājā uz krāsns.

Kādu dienu gudrie brāļi paņem muļķi līdz uz mežu. Muļķis atrod

uz ceļa zivi un ielaiž to upē. Zivs tam par to pateicas un saka:

„Ja tu kādreiz ko vēlies, tad pasauc tik mani."

Otrā dienā muļķis brauc atkal mežā. Uz mežu braucot, jā-
brauc gar ķēniņa pili. Muļķis redz, ka dārzā pastaigājas ķēniņa
meita. Viņš vēlās: „Ak, mana zivtiņa, kaut šai meitai, būtu bērns!"

Pēc neilga laika ķēniņa meitai arī piedzimst dēlis. Ķēniņš nu

prasa meitai: „Kas ir tava bērna tēvs?" Bet šī nevar nekā at-

bildēt.

Pēc gada ķēniņš sarīko lielas dzīres un ielūdza visu tautu.

Bērnam tiek iedots ābols, ko tas nevar nevienam citam dot, kā

savam tēvam. Bērns staigā visu dienu, bet nevienam cilvēkam

ābolu nedod. Beidzot vakarā viņš pieiet pie jaunuzceltās mai-

zes krāsns un ielaiž tur ābolu. Sulaiņi nu skatās krāsnī un atrod

tur muļķi. Ķēniņš par to ļoti noskaišas un nolemj savu meitu,
znotu un bērnu nonāvēt. Viņš liek uztaisīt stikla laiviņu, iesēdi-

nāt tur visus trīs un palaist jūrā. Laiviņa peld, peld. Te muļķim

iegribas ēst, viņš uzsauc: „Zivtiņ, zivtiņ, man gribis ēst!"

Tūdaļ ēdieni klāt. Ķēniņa meita, to redzēdama, vēlās, lai

muļķis pagādā spilvenus un deķus. Tas ari notiek. Vakarā ķēniņa
meita vēlās: „Kaut tas, kas tagad stāv uz mana tēva galda, būtu

te!"

Tūdaļ galds ar ēdieniem klat. Ta šie brauc pa jūru veselu

nedēlu. Kādu rītu tie ierauga salu, kur tie arī izkāpj. Uz salas

atrodas visādi augļu koki un puķes. Pašā salas vidū ir akmens

ar trijiem stūriem. Muļķis vēlās: „Kaut šis akmens pārvērstos

par pili ar trijiem stūriem: viens dimanta, viens zelta, viens si-

draba!"

Tas arī notiek. Pec kada laika muļķis veļas: „Lai butu tilts

no manas pils līdz ķēniņa pilij un lai tiktu nodots ķēniņam ielū-

gums uz kāzām."

Otrā rītā visi augstmaņi ar ķēniņu steidzas pār tiltu uz salu.

Ķēniņš savu meitu un znotu vairs nepazīst. Visi nu dzer kāzas

trīs dienas. Visi ēdieni un dzērieni tiek pasniegti zelta traukos.

Vislielākais brīnums ir zelta vista un zelta cālis. Kāziniekiem
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projām ejot muļķis iebāž cāli ķēniņam kabatā. Pie tilta viņš kā-

ziniekus aptur sacīdams:
„
Viens no jumis ir nozadzis manu cāli."

Ķēniņš loti noskaišas un apsolās to nonāvēt, bet tagad ķēniņš

ir piespriedis pat sev nāves sodu. Muļķis pieiet tam klāt un izvelk

cāli. Viņš nu laižas ķēniņam pazīstams un piedod tam visu bar-

gumu.

12. A. 675. Skolotājs B. Klav iņ š Mālupē. LP. kr. LP, VII,

11, 24, 4, 4.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz tēvs

liek dēliem malkas piecirst 'muižai. Gudrajiem brāļiem tēvs esot

iedevis pa zirgam, pa cirvjam, muļķītim tikai mazas ragaviņas;
tomēr malkas šim tikpat bijis jāizved uz muižu kā gudrajiem.

•Pirmo dienu muļķis tikai nostaigā vien, jo nav cirvja ar ko

cirst. Vakarā gudrie sūta muļķi uz avotu zirgiem pēc ūdens.

Aiziet, smeļ, iesmeļ spainī zivtiņu runātāju. Saka zivtiņa: „Da-
rīšu daudz laba tev, tikai palaid mani. Ja tev kāds darbs darāms,
ieteicies: JLīdekas vārdi nav mani vārdi — Dieva pavēle!"

Labi — palaida. Otrā dienā abi brāli cērt, muļķis sēž pie

ragaviņām un saka: «Līdekas vārdi nav mani vārdi — Dieva pa-

vēle! lai piecērtas malka!"

Tad malka tūliņ piecirtās, un arī vezumā sakrāvās. Muļķis
uzsēdās uz malkas vezuma sacīdams: „Līdekas vārdi nav mani

vārdi — Dieva pavēle! lai vezums iet uz muižu!"

Tūdaļ sāka iet uz muižu. Muižas kunga meita smējās par

bezzirgai ragavām. Muļķis saka: „Līdekas vārdi nav mani

vārdi — Dieva pavēle! lai meita klupdama, krizdama nāktu pa

logu laukā pie manis!"

Meita tad krizdama sasitās un tas kungam nepatika; bet vai-

nīgo izdabūt nespēja. Kungs nu saaicina itin visus muižā vainīgo
meklēdams, bet muļķīša tur nebija.

Otrā dienā tāpat. Trešo dienu gan ieradās muļķis. Bet kun-

gam bija zelta oglīte; tā pati ripājusies pa zemi, meklēdama vai-

nīgo rokā. Oglīte ieripājusies pie muļķa kaktā un palikusi stāvam.

Nu muļķi zināja vainīgu esam un veda kārt. Bet pie karātavām

muļķis ieteicās: „Līdekas vārdi nav mani vārdi — Dieva pavēle!
lai kārēji paši nokārtos!" Tūdaļ kārēji nokārušies. Kungs to re-

dzēdams, sabijies, atdevis muļķim savu meitu par sievu.

13. A. 675. Skolnieks F. Ozoliņš Krāslavā.

Reiz dzīvoja trīs brāļi: divi gudri un viens muļķis, tas bija

jaunākais. Tēvs pēc savas nāves novēlēja visu savu mantu gu-

drajiem, bet muļķītim atstāja tikai saplīsušus svārkus un padomu,
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lai dzīvotu pie vecākajiem brāļiem par strādnieku. Gudrajie

brāli jau bija apprecējušies un katru gadu pavasarī gāja pelņā.
Pēc tēva nāves pirmajā gadā viņi bija nodomājuši nopelnīt daudz

naudas un mājās uzcelt labas ēkas. Braukdami pelņā ar muļķīti,

viņi tam piekodināja: „Mīļais brālīt, klausi tikai mūsu sievas, un

ko viņas pavēlēs, to tu visu dari. Kad mēs pārbrauksim mājās,
tad atvedīsim tev jaunus zābakus, jaunu cepuri un visu jaunu

apģērbu."

Muļķītis pilns prieka palika mājās un domāja visu izpildīt,
ko gudrie brāļi bija teikuši. Viņš uzkāpa uz savas krāsns un

gulēja kā parasts. Pēc kāda laika viena sieva sūta muļķīti pēc

ūdens. Lai gan muļķītis bija visu apņēmies izdarīt, bet darbu

strādāt viņam nepatika. Tomēr viņš paklausīja šo sievas pavēli,

paņēma spaiņus un aizgāja pēc ūdens. Pirmo spaini ielaidis akā,

viņš iesmēla ar ūdeni vienu līdaciņu, un tā bija tik gudra, ka pat

sāka runāt un lūgt muļķīti, lai viņš to ielaiž akā atpakaļ. Tad muļ-

ķītis būšot laimīgs. Ja viņš ko gribēšot izdarīt, tad jāsakot tik

šādi vārdi: „Uz līdaciņas pavēli lai notiek!"

Muļķītis tūliņ ielaida zivtiņu akā un tad teica: „Uz līdaciņas

pavēli lai spaiņi ar ūdeni aiziet uz mājām."

Tā arī notiek. Saķērušies spaiņi; aizlido pret kalnu uz mā-

jām, durvis atveras un ūdens salējas mucā. Tā nu ūdens pārne-

sas, līdz kamēr pilna muca.

Muļķītis atnāca mājā, paēdis uzkāpa atkal uz krāsns un gu-

lēja. Nākošā dienā sievas sūta atkal muļķīti mežā pēc malkas.

Lai gan muļķītis negribēja braukt, bet tomēr izgāja laukā un teica:

„Uz līdaciņas pavēli lai ragavas izskrien no šķūņa laukā!"

Tad muļķītis paņēma cirvi, iesēdās ragavās un teica: „Uz lī-

daciņas pavēli lai skrien ragavas uz muižu!"

Tā arī notiek, ragavas brauc visam virsū, kas tik gadās

priekšā, un bez žēlastības visu salauž un nosit. Muļķītim vaja-

dzēja braukt pa pilsētas ielu un, kas gadās uz ielas, visu salauž,

lai gan tur bija daudz laužu.
Pa to laiku, kamēr muļķītis bija mežā, ļaudis jau zināja, ka

viņš brauks atkal atpakaļ. Nu salasījās kāda kara spēka daļa, lai

varētu muļķīti apturēt un ielikt cietumā, bet tas viss bija velti,

jo nekas muļķīti nevarēja aizturēt. Mežā muļķītis, piekrāvis ve-

zumu malkas un uzkāpis pats uz vezuma, uzsauca: „Uz līdaciņas

pavēli, lai nocērtas liela ozola kūja!"

Viņš jau domāja, ka pilsētai cauri viņu nelaidīs. Tā viņš atkal

sacīja: „Uz līdaoiņas pavēli lai skrien ragavas ar malku mājās!"

Muļķītim nu atkal iznāca braukt caur to pašu pilsētu. Viņš

redzēja, ka pa pilsētas ielām ir daudz ļaužu, kas gribēja viņu

apturēt. Tikko muļķītis pateica savus laimes vārdus, lai kūja ap-
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sistu tos cilvēkus, tad arī visi ļaudis, kas viņu bija gaidījuši, gu-

lēja gar zemi un muļķītis laimīgi aizbrauca mājās.
Valdība bija stipri par to uztraukta un gribēja viņu aizvest

un ielikt cietumā. Galu galā pats ķēniņš pavēlēja saviem laudim,
lai aizvedot muļķīti pie viņa. Tomēr šoreiz muļķītis paklausīja

un teica ķēniņa laudim: „Jūs brauciet tik mājā, es aizbraukšu

viens pats."
Nākošā dienā viņš dabūja ar laimes vārdiem labu apģērbu un

izteica, lai varētu, uz krāsns gulēdams, braukt uz ķēniņa pili. Tā

nu arī viss notika. Uz krāsns gulēdams, muļķītis iedrāzās pie

ķēniņa pils pagalmā. Pa logu redzēja muļķīti ķēniņa meitas un

jaunākā šo pavisam iemīlēja. Ķēniņš nu vēl vairāk saskaitās un

nodomāja šā: «Pastellēšu kalējam, lai viņš uzkaļ divas dzelzs

mucas, tad iesviedīšu tos abus tajās mucās, lai viņi noslīkst jūrā,
kā neviens nezina."

Kā bija nodomājis, tā arī izdarīja. Kalējs uzkala divas mucas,

ielika katru savā mucā un iemeta jūrā. Pa to laiku, kamēr muļ-

ķītis peldēja mucā pa jūru, viņš atkal pateica savus laimes vār-

dus: «Uz līdauiņas pavēli lai izceļas sala, kur lai piesitas abas

mucas un lai tās pārplīst pušu!"
Tūlīt izcēlās sala, tur piesitās abas mucas un pārplīsa. Kad

nu abi viens otru atkal ieraudzīja, tie nu bija ļoti priecīgi. Muļķītis

ar saiviem laimes vārdiem iztaisīja to salu par skaistāko vietu pa-
saulē. Uzcēla tur greznu pili, kas bija vēl skaistāka par paša ķē-

niņa pili. Pēc kāda laika, viņš uzbūvēja arī skaistu tiltu no sa-

las līdz cietai zemei. Visu to redzēdams, vecais ķēniņš nevien

visu piedeva, bet bija pat priecīgs par meitas laimi. Arī brāļi nu

atzina, ka muļķītis bijis gudrāks par viņiem pašiem.

Piezīme. Tādu pašu pasaku ir vēl uzrakstījis skolnieks J. Indrikovs

Latgalē. P. Š.

14. A. 675. P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Rīgā.

Viens ķēniņš mirstot atstāja dēlu un meitu un licis viņiem
visu mantu dalīt divās dalās. Dēls gribējis no māsas atsvabinā-

ties, licis uztaisīt lielu mucu ar logu, ielicis tur māsu iekšā un ie-

metis mucu jūrā.
Muca tikmēr peldējusi pa jūru, kamēr viņpus jūras viļņi viņu

izskalojuši malā netālu no kāda ķēniņa pils. Ķēniņš gājis no rīta

gar jūrmalu pastaigāties vi ieraudzījis tur mucu. Piegājis pie

mucas, viņš redzējis, ka tur atrodas viena skaista jaunava. Nu

viņš licis to izņemt no mucas ārā un aizvedis to sev līdz uz pili.
Tur nu viņš jaunavai prasījis, kas viņa esot un kādēļ viņa ielikta

mucā, bet viņa negribējusi nekā par sevi stāstīt.

Ķēniņam viņa loti iepatikusies un pēc kāda laika viņš to ap-
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precējis un nu abi dzīvojuši laimīgi. Pēc kādiem gadiem jaunai

ķēniņienei piedzimuši divi dēli. Ķēniņiene tomēr bijusi loti bēdīga

un kādu dienu viņa lūgusi ķēniņu, lai laižot viņu pāri par jūru.
Ķēniņš prasījis, kur viņa braukšot. Ķēniņiene atbildējusi, kad

viņa nobraukšot, tad viņa par to paziņošot.

Tā nu ķēniņiene aizbraukusi un nonākusi sava brāļa pilī. Pie

pils viņa pārģērbusies par vienkāršu strādnieci un prasījusi ķēni-

ņa pavāram, vai viņa nevarētu pie viņa darbu dabūt. Pavārs

viņu pieņēmis par trauku mazgātāju. Tā nu viņa nodzīvojusi
labu laiku.

Kādu rītu, kad citas meitas jau bijušas darbā, pavārs nevarē-

iis sagaidīt, kad jaunā meita nāks strādāt, un sācis dauzīties pie
durvim. Meita tomēr nav nākusi ārā. Pēc kādā brīža durvis at-

vērušās un pa tām iznākusi grezni ģērbusies dāma ar kādu kungu

pie rokas. Viņa nu likusi palūgt jauno ķēniņu pie sevis. Kad ķē-

niņš atnācis un ieraudzījis to dāmu, tad viņš no bailēm nobālējis,

jo viņš tūliņ pazinis, ka tā ir viņa māsa, ko viņš bija iemetis jūrā.

Jaunā ķēniņiene uzaicinājusi savu brāli uz tiesu. Tiesa da-

būjusi noziegumu zināt, nolēmusi jauno ķēniņu ierakt dzīvu zemē

un ar arklu arot noraut viņam galvu. Spriedums arī ticis izpildīts.

Tas kungs, kas kopā ar ķēniņieni iznācis no viņas istabas,

bijis aizjūras ķēniņš, kas uzmeklējis aizbraukušo ķēniņieni un gā-

dājis arī par nežēlīgā brāļa nosodīšanu. Nu jaunajam ķēniņam

bija divas valstis, kuras viņš vēlāk izdalījis saviem dēliem.

15. A. 675. Skolniece M. Upmale no 68. g. vecas K. Sprines

Nīcā.

Vienai mātei bija slinks un muļķis dēls. Māte viņu lūdza ar

lūgšanu, lai iet ienest ūdeni. Muļķis saka: „Ar ko tad es ienesīšu?"

~Še paņem to pašu sietiņu."

Viņš paņēma sietiņu un iet pie akas pēc ūdens. Smeldams

ar sietiņu, iesmeļ tur lielu Ifidaku. Līdaka 'lūdzas, llai palaižot

viņu akā atpakaļ, tad viņa visās vietās Jam palīdzēšot. „Ja tev

kas vajadzīgs, tad tik uzsauci: Dieva prāts, līdakas padoms!"
Dēls līdaku ielaida atpakaļ akā. Otrā dienā tēvs muļķi izraida

art dārzu ar balto ķēvi. Muļķim būtu jāar veselu nēdēļu, ja viņš

artu ar savu ķēvi. Šis tikai uzsauca: „Dieva prāts, līdakas pa-

doms, ka es varētu šodien visu apart."

Tai brīdī pienāca pulku līdzētāju un visus gabalus apara

vienā dienā. No rīta tēvs ir nopircis mežā baļķus un raida savu

dēlu, lai tos pārved. Muļlķītis aizbrauca mēžā ar savu balto ķēvi
viens pats. Nobraucis mežā, muļķītis savāc visus baļķus, cik tik

ir nopirkti, sakabina tos baļķus ar visiem celmiem citu pie cita
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un uzsauc: „Dieva prāts un līdakas padoms, ka es varētu visus

baļķus pārvest."
Nu visi cilvēki kāpj uz žogiem un skatās, ko slinkais dēls

dara. Savedis baļķus, viņš gribējis taisīt jaunu istabu, un teicis:

„Dieva prāts, līdakas padoms, ka es varētu tos baļķus notastīt."

Tā nu muļķītis notastīja visus baļķus vienā vakarā. No

rīta slinkais dēls piegāja pie baļķiem un uzsauca: „Dieva prāts
un līdakas padoms, ka istaba būtu uztaisīta."

Kad ēka bija uzcelta, tad muļķītis vēl gribēja, lai tā būtu ap-

jumta un ka tur varētu iekšā dzīvot. Arī tas viņam viss izdevās,
Kad šie darbi bija padarīti, tad viņš atkal iesaucās: „Dieva prāts,
līdakas pādoms, ka es varētu to zuvi izzvejot."

Bet līdaka atteica: „Atrāki es no akas laukā neiešu, kamēr

tev nebūs divi melli zirgi un glāžu rati."

Kad nu muļķītis bija dabūjis glāžu ratus un zirgus, viņš pie-
gāja pie akas un sauca: „Dieva prāts un līdakas padoms, ka es

varētu līdaku izzvejot."

Tad slinkais dēls paņēmis sietiņu un smēlis, un tiešam ie-

smēlis līdaku tai sietiņā. Bet līdaka teica: «Neliec mani spainī,
bet ieliec ar visu sietiņu skapī.»

Muļķītis tā arī darīja un atstāja līdaku kādu brīdi skapī. Pēc

brītiņa muļķītis gāja skatīt, ko līdaka dara. Viņš atdara skapja
durvis un redz tur smuku princesi. Princese sacīja: „Paldies Die-

vam, ka tu esi mani izglābis no bēdām."

Tā nu viņi apprecējās un dzīvoja laimīgi.

16. A. 675. J. JohansoneRīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Dzīvoja reiz ķēniņš un ķēniņiene. Ķēniņa pamāte bija burve,
bet pati apsūdzēja ķēniņam viņa sievu, ka tā esot burve.

Ķēniņš tai noticēja, ieslodzīja savu sievu mucā un ielaida

jūrā. Mucā ķēniņa sievai piedzima dēls, kurš loti ātri auga.
Naktī uznāca vētra un mucu izsvieda malā. Dēls saplēsa mucu

un viņi laimīgi izkļuva uz sauszemes. Mežā uzbūvēja mazu mā-

jiņu un te viņi apmetās uz dzīvi.

Pagāja vairāk gadu. Dēls, ko nosauca par Miķeli, bija iz-

audzis liels un stiprs. Pa mežu staigādams, viņš uzgāja pili, kura
bija apgaismotā. Viņš iegāja pilī iekšā, bet tur nebija nevienas dzī-

vas dvēselītes, viss bija klusu. Miķēlis ar savu māti tad te ap-

metās dzīvot.

Pagāja kāda nedēla, bet vēl neviens cilvēks nerādījās. Kādu

dienu Miķēlis, nākdams no meža, redzēja pie pils vecu vīru, kas

visādi ķēmojās. Viņš veco gribēja sagrābt, bet tas pārvērtās par

mušu, Miķēlis izveicīgi mušu noķēra un, iebāzis maisā, iekāra

viņu skurstenī.
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Kādureiz, kad Miķelis nebija mājā, burvis maisā sāka lūgties

Miķēļa mātes, lai izlaižot to no maisa ārā, bet viņa nelaida. Nu

burvis lūdza, lai tik ar adatas galu izdurot caurumu, viņam pie-
trūkstot gaisa. Nevarēdama noklausīties tādas lūgšanas, viņa iz-

dūra caurumu, burvis pārvērtās par odu un izlīda laukā.

Ķēniņiene nu Miķelim izstāstīja, kas noticis. Tas tūlīt gāja
burvi meklēt, atrada to mežā uz akmeņa sēžam un no muguras

piegājis, saķēra. Viņš pārnesa burvi atkal mājā un iebāza tai

pašā maisā pavisam piemirsdams, ka tur ir caurums. Burvis gan

tūlīt atkal par odu izlaidās, bet Miķēlis dabūja viņu pie laika

nosist.

Tikko burvis bija nosists, akmeņi, kas atradās pilī, visi pār-

vērtās par cilvēkiem. Atdzīvojās arī viena princese, kura bija

apburta par akmeni. Miķēļis tagad apprecēja princesi un palika

pilī dzīvot.

17. A. 675. Uz rakstīta Līksnas pag. Latvju kultūras kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja muote ar sovu mozū dēliņu. Dēliņš

paauga leluoks un muote jū nūsvutīja zyvu zvejuotu. Dāls aiz-

guoja uz azaru un zvejoj. Nicik ilgi jis nazvejuoja un izvvlka nu

azara vīnu zivi, kura runuoja dālam: „Palaid mani vaļā, tad es

vysod izpildīšu vvsu tū, kū tu padūtuuosi!"

Dāls atnezja zivi uz sātu un aizbuozja ustobā aiz sejas. Jau

dāls izauga pavisam lels un muote svuta jū uz mežu pēc molkas.

Dālam cīši nasagribēja īt uz mežu pēc molkas un jis izgudruoja,
ka nazkod zvejuodams jis sagyva zivi, kura sūlējās vysu izpildīt,
kū tik jis īdūmuos. Dāls pajēmja zivi rūkā un soka: „Tu sūlēji

man izdarīt vysu tū, kū es īdumuošu! Izdori, ka man navajadzātu
īt uz mežu pēc molkas, tad es tevi palaisšu vudenī!"

Dāls napaspēja pasacīt itūs vuordu, kai redz, ka pogolmā
stuov vasaļa guba molkas. Tad dāls pajēmja un īlaidja zivtiņu

yudenī, Kaidu reiz dālam īsavajadzēja braukt uz pilsātu un jis,
sadādams uz cepļa, padūmuoja: „Labi byutu, jo varētu nūbraukt

sēžūt uz cepļa!"

Napaspēja dāls padūmuot, kal jau ar vysu cepli braucja uz

pilsātu. Uz pilsātu vajadzēja braukt car vīna ķēniņa pili. Dāls

brauc car ķēniņa pili un redz, ka pils lūgā stuov ķēniņa meita un

smejas. Dāls, sādādams uz cepļa, padūmuoja: „Ka bvutu bārns

ķēniņa meitai par itū smīšonūs!"

Napaguoja gars laiks un ķēniņš pīsacīja sameklēt vainīgū,

kurs beja izdarījis taidu nagūdu ķēniņa meitai un ķēniņam, ka

jaunai meitai pīdzyma bārns. Sameklēja gudru veiru, kuri pasa-

cīja: „Vajag, ka nu vysas ķēnests Uu vai brauktu car pils lūgu

vysi lauds. Uz lūga juopasadynoj ķēniņa meitas bārns, kurs

īraudzījis sovu tāvu, suoks smītīs un ar rūkom siss!"
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Kū gudri veiri pisacīja, tū ķēniņš izdarīja un pavēlēja vvsim

laudim īt vai braukt car juo pils iūgu, uz kura sēdēja bārns. Pī-

nuocja tei dīna, kad vajadzēja braukt arī dālam ar sovu cepli.
Sāduos dāls uz sova cepļa un brauc. Kad dāls pībraucja pi lūga,

ķēniņa meitas bārns īsavēra jū, suoka smītīs un ar rūkom sist.

Pats ķēniņš īsaucja dālu pi sevis un prosa: „Vai tu esi vainīgs,
ka munai meitai ir bārns?"

„Jā, es, ķēniņš tāvs," atbildēja dāls.

„Pastuosti, kai tvs nūtyka!" prosa ķēniņš.

„Kaidu reizi, kad es braucu car pils lūgu, ķēniņa meita vērās

lūgā un smējās. Es padūmoju, lai jai ir bārns un tys tai nūtyka,"

atbildēja dāls.

Ķēniņš padūmuoja, padūmuoja redz, dāls na vīnkoršs pulss.
Pēc tam ķēniņš apprecēja sovu meitu ar dālu un jī šūdīņ dzeivoj

laimīgi.

18. A. 675. 707. L. ķJljana no Teklas Saukanas Latgalē.

Dzeivuoja ķēueņš un ķēnenīte. Kēneņš reizi aizbraucja uz

svešom molom, bet ķēnenītei tai laikā pīdzyma bārns. Apkolpuo-

tuojas beja rogonas un pīrakstēja ķēneņam ka „Tovai sīvai beja

dāls, bet sīva jū apēde."

Kēneņš pīrakstēja, lai nūbeigtu viņa sīvu, par tū, ka viņa

apēde bārnu. Ļaudis īlyka ķēnenīti ar vysu bārnu bučā un īlaide

jyurā.
Tur uz jyuras, kur buča puorzasyta, izzatalseja lels kolns

un skaistas muojas. Reizi ķēueņš, kad beja aizbraucis uz jyurmoli
pastaiguotu, redzēja tī skaistuos muojas. Kēneņš pasyutēja uz tū

kolnu sovu sulaini. Tys kai braucja un atpakaļ nasagrīze. Uz tuo

kolna kai tik izbraucja cylvāks, tai viņam pakaļā suoka skaisti

spēlēt, un kai tik atsavēre atpakaļ, cvlvāki pialyka par akmlnim.

Kēneņš beja apsaprecējis ar rogonu, kura juo sīvu beja nū-

sleicynuojuse. Tagan ķēneņš sadūmuoja pats braukt uz tū kolnu.

Lai gon rogona viņa nalaide, dūmuodama, ka tymuos muojuos
var dzeivuot viņa pyrmuo sīva, bet ķēneņš naklausēja un laidēs

braukt. Kai tik pībraucja tyvuok, īraudzēja pi skaistom muojam

stuovam sīvīti, kura viņam1 ruodējuos leidzīga viņa pyrmajai
sīvai. Muzyka spēlēja pakali ķēneņam, bet viņš atpakaļ naza-

vēre un tik steidzēs mudruok aizīt uz tuom muojom, kur redzēja

sīvīti, leidzīgu sovai pyrmajai sīvai. Daguoja tyvuok un nyu ķē-

neņš pazyna sovu sīvu un sīva arī pazyna sovu veiru. Puisāns

beja jau izaudzis lels, bet ķēneņš pat naīdūmuoja, ka tys viņa

dāls. Ķēnenīte pastuostēja, kai tys vvss nūtyka. Tūreiz ķēneņš

pajēme sīvu un sovu dālu, aizbraucja uz ķēneņa pili, bet rogonu
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sadadzvnuoja zvlom gunim. Keneņs palyka dzeivuodams sova

pilī ar pyrmū sīvu un valda tur šū bdltu dīnu.

19. A. 675. 707. V. Borkovskis Eglūnā.

Vīnam tāvam, kuru sauca par bļudnīku, beja treis meitenes.

Vīnu reizi jamj tuos meitines sadauzēja jaukdamās vairuokas

blūdas, Tāvam aizguoja dusmes un jis sovas meitas nūvad uz

mežu, lai juos aizzamolda. Nu jis soka uz juom: „Bārni, īsim uz

mežu ūgu lasētu!"

Meitines vysas brīsmīgi prīcīgas par taidu tāva izteicīnu.

Uotri daboj kotra sovu skalenīti un īt ar tāvu reizē. Tāvs soka:

„Nu jyus te varit pastaiguot, bet es pi vacuma pasēdēšu."

Meitenes izkleida kotra uz sovu pusi. Uz mežu jī aizguoja

jau pēc pušdīnom. Tāvs manīdams, ka juo bārni jau tuoli mežā

īosa ūgas, pamozom šļūkdams uz prīšku nūzuda nu jūs acīm.

Bet meitines, nūpītni losīdamas, naīsavēre nimoz, ka nav tāva un

laiks jau timst. Kad navarēja saredzēt vairs ūgas, juos suoka

vīna ātru saukalēt. Saguojušas kūpā, īt maklātu tāva, bet tuo na-

var atrast. Meitenes suok rauduot, a rauduošana nikuo nepaleidz.
Pīguoja gulēt par nakti mežā leidz dīnai jo uz īt nazi-

nuoja ceļa, kai acis beja nūgeibušas nu vīnmēreigas ūgu lasīšonas.

Par nakti juos vysu aizmierst. Sapiņūs redz, ka staigoj pa imuojom

un tik pūdus un bļūdas dauzuos.

Rieitā paplēš acis un breinuojas: kur juos šeit otkon tyka,

ka dūmuot vysu laiku muojuos beja. Nu spryuda otkon nu jauna
sovas stobules ar rauduošonu. Timā laikā goduos juot ķēniņam

medībuos, un jis sastope tuos meitines. Redz skaistos meitines,

īsādinoj juos sovūs rotūs un aizvad uz muojom. Poša vacuokuo

jam brīsmīgi īpateikas un par nagaru laiku ķēniņš jū aprecej, bet

juos muosas izsvuotoj cytim kēneņim. Tai tod juos vysas treis

muosas dabuoja sev ķēniņu veiru.

Pi šituo ķēniņa tyvumā dzeivuoja rogona un tai brīsmīgi na-

patyka, ka ķēniņš napracēja juos meitu, bet pajēme te kaszin

kaidas pasauļa volkotnes.

„Tūmār es gon atrībšūs," nūdūmuoja rogona. Atsyuta jei

ķēniņam gruomotu, ka juoīt karā, taids un taids ķēniņš pīsūlej

karu. Ķēniņš, baidamīs, kab nanūsystu juo sīvas, tū pamat muo-

juos, lai dzeivoj, bet pats dūdas karā.

Par mēneši divēji pēc ķēniņa nūbraukšanas karā, ķēnenītei

pīdzimst dāls. Ķēnenīte gribēja nūsaukt jū par pūdnīku, ka juos
tāvs jau beja pūdnīks. Izzinuojuse rogona, ka jai pīdzima dāls,

jei aizroksta ķēniņam gruomotu un tī pīroksta tai: „Tova sīva

dzemdēja dālu, bet tam nav cilvāka izskats: puse vylka, puse
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suņa, tai ka tev pavvsam kauns byus ruodīt sovim švāgerim.
Lobuok ar vvsu sīvu nūgalinuot."

Bet ķēniņš atroksta atpakaļ: „Lai ir, kaids byudams, bet

juoaudzej un juotur, cikom es atbraukšu apsavārtu."

Rogona tū gruomotu viltoj un puortaisa, lai sīvu ar bārnu pa-

laiž ar buču plašajā jyurā. Rogona tū gruomotu nūdūd ķēniņa su-

lainim. Tī puorlasējuši, nikno daudzi nasaprūt. Kai jī nikuo na-

dora, rogona vīnu nakti apbur vģsus sorgus un sulaiņus, jei teik

kluot ķēnenītei, ībuož bučā obējus ar dālu kai aizmigušus. Nūnas

jūs uz jyuru un palaiž, lai mauduojas, cikom buča sapyus. Kluot

vēl bēja īlykuse luopstu. Jo gadējumā var bģut vējs jūs iznas

uz molas, tūlaik varēs sev maizes pīstruoduot kaut ar luopstu.

Rogona sovu meitu pataisa par taidu pat sīvu, kai beja juo
ogruokuo. Par godu atbrauc ķēniņš nu kara un vaicoj: „Nu, a kur

palyka tys skaistais, vai neskaistais puiškins?"

Rogona atsoka: „Kūtī uz juo vērtīs? Brīsmīgi naskaists beja
un es jū nūnuovēju ar tovu sīvu. Kuce beja un kucanu atnese."

Ķēniņš pajām sovu sīvu, kuru jau rogona jam beja viltuo-

juse. un soka: „Mes šūdīn brauksiim pa jyuru pasavyzinuotīs."
Nu jī aizīt uz kuģi un brauc. Uz pus jyuras redz, ka tepat na-

tuoļi brīsmīgi skaista muiža, bet šeit tuos nikod nabeja, cik reižu

jis tyka braucis. Tagad tī ir kai breinums>. Nu jis dabrauc apsa-

vārtu. Tivu pībraukt navarēja, jo yudens beja pavysam saklys.

Apsavērīs par gobolu, jis nūbraucis uz muojom un stuosta rogo-

nai. Bet tī ar jū reizē atbrauca arī juo dāls nu tuos solās. Jis juo

namanēja, ka izzamete uz kuģa un nūbrauca. Rogona par tū

skaistumu nazinuoja, kas tī dzeivoj, un jei soka uz ķēniņa: „Aiz

deveņom jyurom ir taida uobelnīca, ka lopas zalta, bet uobeli
sudobra un putni vysuvysaidi dzīd uz zorim."

Puiškins šitū runu nūsaklausēja, aizīt uz sovom skaistom muo-

jom un stuosta šovam putniņam, kurs jam īdeve šitū skaistū mui-

žu. Putniņš soka: „Ka tu gribi, mes varim nūskrīt un atnest tū

uobelnīcu."

Kai itū putniņš pasacēja, puiškins uzreizes gaisā palēcja nu

leluos prīcas. Nu jī laidēs ceļā. Puiškins putniņam uzsāda uz

spuornim, un tai jī turpinuoja ceļu puori par deveņom jyurom un

deveņim kolnim, Tūmār sasnēdza jī sovu mērķi. Izruove uobel-

nīcu ar vysom saknēm, atveda šeit un īstatēja pošā krosta molā.

Te otkou goduos ķēniņam braukt cauri, un jis pamona tū

uobelnīcu, par kuru stuostīja rogona. Pībrauca pī krosta, papra-

sēja nu puiškina, lai vīnu uobeli jam īdūd pabaudēt. Puiškins lab-

pruot pasnēdza ķēneņam uobeli. Kēneņš pateicēs un nūbraucja uz

muojom. Ar jū reizē taipat nūbrauc arī pūdnīks, juo dēls. Ķēniņš
otkon stuosta rogonai: „Tu sācēji, ka par deveņim kolnim un de-

veņom jvurom atrūnās taida uobelnīca, ka lopas zalta un uobeļi
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sudobra. Uz tuos skaistuos solās arī ir tei uobelnīca ar taidom lo-

pom un uobeļim."

Rogona soka: „Nu kas tī nīks! Ir zam deveņim lēlim akme-

nim kačs: vīna spolva zalta, ūtra sudobra."

Šltū runu nūsaklausēja tys puiškins. Nūguojis stuosta šovam

putniņam: „Vīnā vītā zam deveņim akmenim ir skaists kačs:

vīna spalva zalta, ūtra sudobra."

Putniņš atbild: „Mes varim dabuot, jo tu tik gribi."
Nu puiškins brīsmīgi prosa, lai tikai daboj. Tai putniņš ar

puiškinu laižās skrīt uz tū molu, kur gul skaistais kačs, Iskrīn brī-

smīgi lelā mežā, tī beja vāca ustabeņa, pastatīta uz vīna akmeņa.

Putniņš izjaucja tū ustabiņu, pīsauca valnus un pavēlēja tīm pa-

celt vysus akmeņus. Uotri beja akmeņi pacalti un kačs sagyuts
rūkuos. Atvad tū kači, palaiž vaļī uz sovas solās. Kačs kai

skrīn apleik ap solu brīsmīgi speid, daudz skaistuok un gaišuok,
kai saule.

Goduos tam ķēniņam braukt pa jyuru un jis pamona tū kači,
kurs apleik skraidēja ap solu. Ķēniņš pat uz muojom nagrib

braukt, vīnmār vērās uz kača un atsavērtīs navar.

Rogona nūsabāduoja, ka cik (tik) ilgi navar ķēniņa sagaidīt.

Jei dūdas pa jyuru maklātu un atrūn ķēneņi stuovūt uz jyuras
ar vysu kuģi. Jei jū labi vīn izspovedej sacīdama: „Vēl ir pasaulē

zalta lopsa par sešdesmit ķēnestem, un ja kad izrausi vīnu spolvu

nu juos mugoras, jei mat zalta naudu, tikai maisu turi kluot."

Bet šitū otkon nūsaklausa puiškins. Rogona ķēneņi nūvad

uz muojom. Ķēniņš navar atrast miru, kai īsadūmoj par tīm

breinumimi, kas tagad nūteik. Puiškins ar putniņu aizzalaižas

par sešdesmit ķēnestem pēc lopsas. Lopsas dabuot nabeja cik

(tik) vīgli, kai ituos vysas lītas.

Kai jī dzanas pēc juos, lai sagyutu, lopsa olā, aste vīn palīk

radzama, kai ībāga. Nu jī leis obēji pakal. Dalein da tuos vītas,

kur lopsai beidzās olas gols, un tī atrūn lopsu gulūt. Sajāmuši

lopsu aiz kuojom, izraun uorā. Bet lopsa guļ kai nadzeiva. Put-

niņš dūmoj, ka lopsa nu bailēm ir nūsabeiguse. Jī jū pameta

gulūt un poši aizguoja ēdīnu maklātu.

Atīt paāduši — nav lopsas. Nazyna, voi jei poša aizguojuse,
voi kaut kas aiznesis pa ceļu. Pa ceļu gan jī naskrīn. Sāstuos pi

olas un gaidēs, cikom jei izleis. Par divas dīnas lopsa drūši lem

uorā, jei zyna, ka nikas juos nagaidēs cik (tik) ilgi. Tikai jei izīt

uorā, te putnīs jai mugorā un skrīn ar jū reizē. Putnis cylvāka

balsā runoj: „Nu sagyušu!"

Jei skrīn da tuo, ka pīstuoj un nūkrīt. Putniņš jū nūvalk uz

puiškinu. Puišķins lopsu uzlīk putniņam uz mugoras, pats sāstās

viersā un aizlaižas svilpuodami uz muojom. Jī palaiž lopsu uz

solās, lai pastaigoj pa zalajim krlumiiņim.
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Pībrauc ķēniņš pi solās, pamona lopsu, par kuru stuostēja

rogona. Nu jis izraun vīnu spolvu jai. Tei uzreizis suoc gubom

kraut zalta naudu. Ķēniņš prosa, lai puordūd tū zalta lopsu, bet

puiškins niparkū napuordūd. Puiškins soka: „Kam ta man tova

nauda, vai ķēneste, ka man naudu poša lopsa kraun? Par tū

naudu es vysu pasauli varu nūpierkt."

Ķēniņš redz, ka puiškina navar apumonīt, un brauc uz muo-

jom. Nūbraucis ķēniņš stuosta breinumus, kaidus redzējis solā.

„Tī tymā solā ir taida lopsa: jo izrautu vīnu spolvu, to jei mat

gubām zalta naudas. Tikai īspēj gruoibt."

Rogona atsaka: „Ir jau tī breinumis, bet varbyut tuo brei-

numa naesi redzējis ni dzierdējis, ka ir aiz trejdeveņim kolnim

taids uozis: vīns rogs zalta, ūtrs sudobra. Jis nu vīna kolna lāc

uz ūtru un ar rogim svaida tū zemi. Kad paceļ zemi ar lobū rogu,

tad kolns palīk par zaltu, un kad ar kreisū, tad par sudobru. Tī

ir jau vysi kalni jam puorlākalāti uu vysi ir zalta un sudobra."

Puiškins, itū izdzierdis, tvuleit dūdās ar putniņu uz tū vītu,
kur atsarūn tys uozis. Atvad tu uozi, palaiž uz solās. Sola beja

leidzona, jam nabeja kuo svaidīt. Puiškins pīvodoj smilkšu ar

akmiņim, saber divējus lelus kolnus. Uožam 1 nu beja dorbs. Jis

kai suocja nakts laikā svaidēt tās akmiņus, uzrelzes nu akmi-

ņim izzataisēja zalts, kas nakts laikā brīsmīgi speidēja. Pats ķē-

niņš izzamūda nu mīga un suoka braukt ar kuģi uz tū pusi vār-

tās. Tī tyvumā vyss beja gaišs, viss vīns kai dīnu. Ķēniņš vairs

nazinuoja, kas te par breinumu uz ituos solās nūteik. Vysaidos

pasaules gudrības. Rogona vys muonej, ka tī cilk (tik) nīks, „bet
kū skaistuoku var redzēt, kas zyna taidu mainu jyuru. Tī dzei-

voj maina cyuka. Tei ouyka gryudus maļ myltūs, cap pluociņus
un nu pluociņim kraun jyuras krostus."

Ķēniņam ar lels breinums par taidu cyuku. Puiškins, nūsa-

klausējis rogonas runu, dūdās ar sovu putniņu uz tū malnū jyuru
un atvad tū cyuku. Uz jaunās vītas tykuse, cyuka brīsmīgi

struodoj- un taisa krostus nu pluocii,iim tai solai. Ķēniņš ar pa-

mona tū malnū cyuku uz solās uu grib jū redzēt. Nūbraucis uz

muojom, ķēniņš stuosta rogonai: „Uz tuos solās ir jau maina

cyuka, kur tu stuostēji."

Rogona atsoka: „Tī nav nikas! Pasaulī ir vīna skaista pil-

sāta, jū var atnest, jo dabuosi divēju biķeru. Lai atnastu tū

pilsātu, vajag pajimt vyspyrms bikeres un nu vīnas ūtrā laistīt

dūmuojūt, kad pilsāta man ītu leidza. Daudzi ēst arī navajaga.

Ceļam juopajam divpadsmit kukulīšu boltas maizes. Bet jo labi

ēssi, tūlaik tai pilsāta naklausīs: naīs pakaļ."
Puiškins, izdziicrdis itus vuordus, dumoj: „Nu es gon dabuošu

tū pilsātu!"
Jis sastuosta sovām putniņam un dūdas maklātu tuos pilsa-



109

tvs. Pilsātu gon atroda, bet nazyna, kuramā muojā ir tuos bi-

keres. Izstaiguoja vvsas muojas, bet nikur navar atrast. Brauk-

dami uz muojom sadūmuoja nt vēl pošā pādējā muojā, var byut
tī byus tuos bikeres. Taisni tī ari atroda. Puiškins pat nivīnas

bulciņas boltas maizes nabeja apēdis. Jis suoc laistīt nu vīna bi-

ķera ūtrā un dūmoj: „Lai maņ īt leidza itei skaistuo pilsāta."

Putniņš puiškiuam sastuosta, ka tai tuoli nanūīšut, jo ceīš

ļūti gars: vairuoki symti verstu. „Un cikom tiksi muojuos, puorīs

vairuok godi. Lobuok tev byutu, ka sāstūs man mugorā un lai-

stītu sovas bikeres. Pilsāta taipat īs uz prīkšu pēc tevis pakal.

Cik es uotri skrīšu, tik uotri pilsāta skrīs pakal."

Jis pakllausēja putniņa padūma. Izzasāda tam mugorā un

suoka laistīt nu vīnas bikeres ūtrā dūmuodams, lai īt tik pat uotri

uz prīkšu. Tys vyss tai nūtyka, kai beja sacīts.

Uotrā laikā jī tvka uz sovas solās ar vysu pilsātu. Ķēniņš,
ūtrā dīnā braukdams, pamona brīsmīgi skaistu pilsātu uz tuos

solas._ Tagad jis navar nūcīst, jam vajag byut tī uz tuos solās

viersā. Pībraue pa solās, izkuop uorā. Sasateik ar puiškinu, pēc

tam arī ar sovu agruokū sīvu. Jau lobi pazeit jis navarēja pēc

izskata, tikai parunoj drusku. Tai jī pamozom runuojuos, cikom

dazarunoj pi eistuos patīsības, kai beja nūticis, kad jis nūbrauca

karā. Ķēniņš uz reizes apsarauduoja nu žāluma, kad pasacēja,
ka jūs rogona īlykuse bučā un palaiduse pa plašu jyuru. Arī par

sovu dālu ķēniņš beja brīsmīgi prīcīgs, kad jis cik (tik) lels iz-

auga un brīsmīgi veikls. Ķēniņš nūdūmuoja rogonai atrībtīs. Jis

sataisa jaunu kuģi, pašā viersā iztaisa sēdekli, tū sēdekli ap-

smērej ar dorvu. Tod syuta rogonu ar sovu meitu uz kuģa vier-

syunis, .kur sataisīts sēdeklis. Šīs arī izkuopšūt, lai varātu labi

redzēt vysapkuort. Rogona dreiži vīn izskrēja augšā ar sovu

meitu, atsasāda un sēd.

Ķēniņš īguoja kuģī, aizdadzinuoja tū sēdekli un pats suoka

bēgt. Rogona pamanējuse, ka kuģis dag un ķēniņš aizbāg, jei

tryukstuos nu sēdekļa ceītīs nūst, bet par velti, kai atsasāduse,
tai vairs navar pīsaceltīs. Jei bļaun vvsaidim bolsim, bet nivīns

nagluob. Tai rogona ar sovu meitu sadege.
Bet ķēniņš ar sovu pyrmū sīvu dzeivoj leidz myuža golam

tymā solā. Sataisēja lelus svātkus, sasaucja nu vysom ķēnestem

ķēneņus uz sovom jaunom kuozom.

20. A. 675. 611. V. Zacharska no 0. Opyncāna Birzgala pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnā kēnestī dzeivuoja kēneņš ar sovu muoti un sīvu. Vīnu

reiz pasacēlās leli vaidi un itam ķēniņam vajadzēja braukt uz

itim vaidim,. Ķēniņš pametja sovā kēnestī sovu vacū muoti un
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sīvu, kura staiguoja gryuta. Cik tī laika puorguoja, ķēniņa sīva

rodīja dālu un taidu nasmuku, lelu ar lelu golvu kai kotlu. Vacuo

keniņine redz, ka bārns nasmuks, lvka sovim kolpim sataisīt lelu

buču, tymā bučā īsadvnuot itū nasmukū bārnu, aizsist buču un

palaist jvuruos. Kolpi izpildīja vacuos kēniņines pavēli, sataisīja

lelu buču, īsadynuoja itū bārnu un palaidja jyuruos. Pats ķēniņš

par itū nikuo nazynuoja. Vīnu reizi jyuras zvejnīki gyustīja zivis

un īraudzēja buču. Pībraucja zvejnīki ar laivu un sagvva itū buču

un pastatīja sovā laivā. Laivā buča puortryuka un nu bučas iz-

leida cylvāks: lels styprs ar lelu golvu. Zvejnīki vad itū sagyutū
cilvāku uz jvuras molu, us sovu sātu. īraudzēja vīnas kēnestes

nazkaids ķēniņš un vaicoj nu zvejnīkim: „Kur jyus dabuojat itū

cilvāku?"

Zvejnīki jam izstuostīja un paruodīja tū buču, kurā itys cvl-
vāks sēdēja un braucja pa jyuru vilnim. Ķēniņš runoj zvejnīkim:

„Puordūdīt man itū cylvāku, es jums samoksuošu labi!"

Zvejnīki padūmuoja un puordevja itū sagyutū cylvāku itam

ķēneņam. Ķēniņš jīm samoksuoja lobu naudu un pajēmja itū cyl-

vāku. Cvlvāks itys dzeivoj pi ķēniņa un aug na pa stundem, bet

pa minūtēm. Ķēniņš cīši mīluoja jū un pīrokstīja jū par sovu dālu.

Taišņi suocjās ar itū pašu ķēniņu leli vaidi. Itys ciivāks ar lelū

golvu beja cīši stiprs un runoj ķēniņam: „Es braukšu uz vaidim.

man gribis izmērīt sovu spāku."

Ķēniņš jū cīši žāluoja un nagribēja laist, bet itys cvlvāks

vys prasījuos. Kū dareit? Ķēniņš nu palaiž arī. Cvlvāks lyka kol-

pim atvest pašu lobū zyrgu. Kolpi atvedja. Veirs kai pīlyka rūku

pi zyrga, zyrgs naizturēja un pakrita uz zemes. Ķēniņš tyulen

īyka kolpim atvest ūtru zyrgu. Veirs otkon pīlyka rūku un pasa-

cīja: „Es ar itū zyrgu braukšu!"

Ķēniņš jū palaidja. Cylvāks ar lelū golvu uz vaidim vysus

pasyta un jau jam vajadzēja braukt uz sovu kēnesti, bet jis sa-

dūmuoja aizbraukt vēl tuoluok uz cytom ķēnestem pasavārtūs.
Itvs veirs braucja tuoli, tuoļi, par kolnim par jyurom, par mie-

zim un izbraucja uz vīnas lelas plovas. Tī jis redz daudz pī-

systu laužu — asnis zyrgam leidz pašam vādaram. Uz itūs pluo-

vas veirs apstuoja un klīdz: „Kas te ir dzeivs? Atsasauc!"

Nikur nikuo, vysi nusysti gul. Jis klīdzja vel stypruok: „Kas
te ir dzeivs? Atsasauc!"

Vīna atciersta golva suoka runuot: „Izgluob tu mani, lobais

cylvāks, atved tu man dzeivuo yudeņa un atdzeivynoj mani!"

Veirs jam atbild: „Kur es varu dabuot ituo yudeņa?"
Atcierstuo golva jam otkan runoj: „Tu, lobs_cylvāks, pajem

munu zūbynu un tutynu un brauc aiz deviņom ķēnestem, tī bvus

pils, kurā dzeivoj ķēniņš Guns, kurs man atcierta golvu. Kad tu

pībrauksi pi pyrmūs pils durovu, tevi nu reizes dadzynuos ar
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guni, bet tu aizlīc sevi ar tutvnu un īsit, cik ir pi tevis spāka, ar

zūbvnu vuortūs. Vuorti atsataisīs un tu brauksi tuoļuok. Tī ot-

kon byus vuorti un tī otkon taipat pataisi. Durovas atsataisīs un

tu pībrauksi pi trešū durovu, tī byus olūts, kur pajemsi dzeivuo

vudeņa un atvessi uz ītū pat vītu un atdzeivynuosi mani!"

„Labi!" pasacēja itys veirs un aizbraucja uz tū kēnesti.

Braucja jis pa kolnim, par jyurym, pa miežim un pībraucja pi
tuos pils, kur dzeivuoja ķēniņš Guns. Veirs palaidja sovu zyrgu

uz pļuovas, bet pats aizguoja pi ituos pils vuortim. Kad pīguoja
tvvuok pi durovom, jū suoka dadzynuot ar guni. Jis tyuleņ ap-

sedzja sevi ar tutynu un nu vysa spāka īsyta ar zūbynu pa dzelža
vuortim. Vuorti atsataisēja un jis guoja tuoluok. Vēl ūtri vuorti.

Jis otkon apsedzja sevi ar tutynu un īsvta ar zūbynu pa dzeļža
durovom. Durovas atsataisīja urfjis pīguoja pi trešūs durovu. Tī

veras: stuov ķēniņa meita vysa apvylkta ar malnom drēbēm un

natuoļi nu juos ir olūts, kur ir dzeivais yudens. īraudzēja ķēniņa
meita itū veiru, nusabreinuojas un suoka vaicuot: „Kai tu, mīļais
cylvāks, te tyki, un kuo tev vajag?"

Cvlvāks ar lelū golvu jai vysu izstuostīja un pasacīja, ka jei
īsmaltu tuo dzeivuo yudeņa. Ķēniņa meita dabuoja jam pudeli
dzeivuo vudeņa un pasacēja jam, lai jis dreižuok nu šenis i; -

brauc, jo īraudzēs juos tāvs, ķēniņš Guns, uz reizes jū sadadzy-
nuos. Veirs atsavasaluoja ar ķēniņa meitu un aizbraucja uz tū

pat pluovu, kur gulēja dzeivuo golva vīna lela styprynīka, ķē-

niņa. Veirs aitbrancja uz tūpat pļuovu un klīdza: „Kas ir dzeivs?

Atsasauc!"

Dzeivuo golva runuoja: „Es, mīļais draugs!"
Veirs soka: „Es atvežu dzeivuo yudeņa!"
Tūlaik golva soka: „Pajem mani un aiznes pi munom kuojom

un placim. Paprīšku ar itū yudeni apmozgoj tū asni un tūlaik

pīlīc pi placim golvu!"
Veirs tai izdarīja, pajēmja golvu un aiznesja pi ūtruos puses.

Tad apmozguoja ar yudeni asni un pīlyka golvu. Pēc kaidas pus-
stundes styprinīks, ķēniņš, pasacēja, pabučuoja myusu cylvāku

un pasacēja jaml: „Tu byusi muns jaunuokais bruols, es byušu va-

cuokais."

Tai jī suoka dzeivuot vīnā vītā. Ķēniņš styprinīks, izstuo-

stīja jam, par kū jam ķēniņš Guns atcierta golvu.

„Es cīši mīluoju juo meitu, bet juos tāvs, ķēniņš Guns, na-

gribēja tai atdūt un suoka karuot un nūdadzynuoja munus ļaudis
un man pošam atcierta golvu!"

Veirs pasajēmja dabuot ituo ķēniņa Guns meitu un jī obi aiz-

braucja uz tū kēnesti. Kad pībraucja myusu stiprinīki pi ituos pils,
veirs ar lelū golvu pasacēja šovam draugam: „Tu te gaidi, bet

es īšu pēc ķēniņa meitas!"



112

„Labi!" pasacīja ķēniņš, un palvka gaidīt. Veirs taipat, kai

pyrmū reizi, attaisīja tuos durovas un pīguoja pi tuo olūta. Tī

stuov ķēniņa meita jau na malnuos drēbēs, bet boītuos un izpuš-

kuota ar vysaidim duorgim akmentiņirn. Veirs padevja ķēniņa
meitai nu juos uiīļuo gruomotu un pasacīja, ka jei ar jū ītu nu

šenis. Ķēniņa meita beja ar itū mīrā. Veirs vēl pasacēja, ka pa-

jemtu ceļā pudeli dzeivuo yudeņa. Tai jei pajēmja pudeli ituo

yudeņa un izguoja nu ituos pils uorā un pīguoja pi tuos vītas, kur

gaidēja jūs juo draugs, bet juos mīļais. Tad jī obi sāduos uz zyrgu,

Ķēniņa meita atsasāda ar myusu cilvāku un jī braucja divējās.

Atbraucja jī uz vīnu mežu, tī jī uztaisēja ustobiņu, sataisīja kuo-

zas un suoka dzeivuot vysi treis vīnā vītā tymā meža ustobiņā.

Sasagyva ķēniņš Guņs, ka nav juo meitas, salasīja daudz ļaužu

un suoka dzeitīs pēc meitas pa£aļ. Cylvāks ar lelū golvu runoj

šovam draugam: „Es braukšu uz ītū vaidu!"
Juo draugs runoj, ka jis ari brauks. Ta jī pametja kēnina

meitu tymā ustabiņā vīnu pašu, bet paši izbraucja uz vaidim. Uz

vaidim jī dreiži sasyta vysus ļaudis Guns - ķēniiņa un pašu ķē-

niņu pajēmja ar sevi un atvedja uz sovu ustobiņu, kur gaidīja jūs

ķēniņa meita, styprinīka sīva. Kad īraudzēja ķēniņa meita, ka

atbrauc ja juos veirs un draugs un teipat atvedja juos tāvu, jei

palyka cīši prīcīga un suoka vvsus bučuot. Ķēniņš Guns pajēmja
jūs vysus uz sovu kēnesti, sataisīja tī lelas kuozas un suoka jī
dzeivuot vysi vīnā vītā. Tur guoja vīns okls zemnīks un vysu

redzēja, bet pēčuok man stuostīja.

21. A. 706. 675. Skolniece T. Beča Preiļos.

Dzcivuoja bruolis un muosa. Bruolis apsaprecēja un pajēmja

rogonu sīvu, kas gribēja muosu izbeigt. Reiz jei pajēmja nūkova

pošu lobū vušku un soka uz bruoli: „Redzi, kū padarēja tova

lobuo muosa! Jei nūkova pošlobū vušku!"

„Lai kaun!" sacīja bruolis un nadarīja muosai nikuo.

Tūlaik jei pajēmja un nūkova pošu lobū gūvi un soka uz veiru

„Redz, kū tova lobuo muosa padarēja! Pošu lobū gūvi nukova."

Bruolis nasacīja nikuo. Tad rogona pajēmja un nūkova pošu
lobū zyrgu. „Redz, kū tova lobuo muosa padarīja! Nūkova pošu
lobū zyrgu!"

Bruolis vēl nasacīja nikuo. Tūlaik jei jēmja un nūkova sovu

dālu. „Redz, kū tova muosa padarēja! Jei myusu dālu nūkova."

Tad bruolis sasadusmuoja, atcierta muosai rūkas, nūvedja uz

mežu un palaidja. Muosa staiguoja pa mežu un 'rauduoja. Jei beja
cīši skaista. Pa mežu juoja ķēniņa dāls, īsavēra muosu un jei jam

lūti patyka. Tai jis pajēmja jū sev par sīvu un dzeivuoja laimīgi.
Vinu reizi ķēniņš aizjuoja kara, muosa atlyka sata. Jai pi-
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dzvma skaists dāls, jei pīrakstīja ķēniņam gruotnotu un nūsyutīja

jū ar kolpu. Kolps guoja, guoja — pīkusa un guoja pourgulēt
ustubā pi muosas bruoļa. Jis suoka stuostīt, ka ej's nu kēnenītis

un nas's ķēniņam gruomotu. Kēnenītei pīdzimis cīši skaists dāls,
bet jei poša asūte bez rūku.

Bruola sīva tyulīt izkurinuoja pierti un nūsyutīja kolpu uz

pierti pārtūs. Poša par tū laiku pajēmja kēnenītes gruomotu un

pīrakstīja, ka kēnenītei pīdzims dāls, ni lūps ni cylvāks. Kū ar jū
darīt? Kēnenītes kolps reitā pajēmja rogonas gruomotu un aiz-

nesja ķēniņam. Ķēniņš puorskaitīja gruomotu un pīrakstīja at-

pakaļ: „Kaids na ir ķēninītes dāls, gubeit navajaga, koleidz es

pasavēršu."

Kolps ar gruomotu Tīt otkon pi kēnenītes bruoļa puorgulāt,
Rogona otkon aizsyuta jū uz pierti, un poša izjam ķēniņa gruo-

motu un pīroksta, ka ķēniņš <l.īk kēnenītes dālu nūsist un pošu ķē-
niņu:] padzeit.

Kolps reitā pajām raganas gruomotu un atīt da kēnenītes.

Tī puorskaita, ka ķēniņš līk ķēnenītes dālu nūsist un pašu ķēne-
mlti padzeit. Vvsim žāl skaistuo bārnu sist un ķēnenīte ari lyu-

dzas, lai nasyt. Apsīu muosai ap kokļu bārnu un padzan nu kēnina

pilis. Jei īt īt rauduodama — vērās: jai prīškā upīte. Jei brīn

puori. Te suoc bārns jai šlukt un īkreit yudinī. Jei gyun bārnu

un jai tyulen rūnuos rūkasl
.

Tod jei sājam bārnu un īt tuoļuok.
It, īt — pīīt pi tukšas ustubiņas un dzeivoj tymā. Dzeivoj, dzei-

voj — puiškins izaug jau pruovs, suoc staiguot kuojom.

Reizi jis, skraialdarus ap ustubiņu, atrūn mozu ciervīti. Jis

kai cārt ar tū ciervīti, tai izzataisa lela skaista pils, tamā pilī ir

daudz vysaida monta, daudz kolpu un vysa kuo. Jī ar muoti īt

tamā pilī un dzeivoj. Reizi atbrauc ķēniņa kuģi un nūstuoj natuoli
nu jūs pilis. Nu kuģim izīt lauds breinuojuos: „Kur te atsaroduse

taida skaista pils?"
Puika pirosuos nu muotes, lai jū palaiž nūbraukt da ķēniņam,

gribūt pasavērt, kai tāvs dzeivuoj's. Muote soka: „Kur tu, dēliņ,
leissi? Tev jau uz kugja vītas nabyus."

Dāls soka: „Es par mušiņu apsamcsšūs, atsatupšu uz kugja
un nūbraukšu."

Labi. Puika apsamat par mušiņu, atsatupst uz kugja un nū-

brauc da ķēniņam. Pi ķēniņa jau bruola sīva, rogona, dasalykuse.

Kolpi stuosta, kaidu breinīgu pili jī redzējuši. Ķēniņš grib braukt

pasavērt, bet rogona atrunoj: „Kuo tur — bJēņis naredzēj's? Lo-

buok un pasavērsim, kai vīnā molā ir vepris, kurs ar

smeceri ar, ar kuoias ecej, ar asti sēj un sešas meitas pakal īt,

teirus kvīšus mērīdamas1."

Keniņš arī aizbrauc vepra vārtus, bet kolpi brauc otkon tuos

pilis pasavārtūs.



114

Puika otkon nūsamat uz kugja un atbrauc. Kai tik kuģis

nūstuoj, jis dreižuok skrīn uz sovu pili, pajām sovu ciervīti un

cārt treis reizes. Tvuliņ atsarūn vepris, kurs ar smeceri ar, ar

kuojas ecej, ar asti sēj, sešas meitas pakaļ īt, teirus kvīšus mērī-

damas. Kēnina kolpi breinuojas par muoju un vēl vairuok par

breinīgu vepri. Kolpi sasāst kugjūs un aizbrauc da ķēniņam. Ķē-

niņš ar rogonu gon braukuši vepra vārtus, bet nikur naatroduši.

Kolpi tagad pastuosta, ka jī tur redzējuši tū skaistu pili un vepri.

Ķēniņš apsajam reit braukt vārtās. Puisīts vokorā pajām ciervīti

un īcārt sešas reizes. Nu jūs pilis, leidz ķēniņa pilei izzataisa

taids ceļš: vīna mola zalta, ūtra sudobra. Reitā ķēniņš ceļuos un

redz tik breinīgi skaistu ceļu. Jis sasataisa un brauc tam ceļam
maklāt gola. Brauc, brauc un nūbrauc uz pili, kur dzeivoj ķēni-

ņīte, tyuliņ pazeist, tik breinuojuos, ka jai ir rūkas. Tei tagan

vysu izstuosta, paruoda arī sovu dālu, kurs jau beja pruovs. Jī

visi cīši prīcuojuos. Tod jī sājam vysu skaistā pili, breinīgū vepri

un zalta ceļu un aizbrauc uz ķēniņa pili.

Rogonu keniņš tyulliņ pisīn zyrgam pi astes un izrausta. Poši

jī suoc dzeivuot un šūdīn dzeivoj laimīgi.

11. Sezam, atdaries!

1. A. 676. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskas pagasta.

Reiz bīši divi brāļi — viens bagāts, otrs nabags. Nabaga

brālis bīš Dieva cilvēks, bagātais vella kalps. Bagātais brālis bīš

tirgotājs, nabagais dzīvāš būdīnā, sēš slotas un vedis uz tirgu
pārdot. Nabagam brāļam bīši divi puikas. Kad tie paaugušies,
tad sākuši braukt uz mežu pēc slotas žagarim.

Reiz puikas braukuši ar slotām uz tirgu un tiem pretī nācis

vecs vecīts ar mazu sunīti. Vecīts prasīš, ko viņi tur vedot. Pui-

kas atbildēsi, ka vedot slotas uz tirgu, ka tiekot naudiņa, ko

maizīti nopirkt. Vecīts sacīš, lei nopirkot vina sunīti*. Puikas

teikuši, ka tē(v)s kīvēšot, ja nebūšot naudiņas ko maizīti nopirkt.
Vecīts teicis, lei tik nopirkot vien. Puikas arī nopirkuši no vecīša

to sunīti. Kad vini aizbraukuši uz māju, tad tē(v)s māte puikas tā

kīvēši, tā kīvēši, ka tie sunīti nopirkuši.

Puikas braukuši otrā dienā akai uz tirgu un pretī nācis akai

tas pats vecīts un tam bīš akai vienc sunīts. Vecīts sacīš, lei no-

pirk akai otru sunīti. Puikas sacīši, ka nedrīkstot pirkt, jo tē(v)s,
māte esot tos briesmīgi ķīvēši, ka vakar sunīti nopirkuši. Beigās

puikas nopirkuši otru sunīti, jo vecīts tiem bāzies virsū.

Trešā dienā akai puikas braukuši un pretī nācis vecīts akai

ar sunīti. Viņš sacīš, lei pirkot sunīti. Nē, puikas nedrīkstēsi



115

trešo sunīti pirkt; bet vecīts neatlaidies un beidzot puikas nopir-
kuši trešo sunīti. Tad vecīts prasīš, vai šie ar zinot, kas tiem

sunīšiem esot vārdā. Puikas sacīsi, ka nezinot. Tad tas vecīts

sacīš, lei aizejot mājā un tad lei sakot: „Dzelzs, Tērauds, Ņem un

saplēs!"
Kad puikas mājā aizgāši un uz sunīšim tā sacīši, tad tie tūlī

izskrēši no istabas un mežā iekšā! Viņi pienesusi tēvam putnus,

zaķus, stirnas un briežus. Nu vais būdīnā netrūcis gaļas un pui-
kas braukuši uz tirgu ar putnim un zaķim. Jau vecīši bīši pie-
krāši tik daudz naudas, ka varēši nopirkt zirgu un regavas.

Reiz tē(v)s braucis uz mežu pēc malkas. Viņš palicis mežā

vēlu, saulīte jau gāsi zemē. Uzreizi tē(v)s dzirdēš lielu troksni

un tā kā zirgu pakavu žvadzēšanu. Tēvam palicis bailes, — viņš
aizmetis krustiņu priekšā, atstāš zirgu un uzskatīs kuplu eglīti,
kur uzkāpis augšā. Pie eglītes bīš Mele akminc. Uz to eglīti nu

jāsi divpadsmit jātnieku, pakavi klaudzēši, pieši žvakstēši. Kad

pirmais piejāš pie akmina, tad sacīš: „Pelcduris, atdaraities!"

Tad akmins pacēlies un visi jātnieki sajāsi iekšā. Tē(v)s,
eglītē sēdēdams, visu to noskatīš un sadzirdēs. Kad visi bīši sa-

jāsi, tad vienc no apukšas sacīš: „Pelcduris, aizdaraities!"

Akmens tūlī aizcēlies vecā vietā. Tē(v)s nokāpis no eglītes
un braucis uz māju. Viņš nevienam nekā nesacīš, ko mežā redzēš

un dzirdēš.

Otrā rītīņā viņš bīš jau agri augšā, aizbraucis uz mežu un

uzkāpis eglītē. Priekš saulītes viens no apukšas sacīš: „Pelc-

duris, atdaraities!"

Akmens tulī nocelies, visi divpadsmit jātnieki izjaši un pēdī-
gais jātnieks sacīš: „Pelcduris, aizdaraities!"

Akmens akai aizcēlies vecā vietā un jātnieki iejāši mežā.

Te(v)s kāpis no eglītes zemē un arī pasacīš uz akmina: „Peic-

duris, atdaraities!"

Akmins atcēlies un tē(v)s iegāš iekšā. Tur bīsi skaista istaba

un liels galds pillc ar visādim ēdienim. Tē(v)s no visa drusku

pasmeķēš un gāš tālāku. Tad nākusi akai viena istaba un tajā
bīš lielc, lielc blāķis zelta naudas. Tē(v)s izgāš ārā pēc zirga
siena maisīna un piebēris to pillu ar zelta naudu. Kad viņš nācis

urā, tad sacīš: „Pelcduris, aizdaraities!"

Tē(v)s aizbraucis mājā, bet viņam nebīš mēra, ko naudu

mērīt, un tas aizsūtīs puiku pie_bagātā brāļa pēc mēra. Bagātais
brālis prasīš puikam, ko viņa tē(v)s mērīšot. Puika sacīš, ka ne-

zinot. Pēdīgi bagātais brālis puikam arī iedevis mēru. Puika aiz-

nesis mēru uz māju un tē(v)s ar to mērīš naudu. Kad tē(v)s
naudu izmērīs, tad puika aiznesis mēru bagātam brāļam; bet

vienā šķirbā bīš palicis iespiedies zelta gabals un nabaga brālis

to neieskatīs. Bagātais brālis uzgāš zelta gabalu mēra šķirbā
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un tūlī sapratis, ka nabaga brālis miērīš zelta naudu. Bagātais nu

atnācis pie nabaga un prasīš, kur šis tik daudz zelta naudas

ņēmis.

Nabaga brālis izstāstīs un izmācīš bagāto brāli, bet tas nav

klausīs. Tas kā gāš vellu pilī, tā pie galda klāt un sācis ēst un

dzert. Beigās viņš piebēris arī maisu pillu ar zelta naudu, bet uz

trepēm apgulies.
Jāsi velli mājā, noņēmuši bagātam brāļam naudas maisu,

pārplēsuši brāli vidū pušu un piesituši katru pusi pie savas sten-

deres.

Gaidīš, ko gaidīs nabaga brālis bagāto mājā, bet nevarēs

sagaidīt un gāš lūkāt. Viņš to atradis pārplēstu un pie stende-

rēm piesistu.

Nabaga brālis noņēmis brāli no stenderēm, aizvedis uz māju

un gāš uz pilsētu skrodeli meklēt. Pilsētā nabaga brālis uzgāš

skrodeli, kas pa labu naudu apņēmies brāli sašūt un atdzīvināt.

Skrodelis bīš jāved uz bagātā brāļa māju ar aizsietām acim un

ačgārni. Skrodelis saišuvis pārplēsto brāli un tas palicis dzīvs.

Pa to starpu velli atnākuši pie bagātā brāļa mājas un to no

ārpuses norakstījuši ar sarkanu krītu. Nabaga brālis to redzēš

un nošvīkāš māju ar zilu krītu, lei velli nepazītu un nevarētu

atrast.

Naktī pie bagāta brāļa mājas dabraucis vellc ar 12 petro-
les mucām' un prasīš, lei laiž iekšā. Nabaga brālis ielaidis ar.

Bagātam brāļam bīsi kalpone, veca vecenīte. Vecenīte do-

māsi: „lelaidīs peroli no jaunām mucām." Dagāsi pie vienas mu-

cas — netek, tikai vienc prasīs ino mucas: „Vai laiks?"

„Nav laiks!" atbildēsi vecenīte.

Viņa gāsi pie otras, trešās un citām mucām — tas pats, ne-

viena muca netecēsi un tikais prasīsi: „Vai laiks?"

No divpadsmitās mucas tecēsi petrole. Vecenīte manīsi, ka

nav labi. Viņa ātri novārīsi ūdeni un lēsi vienpadsmit mucās

iekšā. Vecenīte noplaucēsi vienpadsmit vellus un tie izmukuši

no mucām. Velli nevarēsi nodedzināt bagātā brāļa māju.
Nu bagātais brālis bagātīgi apdāvinās savu kalponi, veco

vecenīti. Nu tā bīsi brīva un varēsi darīt, ko grib. Arī nabagais

brālis pārgāš dzīvāt uz bagātā brāļa māju. Tie tagad dzīvāši

laimīgi un saticīgi.
Piezīme. Ši ir „Tūkstoš un vienas nakts" pasaka par Ali Babu (sk.

ievads 88. un 89. 1. p.), kas tautas mutē tomēr stipri sagrozījusies. P. ?.

2. A. 676. Teicēja J. Beča Silajāņu pag. Latvju kultūras

krājumā.

Sen-senējūs laikūs dzelvuoja divi bruoļi: vīns beja boguots,
ūtrs nabogs. Vīnu reizi nabogs bruolis aizjvudza četrus ēzeļus,
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aizbraucja uz mežu pēc zogo.ru un nūbraucja uz taidu vītu; kur

beja leli kolni. Lejuos nabogs bruols lasīja žogorus un uz reizes

jis izdzierda, ka naz kas brauc, skotuos un redz, ka braucja lau-

pītuoji nazcik zvrgos. Tad tys nabogs cvlvāks nūglobuoja šovus

ēzeļus un pats klausuos, kū laupītuoji runoj. Vini dabraucja da

kolna un pasacīja kolnim: „Atsatais".

Un tys kolns atsataisīja un laupītuoji īguoja tymā kolnā ar

vysim zyrgim. Nabogs bruols naleida uorā, viņam beja bailes, ka

laupītuoji var īraudzēt, un gaidīja, cikom viņi otkon pēc nazcik

laika izguoja nu kolna un nūbraucja. Tad tys bruolis pīguoja pi
kolna un ari taipat runuoja jam: „Atsatais!"

Un kolns atsataisīja. Jis īguoja tur, pajēmja zaltu un atkon

teica, lai kolns aizzataisuos, un nūbraucja uz sātu. Tur ar sovu

sīvu suoka skaitīt naudu, bet navarēja nikai saskaitīt. Tad nū-

syutīja šovus bārnus uz boguotū bruoļi pēc stūpa, jo jam nabeja

stūpa. Boguotais bruols, dūdams stūpu, dūmuoja: „Kū jis mērēs

ar stūpu, varbyut pīnu?"
Jis pajēmja drusku pikja un īlyka pašā dybynā. Bārni atnesja

stūpu, nabogs pajēmja un suoka mērēt zaltu. Kad pabeidzja, na-

pasavēra, kas tur dybynā, un atdevja bārnirņ nest atpakaļ bruo-

jam. Boguotais pasavēra stūpa dybynā un īraudzēja, ka zalts

dalips. Nūguoja pi bruoļa un prosa: „Kur tu dabuoji naudu, lobuok

pasoki: bet jo na, tad byus slykti!"

Nabogs bruols soka boguotam: „Es navaru pasacīt, bet īsim

un es tev paruodīšu."

Nūguoja viņi leidz koJnam un nabogs pastuostīja, kai vajag
runuot, bet pats aizguoja uz sātu. Boguotais bruols daīt da kolna

un soka: „Atsatais!"
Kolns atsataisīja, jis īguoja un gribēja pajemt vvsu zaltu,

bet uz reizes kolns aizzataisījās un jis navarēja izīt uorā. Klausās

jis, ka atbrauc laupītuoji. Jis dūmoj: „Nūzaglobuošu aiz buču,

varbyut viņi naredzēs."

Tai padarīja. Laupītuoji atnuokuši īraudzēja, ka moz zalta

palvka, un teicja: „Kas te ir, lobuok lem uorā!"

Boguotais gon* prasīja pīdūt, tūmār viņu laupītuoji sacierta

gobolūs un salyka gubā, bet paši otkon aizbraucja. Sīva muojuos
gaidīja un navarēja sagaidīt. Atguoja pi veira bruola un prosa:

„Kur lyki munu veiru?"

Jis atbildēja: „Isim, es tev paruodīšu, kur jis īr."

Tai viņi nūguoja leidz ķolnam. Nabags bruolis pasacīja: „At-
satais!"

Kolns atsataisīja, viņi īguoja vydā un veras sīva, ka juos
veirs saciersts gobolūs. Pajēmja jei jū un nūnesja uz sātu, bet

nazynuoja, kai jū paglobuot. Tūreiz viņa aizguoja pa vīnas sīvītes,
kura tierguojās ar vysim smolkumim, un prosīja juos, vai navar
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viņas veiru sašvut. Sīvīte teicja: „Par ku na, tikai dud lobu

moksu!"

Tai atnuocja, sašyva veiru un nūguoja. Sīva veiru paglo-

buoja un bēres nūturēja. Nabogs bruols palyka desmit reižu bo-

guotuoks un iztaisēja jaunu muoju ar lēlim vuortim.

Kad laupītuoji īraudzēja, ka sacierstuo cvlvāka nava, golvo-
nais laupītuojs soka: „Kas nu jums dabuos zvnuot, kas te stai-

goj, tys pajems pusi vysa monta."

Vīns laupītuojs teicja: „Es īsu izmeklēšu itū vysu!"
It jis un redz, ka tik agri vīna sīvīte tierguojās. Suoka jis

juos prasīt: „Vai nav tev baist vīnai pašai tik agri sēdēt?"

„Na," atbildēja sīvīte, „man nabeja ibaist sašyut vīnu cyl-
vāku un na tikai tierguotīs."

Tad uzreiz laupītuojs sadūmuoja, ka tys beja tys pats cyl-

vāks, kuru viņi sacierta, un prasīja sīvītei aizvest jū tur, kur viņa

šyva, Sīvīte aizveda leidz vuortim. Jis samoksuoja sīvītei

un sīvīte aizguoja. Laupītuojs .pajēmja kreitu un uzzeimēja uz

vuortim lelu kristu. Atnuocja uz kolnu pasacēja atamanam, ka at-

rada. Tys soka: „Labi, bet jo nabyus, tūreiz golvu tev atgrīz-
sim."

Atnuokuši jī uz cīmu skotuos, ka uz vysa cīma vuortim bolti

kristi. Sadusmuoja atamans un atgrīzja golvu laupītuojam. Utrais

laupītuojs ari pasajēmja izzynuot vysu. Nūguoja jis un otkon pi-

guoja pi tuos sīvītes, kura nu agra reita tierguojās, paprosēja jis

jai un viņa otkon nūvedja jū uz vuortim. Jis aizmoksuoja jai un

uz vuortim uzzeimēja lelu sorkonu kristu un atnuocis uz kolnu,

pasacēja atamanam. Pa tū laiku, cikom viņi taisuos īt, kolpyune

īraudzēja, ka uz durovom lels sorkons krists, pajēmja un uz vysa

cīma vuortim izzeimēja sorkonu kristu, un nūguoja pa cclv. Ata-

mans atnuocja un īraudzēja tū pošu pi visim vuortim, sadusmuo-

jas un nūcierta golvu ūtram laupītuojam, un sadūmuoja pats

meklēt. Sasataisīja jis par tierguotuoju, pajēmja nazcik buču svī-

sta un vysus šovus paleigus salyka bucuos, lai dūmoj, ka vyss

tys ir svīsts, un aizbraucja uz cīmu. Vokorā īguoja vīnā ustobā

puorgulēt par nakti un sovim draugim teicja* tai: „Es kad vysu

padarīšu, atnuokšu pi jums!"
Puorgulēja par nakti, bet nikuo naizdarīja. Palyka vēl vīnu

nakti gulēt. Beja jau vokors. Vysi dzēra olu un doncuoja, ata-

mans ari dzēra. Kolpyune izguoja uorā un īraudzēja bucus. Vīns

laupītuojs bučā prosa: „Vai jau vyss gotovs?"

Kolpyune atbildēja: „Na, vēļ drusciņu", un pīguoja pi tuos

bučas, kur beja svīsts. Pajēmja svīstUj īlyka spainī, izlyka uz

kruosnes un aizvuorēja. Tad nūnesja uorā, iztaisīja bucom možas

caurumiņas un suoka līt tū svīstu vydā, cikom vysi laupītuoji pa-

lyka nadzeivi. Tad īnuocja jei ustobā, vysi prosa, lei jei padoncoj
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por tu, ka viņa beja lela doncuotuoja. Kalpyune vaicoj: „Vai var

doncuot ar zūbynu?"

„Por kū na?" vysi atbildēja. Tū'reiz vina pajēmja zūbynu un

suoka doncuot. Doncuodama īdyura atamanam zūbynu taisni sir-

dī uu izstuostēja vīšņom vysu. Izguojuši uorā, vysi redzēja bu-

cuos nadzeivūs laupītuojus. Reitā aizbraucja nabogs saiminīks uz

kolnu, dabuoja vysu montu, un dzeivuoja boguots pa šai dīnai.

Piezīme. Šis variants, kur ellas vietā ir minēts sviests, ir pārnācis
caur krievu starpniecību, jo krievu valodā „maslo" nozīmē eļļu un sviestu.

P. š.

3. A. 676. A. Berks Latgalē.

Vīnu reizi dzeivuoja divi bruoļi: vīns boguots, bet ūtris na-

bogs. Atguoja zīmas svātki. Nabogs aizguoja uz boguotū bruoli

un lyudza, lai tys īdūd viņam naudas, ar kū nūpierkt bārnim

drēbes un maizes. Boguotais par tū i dzierdēt nagribēja. Kur šis

varūt vysus pabaruot un apģērbt? Lai ejūt plašā pasaulē, un

paruodēja viņam durvis. Nikuo darīt.

Nabogs gauži nūrauduoja un, slaucīdams osoras, izguoja nu

muojas uorā. Puornuocis muojā, viņš suoka dūmuot, kai izpa-
leidzēt sovai bādai. Dūmuoja, dūmuoja, bet lobuoka nikuo nava-

rēja sadūmuot, kai aizjyugt sovu leikū ķēvīti un braukt uz mežu

pēc zorim, lai pēc tam pilsātā puordūtu. Nabogs braucja, braucja

un, ībraucis m>ežā, aizmaldējuos. Te uz reizes skotuos: mežā

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 puorjēmja bailes

un tys suoka taisītīs uz bēgšonu, bet skotuos: akmeņa tyvumā

aug lela egle. Daudz nadūmuodams, viņš īkuopja eglē un klau-

suos, kas nūtiks tuoluok.
Caur kryumim steidzjās gleiti gērbušīs un ar zūbinim pi

suonim divpadsmit slāpkavu. Vīns, kai redzams vacuokais, par

vysim beja skaistuoki ģērbīs. Vysl pīguoja pi akmeņa un vācuo-

kais pasaucja akmeni vuordā. Akmens atvērās un vvsi īguoja

vydā. Nabogs sēd egles golūtnē un breinuodamīs skotuos, kas

nūtiks. Akmenī atskan muzyka, doncuošana un dzīsmes. Par

kaidu laiku vysi izguoja nu akmeņa uorā un pasaucja tū vuordā.

Akmens aizvērās un slāpkavas nūzuda mežā.

Tagad nabogs nūkuopja zemē, pīguoja pi akmeņa un nu ari

pasaucja akmeni. Akmens atvērās un nabogs īguoja vydā. Un

kas gon par breinumim te beja! Kuo tur tik nabeja! Uz golda

stuovēja duorgu duorgī ēdīni un dzerīni, bet pi sīnas koruojuos

seši maisi naudas. Nabogs sāduos pi golda, labi paēdja un pa-

dzēra, tad pajēmis divus maisus naudas, īlyka tās rogovuos un

braucja taišņi uz sovu muoju. Tagad nabogs dzeivoj kai Dīva
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klēpī: sataisīja skaistu pili, sapierka lobās drēbes un staiguoja kai

kungs. Kuo tik vajag — vvss ir.

Boguotais nanūcītja un aizguoj's uz nabogu vaicuoja: „Kur
tu jēmi tik daudz naud's?"

Nabogs, nikuo naslāpdams, izstuostēja vysu leidz seikumam

un beiguos nūsaucja ari akmeni vuordā.

Boguotais nu prīcas uotri aizjvudzja zyrgu un dzeidams stei-

dzjās uz akmenf. Ilgi nabeja juomeklej un dreiži jau boguotais

dzeivuoja kai nikod. Bet tovu nalauni! Dzardams un leiksmuo-

damīs aizmiersa akmena vuordu. Par velti viņš pyulējuos iz-

lauztīs uorā. Nikuo darīt — juosēd akmenī, lai tur ir, kas byu-

dams. Par kaidu laiku klausuos: runuodami īt slāpkavas. Viņi

pasaucja akmeni vuordā un tys attaisējuos. īguoja vydā un, ra-

dzādami aiz maisa cilvāku, kur boguotais nu bailēm beja aizlei-

dis, prīcīgi īsaucjās: „Te nu ir tys, kas zoga myusu naudu. Gon

mes tevi puormuocēsim!" Un tai viņi ar zūbinim sacieria ba-

guotū uz smolkom dalom.

Sīva muojuos pa tū laiku gaida, bet tys kai nabrauc, tai

nabrauc. Golu golā radzādama, ka ar veiru byus nūtvkusc na-

laime, syuta nabogu, lai tys brauc un atvad kaut veira kaulus.

Nabogs paklausa un aizbraucis skotuos: boguotais guļ saciersts

uz greidas. Nabogs uotri sasvī ž tū maisā un aiizvad uz muojom.

Vokorā saīt slāpkavas — redz: nav nūsystuo, ari naudas at-

licis pavysam mozi Nabogs beja pajēmis ari ūtru reizi lobu daļl
naudas. Kū darīt slāpkavom? Svīž tai, svīž š.ai, bet vys nikuo

naiznuok. „Jo tai īs tuoļuok," teicja vīns slāpkova, „tad myus

vysā lzputynuos. Kaut kas juodora."

Gudruoja, gudruoja un beiguos nusprīdja tai, ka kotru nakti

īs pa vīnam meklēt zagļa.
Pirmā nakti īt pats jaunuokais. Tys īt, īt, un izīt nu meža —

-skotuos: meža molā speid guns. Pūt kluot — mežsorga mnojiņa.
Prosuos gulēt, bet mežsorgs atbild: „Kur lai tevi atguldu, kad

man patim nav kur gulēt? Ej lobuok — tepat natuoļi ir ļūti bo-

guots saiminīks, kura boguotība kai uz mīlem aug. Viņš nasen

sataisēja lelu pili. Tur sev dabuosi naktsmuojas!"

Slāpkava saprota, ka tur ir tys, kas viņu naudu zoga, un

aizguojš izrakstēja ar kreitu uz durovom, lai ūtru nakti atīt vy-

sus apkaut. Bet pats aizguoja uz akmeni, kur līleidamīs izstuosta,
ka šam gon izdevīs atrast zagļi un ka reit jau byušūt juo bēres.

Utrā naktī vysi slāpkavas apsakuora ar zūbinim un guoja
kaut zemnīku, Par laimi saiminīkam beja ļūti čakla kolpyune. Tei

kotru reitu vīnmār nūmozguoja goldus, beņķus, lūgus. Tai ari

šū reitu īraudzējuse, ka uz durvim pīzīsts ar kreitu, jēmja tū un

nūmozguoja. Slāpkavas meklej, meklej, bet nikai navar atrast
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uzrakstītuo ar kreitu. Beiguos viņi tai sadusmuojuos, ka aizguo-

juši uz akmeni, sacārt maklātuoju gobolūs.

Ūtru nakti īt utris slapkava, bet arī tam nuteik na lobuok.

Golu golā palīk tikai seši. Vacuokais redz, ka tai nikas na-

iznuoks un ka tai sakopuos vysus savus bruolus, tuopēe viņš

nusprīdja zagli meklēt cytaidi. Dabuoj's picas bučas un Ibuozis

kotrā pa slāpkavai, viņš labi apģērbjas un braucja par boguotu

tierguotuoju. Par kaidu laiku ībrauc pi mežsarga un lyudz nakts-

muojas. Mežsorgs atbild, ka šam patim naasam kur gulēt, bet

lai brauc uz baguotū saiminīku, tur drūši vīn byušūt iiaktsmuojas.

Slāpkava nu prīcas pat nūstuovēt navar. Tagad dūmoj slāpkava:

„Gon mēs ar tevim izzareikinuosim!" Un mudīgi laidjās ceļā.
Ibraucis saiminīka pogolmā, tys suoka lyugt nakts muojas

ar nūdūmu, lai naktī izlaistu ari šovus draugus um nūsistu saimi-

nīku, Saiminīks, ni vuordā nateikdams, īruodēja viņam kambari,
bet bučas tyka sastuodītas duorzā pi piertes. Uz lobās laimes

saiminīka čakluo kolpyuue vokorā guoja uz pierti drēbes suty-
nuot. īdama klausuos nazkas bučā vaicoj: „Varbyut jau byus

vysi aizmyguši?"
Bet ūtrs atbild: „Na, vēl mozlīt pagaidīsim!"

Kolpyune klausuos, klausuos un dzierd, ka tur nav lobi ļaudis.

Kū viņai darīt? Patreiz zam rūkas patyka krūze, tei pasmēla
korsta suorma un pīguojuse, pīlēja pa spundei bucuos. Bet slāp-
kavas alpuodami beja pīlykuši mutes pi spundes, tai ka tī uz

reizes dabuoja golu. Kolpyune uatri aizsteidzjās uz muoju un

pastuostēja par nūtykušū saiminīkam. Sacalti tyka vysi ļaudis.

Par velti centās slāpkava nūbēgt, tys uz vītas beja beigts. Bet

saiminīks reitā aizbraucja uz lelū akmiņi un, atvedis vysu mantu,

dzeivuoja kai pats lelais kungs.

Piezīme. Arī šī pasaka ir arābiešu pasakas variants. P. Š.

4. A. 676. V. Zacharska no G. Vrublevska Kapeņu pagastā.

Latvju kultūras kr.

Daudz symtu godu atpakaļ dzeivuoja uz ituo pasaula divi

bruoli. Vacuokū bruoli saucja par Ontonu, jaunuokū par Pīteri.

Ontons dzeivuoja boguoti, bet Pīters beja nabogs.
Vīnu reizi Pīters Juoņa dīnas naktī guoja meklēt naudas,

īguoja jis mežā, sāduos zam eglītes un sorgoj. Natuoļi nu tuos

eglītes beja lels akmeņs. Te jis dzierd, ka nazkas īt. Jis pa-

klusiņam sēd un klausuos, kas byus tuoļuok. Pi ituo akmeņa

pīguoja divpadsmit napazeistamu puišu. Vīns nu jim suoka ru-

nuot uz akmeni: „Durovas, atsataisīt!" Durovas ari tyuleņ at-

sataisas. Jī vysi divpadsmit īguoja tī zam akmeņa, bet ilgi tī

nabeja, dreiži izguoja uorā un aizguoja sovu ceļu, bet durovas
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pēc jūs otkon aizataisīja. Kad jī vvsi aizguoja, Pīters izleida nu

egles zamaškas, pīguoja pi tuo paša akmeņa un runoj: „Duro-

vas, atsataisīt!"

Durovys atsataisīja, Pīters īguoja īškā. Tī beja vīns pylns

kambars ar papeira naudu. Sīnā beja vēl durovas, Pīters gri-

bēja juos attaisīt, bet nikai navarēja. Tūlaik jis otkon pasacīja:

„DuroVas, atsataisīt!"

Durovas atsataisīja. Tī beja kampars pylns zalta un su-

dobra. Te Pīters, kaut beidamīs, kab juo nasagyutu, pībēra pylnu
maisu zalta un suoka dreižuok nu šenis skrīt prūjom. Kad jis

guoja uorā, kotrom durovom jis runuoja: „Durovas, aizzadorīt!"

Tai Pīters atguoja uz sātu un syuta sovu dālu pi sova bruoļa

Ontona, ka atnastu sītu. Dāls aizskrēja pi bruoļa un prosa sītu,

ka varātu izsejuot zaltu nu smiltīm. Ontons breinuojas, kur juo

bruols Pīters jēmja zalitu. Ontons īdevja sītu. Pīters izsējuoja
zaltu un pats naredzēja, kai pi sīta pīlypa daudz zalta. Taidu

sītu jis atdevja bruoļam. Tūlaik Ontons izzynuoja, ka Pīters, se-

juoja zaltu. Jis tyuileņ guoja pi Pītera un vaicoj, kur jis jēmja tū

zaltu. Pīters izstuostīja šovam bruoļam, kai tas nūtika, un pasa-

cija, kur ir tys akmens.

Ontons aizguoja uz tū vītu un taipat dabuoja naudas un lai-

mīgi atguoja uz sovu sātu, bet ituos naudas jam beja moz. Jis

īt vēl reizi. Kad jau Ontons īguoja otkon tvmā kambarī un suoka

jemt naudu, te jū sagvva divpadsmit puiši, kuri beja 'leM lau-

pītuoji. Laupītuoji pajēmja un inūcierta Ontonam golvu un iz-

svīdja uorā pi ituo paša akmeņa. Pīters gaidīja, gaidīja bruola,
bet nasagaidīja un aizbraucja juo meklēt. Pībrauc Pīters pi ak-

meņa un veras: Ontons gul bez golvas. Pīters, ilgi nadūmuo-

dams, īlvka sovu bruoli ar nūcierstū golvu rotūs un aizvedja jū
pi kurpnīka, kab jis pīšyutu bruolam golvu. Kurpnīks ari pīšiva

un Ontons uz reizes palvka dzeivs. īraudzēja reitā laupītāji, ka

cylvāka bez golvas nav. Jī tyuleņ padūmuoja, ka kaut kas jū

aizvedja pi kurpnīka, un kurpnīks pīšiva jam golvu, tai ka jis

palyka dzeivs. Aizīt laupituoji pi kurpnīka un vaicoj: „Tu pī-

šivi kaut kam golvu?"

„Jā, pīšivu," atbildēja kurpnīks.
„Kam tu pīši/Vi?" vaicoj laupītuoji.

Kurpnīks jīm izstuostīja. Vacuokais laupītuojs syuta vīnu

sovu draugu izzynuot, kur dzeivoj tys veirs, kurs zoga naudu,
kab jam otkon nūcierst golvu. Laupītuojs aizguoja uz tū cīmu,

izzynuoja, kur dzeivoj Ontons, un kad guoja atpakaļ, pajēmja ar

kruosu aptraipēja durovas, lai zynuotu, kur nakti atīt. Kod lau-

pītuoji aizguoja, Ontons tyuleņ aptraipēja ar taidu pošu kruosu

vysas cīma ustobu durovas. Naktī atīt tys pats laupītuojs uz itū

cīmu, kab nūcierst Ontonam golvu, un veras, ka cīmā vvsas
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durovas aptraipētas ar kruosu. Jis nazyna, kur dzeivoj Ontons.

Tai itys laupītuojs guoja pi sovim draugim un izstuostīja, ka tai

un tai.

Utrā naktī vysi divpadsmit laupītuoji sasalasīja un guoja uz

tū cīmu, kurā dzeivuoja Ontons. Laupītuoji īguoja pi Ontona

un vaicoj nakts muoju. Ontons jīim atbildēja: „Munā ustobā nav

vītas, lela saime, bet jo gribit, uorā man ir lela buča un tymā
bučā var kaut divdesmit cylvāku gulēt!"

„Labi!" pasacīja laupītuoji, izguoja uorā, salaida bučā un tai

labi aizimvga un gul. Ontons pa tū laiku nagulēja, pīsildēja kor-

sta vudeņa pylnu kotlu, iznesja uorā um lēja uz aizmygušim lau-

pītuojim bučā. Tai jis uz reizes savuorēja vysus laupītuojus,
kuri navarēja izturēt un tī pat bučā nūmvra. Ontons ar sovu

bruoli Pīteri aizguoja vēl uz tū vītu un pajēmja vysu tū naudu

un suoka dzeivuot cīši boguoti un laimīgi.

Piezīme. Sal. piezīmes pie iepriekšējiem rakstiem. P- Š.

5. A. 676. .1. Dīcmanis, Pasaku vācelīte, 1891, 21 (12).

Reiz dzīvoja vecs vīriņš ar savu sieviņu, un viņiem nebija

nekā ko ēst, nedz arī ko ģērbties, tikai ar žagaru lasīšanu viņi

iztika, kurus vīrs ikdienas lasīja, veda pilsētā un pārdeva. Un tā

viņi vilka savu dzīvību. Kad kādu grasīti par žagariem dabūja,
tad vīrs tūliņ nopirka par šo naudu maizīti un vēl citu, kas pār-

tikai vajadzīgs. Drēbes viņi taisīja no meža sūnām, kuras viņa

sieviņa savērpa, un tad no tām izauda audeklus.

Kādu dienu vecītis izgāja atkal mežā. Mežā staigādams, viņš

uzgāja sūnu kalniņu, sāka sūnas plūkt un maisā bāzt .Uz vien-

reiz vecītis izdzirda sev tuvumā pulksteņu skaņu un ratu rībē-

šanu.* Gribēdams redzēt, kas tie par tādiem kungiem, viņš nolika

savu sūnu maisu aiz kāda kupla krūma un pats uzkāpa kuplā

kokā. Pēc kāda maza laiciņa piebrauca pie kalniņa sveši kungi

ar melniem ratiem un melniem zirgiem. Zirgi bija apkalti su-

draba pakaviem. Šie kungi bija velni.

Viņi piebraukuši pie kalniņa, trīs reizes sauca: „Dziedzer-

kalniņ, atveries!" un kalniņš tūliņ atvērās un kungi iebrauca kalnā

iekšā. Kad kalnā bija iebraukuši, tad viņi atkal sauca: „Dzie-

dzerkalniņ, aizveries!" un kalniņš arī tūliņ aizvērās. Kad nu viņi
tur kalnā bija paēduši un padzēruši, viņi izbrauca un kalniņš aiz-

vērās. Vecītis noskatījās viņiem pakal, cik vien viņa acis vēl

varēja saredzēt. Kad nu viņš redzēja, ka_ minētie kungi bija pro-

jām, tad viņš tūliņ nogāja tanī pašā vietā, no kurienes kungi iz-

brauca, jo viņš bija cieti ievērojis to vietu un arī klausījies, kā

kungi sauca.

Viņš arī mēģināja trīs reizes saukt, un kalniņš atveras, Vc-
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cītis nu iegāja kalnā. Tur egājis, viņš atrada lielu istabu un tanī

istabā bija liels, garš galds — tas bija pielikts visādiem ēdieniem

un dzērieniem. Viņš apskatījās tūliņ visapkārt istabā, bet ne-

viena nemanījis, sēdās pie galda un krietni vien paēda un pa-

dzēra. Vecītis tādu labu ēdienu un dzērienu vēl savā mūžā nebija

baudījis, tāpēc viņš arī ēda, cik vien varēja. Kad viņš nu bija

paēdis un padzēris, viņš sāka apskatīt lielo istabu un atrada vēl

vienu istabu. Šinī pēdējā istabā bija trīs lieli apcirkņi, pilni zelta

naudas. Viņš izkratīja sūnas no maisa un tad maisu piebēra
zelta dukātiem, paņēma maisu uz pleciem un sauca trīs reizes:

„Dziedzerkalniņ, aizveries!"

Kalniņš aizvērās un viņš pārnesa naudas maisu mājās. Tad

viņš tūliņ nosūtīja sieviņu pie sava brāļa un lika palūgt sieku.

Viņa brālis dzīvoja netālu no vecīša būdas un bija bagāts
saimnieks.

„Kur tu liksi sieku?" brālis brīnīdamies prasīja, jo viņš labi

zināja, ka viņa brālis bija pavisam nabags, un ka viņam nekā ne-

bija, ko mērīt ar sieku. Vecīša sieva atteica, ka viņa nezinot, ko

vecais mērīs. Saimnieks ielipināja sieka stūrī drusciņ piķa.
Vecene pārnesa sieku un viņi ņēma un izmērīja naudu. Iz-

nāca pūrs un dvālekts. Kad nauda bija izmērīta, tad vecīte aiz-

nesa sieku. Brālis, paņēmis savu sieku, ieraudzīja dibenā spožu
zelta dukātu pie piķa pielipušu. Viņš nu vecītei vairs nekā ne-

sacīja un arī neprasīja. Tikko vecene bija pārnākusi, te brālis arī

bija klāt un mīlīgi lūdza vecīti, lai viņam arī pateic, kur viņš da-

būjis zelta naudu. Papriekšu viņš gan negribēja teikt, bet kad

nu brālis viņu lūdza, tad viņš arī izstāstīja: „Es to zelta naudu

atradu mežā vienā kalnā. Ja tu gribi to vietu zināt, tad es tev

viņu varu parādīt!"
Vecīša brālis tūliņ pārgāja mājā, iejūdza ratos divi zirgus un

steigšus vien atbrauca pie brāļa atpakaļ. Nu vecītis piesēda vi-

ņam klāt un abi aizbrauca uz mežu.

Pie kalna piebraukuši, viņi klausījās, vai kungu nav kalnā.

Kad viņi nomanīja, ka to nav iekšā, tad saimnieks piebrauca ra-

tus pie kalna un vecītis sauca trīs reizes: „Dziedzerkalniņ, atve-

ries!" Kalniņš tūliņ atvērās un vecītis lika, lai brāļis brauc iekšā.

Saimnieks arī iebrauca kalnā un vecītis vēl pamācīja brāli,
sacīdams: „Kad tu kalnā iebrauc, tad saki; „Dziedzerkalniņ, aiz-

veries!" tad kalns atkal aizvērsies, un kad tu gribi laukā tapt,
tad saki: „Dziedzerkalniņ, atveries!" tad viņš atkal atvērsies tm

tu varēsi mierīgi izbraukt!" To teicis vecītis aizgāja uz mājām.
Saimnieks, kalnā iebraucis, atrada tur tāpat lielu galdu ar

visādiem ēdieniem un dzērieniem piekrautu. Viņš paēda, padzēra,
tad iebrauca otrā istabā pie naudas apcirkņiem, piebēra maisus

ar zelta naudu, uzkrāva uz saviem ratiem un taisījās ārā braukt.
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Piebraucis pie izejas, viņš gan sauca: „Dzieju, dzeju, dziju —

kalniņ, atveries!" bet kalniņš neatvērās, jo viņš bija pareizo
vārdu aizmirsis. Viņam nu palika bail, ka nevarēšot vairs ārā

tapt.

Pēc neilga laiciņa viņš izdzirda augšām uz kalna pulsteņa
skaņu un ratu rībēšanu. Viņš gan labi saprata, ka nu būs slikti,

bet nezināja, kur nu bēgt un kur paslēpties. Viņš ātri vien ie-

brauca zirgus tumšā istabas stūrī un pats palīda zem krēsla, jo
citur vairs nebija laika paglabāties. Tikko viņš bija zem krēsla

palīdis, te izdzirda augšām saucam: „Dziedzerkalniņ, atveries!"

Vecīša brālis nu dzirdēja pareizo vārdu, bet nu vairs nebija

laika, jo tanī pašā acumirklī kalniņš atvērās un kungi iebrauca

kalnā. Saimnieks, ieraudzījis tādus melnus kungus iebraucam,

pārbijās tik neganti, ka vai dzīvs būtu zemē ielīdis. Viņš trīcēja
kā apšu lapa un tupēja zem krēsla, ausis sacēlis -kā zaķis no bai-

lēm. Kad kungi bija kalnā iebraukuši, tad kāds no viņiem ieica:

„Kas te par svešu smaku?"

Viņi ošņāja un runāja: „Ta varbūt ir musu pašu smaka."

Viņi tūliņ nosēdās pie galda ēst. Ēdot kādam velnam no-

krita nazis zemē. Viņš liecās to uzņemt un ieraudzīja saimnieku

zem krēsla. Viņi sāka nu visi skatīties, izvilka saimnieku no krē-

sla apakšās, ņēma un saplēsa viņu un izsvieda ārā uz mēslu

čupu.

Saimniece, nevarēdama savu vīru mājā sagaidīt, nogāja pie

vecīša un lūdza, lai viņš nākot viņai līdz saimnieku raudzīt. Viņi

nu aizgāja uz mežu. Pie kalna viņi atrada saimnieku uz mēslu

čupas nedzīvu un briesmīgi saplosītu, paņēma viņa miesas un

pārveda mājā. Saimniece lika skroderim sava vīra miesas gaba-

lus sašūt kopā, ielika tās zārkā, salūdza radus un turēja bēres.

Radi sanāca un līki ienesa istabā. Uz pašu pusnakti saimnieka

miesas tapa no zārka izrautas un ar tādu varu, ka visi durvju

stenderi un kliņķi tapa aptraipīti ar asinīm.

Tā gāja bagātajam saimniekam, kam jau savas mantas bija

pa pilnam. Viņam ar to vēl nepietika, bet viņš lūkoja nozagt vēl

cita mantas un caur to nu dabūja tādu briesmīgu galu.

Piezīme. Šī pasaka līdzinās vairāk vācu nekā arābiešu variantam.

P. S.

6. A. 676. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienam tēvam bijuši divi dēli. Tēvs mirstot vecākam dēlam

novēlējis māju, jaunākam pirts istabiņu. Vecākais dēls bijis ba-

gāts, jaunākais nabags. Jaunākais dēls gājis pa mežim, plēsis

lūkus un sējis slotas. Tās viņš pārdevis un, ar badu kaudamies,

vilcis savu un savas dzimtas dzīvību.
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Reiz jaunākais brālis griezis meža slotu žagarus. Uzreiz

atskanējuši zirgu pakavu klaudzieni un ratu rībēšana. Pa meža

ceļu braukusi lepna karīte, pilna ar melniem kungiem, un apstāju-
sies pie maza kalniņa. Kungi izkāpuši no karītes. Viens piegājis
pie kalniņa un trīs reiz teicis: „Dziedzerkalniņ', atveries!"

Tad kalniņš tūliņ atvēries un kungi ar visu karīti iebrau-

kuši kalniņā. Nu atkal tas pats kungs trīs reiz teicis: „Dziedzer-

kalniņ', aizveries!" Un kalniņš aizvēries.

Jaunākais brālis visu noklausījies, kā dara tie kungi, kas

bijuši velni. Viņš pagaidījis, kamēr velni aizbrauc, un piegājis

pie kalniņa. Kad jaunākais brālis trīs reiz noteicis tāpat kā velni,
tad kalniņš atvēries. Jaunākais brālis iegājis greznā apakšzemes

pilī. Viņš licis kalniņam aizvērties un sācis apskatīt lepno apakš-

zemes pili. Pilī bijusi liela zāle. Zālē bijuši gari galdi un uz tiem

visādi dārgi ēdieni un dzērieni. Jaunākais brālis papriekšu labi

paēdis un tad gājis tālāku. Netālu no zāles biļjis mantas kamba-

ris, Tur bijis tik daudz zelta un sidraba, ka jaunākam brālim

apžilbušas acis. Viniš piebēris ar zeltu pilnas ķešas. Tad teicis,

lai kalniņš atveras un izgājis no tā laukā. Tad tas lacis kalniņam
aizvērties un laimīgi gājis uz māju.

Mājā jaunākais brālis gribējis naudu izmērīt. Naudas bijis
tik daudz, ka nav varējis saskaitīt. Viņam nav bijis mēra. Jau-

nākā brāļa sieva aizgājusi pie vecākā brāļa, saimnieka, pēc sieka.

Saimnieks iedevis tai sieku, bet priekšlaiku sieka dibenu izsmērē-

jis ar sveķiem. Saimnieks gribējis zināt, ko nabaga brālis ar

sieku mērīs.

Jaunākais brālis ar sieku izmērījis atnesto naudu un tad

sieku aiznesis atkal atpakaļ. Bet pie sieka dibena bijis pielipis
viens zelta dukāts un to jaunākais brālis nepamanījis. Dukātu

uzgājis vecākais brālis un sapratis, ka jaunākais brālis ar sieku
zeīta naudu mērījis! Viņš sācis novērolt jaunākā brāļa gaitas.
Drīz vien arī vecākais brālis zinājis, kur jaunākais naudu ņem.

XūĪsin otrā rītā vecākais brālis aizgājis uz Dziedzerkalniņu.

Viņš sācis naudu grābt līdzpaņemtā maisā. Tai laikā no mežā

atskanējuši pakavu klaudzieni. Velni braukuši uz apakšzemes

pili. bet vecākais brālis nepaspējis no kalniņa iziet. Velni sanā-

kuši pilī un apsēdušies ap galdiem, vecākais brālis palīdis apakš
krēsla. Bet velni laikam saoduši dzīva cilvēka smaku un sākuši

ostīties.

„Te ir nelaba smaka!" velni viens pēc otra klieguši.
Beidzot velni sākuši meklēt un arī atraduši saimnieku apakš

krēsla paslēpušos. Velni to nomocījuši un izsvieduši no kalniņa.

Otrā dienā saimnieku atraduši pie kalniņa beigtu.

Piezīme. Šī pasaka stāv tuvu iepriekšējam variantam. P. Š-
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7. A. 676. Skolniece K. Jaunzeme no Katrīnas Staltes

Nīcā.

Reiz dzīvoja trīs brāļi. Vecākais bija bagāts, vidējais pār-

ticis, bet trešais pelnīja sev maizīti sūnas lasīdams. Viņš nogāja

mežā, saplūca sūnas savā maisiņā un nesa uz pilsētu pārdot. Tā

viņš uzturēja savu sievu un: (bērnus. Tā kādu dienu viņš atkal

noiet mežā un lasa sūnas, Nogājis gandrīz jau pie lielceļa, viņš

domājis iet mājā. Bet te uzvienreiz viņš redz, ka viena spoža
kariete brauc ar dvi zirgiem' un duipadsmit vīriem, piebrauc pie
tāda kārniņa un sauc trīsreiz: „Dziedzer' kalniņ, atveries!"

Un mazais kalniņš arī atvēries, un atkal aizvēries. Pa to

laiku sūnu lasītājs bija palīdis vienā patiltē, visu dzirdējis un

redzējis. Viņš gaidīja, kad tie duipadsmit vīri nu izbrauks. Pēc

brīža viņš izdzird, ka no zemes apakšas atkal sauc; trīsreiz:

„Dziedzer' kalniņ, atveries!"

Dziedzeru kalniņš atveras, un no turienes izbrauc tā pati

kariete un tie paši duipadsmit vīri. Nu ir viņa reize iet. Viņš
droši zin, ka tur iekšā nav neviena cilvēka. Tādēļ viņš pieiet
pie kalna un trīs reizes iesaucas: „Dziedzer' kalniņ, atveries!"

Jā, labi! Dziedzeru kakliņš atveras un aizveras. leejot kalnā

iekšā, viņš redz skaisti uzkoptu istabu. Ēdamgalds stāv ar visā-

diem ēdieniem. Nu viņš ir vīrā!

Sūnu lasītājs paēda labi krietni un domāja sevī pārnest sie-

vai arī. Te viņš ieskatās vienā stūrī un redz, ka tur liela kaudze

naudas. Viņš ātri piegrābj sūnu maisiņu pilnu ar naudu un iet

mājā. Mājā pārnākot, sieva ir tik priecīga, nezin kur dēties. Nu

viņi abi sākuši to naudu skaitīt. Bet kur tu domā saskaitīt? Jāiet

Pie bagātā brāļa lūgt sieku. Labi, tas iedod arī. Un ko tu domā?

Bagātā brāļa sieva ziņkārības pēc bija iespiedusi sieka dibenā

piķi, lai varētu zināt, ko gan tas nabags tur varētu siekiem mē-

rīt. Nabags brālis, nekā ļauna nedomādams, izmēri arī savu

naudu. Bet par nelaimi viens dukāts bija pielipis pie piķa, ko

bagātais brālis bija tūliņ pamanījis. Ko nu? Nabags mērījis sie-

kiem naudu, tas tā nevar iet! Viņš tūliņ noskrej pie nabaga brāļa

un prasa, kur ņēmuši tik daudz naudas. Nabagam netīk melot,

viņš izstāsta bagātajam visu no gala.
Otrā rītā bagātais brālis aizjūdz divus zirgus un pilnus ra-

tus ar maisiem — ies grābt naudas. Nabaga brālis paņem savu

maisiņu un ies arī līdz. Piebraucot pie kalna, viņš tūliņ uzsauca

trīs reiz kalnam: ~Dziedzerkalniu, atveries!"

Dziedzeru kalniņš tūliņ atveras, un bagātais brālis mudīgi
iebrauc kalnā. Nabaga brālis, piegrābis savu maisiņu, saka: „Tu
vari te grābt, es iešu mājā."

Bagātais brālis piegrābis savus ratus, taisās arī braukt pro-

jām un uzsauc kalnam: „Dzeju kalniņ, atveries!"
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Bet Dziedzeru kakliņš neatveras vis, ja neizsauc viņa īsto

vārdu. Bagātais brālis nu izsaucas gan visvisādus vārdus, bet

veltīgi. Viņš jau sajūt, ka labi vairs nebūs, jo kad pārbrauks

laupītāji, tad viņu dzīvu saplosīs. Pēc kāda brīža viņš arī tie-

šām izdzird, ka jau no lauka puses sauc: «Dziedzeru kalniņ,
atveries!"

Kalniņš tūliņ atveras, iebrauc duidesmit vīri un nosēstas pie

galda. Pa to laiku bagātais brālis bija palīdis zem beņķa. Bet

te ēdot vienam laupītājam nokrīt nazis zemē. Gribēdams savu

nazi pacelt, laupītājs noliecas pie zemes un gluži nejauši ierauga

tur vienu cilvēku paslēpušos. Atraduši bagāto brāli, viņi to sa-

plosīja, sacirta četros gabalos un izsvieda uz kalnu. Bet nabaga
brālis dzīvoja vesels un laimīgs un bija tagad bagāts.

Piezīme. Gluži tādu pašu pasaku ir uzrakkstījusi Katrīna Jaunzeme

Nīcā, tikai tur ir runa par divi dēliem, kamēr iepriekšējā pasakā stāsta p ir

trim brāļiem. Dziedzeru kalna vietā tur sastopam Sisāma kalnu. P. S.

8. A. 676. Sk ol nieks Jēkabs Daizis no 56. g. vecas levas

Daizes Nīcas Dangā.

Reiz dzīvoja kaimiņos divi vīri: viens bagāts, otrs nabags.
Nabaga vīrs bija tik nabags, ka tam nebija pat drēbju ko vilkt

mugurā. Vienu dienu nabaga vīrs paņēmis maisu un gājis mežā

sūnas plūkt, lai varētu no aukstuma sargāties. Šūnas plūkdams,

viņš nonācis pie kāda kalniņa, kur viņš redzējis, ka uz kalniņa

pusi brauc kungi karietē, ka skan vien. Nabaga vīrs sabijies, uz-

kāpis vienā kuplā kokā un noskatījies, kas tur notiks. Kungi, kas

izrādījušies par velniem, piebraukuši pie kalniņa un saukuši:

„Dziedzera kalns, atveries!"

Kalniņš arī tūliņ atvēries un velni iegājuši iekšā. Kad velni

iznākuši un atkal aizbraukuši, nabaga vīrs nokāpis no koka un arī

uzsaucis Dziedzera kalniņam, lai atveras. Kalniņš atvēries, na-

baga vīrs iegājis iekšā un atradis tur vienu istabu pilnu ar naudu.

Viņš nu izmetis no sava maisa visas sūnas, piebēris to pilnu ar

naudu, uzsaucis atkal Dziedzera kalniņam, lai atveras un, kad tas

atvēries, izgājis priecīgs ārā.

Pārnācis mājā, nabaga vīļrs (gribējis izskaitīt, cik naudas

viņš atnesis, bet redzējis, ka tas darbs par grūtu. Nu viņš aizsū-

tījis savu sievu pie bagātā kaimiņa, lai atnes sieku, ko naudas mē-

rīt. Bagātais gribējis zināt, ko gan nabags mērīšot, tādēļ ielicis

vienā sieka stūrī piķi. Sieva pārnes palienēto sieku un tā nu

izmēri to naudu. Kad nu sieks aiznests atpakaļ, bagātais redzējis,
ka sieka stūrī pielipis viens naudas gabals. Viņš tūlīt aizskrējis

pie nabaga vīra un prasījis: „Kur tu tik daudz naudas dabūji?"

Nabags ari visu izstāstījis. Bagātais tūliņ iejūdzis divus fee-
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lus zirgus, paņēmis nabaga kaimiņu līdz par ceļa rādītāju un tā

nu abi aizbraukuši uz mežu. Pie kalniņa nabags uzsaucis, lai at-

veras, ielaidis tur bagāto ar ratiem un zirgiem iekšā un aizgājis
pats uz māju. Bagātais piebēris visus savus ratus (piilnus ar

naudu un gribējis jau braukt projām», bet kalniņš bijis atkal aiz-

vēries un šis nu nezinājis, kā laukā tikt. Viņš gan saucis: Dziedu

kalnī, dziesmu kalnī," bet nevarējis atcerēties nabaga kaimiņa
vārdus. Tā bēdādamies, viņš dzirdējis, ka kaut kas ātri piebrau-
cis pie kalniņa. Zirgus ar ratiem viņš ievedis vienā tumšā kaktā

un pats pamucis pagaldē. Tūliņ ienāk velni, nosēstas pie galda
un sāk ēst. Vienam' velnam ēdot nokritis nazis zemē, un tas, pēc
naža noliekdamies, ieraudzījis tur bagāto vīru. Nu velni sagrābuši
šo cieti un saraustījuši gabalu gabalos.

Piezīme. No Nīcas skolniekiem ir uzrakstīti vēl trīs līdzīgi varianti.

Tikai M. Upmale raksta, ka kāda laupītāju meita vispirms pamanījusi pagaldē

paslēpušos svešišnieku. Pēc M. Spunteles vārdiem laupītāji bez noteikta

skaita saukuši: JDurvis, atverieties!" A. Bredovska variantā ir teikts, ka

bijuši seši laupītāji, kas saukuši: „Svētā Sjlvara, atveries!" Citādi, šīs pasakas

loti līdzinās iepriekšējai. P. Š.

9. A. 676. A. Miķelsone no savas vecmāmuļas Rencēnos

Reiz dzīvojuši divi brāli: viens gudrs un bagāts, otrs na-

bags. Bagātais bijis loti skops, bet tomēr vajadzības brīžos viņš

palīdzējis nabagam. Vienu dienu nabaga brālis gājis uz tiesu.

Ceļā uznācis vakars. Te par laimi viņš ieraudzījis Vienu kuplu
liepu. Nabags steigšus devies turp, uzkāpis liepā un iemidzis. Te

piepēši no miega viņu iztraucējis liels troksnis. Viņš pamodies un

ieraudzījis veselu pulku laupītāju. Viens laupītājs nolēcis no zirga,
piegājis pie alas, kas netālu no liepas atradusies, un saucis: „Sē-

zam, atveries!"

Ar lielu troksni ala atvērusies un visi laupītāji sagājuši iekšā.

Pēc neilga laika laupītāji iznākuši ar zelta maisiem, uzkrāvuši

tos zirgiem mugurā un aizjājuši, teikdami: „Sēzam, aizveries!"

Ala ar tādu pašu troksni aizvērusies. To visu labi noklausījies

nabaga brālis. Kad neviens laupītājs tur vairs nav atradies, tas

nokāpis no liepas un saucis: „Sēzam, atveries!"

Patiešām ala atkal atvērusies ar lielu troksni un nabaga brā-

lis iegājis tajā. Tur bijuši gan zelta maisi, gan dažādi dārgak-

meņi. Viņš priecīgs pajēmis divus zelta maisus un devies mājup.
Arā iedams, viņš uzsaucis: „Sēzam, aizveries!"

Ala aizvērusies. Nabaga brālis, māja pārgāijis, bijis loti prie-

cīgs un tūliņ aizsūtījis sievu pie bagātā brāļa pēc sieka. Sievai

izejot, tas pieteicis, lai tā brālim neko nesakot. Sieva aizgājusi

m bagātais iedevis tai sieku. Mājā pārgājusi, viņa nodeva sieku
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vīram un nu sāka zeltu mērīt. Iznāca seši sieki zelta. Nabaga

brālis iedevis atkal sieku, lai sieva aiznesot atpakaļ, un tā arī aiz-

gājusi un aiznesusi. Tikko viņš paņēmis sieku rokā, viņš ierau-

dzījis tajā zelta gabalu. Tūliņ sācis sievai prasīt, kur šie zeltu ņē-
muši. No. sākuma sieva neteikusi, bet bagātais piedraudējis viņu
nosist. Tad sieva visu izstāstījusi un izskaidrojusi, kas jāsaka,

lai alā iekšā tiktu. Bagātais atlaidis sievu un pats tūliņ skrējis

uz alu. Piegājis pie alas, viņš uzkliedzis: „Sēzam, atveries."

Ala arī atvērusies un iekšā iedams viņš ieraudzījis loti daudz

zelta maisus un dārgakmeņus. Viņš sācis visu nest no alas ārā,
lai vēlāk ar zirgu visu varētu aizvest mājā.

Te pēkšņi radies negaidīts troksnis un viņš ierauga savā

priekšā veselu pulku laupītāju. Tie bagāto brāli sagūsta un no-

nāvē. Bet nabaga brālis uzcel sev skaistu māju un dzīvo vēl

šodien, ja nav miris.

10. A. 676. F. Reķis Rendā. Brīvzemnieka „Sļb orņ ik", 280, 138.

Reiz dzīvoja divii zemnieki: viens bagāts, otrs nabags. Na-

baga zemnieks gāja dažreiz pie bagātā maizes lūgties, tas ari

viņam šad un tad kā izsmiedams atmeta drusku maizes.

Reiz nabaga zemnieks aizbrauca ar ragaviņām uz mežu ža-

garu cirst. Viņš redz, ka pa mežu iet divpadsmit vīri, pieiet pie
viena kalna un saka: „Kalns, augot atveries!"

Kalns tūliņ atvērās, visi divpadsmit iegāja tur iekšā un atkal

sacīja: „Kalns, augot aizveries!"

Kādu laiku palikuši kalnā, vīri atkal iznāca no turienes un

norunāja savā starpā: „Vakarā, kad paliks tumšs, pārnāksim at-

kal mājā!"
Zemnieks domā: „Kas gan tur tai kalnā ir? lešu paskatīties."
Viņš pieiet pie kalna un saka: „Kalns, augot atveries!"

Kalns atveras, zemnieks ieiet — redz: galds pilns gaļas,

medus, maizes un alus. Labi paēdis, zemnieks sāk apskatīt ista-

bas. Viņš iet, iet un atrod pēdīgi vienu kambari, pilnu zelta nau-

das. Viņš novilka savas bikses, aizsēja lielu galus, piebēra ar

naudu un pārnesa mājā. Otrā rītā viņš atkal aiziet uz mežu un

pārnes lielu gubu naudas. Tāpat arī trešā dienā. Nu viņš grib
saskaitīt, cik viņš naudas pārnesis. Skaita, skaita — nemaz iz-

skaitīt. Viņš nu aiziet uz bagāto kaimņiu sieku palūgt. Bagā-
tais zemnieks brīnās: „Gribētu zināt, ko gan viņš mērīs — vi-

ņam jau nekā nav!"

Sieka stūrī viņš ielipināja piķi. Nabaga zemnieks atnes sieku

un sāk mērīt savu naudu. Izmērījis naudu, viņš aiznes atkal

sieku, bet nemaz nemana, ka tur stūrī pielipis viens zelta gabals.
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leraudzījis zelta gabalu, bagātais zemnieks prasa nabagam:
„Kur tu to dabūji?"

No iesākuma nabaga zemnieks gan liedzās, bet pēdīgi to-

mēr_ atzinās un izstāstīja itin visu, kā viņš to naudu dabūjis.
Otrā dienā nu arī bagātais zemnieks iet uz mežu pēc naudas.

Viņš aizjūdz ratos divus zirgus, pajem līdz maisus un aizbrauc

uz norādīto kalnu. Viņš ieiet kalnā, krietni paēd un padzeras,

pieber maisus pilnus ar naudu un grib braukt uz māju. Bet

kalns ir atkal aizvēries un viņš, ēzdams un naudu bērdams, ir

aizmirsis, kas jāsaka, lai kalns atkal atvērtos. Domā šā, domā

tā — nevar neko sadomāt. Tai laikā pārnāk laupītāji mājā, ie-

rauga bagātnieku savā kalnā un tūliņ nosit to bez kādas žē-

lastības. Viņi aiziet vēl uz bagātnieka māju un nodedzina arī to.

Bet nabaga zemnieks ir tagad liels bagātnieks, uzcel sev

skaistu māju un dzīvo laimīgi.
Vēlāku kungs abu zemnieku mājas izpostījis un tai vietā

ietaisījis savu muižu.

11. A. 676. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 73, 4.

Reiz dzīvo bagāts saimnieks un nabags saimnieks. Bagātais

ar savu naudu vienādi lielījās un nabagu citādi nesaukā, kā

par plikdīdu. Kādu dienu nabagais saimnieks aiziet uz mežu čie-

kurus lasīt un atron tur būdiņu. Viņš nosēžas kadiķu krūmā un

domā: „Vai iet iekšā, vai neiet?"

Tai pašā brīdī piejāj seši jājēji pie būdiņas durvīm un uz-

sauc: „Šitā, šitā atveries!"

Durvis tūdaļ atveras un jājēji saiet iekšā. Pēc brīža tie at-

kal iznāk un sauc: „Šitā, Šitā aizveries!""

Kad jajeji aizjājuši, tad nabagais saimnieks izlien no kadiķa
un arī uzsauc: „Šitā, šītā atveries!"

Durvis tūdaļ atveras un viņš ieiet istabā; tā pilna zelta dukā-

tiem. Ko nu gaidīt? Izber čiekurus un piegrābj maišeli ar dukā-

tiem. Mājā laimīgais domā dukātus izmērīt, bet nav sieka. Jāiet

no bagātā saimnieka sieks palūgt. Bet siekam dibinā šķirba;

viens dukāts mērījot tur iekrīt un paliek. Sieku atnes atpakaļ.
Bet bagātais kaimiņš domā: „Diezin, ko plikdīda siekā mērījis;

sieks labi jāizkrata, lai tīrs paliktu."
Bet kratot izkrīt spožs dukāts. Tas nu šim skauž. Viņš aiz-

iet pie nabagā apvaicāties. Nabagais kaimiņš izstāsta visu, ka

atgadījies. Ak tu manu dieniņu, tas bagātajam kā uguns pie pa-

kulām! Viņš tūdaļ sarauga maisus, sajūdz zirgus un brauc uz

būdiņu. Nu pieber visus maisus dukātiem. Bet prieku pārņemts,

tas, projām braucot, aizmirst iesaukties: „Šitā, šitā, aizveries!"
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Durvis paliek vaļa; te seši jajeji tudal klat un sakapā bagāto kai-

miņu gabalos. Tā klājās mantas kārīgājam kaimiņam.

12. A. 676. V. Barkovskis Latgalē.

Kai beja citu reiz, tai itū reiz. Senejūs laikūs dzeivuoja vīns

nabadzīgs veirs. īdams pa lelu mežu, jis īkuope vīnā eglē gulātu,
jo uz zemes gulēt beja bailes vvlku. Nakti tī atbrauc lels pulks

zagļu ar daudz montom vazumūs. Pībraukuši pi kolna, jī soka:

„Kolns, attaisīs!"

Kolns atsataisēja un jī ar vazumimt sabraucja īškā tymā
kolnā. Izkruovuši tū montu, soka otkon: „Kolns, aiztaisīs!"

Kolns aizzataisēja un jī aizbraucja prūjom. Tai šis nabadzī-

gais veirs nūkuopja nu kūka un soka, uz vysom pusēm vārdamīs:

„Kolns, attaisīs!"

Kolns atsataīsēja, jis īguoja vydā — redz vysaidus ādamūs

un dzeramūs, pats nazyna, pi kura vyspirms suoktīs. Jis tī kuor-

tīgi paēdja, tad pīgruobja lelu maisu zalta naudas un izguoja uorā.

Izguojis soka: „Kolns, aizdarīs!"

Kolns aizzataisēja, jis tū maisu nūnese leidz pilsātai, vairuo-

kas reizes atsapyuzdams, un nūpierka tī pošu duorguokū muoju
Vīnam boguotam un skaudīgam kungam pavysam napa-

tyka, ka itys veirs palyka boguots. Tai tys kungs Jam vaicoj:
„Kur tu varēji cik [tik] dreiži īsadzeivuot taidā lelā montā?"

Jis atsuoka: „Jo gribi, es tevi varu nuvest uz tu vītu. Reit

es braukšu pēc monta un tu redzēsi, cik daudzi tī zalta."

Nobogais daboj zyrgu, a boguotais pazaprosuos, lai jem jū

tymā pat zyrgā. Un tai jī aizbraucja. Pībraucūt pi kolna, nabogais
soka: „Kolns, attaisīs!"

Kolns atsataiseja, jis īguoja un pīkruovja zalta naudys. Brau-

cūt uorā, jis pasoka: „Kolns aiztaisīs!"

Tai tys kolns aizzataisēja. Utra dīna boguotais jau atbrauc

ar treis zyrgi. Pībraucis pi kolna, jis soka: „Kolns, attaisīs!"

Kolns otkon atsataisēja un kungs pīkruovja monta vvsus

zyrgus. Kad vīns zyrgs beja jau izguojis, jis uzklīdze: „Kolns, aiz-

taisīs!"

Kolns tyuleņ aizzataisēja, bet kungs palyka kolna vydā un

natyka vairs uorā. Jis skraida uz vvsom molom un nazyna, ku

darēt Nu īškas kolns naatsataisējuos. Naktī atbrauc otkon zagļi
un redz: vazums monta stuov pi kolna. Tai jī attaisēja kolnu

un vvdā pamona napazeistamu veiru. Vīns zaglis jam soka: „Nu,

bruoļ, tu tagad nu myusu uotruok natiksi prūjom, kai tik nada-

buosi kaida laupījuma."

Laupītuoji brauc slapkavuotu un jam kungu leidza. Meža jī

apstuoja, gaidīdami kaida braucēja. Par lelu gobolu jau pamanī-
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ja, ka brauc vīns veirs nu pilsatas. Tagad laupītuoji soka kun-

gam: „Tev juoaptur tvs zyrgs un juoatjam veiram nauda, tūlaik
tu varēsi īt uz muojom!"

Kai tik veirs pībrauc tivu, boguotais kungs skrīn pi zyrga

un ķeras jam aiz golvas, sacīdams: „Atdūd naudu!"
Tys vecīts, kurs tī braucja, uz reizes izvilcis moku, atdevja

vysu naudu, cik jam beja. Zagli redz, ka jis jau uz pirmuos rei-

zes struodoj labi drūši, baidās, ka jis, taids drūšenīks, var ari

jūs nūnuovēt. Jī pībēra jam pylnu maisu naudas un palaidja īt uz

muojom.

Kungs stīp, stīp maisu, beidzūt navar panest. Zam pašu pil-
sātu jam ir kauns nest, bet žāl pamest tik daudz naudas. Jis iz-

zastīpe un guļ viersā uz maisa, cik stipri pīķērīs, dūmuot, kai

dzeivs.

Bet nabadzīgais veirs dzeivuoja tagad mīrīgi un laimīgi sova

skaistajā muojā.

13. A. 676. 425. Skolniece T. Beča Preiļos.

Guoja muotes meita ūguos. Pamuote nūsvutīja ari buori-

nīti leidza. Juos losa ūgas — losa, losa; te — kur bejs nabejs —

tuorps i apsatyn buorinītei ap kuoju. Jei suoc rauduot, klīgt un

saukt muotes meitu paleigā. Bet tuos pavvsam i nasaklausa.

Muotes meita aiizskrīn prūjom. Tad tuorps soka uz buorinītes:

„Vai byusi man par sīvu, tad tevis naaiztikšu?"

Bourenītei nikuo darīt, jei apsūlej. Jī nūīt pi taida lela ak-

mina, tuorps dasvt treis reizes ar asti un soka: „01a mola, atsa-

taisa, Krimšs ar sīvu vydā īt."

Tyulīt atsataisa skaistas durovas un jī īīt breismTgi skaistā

ustubā, taidā kai pilī. Tei i bejuse ķēniņa dāla pils un tuorps tur

bejis jis pats ķēniņa dāls, puorluodēts par tuorpu. Kai olā jī īīt,

tyulīt tuorps palīk par skaistu puisi. Jī i dzeivoj ar buorinīti. Jīm

jau atsarūn divi meitiņas. Jī dzeivoj, dzeivoj — bourinītei gri-

bīs aizīt pi pamuotes un muosom, bet veirs juos nagrib palaist.

Reizi jei, veiram nazynūt, klusiņām pajām obas meitiņas un

aizīt pi pamuotes. Pamuote nūsabreinoj, ka īrauga, ka pameita
dzeiva. Izzynuojuse, ka jei lobi dzeivoj, jei grib izzynuot, kur

ir tys akmins un kai tikt vydā. Tuopēc pamuote izmīloj pa-

meitu un juos meitiņas un tad soka: „Tagad bārni lai pagul un lai

atsapyuš, bet tu ar muosom aizej uz cytu cīmu."

Pameita paklausa un aizīt. Pamuote tod suoc nu meitiņom

vaicuot, kai tikt tamā akminī. Meitiņas nagryb stuostīt. Tad pa-

muote atnas bluči un ciervi un līk meitiņom likt golvas uz bluča,

un jo nasacīšūt, tad tyulīt atcierškūte.
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Tad meitiņas pasoka, ka vajagut sacīt: „01a mola, atsataisa,
Krimša bārni vydā īt."

Tyulīt pamuote ar nieiltiņom skrīn uz mežu. Pīskrīn pi ak-

miņa, dasyt treis reizes un soka: „01a mola, atsataisa, Krimša

barni vydā īt."

Ola tyulīt atsataisa, meitiņas dreiži īskrīn un ola otkon

aizzataisa._ Pamuote navar vys tikt vydā. Sadusmuota jei aiz-

skrīn uz satu. Buorenīte atguojuse nu cīma un vaicoj sovu mei-

tiņu. Pomuotesoka, ka juom bejis gars laiks un par tū juos nu-

guojušas uz sātu. Buorenīte/ skrīn dreižuok pi akmiņa, pīsyt
treis reizes un soka: „01a mola, atsataisa, Krimša sīva vydā it."

Bet ola naatsataisa. Tikai tuorps nu tīnes jai atsoka: „Ka
tu nagribējuse dzeivuot olā, un tai tikkū naizgubējuse bārnu, tad

man tevis vairs navajaga. Vari īt, kur gribi."

Buorenīte aizguoja rauduodama prūjom.

14. A. 676. Skolniece M. Upmale no 75. g. vecas M. Cīmas

Ni c ā.

Bija divi saimnieki: viens bagāts otrs nabags. Reiz nabaga
Saimnieks gājis mežā strādāt, un strādādams piegājis pie kāda

kalnīna. Uzreiz viņš dzirdot, ka nāk ļaudis, kas izskatās pēc

slepkavām. Saiminieks, baidīdamies, ka labi nebūs, pamucis krū-

mos. Kad laupītāji bijt pienākuši pie kalnīna, tad viņi teikuši:

«Dziedzera kalnī, atveries!"

Kalnīns ari tūliņ atvēries un laupītāji visi sagājuši tur iekšā.

Saiminieks nu gaidījis, kas tur īsti notiks. Pēc kāda laika lau-

pītāji iznākuši no Dziedzera kalnīna ārā un aizgāja atkal projām.
Nu vīrs iziet no krūmiem, iet uz kalnīnu un saka: „Dzedzera

kalnī, atveries!"

Kalnīns atkal atvēries un viņš iegājis iekšā. Tur nu viņš ie-

raudzījis visas malas pilnas ar naudu. Kad saiminieks gribējis
iziet laukā, tad viņš nezinājis, kā tikt ārā. Saiminieks gan saucis

šā un tā, bet kā nelīdzēja, tā nelīdzēja. Saiminieks nu pats pa-

muka apakš krēsla un gaidīja, kamēr pārnāks laupītāji. Kad pār-
nāca laupītāji, viņi ēda un dzēra un pēdīgi norunāja, ka nākšot

atkal otrā dienā atpakaļ. Laukā iedami, viņi iesaucās: „Dzie-

dzera kalnī, atveries!"

Kalnīns atveras, un laupītāji izgāja lauka. Saiminieks, to

labi noklausījies, teica: «Dziedzera kalnī, atveries!"

Tagad kalnīns atvēries un saimnieks pārgājis mājā laimīgs.
Nu viņš paņēmis zirgu un ratus un braucis uz mežu pēc naudas,

jo nu viņš labi zināja, kā varēja tikt kalnīnā iekšā un ārā. le-

braucis kalnīnā, viiņš piebēra pillus ratus ar naudu un tad brauca

mājā. Mājā viņš nu grib izmērīt savu naudu, bet viņam nav
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sieka. Tā viņš noiet pie bagātā saiminieka un prasa tam, lai pa-
lienot sieku. Bet bagātais grib zināt, ko gan nabags mēris, un

iespiež sieka dubinā piķi. Izmērījis savu naudu, nabaga saim-

nieks atnesa sieku atpakaļ bagātajam saimniekam, bet sieka

dubenā bija pielipuši daži naudas gabali. Bagātais nu prasa: „Kur
tu tik daudz naudas ņēmi, ka vari ar siekiem mērīt?"

Nabaga saiminieks atbild: „Meža Dziedzera kalnīna."

„Kur tad tas Dziedzera kalnīns ir?"

Nu nabaga saiminieks visu izstāsta, kur Dziedzera kalniņš

atrodas, un kā tur var tikt iekšā. Bagātais saiminieks nu steigšus
vien braucis uz Dziedzera kalnīnu pēc naudas. Viņš arī tiek

tur iekšā, kā jau nabaga saiminieks bija pamācījis, piekrauj pilnu

vezumu ar naudu un nu grib braukt laukā. Bet sarunādamies ar

nabaga saiminieku, viņš nebija ievērojis, kas jāsaka, lai tiktu at-

kal laukā. Viņš pats palīda zem galdu un zirgu ar ratiem ie-

braucis tumšā kaktā. Kad pārnāca laupītāji, tūliņ nosēdās pie
galda un sāka ēst. Pie laupītājiem bija arī viena meita

L
kurai

ēdot nokrita nazis zemē. Liecoties pie zemes, viņa sapirdās. Citi

sāka smieties un meita no kauna palīda pagaildē, kur bija arī ba-

gātais saiminieks paslēpies. Meita, viņu ieraudzīdama, tūlīt pa-

sauca citus laupītājus, lai skatās, kas tas par cilvēku. Laupī-

tāji nu paņēma salmiņioku un sagraizīja to gabalu gabalos.

15. A. 676. Skolnieks A. Bredovskis Nīcā. Kr. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja bagāts vīrs, kam nekas netrūka. Bet bagātā-

jam kaimiņos dzīvoja viens nabags, kam tikai bija seši ēzeli.
Nabaga vīrs gāja vienu dienu ar saviem ēzeļiem uz mežu. No-

gājis pie kāda kalna, piesēja savus ēzeļus un apsēdās uz vienu

celmu. Te uz reiz nabags ieraudzīja sešus vīrus nākam un viņš

jau tūliņ saprata, ka tie ir laupītāji. Nabags paslēpās krūmos,
lai viņu neredzētu. Laupītāji pienāca pie kalna un sauca: „Svētā

Silvāra, atveries!"

Kalns tūliņ atvērās un laupītāji iegāja iekšā. legājuši viņi
nolika naudu, ko bija atnesuši, un gāja atkal ārā. Izejot laupītāji
atkal sauca: „Svētā Silvara, aizveries!"

Un kalns atkal aizvērās. Kad laupītāji bija aizgājuši, tad

arī nabags piegāja pie kalna un uzsauca: „Svētā Silvara, at-

veries!"

Kalns atvērās un nabags iegāja iekšā, kur visa kalna iekšiene

bija pilna ar zelta naudu. Pa laimi nabagam bija līdz seši maisi.

Šis nu paņēma maisus, piebēra tos ar zelta naudu, uzlika mai-

sus ēzeļiem un uzsauca: „Svētā Silvara, aizveries!"

Kad kalns bija aizvēries, tad nabaga vīrs jāja uz māju. Pār-

jājis mājā, viņš gribēja savu naudu izmērīt, bet pa nelaimi, ne-
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bija sieka. Tadeļ gāja pie bagāta kaimiņa, lai aizdodot sieku uz

īsu brīdi. Bet bagātais domā: „Ko tad gan šis mērīs?"

Gribēdams to izzināt, viņš iespiež sieka dibena piķi.

Nabaga vīrs, izmērījis savu naudu, aizsūtīja sieku atpakaļ.
Bet viens naudas gabals bija pielipis pie piķa, un nu bagātais

kaimiņš tūliņ saprata, ka nauda mērīta. Bagātais vīrs steidzas

tūliņ pie sava kaimiņa un jautā: „Kur tu sadabūjii īsā laikā tik

daudz naudas?"

Nabaga kaimiņš izstāstīja visu, kā pie naudas ticis, un pa-

mācīja arī, kas jāsaka pie kalna, lai varētu tikt iekšā. Labi. Ba-

gātais vīrs salasīja visus savus maisus, iejūdza ratos zirgus un

brauca pie kalna. Vārdus, kas jāsaka, kalnu atverot, viņš jau

zināja. Kalns ari atvērās, bagātais vīrs iegāja iekšā, piegrāba
naudu pilnus maisus, cik tik bija, un jau taisījās iet ārā. Bet par

nelaimi, nebija izprasījis tos vārdus, kā lai kalns atvērtos. Nu

bija mierīgi jāgaida, kas notiks. Te viņš dzirdēja, ka kaut kas

jau nāk. Viņš visu saprata, ka tie ir laupītāji, un ka. viņam būs

jāmirst, bet ārā vairs nevar tikt. Laupītāji pienāca pie kalna un

uzsauca: „Svētā Silvara, atveries!"

Nu bagātais gan atminējās vārdu, kas jāsaka, bet bija jau

par vēlu, Laupītāji atrada bagāto vīru kalna iekšienē un tūliņ to

nokāva. Viņa piederīgie un nabaga vīrs bagāto nesagaidījuši,

gāja pie kalna to meklēt un atrada, ka tas bija sacirsts četros ga-
balos.

12. Īkšķītis.

1. A. 700. O. Preiss no 64. g. vecas L. Preises Vecgulbene.

Reiz dzīvojuši vīrs ar sievu, kam nebijis neviena bērna.

Kādā dienā viņi, par šo likstu žēlodamies, izsaukušies: kaut vi-

ņiem būtu-dēls, kaut īkšķa lielumā. Pēc gada viņiem arī patiesi

piedzimis dēls, bet bijis tik mazs kā īkšķis. Tēvs ar māti tomēr

priecājušies arī par tādu dēlu.

Reiz, kad tēvs tīrumā ecējis, māte sūtījusi viņam ar dēlu

launagu. īkšķītis aiznesis tēvam launagu un teicis: „Tēt, iecel

mani baltās ķēves ausī. Kamēr tu ēdīsi, es ecēšu."

Labi. Tēvs iecēlis arī. Te gadījies garām braukt kungam.
Tas redzējis, ka saimnieks pats sēd grāvmalā un ēd, bet zirgi
vieni paši ecē tīrumu. Kungs pieturējis zirgu un prasījis saim-

niekam: kas šim to lauku ecējot? Saimnieks atbildējis, ka dēls.

Kur tas dēls esot? „Baltās ķēves ausī," atteicis tēvs.

Kungs prasījis, lai pārdodot šim savu delu. Saimnieks ne-

gribējis to ne par kādu naudu darīt, bet dēls pats uzrāpies tē-
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vam pa kāju uz roku līdz plecam un čukstējis ausī, lai pārdodot
vien par labu naudu, gan šis zināšot, kā tikšot atpakaļ.

Labi. Tēvs pārdevis arī dēlu par pūru zelta naudas, bet

kungs paņēmis dēlu, iebāzis tabakas makā un aizbraucis.

Caur mežu braucot, īkšķītis izlīdis no maka un izlēcis no

karietes. Pašreiz lijis lietus, tādēļ īkšķītis palīdis zem bekas.

Drīz pie bekas pienākuši divi laupītāji un norunājuši, ka iešot

pie tuvākā kaimiņa zagt galu no skursteņa. Pašlaik viņi gājuši

projām, te īšķītis no bekas apakšas uzsaucis: „Ei, vīri, ņemiet
mani arī līdz!"

Šie tīri nobijušies, bet ieraudzījuši, ka kliedzējs tik mazs, ap-

mierinājušies un labprāt ņēmuši līdz, jo tik mazs labi varēšot

ielīst skurstenī, un padot šiem galu.

Labi. Gājuši ari visi trīs. īkšķītis iekāpis skursteni, metis

šiem zemē gaļu un saucis skaļā balsī: „Vai diezgan?"

Šie uzsaukuši, lai runājot klusāk, bet īkšķītis nelicies ne

zinis. Mezdams otru gabalu, viņš saucis vēl skaļāk: „Nu, vai būs

diezgan?"

Saimnieks to padzirdējis, nācis ārā bārdamies un suņus rī-

dīdams. Zagļi aizbēguši, bet īkšķītis aiz bailēm iekritis skur-

stenī un pa skursteni taisni samazgu katlā iekšā.

No rīta meitas, govim samazgas nesdamas, aiznesušas arī

īkšķīti, un Raibaļa to ar visām samazgām iedzērusi. Pusdienās,

kad meita sēdusies Raibaļu slaukt, īkšķītis govs vēderā saucis:

„Pirms pabaro, tad i čirkstini!"

Meita nobijusies un aizskrējusi stāstīt saimniecei, ka Raiba-

ļai esot velns vēderā, kas runājot. Saimniece atnākuši pati
slaukt, bet kā sākuši slaukt, tā īkšķītis atkal saucis: „Pabaro, tad

i čirkstini!"
Saimniece ari nobijusies. Neka darīt, govs jākauj nost. No-

kāvuši govi, izskatījuši visas iekšas, bet nekā neatraduši.

Te gadījies mājā ienākt kādam nabagam, kas lūdzis, lai at-

metot viņam arī kādu mazumiņu. Saimniece iedevusi nabagam

plaušas ar visu sirdi. Nabags ielicis tos savā kulītē un gājis
tencinādams projām. Necik tālu nepagājis, dzird kulītē runā-

jam: „Übadziņ, nabadziņ, kur tu mani liksi? Ja tu zemē neliksi,
tad tev labi nebūs."

Übags nobijies, noņēmis kulīti no pleca, izņēmis plaušas, ap-

skatījies un domājis: „Labi plausnīši, žēl zemē mest."

Licis atpakaļ. Tikko nabags pāris soļu pagājis, te dzird at-

kal no kulītes: „Übadziņ, nabadziņ, kur tu mani liksi? Ja tu

zemē neliksi, tad tev labi neies."

Übags noņēmis atkal tarbiņu un apskatījis plaušas. „Labi

plausnīši, žēl zemē mest," noteicis un licis atpakaļ.
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Bet tikko kustējies uz priekšu, dzird to pašu balsi kulīte.

Nabags noskaities. Metis plaušas pret akmeni un gājis tālāk.

Drīz gadījies vilkam iet gar šo akmeni. Tas bijis ļoti ba-

dains. leraudzījis plaušas, viņš tās tūliņ norijis gandrīz dzīvas.

Līdz ar plaušām norijis arī īkšķīti.

Otrā dienā vilks gājis pie ganiem aitu zagt. Tikko vilks tu-

vojies aitām, te īkšķītis viņa vēderā saucis: „Gani, gani, vilks

pie lopiem!"

Vilks trinis pakaļu pie zemes un teicis: „Klusi, pakaļa, klusi,

es tev došu gaļu ēst."

Bet tikko vilks atkal tuvojies aitām, tā īkšķītis viņa vēdera

atkal saucis: „Gani, gani, vilks pie lopiem!"
Gani to padzirdējuši, skrējuši vilkam pakal un noķēruši. Nu

gani aizvedušlš vilku uz māju un ieslodzījuši pirtī. Vilks pirtī

gudrojis, kā nu tikt laukā. Ikšķītis vina vēderā to mācījis, lai

piegriežot pakaļu pie lodzņia, šis izlīdīšot ārā un attaisīšot vil-

kam pirts durvis. Vilks paklausījis. īkšķītis pats gan izlīdis, bet

vilku atstājis iekšā.

Ikšķītis aizgājis uz māju pie tēva un mātes, un nu visi vēl

šodien dzīvojot laimīgi ar kunga naudu, ja tik neesot nomiruši.

Piezīme. Arī leišu pasakās mazais Ikšķītis palien zem bekas. P. S.

2. A. 700. H. Skujina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienai mātei un tēvam nebijis neviena bērna. Māte bijusi

par to gauži bēdīga un vienmēr nosaukusies: „Kaut man būtu

vai tik liels dēliņš, kā rokas īkšķītis!"
Reiz māte gājusi uz baznīcu un atkal bēdājusies tā paša dē-

liņa dēl. Viņai pretim nācis mazs un vecs vecītis. Vecītis padevis
labdienu un iedevis mātei lielu ķirbisu. Lai šī ķirbisu izvārot un

noēdot, tā pasacījis vecītis. Māte aiznesusi ķirbisu mājā, pārgrie-
zusi vidū pušu un sākuši mizot. Vienā pusē bijis ritīgs ķirbiss,
bet otrā pusē sēdējis mazs, mazs puisītis, un tik liels, kā īkšķītis.

Māte bijusi bezgala laimīga, ka nu šai būšot dēliņš, nu viņa to

glabājusi un mīļojusi. Bet kā par brīnumu, mazais puisītis ne-

maz lielāks neaudzis. Viņš bijis visādi gudrs un apķērīgs, bet

lielāks neaudzis un tāds pats vien palicis kā īkšķītis. Māte viņu

ar iesaukusi par īkšķīti.
Reiz tēvs tīrumā ecējis. Māte gribējusi nest tēvam uz tīru-

mu brokastis. Pieskrējis īkšķītis un sacījis: „Uzliec man spai-
nīti uz galvas, es aiznesīšu tēvam brokastis."

Māte uzlikusi Ikšķītim spainīti uz galvas un tas aizgājis uz

tīrumu svilpodams. Pa ceļu braucis ķēniņš un skatījies un brī-

nējies: spainītis iet pa zemi un viens apakšā svilpo! Kad nu
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spainītis ticis pie ecētāja, tad tas apstājies un cilvēka balss tei-

kusi; „Tēt\ es tev atnesu brokastis!"

Tēvs paņēmis spainīti un sācis ēst. Nu īkšķītis atkal sacījis:
„Tēt', es paecēšos tavā vietā!"

«Ka tu varēsi?" prasījis tevs.

„Nu, iecel mani zirgam ausī, gan jau tad būs labi!"

Tēvs iecēlis īkšķīti zirgam ausī un tas nu ecējis, ka kūpējis
vien. Ar roku viņš paķēris zirgam pie iemauktiem un pagriezis,

uz kuru pusi vajadzējis. Ķēniņš skatījies un brīnējies: ēcētāja

nav, bet zirgs iet pa tīrumu, kā pienākas. Nu ķēniņš gājis pie
tēva un prasījis, kur tad esot pats ecētājs. Tēvs atbildējis, ka tas

sēdot zirgam ausī. Nu ķēniņš brīnējies vēl vairāk: „Kā, vai tad

viņš tik mazs?"

„Nu, kā īkšķis!" atbildēja tēvs.

„Vai Dievs," sacījis ķēniņš. „Pārdod man viņu!"

„Nē, kungs, nevaru pārdot!" atbildējis tēvs.

īkšķītis sadzirdis ķēniņa runu un pačukstējis tēvam: „Pār-

dod mani par sieku naudas."

Beidzot tēvs bijis ar mieru īkšķīti pārdot un ķēniņš viņam

aizmaksājis sieku naudas. Nu ķēniņš ietinis īkšķīti šņudaukā un

iebāzis ķešā. Ķēniņš braucis tālāku un īkšķītis tam pa ķešu svil-

pojis. Ķēniņš piebraucis pie viena kroga un iesūtījis kučēru pēc
dzerama. Nu īkšķītis teicis: „Man nāk miegs."

„Nu, guli vien, guli," teicis ķēniņš.

Bet īkšķītis vis nedomājis gulēt. Viņš pieķēzījis ķēniņa
šņudauku, izlīdis no ķešas un no karītes ārā. Ikšķītis aizgājis
atpakaļ pie sava tēva.

Ķēniņš aizbraucis mājā un visiem stāstījis, kādu mazu pui-
sīti viņš nu nopircis. Visi gribējuši mazo puisīti redzēt. Ķēniņš

grūdis roku ķešā un izvilcis šņudauku. Bet tur nekā nebijis, tikai

netīrumi. No paša īkšķīša vairs ne vēsts! Nu ķēniņš gājis atpa-
kaļ pie tēva. Kā tad, īkšķītis bijis tur. Ķēniņš prasījis, lai atdod

īkšķīti. Tēvs nedevis un īkšķītis teicis, ka "viņš vairs atpakaļ ne-

iešot, jo viņu glabājot pa pieķēzītu ķešu. Ķēniņš nu sacījis, lai

pārdodot. Tēvs negribējis pārdot. Bet kad īkšķītis pačukstēja
tēvam: «Prasi otru sieku naudas!" tad tēvs ar bijis ar mieru

īkšķīti pārdot.

Ķēniņš iedevis tēvam otru sieku naudas un aiznesis īkšķīti
uz savu pili. Ķēnipš atdevis īkšķīti ķēniņienei un nu tas dzīvojis

ķēniņa pilī. Reiz īkšķītis iegājis ķēķī, uzrāpies uz poda vāka un

apsnaudies. Nākušas govu meitas govim dzērienu liet un cēlu-

šas podam vāku nost. īkšķītis iekritis podā, bet tūliņ arī meita

bijusi ar ķipi klāt un ielējusi īkšķīti ar visu dzērienu spainī un

aiznesusi uz kūti. Meita ielējusi dzērienu silē un klam, klam
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klam! govs bijuši jau sili izdzērusi un īkšķītis atjēdzies govs vē-

derā.

Nu īkšķītis traki mocījies, kamēr ticis no govs vēdera laukā.

Beidzot viņš izmocījies gan un pieķēries govij pie pakaļas. Mo-

deres nākušas govis slaukt un viena pienākuši arī pie tās govs,

pie kuras pakaļas turējies īkšķītis. Modere sākusi govi slaukt.

Piens tecējis čurkstēdams slaucenē un īkšķītis kliedzis līdz: „Cī,
čā, modermeitas govis slauc!"

Nu modere skrējusi pie ķēniņa un pastāstījusi, ka īkšķītis
esot govs vēderā. Ķēniņš licis govi nokaut un izmeklējies velti,

īkšķītis negribējis doties ķēniņam rokā un ielīdis atpakaļ govij

pakaļā. Pašlaik laidarā ienācis nabags un lūdzies, lai viņam at-

dodot govs desas. Ķēniņš atdevis nabagam desas, tas sagāzis
desas maisā un gājis projām. īkšķītis izlīdis no desas un klie-

dzis: „Nabag', svied tās desas zemē!"

Nabags apstājies un klausījies. Tuvumā neviena cilvēka ne-

bijis. Nabags gājis tālāku savu ceļu. Nu īkšķītis kliedzis atkal:

„Nabag', svied tās desas zemē! Citādi tev būs slikti!"

Nabags apstājies, izklausījies, bet desu nesviedis. Nu īkšķī-
tis kliedzis pa trešam lāgam:

„Nabag', svied tas desas zeme, savadi velns tevi grābs ciet!"

Nu nabags nosviedis desas un aizbēdzis. Bet tikko īkšķītis

gribējis spudīties no desas ārā, kā pieskrējis liels vilks un kamps,

kamps, kamps! norijis desas. Pa laimi vēl īkšķītis laikā paspējis

ieskriet desā. Nu viņš bijis vilka vēderā. īkšķītis mocījies, ka-

mēr ticis no vēdera ārā. Viņš nu pieķēries vilkam pie pakaļas

un sācis svilpot. Vilks klausījies, ko klausījies un sācis laist ļe-
kas vaļā. Vilks skrējis, ko skrējis, kamēr pārskrējies, kritis gar

zemi un bijis uz vietas beigts.
Nu Ikšķītis gājis pie tēva. Tēvs un māte bijuši ļoti laimīgi,

kad tie atkal īkšķīti redzējuši. Nu Ikšķītis teicis uz tēvu: „Tagad

tu mani vairs pārdot nepārdod."
īkšķītis nu palicis arvienu pie sava tēva un vini dzīvojuši

laimīgi.

3. A. 700. Jansonu Pāvils Dzirciemā. Jkr. V, 22, 1.

Vienam tēvam i bī's viens dēls, bet dikt mazi'š no augum' —

pirkst lielumē tik — un tāpēc viņ' iesaukuš' pa „Išķit". Kad nu

vi'š nācs vecāks, izsūtej's māt' viņ' vienreiz laukē, iznest tēvam

brokast', kas turpat netāl ars. Kamēr nu tēvs ēd's brokast',
tamēr šis aka ielīd's zirgam ausē un sa'cs švilpēt. Viens kungs

brauc's garam, dzirdej's, ka šis tur svilpē, un prasij's tam tē-

vam: kas tur tā svilpē? Tēvs atteic's, ka tas esot viņam dēls

un izsauc's viņ' no to auss ārē. Kungam vi'š dikt patic's un
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vi'š gribej's, lai tas tēvs viņam pārdod un prasej's: cik vi s grib

pa viņ'? Tēvs atteiic's: lai viņ' apberot viscaur a naud', tad viņ'
atdošot. Kungs tā darej's un tēvs atdev's Išķit'a, lai ved pro-

jām. Kungs nu nosēdinaj's Iškit uz buk', lai brauc līdz. Bet šis

braucot nogāzies un apkrit's apakš vien pēk krūmos. Tur i

ganej'š gov's turpat un vien' gov' viņ' ieēd's. Vakarē nu gan'

pādzin's gov's mājē, laidarē, un meit's iegājuš' slaukt; bet līdz

ko tas vien meit' iesāc's to gov' slaukt, ku tas īšķits, tad šis

sauc's ļgovamļ tai vēderē: „Sļūku, šļūku, moder meit', ko tu

slauc man pien'!"
Meits sabijušies, skrējuš' uz istab' un teikuš', ka tas gov'

ī traks. Tad nu nokavuš' to gov' un izmetuš' iekš's ārē uz

lauk'. Viens nabags gāj's pa cel', ieraudzēj's des's, domej's: tie

jau man geld, un iebāz's kulē. Bet īšķits sauc's iekšē: „Übags,

nabags, ku tu man nes's?"

Nabagam palic's bail; tas nosvied's des's zemē un muc's

projām. Pēc kād' laik' nāc's vilks, ieraudzēj's des's, pakampis
un āprij's avis' Ekit'. Pa kād' laik' gāj's vilks ķert ait's. īšķits
to redzej's pie otr' gal' un līdz ko vilks skrēj's aitās, tas sauc's:

„Gan', gan', vilks aitās!"

Bet vilks sit's pakal' gar pried' un teic's: „Kluss, kluss! būs

man, būs tov, būs tov, būs man!"

Lai vilks iet, ku iedams, Iškits tik bļauj viņam vēderē, tā,
ka nemaz nav vai's dabūt ēst un beigās nosprādz's. Tad nu Iš-

kits pārgāj's i' mājē pie tēv — tēvam bī's pulk' naud' un dēls —

viņ' dzīveiš' laiimig'.

4. A. 700. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

Plāņu pag.

Tēvam bīš vienc vieuīgs dēls un tas bīš tik lielc kā līkstis

un tāpē ar šo iesaukuši par īkstīti. Ikstīts visādi bīš gudrs, bet

tik augumā vie nebīš lāga izdevies. Reiz īkstīts ganīš tēva ai-

tas. Garēm braucis pats kēnīc un brīnējies: tik mazs ganīc un

nogana tik lielu aitu pulku! Kēnīc vēlēš kučēram, lei pieturot

zirgus, un prasīš Ikstīsam, kā dēls šis esot. Ikstīts izstāstīs. Nu

kēnīc vēlēš kučēram, lei braucot pie īkstīša tēva. Kēnīc no-

dcmāš pats pie sevis, ka tas Ikstīts šim jānopirk. Bet tēvs ne

par ko ar negribēš īkstīša pārdot, un šie abi ilgi diņģēšies. Bet

Ikstīts pačukstēš tēvam klusinām: „Pārdo mani, gan es atbēgšu

apakal, tik prasi labi dau naudas."

Nu tēvs ar pieļāvies un pārdevis īkstīti ķēnīnam par trīs

sieki naudas_. Kēnīc nu ņēmis īkstīti pie sevis un vedis uz pili.

Bet tiklīdz īkstīti palaiduši ķēnīna pilī vaļā, tā šis tūlī meklēš

tik, kur dūris, un kā var tik akai pie tēva tikt prom. īkšķītis iz-
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lavījies ar no pils laukā un bēdzis uz māju. Šis bēdzis, bēdzis un

gadījies taisni bēgt gar ķēnīna lopim. Ganam bīš liec sunc līdza,

šis pamanīš īkstīti un drāzies virsū. Ikstīts nu vais nezināš, kur

sprukt, un pabēdzis apukš vienas sēnes. Sunc gan šim paskrēš

garēm, bet tūlī nākusi viena govs un šī, kā ķērusi sēni, tā ar

visu īkstīti cie un Ikstīts tik atjēdzies, ka jau bīš govs vēdarā

iekšā. īkstītis ilgi murījies, kamē ticis no govs vēdara laukā,

pieķēries pie astes un sācis svilpēt. Govs satrūkusies un sākusi

bizot. Drīz vie nākuši ķēnīna sulaini un meklēši īkstīti. Bet

Ikstīts vē svilpēs un sulaiņi nopratuši, ka Ikstīts govs vēdarā vie

būs iekšā. Šie nu stāstīsi, ka tā un tā esot. Ķēnīc tūlī licis

kaut govi no un meklēt īkstīti rokā. Bet Ikstīts nu akai noslēpies

un ka sulaiņi nokāvuši govi un izmeklēši, ta nekur šā neatraduši,

un tā ar palicies. Pašreiz garēm gāš vienc nabags un šis lūdzies,

lei atdodot šim govs desas. Ķēnīc atdevis ar. Nabags sagāzis
desas maisā un gāš prom. Bet Ikstīts akai izlīdis no desām un

sācis svilpēt. Nabags klausījies, ko klausījies, un pēdīgi nosvie-

dis maisu un pats bēdzis prom. Bet tikko nabags nosviedis desas

zemē, ka vilks ar klā un norijis desas ar visu īkstīti. Nu Ikstīts

bīš vilka vēdarā. Šis ilgi murījies, kamēr ticis no vilka vēdara

laukā, un pieķēries vilkam pie astes. Ikstīts akai sācis svilpēt,

vilks sabijies un sācis neganti skriet. Jo ātrāki vilks skrēš, jo

stiprāki Ikstīts švilpēš. Vilks tikmē skrēš, kamē pārskrējies un

nosprādzis.
Nu Ikstīts līdis ara un gaš uz maju. Šis pēdīgi ticis gluži

laimīgi mājā. Tēvs bīš priecīgs un nu vini visi dzīvāši laimīgi.

5. A. 700. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 55. gadi vecas

K. Ciru 1c s 3ļmi 11 en ē.

Tēvam bīš vienc pats dēlīc, tik mazs kā īkstis, un lielāks

nemaz ar neaudzis un tāpē šo iesaukāši par īkstīti. Ikstīts vi-

sādi bīš varēn gudrs, tikpat kā lielais cilvēks.

Reiz tēvs tīrumā aris un māte aizstellēsi īkstīti uz tīrumu,

lei aiznesot tēvam ēst. Ikstīts aiznesis arī un kamē tēvs ēdis,

tikmē Ikstīts ierausies zirgam ausī un aris un išvMpēš. Pašreiz

garēm braucis kēnīc un šis nu brīnējies, ka zirgs vienc pats
iet pa vagu un vienc švilpē. Kēnīc nu gāš tēvam klā un prasīs,

kas tas šim tāds par arāju esot un kas tik varēn švilpējot. Nu

tēvs sacīš kēnīnam, ka tas jau esot šā dēls, tik liec kā ritīga

cilvēka īkstis, šis nu sēdot zirgam ausī, arot un švilpējot. Kēnīc

prasīs tēvam, lei tak šim ar parādot, kāds tas mazais vīrīc esot

Nu tēvs dagāš un izcēlis īkstīti zirgam no auss un rādīs ķenīnam.
Kēnīnam Ikstīts varēn iepaticies un šis prasīs tēvam, cik

šis gribot, un vai gribot šim īkstīti pārdot. Ne, tēvs negribēs
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no iesākuma pārdot, bet ķēnīc pēdīgi sasolīs tēvam veselu lē-

rumu naudas, un tēvs nu pārdevis ķēnīnam īkstīti un ķēnīc šo

tūlītās aizvedis uz savu pili.

Ikstīts dzīvāš ķēnīna pilī un šim gāš labi. Ķēnīnam bīš sāls

bedres un tur akai nāburgos dzīvāši tādi Zivu ielejas ļaudis un

šiem akai sāls nebīš nemaz ar. Nu Zivu ielejas ļaudis nākuši

uz ķēnīna sāls bedrēm sāli zagt. Reiz nu Ikstīts sacīš, ka šis

iešot sāls zagļus vaktēt. Labi, ķēnīc bīš ar mieru un atlaidis

ar īkstīti, lei vaktējot. īkstītis nu ielīdis sāls bedrēs un vaktēš.

Vaktēš, ko vaktēš, kamē pēdīgi pats apsnaudies, un ka sanā-

kuši zagli, ta pa tumsu šie sagrābāši īkstīti ar un ar visu sāli

aiznesuši uz Zivu ieleju. Rītīnā īkstītis pamodies sāls kaudzē

un Zivu ielejā. Nu, nekā. Ikstīts nu dzīvāš pie Zivu ielejas ļau-
dīm un šim tur ar gāš labi, jo visi pret īkstīti bīši labi un nevienc

smi pāri ar nedarīš.

Bet Zivu ielejas ļaudis tāpatās arvien vē gāši uz ķēnīna pili
sāls zagt un tas Ikstīšam nebīš pa prātam. Viņč nu vienu dienu

aizgāš no Zivu ielejas pie citiem laudim un stāstīš, kādi šie tur

Zivu ielejā esot zagļi. Nu tie ļaudis nosprieduši, ka tie Zivu ie-

lejas ļaudis esot jāpārmācot, un sākuši šos no augšas applūdināt

ar ūdeni. Zivu ielejas ļaudim nu bīš lielas nedienas, jo šie no

plūdiem vais nekur nevarēši dēties. Bet ka šos vais no augšas

neplūdināši, ta Zivu ielejas ļaudis akai sākuši zagt sāli. Nu
īkstīts nodomāš, ka jāietot un jāmācot Zivu ielejas ļaudis uz labu.

Viņč nu paņēmis bībeli ar zelta burtim un gāš uz Zivu ielejas

laudim un gribēš šos mācīt. Bet kā sis aizgāš Zivu ielejā, tā šo

ļaudis saķēruši un nosprieduši, ka īkstīti jāupurējot Ledus die-

vam, jo viņč Zivu ielejai esot lielu postu darīš.

Nu tā ar Zivu ielejas ļaudis izdarīši: uzlikuši īkstīti uz ledus

gabala, lei nu šis peldot lejā. Ikstīts braucis uz ledus gabala lejā
un kā pa laimi izglābies un izķepurojies malā.

Nu īkstits nospriedis, ka jāietot uz tēva māju. Gāš, gāš un

pēdīgi pi/ekusis. Ceļmalā gadīsies vesala čupa sapļautu zāļu un

Ikstīts ielicies zālēs un apgulies. Tikmē nu īkstīts gulēš, kamē

nākušas govis no ganim mājā un ka viena govs grābusi zāles,
tā norijusi īkstīti ar līdz. Nu īkstīts tik vēta atjēdzies, ka jau
bīš govs vēdarā. Nu šis ķepurojies, kamē izķepurojies no govs

vēdara laukā un pieķēries pie šķiņķa. Ka nu nākuši saimnīca

govis slaukt, ta īkstīts pillā galvā švilpēš. Saimnīca pārbīsies,
ka govs švilpējot, un skrēsi kliegdama pie saimnieka un stā-

stīsi, ka govs esot noburta, švilpējot kā ritīgs cilvēks, nu govs

jākaunot no. Saimnieks licis nokaut govi un ka desas bīš iz-

gāztas laukā, ta saimnieks sacīš, lei desas rokot no. Bet paš-
reiz vienc nabags gāš garēm un tas sācis lūgties, lei atdodot
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šim desas. Saimnieks atdevis nabagam desas, nabags sagāzis
desas maisā un gāš prom. Ka nu nabags pagājies tādu gaba-

liņu, ta Ikstīts izlīdis no desas un akai švilpēš pēc negudra. Na-

bags klausījies, ko klausījies — pēdīgi metisi desas zemē un

aizbēdzis.

Kā nu īkstīts jau gribēš ķepuroties no desām laukā, tā da-

skrēš vilks un norijis desas ar visu īkstīti. Nu īkstīts bīš vilka

vēdarā. Šis nu akai ķepurojies, kamē ticis no vilka vēdara laukā

un pieķēries vilkam pie astes. Kā nu vilks gāš uz medībām, tā

Ikstīts kliedzis: „Gani, gani, sargaities, vilks ies pie lopiem!"
Nu vilkam bīš tīrās nedienas. Kā vie šis gribēš ko medīt,

tā Ikstīts visu izjaucis un vilkam tīri dūša jau bīši galā. Vilks

nu sācis lūgties, lei ejot no šā prom. Nu īkstīts sacīš tā, lei viss

vilku bars skrienot uz šā tēva pirti. Ka izkurināšot pirti un

krietni nopēršoties, ta šis tikšot no vilka vēdara laukā. Nu vilks

bīš laimīgs un viss vilku bars drāzies uz īkstīša tēva pirti. Nu

īkstīts licis, lei vilki visi lecot pa logu pirtī iekšā. Vilki salēkuši

pa logu pirtī un ka tas vilks lēcis, kami Ikstīts bīš vēdarā, ta

Ikstīts izšmudījies vilkam no vēdara laukā un gar palodzi nolē-

cis zemē, aizskrēš pie tēva un sacīš: „Ej nu, tēt', uz pirti. Pirts

pillā aunu!"

Tēvs nu aizskrēš uz pirti un skatās: pirts pillā vilku. Nu

tēvs ņēmis mietu un tik svētēš vilkus no un visiem ādas par
kārti.

Piezīme 1. Šo pasaku teicēja K. Cīrule atcerējās no savas mātes,
kas mirusi apm. priekš 25 gadi un bijusi tad 70 gadi veca. Teicējas māte

arī tāpat stāstījusi, ka īkstīti ziedojuši Ledus dievam. Pasaku esmu uzrak

stījis 27. februārī 1927. g. Viņa nav sagrozīta, labota, vai arī pārtaisīta, bet

gan uzrakstīta pilnīgi nesabojāta. — A. Ziemelis.
Piezīme. Epizode par Zivju ieleju, Leous dievu un sāls zagšanu ir cē-

lusies no „Skolas- maizes" I (pirmais izd. 1867. g.), kur teika ir ievietota

38. numurā ar virsrakstu: «Misionārs". Dievs vecās un īstās tautas tradīcijās

ir tikai īpašvārds, ko arī jau A. Lerchis-Puškaitis gluži pareizi ir novērojis
(skat. VII, I, levads). P. S.

6. A. 700. No J. Lautenbacha krājuma.

Kādam saimniekam bijis tik liels dēls kā īkšķis. Tas izgājis

pie tēva uz lauka, kur tas ecējis. Kamēr tēvs ēdis, tamēr dēls

iekāpis zirga ausī un par tēvu ecējis. Kāds kungs braucis ga-

rām, redzējis zirgus vienus ejam un dzirdējis svilpojam; tas pra-

sījis saimniekam, kā tas notiekot. Saimnieks teicis, ka vina dēls,

zirga ausī sēdēdams, ecējot. Kungs gribēja tādu zēnu līdz jemt,
bet saimnieks vinu nedeva. Tas esot viņa bērns, lai gan tik

mazs. Bet kad kungs deva saimniekam puspūru naudas, tad tas

beidzot aizdeva taču dēlu projām. Kungs uzcēla to uz buka un
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brauca uz mājām. Bet īkšķītis izkrita pa kādu caurumu no ra-

tiem ārā. Kad lietus lija, viņš pagāja apakš kādas sēnes. Kunga

govis turpat ganījās un viena ieēda īkšķīti ar visu sēni.

Kad meita vakarā, šo govi slaukdama dziedāja: „Rīrū, gov-

sniņ, rīrū, rīrū!" tad īkšķītis govs vēderā sauca: „Rīrū, kaķu

mauka, rīrūrī!"

Meita teica moderei, ka govs vēderā runājot. Kad modere

gāja slaukt — tāpat. Modere teica kungam. Kad kungs piegāja

pie govs — tāpat. Kungs lika govi nokaut un tās iekšas izgāst
ārā. Kāds nabags uzcēla tās desas un nesa projām. Bet īkšķītis

viņam sauca: „Übags, nabags, kur tu mani nesīsi? — Übags,

nabags, kur tu mani nesīsi?"

Nabags nosvieda tās desas tad ceļmalē. Vilks pienāca un

apēda tās desas. Tad vilks gribēja iet lopos, bet līdz viņš tiem

tuvojas, tad īkšķītis vilkam no pakaļas sauca: „Gani, gani, vilks

lopos!"
Gan vilks grūda pakaļu pie viena koka, pie otra, teikdams:

„Kuš, kuš, pakaliņa, būs man, būs tev."

Bet tas nekā nelīdzēja. Kad tā vilks nevarēja vairs nevienu

lopu dabūt, tad tas nosprāga un īkšķītis iztapa tā no vilka ārā un

aizgāja pie tēva atpakaļ.

Piezīme. Līdzīgu variantu tiku arī Raunā dzirdējis līdz ar izsau-

kumu: „Übags, nabags, kur tu mani nesīsi." P. S.

7. A. 700. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka „Sbornik
M

160, 103.

Reiz dzīvoja viens tēvs, kam bija dēls, ne lielāks par pirkstu.

Tēvs sūta viņu reiz uz tīrumu ecēt. Viņš arī paņem zirgus,
ecēšas un iet tīrumā ecēt. Viņš ielīda zirga ausī un svilpoja.
Gar to tīrumu brauc viens kungs un dzird, ka kas svilpo; zirgi
iet gluži kārtīgi, bet ecētāja nekur neredz. Kas tas par brīnumu?

Viņš iebrauc pie mājas saimnieka, izprasa un dabū zināt, ka

saimniekam ir tāds ļoti mazs dēls. Kungs saka saimniekam:

„Pārdod man to dēlu!"

Tēvs atbild: „Labi,_ vari ņemt."

Kungs iesēdina šo īkšķīti savā karietē un brauc projām, bet

šis drīz vien izbēga no kunga karītes. Bēg, bēg — sāk līt stiprs
lietus. Mazais bēglis nezina, kur dēties; pēdīgi paslēpjas apakš

vienas, vecas bekas. Kāda govs, kas tur bija ganos, piegāja pie
bekas un apēda to ar visu īkšķīti. Govi pārdzen mājā, lopu
meita iet un grib to slaukt, bet Ikšķītis uzsauc no govs vēdera:

„Meita, neslauc šo govi: viņa ir ragana!"
Neko darīt, govs bija jānokauj. Ta nu nokauj to govi un

atdod vienai nabadzei desas, lai aiznesot kaut kur uz krūmiem.
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Nabadze nes desas krūmos, bet īkšķītis kliedz no desām: „Naba-

dze, nabadze, kur mani nesīsi!"

Pēdīgi viens vilks apēda govs desas ar visu īkšķīti. Kā nu

vilks grib tuvoties kādiem lopiem, tā īkšķītis kliedz no vilka vē-

dera: „Gans, gans, vilks nāk virsū!"

Vilks nevar saprast, kas tur kliedz, un domā, ka paša pakaļa

runā. Lielās dusmās viņš sāk sist pakaļu pret koku, saukdams:

„Klusu, pakala, dabūsi gaļas!"

8. A. 700. E. Abole Vijciemā. A. Bērzkalnes krājumā.

Vienam tēvam bija ļoti mazs dēliņš, kuru sauca par īkšķīti.
Tēvs aizgāja uz tīrumu ecēt, īkšķītis aiznesa tēvam ēst. Kamēr

tēvs ēda, īkšķītis iekāpa zirgam ausī un svilpoja.

Garām brauc lieli kungi un prasa tēvam, kur viņš tādu

zirgu ņēmis, kas mākot svilpot. Tēvs izstāsta, ka viņam esot

tāds dēliņš, kā īkstītis, un viņš esot iekāpis zirgam ausī un svil-

pojot. Lai atdodot viņam. Tēvs bijis ar mieru un atdevis īkšķīti
lieliem kungiem.

Liels kungs iebāzis īkšķīti kabatā. Bijis jābrauc par ganī-

bām, īkšķītis izkāpis no kabatas un palīdis apakš bekas. Pēc

pusdienas gani izdzinuši govis un viena govs apēdusi īkšķīti ar

visu beku.

Vakarā modere gājusi govi slaukt un nevar saprast — govs
vēdērā sauc: „Kaunies, kaunies, ko tu mani slauc!"

Meita aiziet uz māju un prasa, ko gans govij padarījis.
Gans nezin nekā. Govi nokauj un desas izmet zemē.

Nāk übags, paņem desas un nes projām, bet īkšķītis sauc de-

sās: „Übag, nabag, kur tu mani nesīsi?"

Übags izbīstas un nomet desas zemē. Nāk vilks un apēd tās,

bet Ikšķītis tā rūc pa vēderu, ka vilks tīri nobijies. Viņš dauza

dibenu pie priedes, kamēr nobeidzas.

Nu Ikšķītis izlien vilkam no vēdera, aiziet uz upi nomazgāties
un priecīgs atgriežas tēva mājā atpakaļ. Ta viņš vēl šodien

dzīvo, ja nav miris.

9. A. 700. J. A. Jansons Kurzemē.

Reiz dzīvoja divi vecīši un viņiem nebija neviens bērns.

Reiz viņi runāja un bēdājās, kaut jel viņiem būtu tāds dēls kā

īkšķītis. Te ienāca mazs, mazs puisītis, tik mazs kā mazais īk-

šķītis, un teica, ka esot viņu dēls, lai tik nu dodot darbu. Tēvs

gāja no rīta art,_lkšķītis ar' gāja līdz, iesēdās zirga ausī un svil-

poja. Brauc garām kungs un grib zināt, kas tur svilpo. Tēvs pa-

stāsta, ka tas Ikšķītis. Kungs sasola lielu naudu, lai tēvs īkšķīti
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šim pārdod. īkšķītis arī pierunā tēvu, lai tik saņem naudu. Kungs

nu laimīgs, iesēdina īkšķīti ratos un brauc uz māju. Aizbrauc

mājā — īkšķīša ne jutin nejūt! īkšķītis bija mežā izlēcis no ratiem,
paslēpies zem lielas bekas un aizmidzis. Rītā tai mežā ganās
muižas govis un viena govs apēd lielo beku ar visu īkšķīti.
Nu, ko nu? Nu īkšķītis ir govs vēderā. Pusdienā meitas nāk

govis slaukt, bet īkšķītis govs vēderā runā: „Šlīku, šļāku, ko tu

mani slauc?"

Meita izbīstas, iet stāstīt moderei, ka govs runā. Modere

netic, nāk pati govi slaukt, bet īkšķītis atkal: „Šlīku, šlāku, mo-

dere, netic meitām, nāk mani slaukt!"

Modere nu pastāsta kungam un tas liek govi nokaut, bet

desas izmet ārā. let garām übags un iebāž desas savā kulītē.

Bet īkšķītis sauc atkal: „Übags, nabags, kur tu mani nes?"

Übags izbijās, nosvieda desas zemē. Gāja garām vilks,

ieraudzīja desas un aprija ar visu īkšķīti, vakarā vilks gāja jē-
rus zagt, bet īkšķītis sāka kliegt: „Vilks aitās, vilks aitās!"

Gan vilks labināja: „Kuš, pagaidi, dabūsi jērgalu!" bet Ikšķī-
tis izlīda no vilka vēdera un pārgāja pie vecākiem, kur dzīvo

vēl šodien, ja nav nomiris.

10. A. 700. Juris Kasparovics no 75. g. veca Landzberga

Skrundas S t a 1 m a ņ o s.

Vienam zemniekam bijis viens pats dēls Ansītis, kas bijis
tik liels kā laba vīra īkšķis. Reiz tēvs licis dēlam ecēt. Ansītis

-iesēdies zirga ausī, ecējis un svilpojis. Ecējamais tīrums atra-

dies ceļa malā. Pa ceļu braucis kāds kungs un izdzirdis Ansīti

svilpojam, bet nevarējis to nekur ieraudzīt, jo redzējis tikai zir-

gus un ecēšas. Kungs licis kučierim pieturēt un gājis meklēt

ecētāju. Kungs piegājis pie ecēšām, bet tomēr nekur neredzējis

ecētāju, tikai dzirdējis to svilpojam. Kungs uzsaucis, tad Ansītis

atsaucies no zirga auss. Kungs izcēlis Ansīti no zirga auss, ielicis

ratu pakaļā un braucis tālāk. Kungs bijis loti priecīgs par mazo

vīreli un sarunājies ar kučieri par viņu. Tā runādamies, kungs

nav paskatījies, ko Ansītis dara ratu pakaļā. Ansītis izkāpis no

ratiem un gājis uz mājām. Piepēši uznācis lietus. Ansītis palīdis

zem kādas sēnes, kamēr lietus pāriet. Pa to laiku nākušas

muižas govis ganīdamās, un kāda govs apēdusi sēni ar visu

Ansīti.

Pusdienā gans pārdzen govis mājās. Meitas iet slaukt govis.
Viena meita sāk rietināt to govi, kam Ansītis vēderā, un saka:

„Rīrū, rīrū, rīrū!" Ansītis atkal vēderā atbild: „Rīrū, meita

mauka, rīrū!"
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Meita izbijusies iet pie moderes un saka, ka govij velns vē-

derā. Modere nu nāk pati slaukt to govi. Tiklīdz modere sāk

slaukt govi, Ansītis vēderā saka: „Rīrū, rīrū, modere mauka,
rīrū!"

Modere saka, ka govs slima un vajag viņu kaut nost. Tad

atnākuši vīri un nokāvuši govi. Kamēr vīri dīrājuši govij adu,

ienācis kāds nabags. Nabags lūdzies dāvanas. Kad govs bijusi

uzšķērsta, kungs atvēlējis nabagam iedot govs plaušas. Plaušās

bijis paslēpies Ansītis, ko kungs nav nemaz zinājis. Nabags ieli-

cis plaušas kulē un gājis tālāk. Tikko nabags pagājis kādu ga-

balu un sasniedzis mežmalu, tā plauši kulē sāk runāt: „Übags,

nabags, kur tu mani timbāsi?"

Nabags sabīstas un izsviež plaušas no kules un iet prom.

Tikko nabags aizgājis, skrien vilks un apēd plaušas ar visu An-

sīti. Vilkam ar govs plaušām vien nepieticis, viņš gribējis ganos

nokost kādu jēru. Tiklīdz vilks skrien aitu pulkā, tā Ansītis vilka

vēderā kliedz: „E, ļaudis, vilks aitās!"

Vilks atkal klusina Ansīti sacīdams: „Klusu, pakala, bus tev,

būs man!"

Bet Ansītis neklausās vilka un kliedz vēl stiprāki. Tad sa-

skrējuši ļaudis un situši vilku. Vilkam no stipriem sitieniem sa-

bojājies vēders un vilkam sācis iet cauri. Tā nu reiz Ansītis iz-

kļuvis no vilka vēdera, nomazgājies un gājis atkal pie tēva.

11. A. 700. Skolnieks J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz vienam tēvam un mātei nebijis neviena bērna. Kādu

dienu, kad māte cepusi tēvam galu, kas uz lauka aris, vina dzir-

dējusi, ka kāds ķēķa otrā galā saucis: „Mamma! mamma! mana

mīlā mamma!"

Mātei panna ar visu gaļu izkritusi no rokas, vina skrējusi

skatīt, kas tur sauc, un redzējusi tādu puišelīti, kas atslēgas
caurumā var ielīst. Nu māte nākusi ar dēlu, salasījusi gaļu un

salikusi ķocī sacīdama: „Tagad es nesīšu tēvam ēst."

Puišelītis lūdzies, lai donot viņam nest, bet mate teikusi: „Tu

jau esi maziņš, tu jau nevari panest."
Tad īkšķītis teicis: „Dod man pamēģināt."
Māte iedevusi arī. īkšķītis nesis ķoci tēvam, bet ceļā gadī-

jusies vaga. Nu īkšķītis nezinājis, kā tikt pāri. Pēc lielām mo-

kām pārgājis arī. Tāļāk priekšā bijis grāvis. īkšķītis domājis,
kā lai tiek pāri. Saucis tēvu: „Tēte, nāc palīdzi man tikt pāri
grāvim."

Bet_ tevs nikni atteicis: „Tu, ragana, vecene, nevari par

grāvi pārvākties!"
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īkšķītis vēl vairāk saucis. Tēvs gājis skatīt, kas tur ir, un

atradis puišeiīti. Nu žēli teicis: „Mans mīļais dēls, es jau nezi-

nāju, ka tu tas esi."

Tēvs ēdis pusdienu. Pa to laiku īkšķītis lūdzis tēvu, lai at-

jaunot viņam art. Tēvs sacījis: „Tu jau esi maziņš, tu jau
nevari."

Tad īkšķītis teicis: „Dod man pamēģināt!"
īkšķītis uzsēdis uz arkla un aris. Pa to laiku garām brau-

kuši kungi un jautājuši vīram: „Kas tev ar?"

„Mans dels," virs atbildējis.

„Vai tad viņš tik maziņš, ka viņu nevar redzēt?" Kungi vai-

cājuši un prasījuši, lai pārdonot viņiem dēlu. Vīrs negribējis pār-

dot, jo īkšķītis viņam esot labs dēls. īkšķītis, to noklausījies,
ielēcis tēvam ausī un teicis, lai pārdonot viņu. Nu tēvs teicis

kungiem, ka viņš pārdonot dēlu. Kungi tūlīt iedevuši maisu, lai

tur dēlu iebāžot, bet īkšķītis ātri salasījis zirga mēslus un iede-

vis tos tēvam. Tēvs iedevis maisu kungiem, un kungi aizbrau-

kuši. Par zirga mēsliem tēvs dabūjis daudz naudas.

Kungi pārbraukuši mājās un uzklājuši uz galda zīda drānu.

Tur gribējuši likt īkšķīti, bet izbiruši zirga mēsli. Pats kungs tā

sadusmojies, ka tūlītī licis atvest īkšķīša tēvu. Pavēlējis to sa-

slēgt dzelzs ķēdēs un ielicis cietumā.

Šai laikā mājiniekiem bijis jāsaved kungam daudz baļķu.
Nu īkšķītis sameklējas vēl citus vedējus un braucis uz mežu.

īkšķītis kokus sagriezis ar nazi, uzcēlis ari uz ratiem un nu visi

noveduši baļķus kungam. Pēc tam īkšķītis pa atslēgas caurumu

ielīdis cietumā pie tēva. lenācis kungs nopratināt tēvu. īkšķītis
atradis tēva svārku kabatā adāmo adatu, izlīdis no tēva kaba-

tas un uzlēcis kungam uz galvas. Ikšķītis iedūris adatas galiņu

kungam galvā un atkal izrāvis. Kungs pakasījis galvu. Nu īkšķī-

tis. iedūris līdz pusei un izrāvis. Kungs jau ieblāvies. Tagad

īkšķītis iedūris visu adatu, tad izrāvis un ielecis tēva kabatā.

Kungs sadusmojies un licis vīru aizdzīt. Vīrs aizgājis un ar savu

dēlu dzīvo laimīgi.

12 A. 700. Skolnieks M. Kaupelis no M. Ka upe les Nīcā.

K. Lielozolakr.

Vienam vīram nebijis neviena dēla, tad viņš iepirdis krāsnī

un iznācis tāds dēliņš kā īkšķītis. Kad tēvs gājis art, tad īkšķītis
ielīdis zirga ausī un dzinis zirgu. Kamēr tēvs apsēdies un pī-

pājis, tikmēr īkšķītis aris. Pašlaik braukuši garām kungi un

prasījuši: „Kas tev to zirgu dzen?"

Virs atbild: „Mans dels."
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Tad kungi prasījuši, lai viņš pārdod to dēlu viņiem, un vīrs

pārdevis arī. Kungi paņēmuši īkšķīti, ieliek zelta bundulā, brauc

tālāk un piebrauc pie viena meža. Viņi nu grib paskatīties, ko

īkšķītis dara. Kā ataisījuši bunduļa vāka, tā īkšķītis izskrējis

no bunduļa un ieskrējis mežā zem vienas sēnes. Tur gani ganīja

govis un viena govs bija apēdusi sēni ar visu īkšķīti. Vakarā

gani pārdzen govis mājā, un meitas nāk slaukt. Rietinādamas

govis, meitas dziedāja: „Riet, riet gotiņa!"

Bet govs vēdera atkal kaut kas dzied: „Riet, riet, meitiņa!"
Meita gāja iekšā pie saimnieka un stāsta, kas tai govij noti-

cis, ka tās vēderā kas runā. Tad viņi nokāvuši govi, gāju pa-

turējuši, bet desas atdevuši nabagam. Nabags ieliek desas kulē

un iet pa ceļu tālāk. Ejot viņš dzird, ka kulē kas dzied: „Üba-

dziņ, nabadziņ, kur tu mani nes? Nes kur nesdams, neatstāj
ceļā!"

Nabags izdzirdis, ka kulē kas dzied, sabīstas un izsviež de-

sas laukā, lai pūst. Nu atskrējis vilks un apēdis govs desas.

Kad nu vilks gājis uz lopiem, tad īkšķītis izšauj savu galvu
laukā un sauc: „Gani, gani, vilks aitās!"

N

Vilks uzsauc: „Klusi pakaļa, tev būs puse, man būs puse!"

Piezīme. Tādu pašu pasaku uzrakstījis V. Barkovskis Latgalē. P. S.

13. A. 700. R. Rullis no A. Rullēs Ciecc r ē.

Reiz dzīvojis vecs vīrs un sieva. Viņiem nebijis neviena

dēla. Reiz, kad vīrs uz lauka strādājis, sieva vārījusi biezputru

un bēdājusies: „Kaut jel būtu man kāds bērns."

Līdz ko sieva izteikusi šos vārdus, ka atskanējis balss.

Sieva izbrīnējusies jautā: „Kas te runā?"

„Tavs dēls," atbild atkal.

Sieva jautā: „Kur tu esi?""

„Grāpī."
Patiesi. Kad sieva ņēma biezputru ārā no grāpja, viņa tur

atrada mazu bērnu īkšķa lielumā. Viņa īkšķītim jautājusi: „Kā
tu varēsi manam vīram aiznest ēst?"

Bet viņš atbildējis: „Gan jau varēšu," un nesis projām.

Aiznesis, viņš jautā tēvam, lai laiž paecēt Tēvs gan negri-

bējis laist, bet kad viņš apsolās, ka varēs paecēt, tad laiž arī.

īkšķītis ietupjas zirgam ausī un ecē. Bet garām brauc lielskungs,

viņš brīnās, kā zirgs vienspats tā var iet. Tādēļ tūliņ klāt pie
vecā vīra un nu prasa, lai pārdodot viņam zirgu, ka tas tik labi

viens pats iet. Bet vīrs atbildēja: „Tur jau ir mans dēls."

„Kur tad viņš ir?"

„Zirgam ausī."
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Nu lai tad pārdod viņam dēlu. Dēlu virs gan negrib pārdot,
bet kad sola daudz naudas un arī tad vēl negrib pārdot, tad

īkšķītis pasaka klusu tēvam: „Pārdod, pārdod."
Tā arī tēvs pārdevis viņu par lielu maksu. Kungs uzsēdinā-

jis īkšķīti blakus kučierim uz bukas un braucis uz mājām. Bet

ceļā īkšķītis sacījis uz kungu: „Es gribu_mīzt."
Kungs laidis arī, lai iet krūmos, bet īkšķītis palīdis zem sē-

nītes un nenācis vairs atpakaļ. Kungs izgaidījies, izgaidījies, bet

velti — braucis tukšā mājās.

Bet pēc kāda laika īkšķīti ar visu sēni apēdusi govs. Vakarā,

kad lopi pārdzīti mājās, meita slaukusi viņu un sacījusi: „Rieti,

rieti, gosniņa."
Bet īkšķītis vēdera rupja balsi arī sacījis: „Rieti, rieti, go-

sniņa."
Meita sabaidījusies skrej saimniekam stāstīt, ka govs jā-

nokauj, jo vina lamājoties. Saimnieks arī viņu nokāvis, bet zar-

nas atdevis nabagam. Šis ielicis viņas kulē un nesis uz māju,
bet Ikšķītis sāk atkal runāt: „Übag, übag, kur tu mani nesīsi?"

Nabags sabaidās un met savu kuli ar visām zarnām grāvī.

Nu Ikšķītis izlien no zarnām un kules ārā un pārnāk atpakaļ

mājās.
Tēvam nu ir nauda un arī dēls.

14. A. 700. Skolnieks A. Ritens Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bijis tik mazs dēls kā mazais pirkstiņš. Reiz
māte izcepusi maizi un devusi dēlam, lai aiznes to brokastī tē-

vam, kas strādājis laukā aiz kāda liela grāvja. Bet mazs būdams,

viņš nevarēja tikt grāvim pāri. Viņš domājis, ko lai nu dara,

un te viņam ienāca prātā izgriest maizes garozai vidu, iesē-

sties iekšā un braukt grāvim pāri. Tā arī viņš izdarījis, aizgājis

pie tēva un sacījis, lai ēdot brokasti, „tikmēr es paaršu."

Tēvs gan brīnījies, kā šis aršot, bet tomēr atjāvis. Viņš ie-

līdis zirga ausī aris un svilpojis. Garām braukuši kungi, uzsau-

kuši vīram, kas viņam tur ar un tā svilpo. Tēvs atteicis, ka viņa
dēls arot. Tad kungi prasījuši: „Kur tad tas dēls ir?"

Tevs atbildējis: „Zirga ausī."

Tad tēvs pasaucis dēlu un kungi prasījuši, lai pārdodot vi-

ņiem dūšīgo pundurīti. Tad tēvs teicis tiem, lai maksā pieci
simti dālderu. Kungi arī devusi to naudu, paņēmuši pundurīti
un ielikuši tādā mazā kastītē. Kamēr kungi braukuši pa mežu,

tamēr pundurītis domājis, kā tikt laukā. Viņš lēni pacēlis kastītes

vāku un izlēcis laukā krūmos. Uznākusi nakts, viņš pa mežu

steigdamies ieraudzījis tālumā mazu uguntiņu. Viņš gājis uz to
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vietu, kur atspīdējusi tā uguntiņa.
_

Atradis tur savu pašu teva

māju. Tēvs ar māti bijuši noraudājušies pēc mazā dēliņa, bet

ieraugot to atkal mājā, viņi bijuši loti priecīgi, kad dabūjuši

naudu, bet ari vēl savu dēlu atpakaļ.

Piezīme. Līdzīgu variantu piesūtījis arī K. Corbiks no Jelgavas. P. S.

15. A. 700. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 164, 132.

Vienam tēvam bija dēls ne lielāks, ne mazāks par trim sprī-

žiem. Viņš iesauca dēlu par Sprīdīti. Pats Sprīdītis nu gan bija

gatavs pundurītis, krupītis, tomēr dūša tam bija kā milzim. Viņš

pats teica: „Ja man, tādam mērenam vīrelim, dūšas neturēsies,

kur tad aiztikšu?"

Reiz Sprīdītis apņemas pasauli apskatīties. Viņš ņem kā-

jas par pleciem un iet un iet, kamēr notiek lielā, lielā mežā. Sprī-
dītis domā: „Tata te brangi, nolikšos plakaniski atdusēties, at-

pūsties!"

Kā domājis, tā darīja. Bet kas tev cilvēkam dos mieru? Tā

apgabala kungs pašu laiku mežā medī un — kā tāds miglā šā-

vējs — gandrīz ar savu šaudīšanu nomin Sprīdītim papēžus.
Uz reizi kungs pamana mazo un uzsauc: „Vadzi, vardulēn, celies

augšā! Ko tā uz ceļa guli? Zaķi tevi nobadīs!"

Bet Sprīdītis nemaz nemostas — krāc kā krācis. Nu kungs

sasauc savus mediniekus un liek visiem vienā reizē izšaut, lai

maziņo sabaidītu; bet Sprīdītis pakustina mazo pirkstiņu un gul
kā gulējis. Kungs liek otrreiz izšaut; Sprīdītis pakustina kāju

un gul kā gulējis. Kungs liek trešo reizi izšaut; Sprīdītis du-

smīgs, uzlec stāvus un uzsauc: „Kādēļ mani traucējat? Kad likšu

pa lepu, tad aiziesit visi griezdamies!"

Kungs, tadu dūšīgu pundurīti pirmo reizi redzēdams, smejas

līks palikdams.

„Tu, mazo knevehti, saki man, kuram sisenim tad īsti spēji
dūru rādīt?"

„Nerunā par siseņiem, runā labāk par lāčiem! Neprasi
arī kuram, bet prasi drīzāk cikiem. Un ja netici, tad rādi šurp
kadu laci, gan tu tad ticēsi un beidzot no priekiem vēl pie-

ņemsi mani par savu znotu."

Kungs smejas, vai ūku rīdams, un tad par jokiem saka:

«Klausies, lielībiņa, savu meitu apsolu tev; bet ja lāci nepieva-
rēsi, tad sukas!" *

Labi. No rīta_ kungs parāda lāci, lai nu ietot. Sprīdītis iebāž

akmentiņus kabatā un iet arī. Netālu no kāda šķūnīša lācis guļ
midzenī. Sprīdītis izrauj vienu akmentiņu, iesviež lācim — lācis
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atmožas; Sprīdītis izrauj otru akmentiņu, iesviež lācim—lācis no-

ņurd; Sprīdītis izrauj trešo akmentiņu, iesviež lācim — lācis

augšā un pakal. Nu Sprīdītis laiž lekas vaļām, taisni šķūnītī
iekšā; lācis ko tik māk, pakal. Bet līdz ko Sprīdītis pār šķūņa
slieksni, tā tas žviks! garšlauku aiz sliekšņa; lācis, vilcienā

būdams, šim pāri. Kā lācis Sprīdītim pāri, tā Sprīdītis žviks!

augšā un aizcērt durvis. Tebe nu! lācis cietumā un Sprīdītim
kunga meita rokā. Kungs rausta plecus un prasa: „Kā tu va-

rēji lāci pievārēt?"

„Kā varēju, kas tur ko jautāt? Ne es situ, ne kavu — pa-

ņēmu lāci aiz ausim un iesviedu šķūnītī. Eita nu visi viņu laist

ārā, ja jums pa visiem kaut cik dūšas!"

Kungs izbrīnās gan; tomēr meitas nedod: lai Sprīdītis tur

mežā nokaujot divpadsmit laupītājus, tad tik dabūšot.

Sprīdītis paņem akmentiņus, aiziet uz mežu, uzkāp kokā un

gaida. Pusnaktī laupītāji pārnāk, ēd, dzer, tērzē. Uz reizi laupītāju

virsnieks saka vienam, lai paieskājot viņam galvu. leskā, ieskā —

te piepēši Sprīdītis iesviež virsniekam ar akmentiņu pa galvu.
Šis bļauj, lai nekaujot tik dikti. Nu ieskā, ieskā; bet Sprīdītis
atkal iesviež. Šis paliek nikns un bļauj: „Ja vēl tā kausi, tad

sargies!"

Nu ieskā, ieskā — Sprīdītis vēl diktāk iesviež. Tagad virs-

nieks paķer ieskātāju un velē un velē. leskātājs, labi zinādams,
ka nevainīgs, sauc citus palīgā. Saskrien citi palīgā un nu iet

lirum lerum, nu kaujas, ka čīkst vien, kamēr cits pa citu asiņaini,
nokusuši bez sajēgas atkrīt augšpšēdus. Sprīdītis, to redzēdams,

nokāpj no koka un nocērt nejēgām galvas. No galvām tas iz-

ņem visas divpadsmit mēles un parāda kungam. Kungs rausta

plecus un prasa: „Kā tu varēji divpadsmit tik briesmīgus vīrus

pievarēt?"

„Kā varēju, kas tur ko jautāt? Liku vienam pa lepu, tas

gar zemi; liku otram, tas gar zemi; liku trešajam, tas tāpat gar

zemi!"

Kungs izbrīnās gan, tomēr meitas nedod: lai Sprīdītis palī-

dzot ienaidnieku no viņa zemes izdzīt, tad tik dabūšot.

Sprīdītis ir ar mieru; lai dodot viņam baltu zirgu, baltas

drēbes — tad viens pats ienaidnieku aizdzīšot. Labi. Sprīdītis

nu uzkāpj zirgam mugurā, jāj ienaidniekam pretim, vicina zobiņu

ap galvu un tik sauc: „Varde, varde, varde!"

lenaidnieki sadzirdējuši tādu ērmīgu valodu un ieraudzījuši

tādu baltu, mazu vīriņu zobiņu vicinām, domā: „Tas cits nav,

kā eņģelītis no debesim nonācis." Tie bēg un aizbēg.

Tagad kungs vairs nelauž vardu; viņš atdod savu meitu

Sprīdītim par sievu.
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16. A. 700. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci do

antropologii krajo w c j, T. XVSI. 1895. Krakavā,

294, 23.

Bjeja vjecs ar vjaci, jīoi nabeja nivīna bārna; a gribjējās jīm,
kab byu'tu koč vīns bārns. Vot jis soka tasi iz vjiaci: „Bļjezdja-

sim mjes, kab byutu myusim djēleņč!"
A jei atsaka: „To tu nūej, nūpiņ maņ skjeļinīku kimā

bjazd!"
Nuīt jis iz mježu. Nuguojis iz rnježu, nuaierš egki zoru i nas

jis, izlic's iz plaču. Aizīt jam ļesņiks prīškā, soka: „Kur tu ņas?"

„A vot nasu — pjeišu sjev skjeļinīku i bjezduesim mjes ar

vjaci i byus mvusim djēleņč!"

Lesņiks nuzasmjejas i soka: „Nu ņas jau, ņas, ka tai da-

rēškys!"
Atnas jis iz sātu, saškoldoj tū zoru i nūpyn skelinīejeņiu. A

fca jī grib bjezdjāt, to jī vys tī, illai jī kū struodoii, a jī vis tak iz

tū skjeļinīcjeņu. Cik laika bjazd jī tī — jau mudri byus djēleņč!

Nu, īt jau vjecītiis ortu. Jis apar's i ecjej jau, a jei mudrii -brūkast

vuorej. Izviuorej brūkast, jau laiidjās, ņas iz tjeiruma, a jis soka

tai, tys eiikstjcits, tys 'djēleņč, kur jī izbjazdiāja: „Mam, es

ņeššu iz tjeiruma!"

Vjeras jei vjeras, tak po ustobu — kur jiiis runoj?

„Kur ta tu esi, djeleņ!" jei vaicoj.
„Ša-kur, mamjeņ, es asmu!"

Datak jel pi skjeliinīciiņa i radz, ka jau stuov djēleņč, kuru

izbjazdjājla, taiids mozjeņč, mozjeņč, kai eiksitjeiits. Jiis soka:

„Mam, es ņeššu tāvam ēst!"

„E, tu djdleņ, kur ta tu taids miO'Zjeņč, nuņessi?"

„Na, miam, es uūņeššu!"

Jei taida roda [priecīga], ka jau djēleņč izbjazdāts, dūmoj

jei: „Vot vjecjeits cik ilgi bjazd jā ja i naizbjazdjāja, a es drusku

pabjezdjēju i djēleņč jau iraida!"

Jau jei tureisīs ar vjecjeiti vokorā, ka tys juos djēleņč. A

jis līk iz golvys pūdu āst tāvam i nas jis pa ceļu i atrūn, īdams,
vasari i kņeipstankys, pajem jiis īt i klīdz: „T|fālt, ū!"

Tys vjecjeits vjerās, kas tī klīdz: tļjāt, ū. A jis danas jam

āst, mūlīk tū pūdu i soka: jis īškys acātu. Tāvs vjerās, ka jis tja
stuov pi tāva suonūs, i soka: „E, tu djēleņč, tu taids mozjeņč kai

eikstjeilts, kur tu īsi acātu?"

A jis sdka: „īš'kys!"
Daīt pi zyrga, tiuleņ kuop iz egļa [ecēšām], nu egļa zyrgam

iz astis, pa asti' uz m'iigorys, īlīņ zyrgam ausī, pa kairū llīņ, pa

lobū izlīņ i ecjej. Vot tāvs vysu dīnu ecjēja, da cik [tik] nanū-

ecjēja, kai jis par stumdi. I brauc kungi, kai seņuok vys jau
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kungi braukuoja, mašvnu nabjeja. Brauc jī i soka iz tu vjecjciti:

„Kaids tovs zyrgs gudras, ka jis vīrus pats īftai smuki ecjej!"
A jis soka tai : „Tī maņ dals ecjej.

„Kur ta tovs dals ir, ka ju navar redzjat?"
„Ša-kur, pi zyrga! Dāls, ū!"
Jis atzasaucas: „Tjat, v!"

„Kur tu esi, dāls?"

„A zyrgam ausī!"

„Ej šur, dāls!"

Jis nu auss izlīņ, zyrgam pa mugoru, pa asti iz egla i zjamjā
i atīt jis iz tāvu. Vot kungs soka tai: puordūd šam tū dalu par

treis simti! Na, napuordūškys! Jam žāl, tam tāvam, puordūt dāla.

A dāls soka: „Tjāt, pourdūd mani, es atskrīšu atpakaļ!"

Soka tavs iz kungu: „Nu, labi, piere, kungs!"

Kungs atdūd jam naudu, a jam jau nikūr juo likt, ka jis moz-

jeņč, jis nūzatušās, nūzažņaugsīs. Jem i līk jū naudys-skreiņā.

uodys skreiņā, pakaļā. A jis soka, tys eikstjeits: „Munu vasari i

kņeipstankys īlīc pi maņa!"

Nu, ji īlīk jam, a jis pajem, rozsyt skreini ar vasari, izlaiž

naudu i pats izlīa

Atbrauc vokora vjecjefits iz satu, vaicoj vjacja: „Kur dje

leņč?"

„Jau es djeleņu puordjevu."

Vot, jei djeleņa izbjazdjaja, a jis puordjevja!

„Na, es izbjazdjēju, na tu!"

Suok buortīs, lomuotis, a djēleņč jau pi durovu!

„Mam, taisi dūrs vajā!"
Attaisa jei durs, a jis soka: „Tjat, jiudz zyrgu, brauksim

(pjec) naudys!"

„E, tu djeleņ, duracjeņč! Kur ta mjes jimsim naudys?"

„Na, tjāt, brauksim!"

Gikom: tāvs apzavalkās, dāils zyrga aizjiudz i nūbrauc i sa-

bjer rotūs naudu. Cikom tāvs daīt, dāls jau brauc atpakaļ. At-

braucis iz sātu, soka: „Mam, ša tjev naudys niu!"

„Nu, paldīs Divām!" soka mnotja, „tagad myusim nauda ir.

Tik vīn galis nava."

„Mam, es dabuošu i galis!"

„Kur ta tu, djēleņ, dabuosi?"

„Es dabuošu!"

Jis pajem, īt iz muižu, īlīņ pa atslāgys caurumjeņu klāvā,

patiim lylajam vjērsim līņ ausī i klīdz: „Kungs, kungs, zaglis pi
vjērša!"

Atīt kungs tiuleņ ar kollpim, pazavjeras: nava nikuo kļava,
soka: „E, smūts tī klīdz's!"
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Jī i nūīt pa cjeļu, a tys eikstjeits izsāst vjērsim iz golvys i

nūvad jū mježā. ft krīvs pret jim, jis soka: „Nūkaun tu maņ tū

vjērsi, to myusim byus gaļa iz pusja!"
Krīvs nūkaun vjērsi, nūplēš uodu i gāji rozcierš pa pusjai,

a zornys pamat tī pat iz cjela. Pajem eikstjeits i nūnas gali

muotjai iz sātu, soka: „Ša, mam, tjev niu i gala!"

„Nu, labi, djeleņ, tagad vyss asama, tik vin zuoboku na-

asama!"

„Mamjeņ, byus i zuoboki!" atsoka eikstjeits.

Laižās jis i īt, īt iz mježu, daīt da tūs zornu, pajem, īlīņ vydā.

A vylks īt, radz, ka zornys, giun i apād. Vot, kai jis apād, tys

vylks, tuos zornys, to jis navar jau vaira āst dabuot: navar

vucyna nūzagt. Ka jis tik īt pi gonu, tai tys eikstjeits i klīdz jam

vādarā: „Gonii, gonii, vylks pi vušku!"

Jis dūmuoja, ka juo čuksts klīdz, i vys syt jū, soka: „Klusi,

klusi, čūksts, es tjev galis dūšu!"

A eikstjeits soka: „To na tovs čuksts klīdz, to es, eikstjeits!
Es atsagulu zornuos, a tu mani apjēdi!"

Vylks soka: „To \īņ tu nora!"

„Na, naleiškys! Nuņas tu da muna pagulma mani!"

„Kaita es neššu? Mani suņi saplāss!"

„Ņas, suņu nava!"

Nu jis par dīnu puorgul gruovī, vylks, a ka jau tymss vokors,

nas jūda pogulma — danas i soka: „Līņ uorā!"

„Na, naleisškys! Ņas tu siņcjās rnanii!"

Inas jis jū sincjās, otkait soka: „Līņ uorā!"

„Naleiškys! Iņas mani ustobā!"

Vylks soka: „Es namuoku durovu attaisiet!"

„Dagrīz čūkstu pi durovu, es attaisjēšu!"

Dagrizja vylks čukstu, attaisjeja eikstjeits durs i klīdz: „Nu

ņas vydā!"

Vylks īņasja ju vyda, jis durovys aiztaisjeja, mudri, izleida

uorā i klīdz: „Tjāt, mam, jemīt vāzys, sissim vylku!"
Tvuleņ muotja, tāvs pajem vāzys, vylku <nūsyt, nūplēš uodu,

iztaisa i sašyun zuobokys — tāvam zuobokys, muotjei bocjuki
[kurpes]. Soka cikstjeits: „Nu, mam, es da'buoju naudys i ga-

ļis, dabuoju es i zuoboku. Ni'u dzjeivuosiim!"

Nu, jī dzjeivuoja i šūdīņ može [varbūt] dzjeivoj.

Piezīme. Airī krievu un polu pasakās īkšķītis rodas pasaulē šādā

kārtā, ka šajā un sekošajā variantā. P. Š.

17. A. 700. Jākubs Jakuškins Rēzeknē.

Reizi dzeivuoja vacs vecis un vecene, bet vinim otiābeja
barnu. Jī vīnmār dūmuoja, ka ari lobs byutu kaut leidz pierstiņu
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vecene übogam īdevja duovonu un sacīja uz tū: „Mes jau daudz

godu asam nūdzeivuojušii, bet myusim vēļ nav nivīna bārna. Kai

myusim varātu dabuot kaut leidz pierstiņu dēliņa?"

Tad übags atbildēja: „Leidz pierstiņu puisīša var dabuot pa-

vysam vīgli. Pajemīit .kaidu pūdiņu un tymā perdīt un perdīt."

Vecis ar veceni tai ari padora. Pajem pūdiņu un tymā pard,

pard un izīit leidz pierstiņu puisīts. Utras dīnas reitā vecīts aizīt

teirumā ortu. Muojuos saiminīca pīcap bļīnu un īdūd puisīšam
nest tāvam uz teirumu ēst. Puisīts sajems bļīnus, laižās īt pa tei-

rumu. Nas, nas un īkreit pūdā.

Pīīt vylks un apād blīnus, bet puisīts īlein vylkam ausī. Vylks

īraudzēja, ka goni dzan vuškas un laižās īt uz tuom. Bet puisīts,
sādadams vylkam ausī, klīdz: „Goni, goni, vylks pi vušku!"

Vylks grūzuos vysapkuort, bet nikuo naredz. Beidzāt gon iz-

dzierda, ka nazkas sēd ausī un klīdz.

„Kuopsi nu auss uorā, vai nā?" prasīja vylks.

„Jo aiznessi leidz tam celiņam," atsoka puisīts, „nu kura var

redzēt munu sātu."

Vylks ari aiznas un vaicoj puisīšam: „Nu tagad kuopsi,
vai nā?"

„Aiznes pi ustobas, tad kuopšu uorā."

Vylks nas ari tuoļuok. Pi ustobas vylks otkon vaicoj: „Nu

kuopsi nu auss uorā, vai nā?"

„Ines ustobā, tad izkuopšu nu auss."

Vylks ari aiznas. Bet ustobā saiminīca pagyva skruči un

nūsyta vvlku. Tad puisīts izleida vylkam nu auss un dzeivoj

pi veča un vecines šū boltu dīnu, jo nav miris.

Piezīme. Sal. iepriekšējās pasakas piezīmi. P. Š.

18. A. 700. Skolotājs Fl. Ankipns Ludzas apr. Michailo-

vas pagastā.

Dzeivuoja dāds un buoba. Dāds nūguoja acātu, buoba uz mežu

lasītu sēņu. Jei atroda zam kūciņa voguliņi un jū sev pajēmja

par dālu. Obi guoja uz muojom. Pīvuo-rējuse brūkostu, buoba

soka uz voguliņu: „Vajag tāvam brūkostis nest."

Voguliņš īsaucjas: «Mam1, dūd man brūkostes nest tāvam!"

„Na, dāliņ, tu jau esi mozs, navarēsi panest."

Voguliņš lyudzjas, lyudzjas, un galīgi muote īdeve nest jam
brūkostes tāvam uz teirumu. Voguliņš ar pylnim traukim izguoja

uz pirmiuo kolnu un klīdzja: „Tēt, kur tu esi?"

Tāvs atsaucja: „Nuoc šur, dēliņ, nnoc!"
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Voguliņš pīnuoca pi tāva, atdevja brūkostis un lyudz, lai tāvs

atlaun jam pajecēt. Tavs soka, ka jis ir mozs, navarēs pajecēt, bet

jis tik lyudzjas; galīgi tāvs ari atļuovja pajecēt. Voguliņš īlein

zyrga ausī un suok ecēt, skubinuodams zyrgus. Pa tū laiku

braucja garam kungs un jis saucja uz dādu: „Vai, kaidi tovi zyrgi

gudri, paši staigoj un kuortīgi ecej. Puordūd man zyrgus."
Dads atbildēja: „Mams daiMņš tur ecej, bet na paši zyrgi

staigoj."

Kungs gribēja dabūt dada dalu, dads ari ar miru, lai tik kungs

pīber katliņu pylnu ar zaltu, „tad jem munu dālu,"

Kungs pīlbēra jiaro zailta katliņu un pajērna Voguliņu nu zyrga

auss, īlyka rotūs, brauc tuoļuok uz muojom. Por mežu braucāt,

Voguliņš caur rotu šķierbu izkrita uorā un paleida zam baku.

Par nagaru laiku atguoja uz šū vītu laupītuoji. Jī suoka runuot,

kur byus juoīt zoigtu vai laupītu. Vogulliiņš atsasaucja: „Mani reizē

pajemīt!"

Laupītuoji sasatryuka vai nūskrēja pa ceļu. Utrā dīnā at-

guoja uz tū vītu zagli. Jī suoka runuot: kur šīm byus juoīt zogtu.

Voguliņš izdzierdis īsaucjas: „Mani pajamīt reizē!"

„Kas tu esi par cy'lvāku, ej šur."

Voguliņš suoka uz jīm ruopuot. Zagli jam soka: „juo īškis

pyrmais zogtu, mes pakaļ, tad vessim reizē; bet juo naīsi, tad

navessim."

Voguliņš apsajēmja īt pyrms saiminīka muojuos un nest uorā

kaut kū. Jī nūguoja uz vīna saiminīka muoju nakts laikā. Vogu-

liņš izruopuoja uz uzstobas, nūsvīdja vīnu gurnu gaļis. Nusvīdja
ūtru un īsaucjas: „Zagļi, gona — vai vairuok svīst?*'

Zagļi nikuo naatbildēja. Jis nūsvīda trešū gurnu un vaicoj:

„Gona, vai na?"

Zagļi naatsasaucja. Galīgi svīzdams ostuotū gurnu, aizza-

klīdzja: „Gona, vai moz?"

Togad izdzierda saiminīks un izguoja uorā. Zagli nūbāga.
Voguliņš leidz reitam nūruopuoja nu ustobas un īruopuoja kodei-

luos. Saiminīks reitā ganīja lūpus pa šuom kodeiļuom. Vakarā

saiminīca nūguoja gūvu slauktu. Jei pīguoja pi gūves, a Voguliņš

aizzaklīdzjia: „Naaiztīc! Šei ir muna gūve!"
Saiminīce veras uz vysom pusēm, nikno naredz. Par laiku

otkon daguoja slauktu gūves. Voguliņš borgā meldiņi aizza-

klīdzja: „Naaiztīc! Vai tu nazyni, ka šei gūve ir muna!"
Par nagaru laiku atguoja veirs. Jī obeji vysur izzavera, bet

mikur nikuo naredz. Veirs soka: „Kai tu zyni, kam šitei gūve

pīder?"

„Tev par tū moza būda, bet man pīder."
Saiminīks ar saiminīci sadūmuoja nūkaut gūvi. Guvi sacierta

gobolūs. Voguliņš īleida gurnā. Saiminīks gribēja jemt gurnu.
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Voguliņš aizzaklīdzja: „Najem por sovu gurnu, jo šis muns

gurns!"
Saiminlce aizzaklīdzja: „0! tu īnaiduīks, kas tev par lobumu!

Svīd, veirs, šū gurnu uz plovas, lai jis tryd!"
Veirs iznes ja jū uorā un izsvīda uz plovas. Vylks atguoja

un apēdja gurnu. Vylks paēds staiguoja pa mežu nedēļas laiku.

Ūtrā nedēlā vylks īt vušku laupētu. Voguliiņš suoka klīgt:

w
Goni, govi, vyl!ks īt vušku laupītu!"

Goni tryukuos, pagiva vāzas, akmiņus, stypri sadauzēja un

padzyna jū pa ceļu. Vylkam ēst gribis. Nuokūšu nakti jis īt uz

Māvu vušku gyutu. Pīguoja |is pī kļāva, Voguliņš suoka klīgt:

„Saimmiks, sailmiuīks! vuškas tovas vvlks zūg!"
Saiiminīks izdzierdis, izskrēja uorā ar suni un vāzām. Vvlks,

nūkuoris golvu, nūbāga uz kryumim. Jis suoka lyugtis, lai Vo-

guliņš lem nn vādara uorā. Voguliņš sācēja: „Jo tu mani nu-

veškis uz munu tāva sātu, tad izkuopšu nu tevis uorā."

Vylks pīguoja pi juo tāva durovu, tad apstuoja un nagribēja
īt īškā. Voguliņš soka uz vylka: „Jo naneškis muni ustobā iškā,
tad naleisšu uorā."

Vylks jū īnesja ustobā. Voguliņš soka tāvam: „Tēt, pajem
mītu un sit vylkam par pīri, bet es īšu car ūtru golu uorā."

Vvlks soka: „Lobuok sit par pakali, lai skrīn Voguliņš car

prīšku uorā."

Saiminīks pajēmja rasinu mītu un lyka vylkam par pīri. Vvlks

nūsaguozja. Voguliņš izleida uorā un dzeivuoja dādam par dālu.

Dēliņš vecīšiim paleidzēja struoduot un jī palyka boguoti.

19. A. 700. Uzrakstīta Līksnas pag. Latvju kultūras kr.

(Dzeivuoja vecs ar sovu veci. Bārnu jīm nabeja un tuodēl
vecīte vys lyudzja Dīva, ka Dīviņš dūtu jīm bārnu, kaut vacuma

dīnuos.

Vīnu reiz vecīte pajēmja zeči un šyupoj. Šyupuoja, šyupuoja
vecīte zeči un vītā zečes jai rūkuos aitsaroda mozs bārns. Veči

beja cīši prīcīgi, ka jīm atsaroda bārns.

Vīnā pavasara dīnā vecs aizguoja teirumā ortu. Vecīte iz-

vuorēja brūkastes un gribēja nest. Te jei izdzierda, ka bārns

šyupulī runoj: „Mamiņ, dūd es aiznesšu tāvam ēst!"

Vecīte soka, ka jis moziņš un nanūness, bet bārns vys pra-

sīja juos un jei palaidja jū aiznest tāvam ēst. Puika pajēmja pūdu

ar putru un nas. Pūds beja leluoks par nesēju. Tai jis aiznesja

tāvam brūkastis. Tāvs nūsabreinuoja, bet nikno napasacīja. Tad

puika soka tāvam: „Tēt, tu ēd, bet es paaršu!"
Tāvs jam soka, ka jis moziiņš un navarēs art, bet puika vys

prasīja, cikom tāvs naatluovja. Puika aizguoja ortu, bet navar
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sasnēgt ar sovu augumu orkla rūkturu. Tad puika atsasāda uz

orkla un ar. Zyrgs juo beistas un orkls naizskrīn nu vogas nikai-

dūs akmeniņūs. Puika beja tik mozs, ka juo navarēja par gaba-

liņu saredzēt. Te brauc garam kaids kungs un prosa nu veča:

„Vee, kas tev tī ar?"

„Muns dāls!" atbildēja vecs.

Kungs zynuoja, ka večam nabeja bārnu, un tuodēļ suoka pra-

sīt nu veča, kai jam tyka dāls. Vecs vysu izstuostīja. Tad kungs
soka: „Puordūd tu sovu dālu man, es tev labi samaksuošu!"

Vecs atbild, ka napuordūs. Te pīskrīn večam nu muguras

dāls un soka: „Puordūt mani!"

Kungs vys prosa veča, ka jis puordūtu sovu dālu. Tad vecs

soka: „Cik tu dūsi par jū?"

Kungs pīsūlēja pus capures zalta un vecs beja ar mīru.

Kungs samoksuoja večam, ībuozja puiku kārmanā un brauc tuo-

luok. Ceļā kungs satyka ūtru kungu, apturēja zyrgu un soka:

~Atmini, kas man kārmanā!"

„Akmeņs!" atbildēja ātrais kungs. Kungs ībuozja rūku kār-

manā un izvvlka akmeni. Akmeni beja īlicis puika, bet pats aiz-

skrēja uz sātu.

Ūtrā dīnā otkon puika aiznesja tāvam brūkastes. Cikom tāvs

ēdja, puika aizguoja auzu sātu. Sātuve vīn pa teirumu staigoj,

bet puikas naredz. Brauc cauri vīna gaspaža un breinuojas. Pī-

braucja jei pi veča un prosa: „Kas tī sēj

Vecs otkon vysu izstuostīja nu gola leidz galam. Tad gas-

paža soka: „Puordūd man sovu dālu!"

„Dēl kam na? Piere!" atbildēja vecs.

Gaspaža samaksuoja večam capurl zalta, pajēmja puiku un

brauc prīcīga uz sātu. Jai vajadzēja braukt par mežu. Mežā

gaspaža satyka ūtru pazeistamu gaspažu un soka: „Atmini, kas

man kārmanā!"

Ūtruo gaspaža padūmuoja, padūmuoja un soka: „Cirkuzis!"

Gaspaža ībouzja rūku kārmanā un gribēja izvilkt puiku, bet

izvylka oirkuzi. Sasakaunēja gaspaža un nūbrucja uz sātu. Gir-

kuzi gaspažai kārmanā beja īlicis puika, bet pats aizskrēja uz

sātu. Atguoja vecs nu teiruma. Puika vaicoj tāvam: „Vai to-

vam myužam, tāvs, pītiks naudas?"

„Jā, dēliņ, pītiks," atbildēja tāvs.

Tad puika soka: „Nu tad tagad jyus ar muoti palīcīt vīni

paši, bet es īsu pa pasauli laimes maklātu."

Vecs ar vecīti rauduodami nagribēja laist dāla prūjom, bet

jis aizguoja. Veči na ilgi padzeivuoja un nūmyra, bet dāls šū-

boltdīn meklej pasaulī laimes.
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Latviešu pasakas un teikas IX. — 11.

20. A. 700. K. Strods Nīdrumuižas draudzē. N. Rancana kr.

Senejūs laikus, kaklā molā dzeivuoja vacs veirīts ar sovu

sīvu. Jī obi beja vāci., bet jīm nabeja mi vīna bārna.

Kaidu reitu vecis nūguoja uz teirumu art, bet vece palyka
sātā. Palikuse sātā, vece vuorīja brūkasti un darēja cytus sātas

dorbus. Vecei pa sātu pyktuojūtīs, nūtika reizē laime un na-

lailme. Nalaime beja tei, ka jei kopuoja kuopūstus un nūcierta

rūkai uiozū pierstiņu. Nūciertuse pierstiņu, jei uzlika tū uz lok-

tas. Izvuorējuse brūkasti, jei suoka rauduot un žāluotīs, ka na-

beja kam nest večam uz teirumu brūkastis. Tagad viņa īrau •

dzēja lūti lelu prīcu. Pierstiņš, gulādams uz laktas, vaicoj: „Ma-

miņ, kuo tu raudi?"

Vece atbild: „Dēliņ, kai es narauduošu, ka nav kami nūnest

uz teirumu tāvam brūkastis?"

Pierstiņš soka, ka lai dūdū^/— šis ntūnessut. Muote sasēja

blūdu un padeve Pierstiņam, /lai' jis nas. Pierstiņš nūnese tāvam

brūkasti un atsasēdja uz/orT<lW 3ir. Kungi, braukdami pa ceļam,

vaicoj nu veča: „Cylvā4cs/kas\ur ar,jka--zyrgs īt?"

Vecis atsoka: „Dā(rsy /

Vecis paēdis sasēja/j?{ūdas unTMerstiņš laidēs uz muojom īt.

Pierstiņam ejūt pa cejur vylks un, sagivis jū, dzeivu

nūreij. Pierstiņš, vādarā, knibynuoja ar pierstu.

Vyiks panesis „Puisīt, puiisīt, līn uorā."

Puika atsoka vylkam: „Nūnes mani da munom tāva pogol-

mam, tad leisšu uorā."

Vvlks paklausēja puikas un nūnese da juo tāva pogolmam.

Inas pogolmā puiku un soka tai pat kai o>gruok. Pierstiņš izlcida

vylkam nu vādara un īskrēja ustobā. Sīvītes, pamanējušas vylku,

saskrēja un jū nūsyta.

Nu vylka uodas Pierstiņam sašiva capuri, kažūku un zuobo-

kus. šitū apģērbu jiis nosoīj vēl leidz šai dīnai, jo nav miris.

Piezīme. No nocirsta sievas jeb vīra pirksta rodas ikšķītis krievu pa-

sakās. P. Š.

21. A. 700. A. Smagars Līksnas pag.

Dzeivuoja dāds un buobiņa, jīm nabēja bārnu. Dāds reizi nū-

guoja uz mežu 'molkas cierst un atcierta sev eiksi. Eiksi dads

atnesja uz muojom nūlyka jū uz cepļa. Nuokūšu dīnu buoba

cepa bjinus, un teica: „Blinus gon izcepu, bet kas viņus nuness

tāvam?"

Tī eiksīts īsaucīs: „Es nūnesšu, mām!"
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Buobiņa salvka bļinus bļūdā un īdeva eikšam. Nuguojis pī
tāva, eiksīts prasīja paart. Tāvs suoka ēst, bet eiksīts īleida zir-

gam ausī un ar. Te pa ceļu brauc kungs, īraudzējis eiksi, viņš

prasīja, lai puordūd šam. Tāvs gan nagribēja, bet eiksis teica:

„Puordūd drūši, es izbēgšu nu kunga."

Tāvs prasīja vasaļu svmtu rubļu par eiksi, kungs arī sa-

maksuoja un ībuozja eiksi kabatā. Pēc kaida laiciņa eiksis pra-

sījuos, lai viņu palaiž uz zemes saknīšu un zuolīšu palasīt. Kungs

viņu palaida. Eiksis īleida pelu caurumā un teica: „Brauc nu vīns,

bet mani tu nadabyusi!"

Eiksis atgrīzjās muojuos un dzeivuoja laimīgi.

Piezīme. Sal. iepriekšējā varianta piezīmi. P. Š.

22. A. 700. Teicējs B. Byubins Jāsmuižas pag. Latvju

kultūras kr.

Vīnam tāvam beja mozs dāls, jū vysi saucja par īskīti. Tāvs

ora teirumā un muote pasyutīja īskīti aiznest tāvam ēst. īskīts

atdevja tāvam ēdini, bet pats īleida zyrga ausī un sviļpoj. Tymā
laikā cauri braucja kungs un prosa zeminīkam: „Kas te sviļpoj ?"

„Muns dāls!" atbildēja zemnīks.

„Kur jis ir?" prosa kung-s, naradzādams sviļpuotuoja.

Zemnīks pīvedja kungu pi zyrga ausis un paruodīja īskīti.

Kungam īskīts cīši >patyka un jis soka: „Puordūd man īskīti!"

Zemnīks nagribēja dāla puordūt. Kungs zemnīkam apsūlēja
samoksuot par īskīti daudz zalta, zemnīks beja ar miru puordūt
dālu. (Kungs pfflbēra zemnīkam daudz_ zalta, pajēmja īskīti un

aizbraucja. Par kryumim braucūt, īskīts izlēcja nu karētas,

īskrēja sēnī un sēd. Turpat ganīja goni un gūvs apēdja īskīti ar

vysu sēni. Vokorā sadzina gūvis sātā. Saimnīca pajēmja slauk-

tuvi un aizguoja tuos gūvis slauktu, bet īskīts klīdz: „Saiminīc,
naslauc muna pīna!"

Saimnīca nūsabeida. Atskrēja puiši, gūvi nūkova, gaļu ap-

ēdja, bet zornas izsvīdja ceļa molā. Guoja pa ceļu übogs, pa-

jemja zornas un sabuozja kulē. Iskīts klīdz: „Übog, nabog, kam-

dēļ tu mani nes?"

Übogs nūsabeida un izsvīdja zornas nu kules. Caur tū vītu

guoja vylks un, apēdis zornas
2

aizskrēja uz mežu. Kaidu reizi

vylks guoja vušku zogtu, bet Iskīts suoka klīgt: „Goni, goni,
vvlks īt pi vuškom!"

Vylks nūsabeida, aizskrēja uz mežu un nuspruoga. Tad Iskīts
izleida nu vylka, atskrēja uz sātu un dzeivuoja ar tāvu laimīgi.
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13. Atrastais bērns.

1. A. 705. J. Janševskis Nīca. Austruma 4. burtn. 1892. g.

„Brīvā Zeme" 1927., 259. „Nīca" 54—56. 1. p. LP, VI,

1014 (152, 1).

Reiz bijušas divas māsas. Vienu apprecējis bagāts saimnieks,
otru nabaga vīrelis. Nabaga sievai bijis bērnu kā kosu, bet ba-

gātai neviena. Par to bagātā saimniece 'bijusi loti bēdīga. Kādā

dienā nabaga māsa atnāk bagāto apsērst un atrod to atkal ļoti

noskumušu, tīri žēl redzēt. Nu nabaga teic: „Es tev rītu aizsūtīšu

ar savu puišeli ābolu: saēd to, tad tev būs tūliņ bērns."

Pārgājusi mājā, viņa iedod puišelim divi ābolus: vienu sar-

kanu, otru zaļu, piesacīdama, lai sarkano aiznesot krustmātei, zaļo

varot pats paturēt par aiznesama. Bet ko nu tāds puišeļa krams!

ledams viņš ieskatās, ka sarkanais ābols loti skaists un saēd

pats to; saimniece dabū tik to zaļo, kas, protams, nekā nelīdz.

Bet puišelim, jau mājā ejot, turpat uz ceļa gadījies bērns. Tomēr

puišelim par to maza baža. Viņš ietin bērnu zirnājos, ieliek cūku

rakumā un iet savu ceļu. Turpat, netālu mežmalā, bijusi svētelim

ozolā ligzda. Meklēdams kādus sapūs ligzdas izoderēšanai, svē-

telis uznes bērnu ar visiem zirnājiem; ligzdā.

Pēc dažiem gadiem iedomājies kāds ķēniņš iet tai mežā me-

dīt. Viņš liek apseglot savu lielo ērzeli un aizjāj. Medībās viņš
atklīst no saviem biedriem un apmaldās. Maldoties viņam; uznāk

nakts. Viņš jāj, jāj, maldās, maldās, līdz beidzot izjāj mežmalā

pie ozola. Bet nu ērzelis neiet vairs tālāk, sprauslā, krāc un mī-

dās uz vietas. Ķēniņam gribot negribot jājāj atpakaļ. Otru nakti

viņam iet tāpat un trešu nakti atkal tā; bet šoreiz viņš pacel

galvu uz augšu un ierauga pār ligzdas malu skatāmies meiteni

ar zelta matiem. Viņš sauc, lai kāpjot zemē. Meitene neklausa.

Nu viņš sameklē savus ļaudis, liek ozolu rāmi nolaist un pārved
meiteni pie sevis. Tur viņš liek to paskolot un pēc pāra gadiem

apņem sev par sievu.

Kad ķēniņienei pienācis dzemdējamais mēnesis, ķēniņam bijis

jāiet uz svešām zemēm. Ķēniņiene dzemdējusi skaistu meiteni

ar sudraba matiem. Bet vecmāte bijusi ragana, tā skaisto mei-

teni nozagusi, ielikusi šūpulī suni un norakstījusi ķēniņam, kā

viņa sieva dzemdējusi suni. Ķēniņš gan loti sapīkst, bet ko darīt?

Kad otru reizi ķēniņiene dzemdē, ķēniņam atkal attiekas iet uz

svešām zemēm. Šoreiz piedzimst meitene ar zelta matiem, bet

ragana arī šo nozog un aizraksta ķēniņam tādas pašas blēņas.

Nu ķēniņš vēl vairāk sapīkst, arī visi viņa draugi teic, lai tādu

ķēniņieni dzenot pie nelaimes projām, ja jau tā žēl esot nogalināt.

Bet ķēniņiene ir loti skaista, un ķēniņam žēl šķirties no tik skai-
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stas. Trešo reizi ķēniņienei piedzimst meitene ar dimanta ma-

tiem, bet ķēniņš arī šoreiz neattiekas mājā, un ragana izdara tādu

pašu blēdību. Nu ķēniņam dusmas bez gala, viņš dod ķēniņienei

karieti ar zirgiem' un kučieri un teic: „Brauc, kur gribi! Man

tevis nevajag!"

Viļņi nu brauc pa purviem un ganībām visu dienu. Novakarē

viņi ierauga mežmalā tādu nameli un iet tur prasīt naktsmājas.

Namelī atrodas veca sieviete, un šī nakstmājas neliedz. Kad

ķēniņiene apguluši, tad viņa it nejauši ierauga kādā istabas

kaktā aiz redelēm savus trīs bērnus. Viņa tagad nevar nobrīnē-

ties vien, ka vecenīti1 nav tūliņ pazinusi. Tā jau tā pati ragana,

kas nozagusi viņas bērnus. Bet ilgi. viņa nedabon brīnīties, jo
drīz atveras durvis un pienāk pilna istaba viesu, visi tādi augst-

neši (augstmaņi) vien. Ķēniņiene gan noprot, kas tie tādi par

augstnešiem, bet neliekas neko šķietam. Vecene saka vei(n)iem,
lai dikti nerunājot, svešā cienmāte nevarēšot aizmigt. Bet ķēni-

ņiene atrunājas: viņas dēl lai nemaz neraujoties, viņai miegs vēl

nenākot. Ko arī visu. nakti lai saguloa, labāki varot stāstīt pasa-

kas, vai minēt mīklas. Vel(n)i par to loti priecīgi, pasakas viņiem
loti tīkot klausīties un mīklu minēšanā viņi esot lieli gudrinieki,

lai tik teicot viņiem kādu mīklu. Bet ķēniņiene saka: „Tāpat mi-

nēt nav nekas. Vajaga ko norunāt. Man loti patīk tā meitene ar

sudraba matiem. Jā jūs manu mīklu- neuzminēsit, tad es paņemšu

skaisto meiteni. Vai esat tā ar mieru?"

Vel(n)i ir ar mieru. Nu ķēniņiene saka: „Kas tā par mīklu?

Ābols mans tēvs, puišelis mana māte, viesturis uznesa ozola galā,

vējš izšūpoja, portnfs izbaroja, ērzelis mans preceņieks, ķēniņš

mans brūtgāns."

Vel(n)i nu min atminēdamies, gan izdomājas, gan izgroza

galvas — kā nekā, tā nekā. No rīta ķēniņiene paņēmi savu mei-

teni. Tūliņ arī būda ar raganu, vel(n)iem un tām divi meitenēm

pazūd, tikai pelnu saujiņa vien redzama. Ķēniņiene nu brauc ar

savu meiteni un kučieri tālāk, atkal pa popieniem un purviem.
Vakarā, tā pa saules apakšu, ierauga tādu pašu nameii. Viss no-

tiek tāpat, kā pirmajā naktī. Ķēniņiene uzvedina vel(n)us mīklas

minēt, uzdod to pašu mīklu uu dabū otru meiteni ar zelta matiem.

Trešā naktī atkal viss tāpat, un šoreiz ķēniņiene atdabū pēdējo

meiteni, to ar dimanta matiem. Tad pārbrauc mājā un visu laime

nu pilnīga. Ķēniņš cienā un mīlē savu ķēniņieni vēl vairāk nekā

senāk un priecājas par skaistiem bērniem.

Piezīmei- Šī pasaka pazīstama arī Krūtē, kur to uzrakstījis skolo-

tājs Fišeris, tikai īsākā veidā. Mīklas uzdevums tur šāds: „Starks mani ba-

roja, ozols šūpoja, ēzelis mans brūtgāns." J. Janševskis.

Piezīme 2. Viestura vārda dcl J. Janševskis publicējis šo pasaku trīs

reizes. P. Š.
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2. A. 705. R. Banka Gulbenē. LP, VI, 1017 (152, 3).

Viens ķēniņa dēls ilgu laiku dzīvoja neprecējies. Bet reiz

viņš iedomāja taču precēties un ar savu sulaini abi aizjāja. Jāja,

jāja, meklēja, meklēja — nemaz pēc prāta sievas dabūt, jāja at-

pakaļ tukšā. Uz māju jājot, bija jājāj pa mežu un pie vienas res-

nas egles zirgi piepeši apstājās, neiet garām. Tad ķēniņš lika su-

laiņatn meklēt trepu ar ko uzkāpt eglē. Sulainis negāja vis trepu
meklēt, bet bez trepēm uzkāpa eglē. Uzkāpa — ieraudzīja pērkli
un pērklī skaistu meitu bez apģērba. Nokāpis zemē, saka, ka tur

nava nekā. Nu grib atkal jāt, bet zirgi neiet un neiet garām. Tad

ķēniņš cieši pavēlēja sulaiņam trepu meklēt un nu sulainis ne-

liedzās un pateica: „Tai eglē ir viena meita, kas man patīk, bet

tev, ķēniņ, arī gan patiks."

To dzirdēdams, ķēniņš bez jebkādām trepēm uzkāpa eglē,
ietina meitu savā mētelī, nonesa no egles, cēla zirgam: mugurā,

aizveda uz savu pili un apprecēja par sievu.

Pēc kāda laika ķēniņam bija jāiet karā un par to- laiku, kamēr

bija karā, ķēniņienei piedzima dēls. Bet ķēniņa pamāte aiznesa

bērniņu uz mežu un pie avota nonāvēja. Tad viņa tai vietā pār-

nesa kaķi un ziņoja ķēniņam: „Kāpēc tu ņēmi tādu meža māņu

mājā? Tai piedzimis tagad kaķis."

Tomēr ķēniņš sūtīja ziņu atpakaļ: „Lai kaķis, lai kas — jā-
audzē!"

Pēc kāda laika ķēniņš pārnāca no kara un neteica nekā sie-

vai kautko par ļaunu. Bet otrā gadā bija jāiet otrreiz karā un par

to laiku ķēniņienei piedzima meitiņa. Tad pamāte paņēma mei-

tiņu, atkal nokāva pie avota, pārnesa telēnu tai vietā un ziņoja

ķēniņam: „Kāpēc tu ņēmi tādu meža māņu? Tai piedzimis tagad

telēns."

Šādu ziņu dabūjis, ķēniņš nu vienreiz palika gan dusmīgs un

ziņoja atpakaļ, lai telēna māti nonāvē, bet sirdi ar mazo pirkstiņu

viņam paglabā.

Pamāte tad atdeva ķēniņieni bendētu, lai ved mežā, nonāvē,

bet pirkstiņu ar sirdi lai pārnes mājā, ķēniņam. Aizveda meža,
bendēm palika žēl viņas maitāt, tāpēc ka viņa bija skaista un pie-

mīlīga. Un pašā tai brīdī atskrēja stirna. Tad bendes izņēma stir-

nai sirdi, ķēniņieni pameta dzīvu, tikai mazo pirkstiņu, to no-

grieza gan viņai, un piekodināja, lai no meža ārā nenāk un maja

nerādās.

Ķēniņiene staigāja pa mežu šurp, staigāja turp un atrada vie-

nu avotu, kur mērcēja, apmazgāja savu nomaitāto pirkstu. Un ka

viņa tur mērcēja, tā pieķērās pie pirksta viens puisēns: „Mamiņa,

māmiņa, kur tu tik ilgi kavējies? Es tevi sen esmu gaidījis!"
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Šī nu izvilka puisēnu no ūdens un pazina: tas 'bija viņas pa-

šas nokautais dēliņš. Tos priekus mātei! Nu šo tur skūpstīja, ap-

mīlināja, mērcēja atkal nocirsto pirkstu. Te otrs nokautais bērns,

meitene, pie pirksta: „Māmiņa, māmiņa, kur tu tik ilgi kavējies?

Es tevi sen esmu gaidījusi!"
Izvilka to, apmīlināja, paņēma 'katru pie rokas un gāja pa

mežu tālāk. Aizgāja pie vienas mājiņas, iegāja iekšā. Tur dzīvoja

velni un tie sacīja: „Lūk, nu ienāca vista ar divi cāļiem — būs

cepetis!"
Bet ķēniņiene sāka lūgties, ka nezinādama ienākusi. Velni

atsacīja: „Kad tu nezinādama ienāci, tad minēsim mīklas. Ja at-

minēsi mūsu mīklas, atstāsim tevi dzīvu; bet ja tavu mīklu neva-

rēsim atminēt, tad mēs iziesim no šās mājiņas."

Labi. Nu sāka velni dot visādas mīklas, bet vieglas jo vie-

glas, un viņa visas atminēja: palika dzīva, Tad viņa arī uzdeva

savu mīklu, tādu: „Mini, mini mīklu! Kas tā par mīklu? No puiša

piedzimu, pie vanaga uzaugu, zirgs mani pie vīra aizveda."

Visi velni sāka minēt, neviens nevarēja atminēt un tie izgāja
no mājiņas. Bet tikko bija aizgājuši, mājiņa palika par skaistu

pili ar daudz un dažādām mantām. Un ķēniņiene ar saviem bēr-

niem nu palika pilī.
Vēlāk ķēniņš pārnāca no kara, dzīvoja, dzīvoja tādu laiciņu

bez sievas — apnika dzīvodams un sadomāja citādi. Viņš ap-

ģērbās vecās drēbēs, palika par nabadziņu, ielika sievas sirdi ar

pirkstiņu kulē un aizgāja uz mežu. Gāja, gāja pa mežu — piegāja

pie vienas skaistas pils un iegāja tanī. Bet, kad bērni nabadziņu

ieraudzīja, tie skrēja pie mātes: „Māte, māte! Tēvs māsiem at-

nāca!"

Tomēr māte nepazina viņu vairs un viņš, likās, nepazina
arī māti. Pēc brīža nagurušais nabags nolikās gultā atpūsties un

drīzi aizmiga. Tad bērni atkal skrēja pie mātes: „Māte, māte!

tēvs gul- roku gultas malai pārkāris pāri!"

Mate sacīja: „Ejat, nobučojiet roku un lēnam ielieciet gulta

atpakaļ!"

Bērni bučoja roku, bet viņš atmodās un prasīja tiem: „Bēr-

niņi mīļie, sakait man, vai jūsu mātei nav viens pirksiņš strups?"

„Ir gan strups, pavisam strups mazais pirkstiņš."

To dzirdēdams, übags ātri cēlās no gultas un rādīja bērnu

mātei atnesto pirksta galiņu: vai tas neesot viņas?"

„īr, ir! — to man vīra pamātes bendes nocirta pie avotiņa,
pie tā avotiņa, kur es savus nogalinātos bērniņus atdabūju! Mans

vīrs, tas un tas ķēniņš, aizgāja karā un, kamēr viņš karā, pa-

māte nobendēja manu puisēnu, pārnesa kaķi tai vietā, nobendēja
manu meitiņu, pārnesa telēnu tai vietā, nocirta man pirkstiņu, ie-
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dzina meža. Un te nu- es diedu ar bērniem bez vīra, bez īstenam

mājām."

To dzirdēdams, nabags pazina savu sievu.

Nu pārgāja visi četri mājā, pilī, un tūliņ pirmā dienā ķēniņš

nosodīja pamāti, bet no savas pils līdz meža pilij, kur sievu bija

atradis, uztaisīja ceļu, ka var viegli staigāt no vienas pils uz otru.

3. A. 705. Bojvičus Ķevelē 1863. g. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 1016 (152, 2).

Viens puisis, pie zirgiem iedams, uzgājis pie egles ābolu.

Pārnesis mājā un ielicis savā skapī. Otrā rītā — nu tu brīnumi!

— no ābola bija gadījies bērns. Ko nu? Nesis bērnu uz mežu

un nolicis pie tās pašas egles, kur vakar ābolu atradis.

Bet nu gadījies krauklis, tas paņēmis bērnu, uznesis savā

ligzdā un izaudzinājis lielu. Meitene tā bijusi.

Pēc kāda laika pats ķēniņš tai apvidū medījis un suņu puisis

dzirdējis, ka suņi vienā vietā rej un rej. Gājis raudzīt — eglē cil-

vēks. Nu pūtis vara tauri, lai kungs nāk šurp. Atnāk: lai suņu

puisis kāpjot pakal un nesot zemē! Nu kāpa, nu nesa — un ko

nonesa? Skaistu meitu nonesa no egles.

Un ķēniņš bija atraiknis. Vēl divi dēli no pirmās sievas bija

palikuši. Nu viņš domājis, domājis: cik ilgi taču par atraikni dzī-

vosi? Apprecējis atrasto meitu.

Bet sievas māte — no pirmās sievas — jauno ķēniņieni ne-

varēja ne acu galā ieredzēt. Gluži pazudināt vēlējās viņu.

Reiz ķēniņa nebija mājā. Tad vecene paņēma vienu ķēniņa

pirmās sievas dēlu, aiznesa uz jūru un atdeva velnam; bet atpa-

kaļ nākdama nokāva gaili, ietecināja asinis skutulī un pievīla

ķēniņu, teikdama: tās esot viņa dēla asinis— jaunā ķēniņiene no-

kāvusi to, kamēr nebijis māja.

Ķēniņam sirds iesāpējās gauži; bet jauno sieviņu sodīt vēl

vairāk žēl bija. Labāk iesēdās ratos un aizbrauca kur nebūt pro-

jām, lai ārpus mājām drīzāki bēdas remdētu.

Bet vecene par to laiku paņēma ķēniņa dēlu, aiznesa uz

jūru, atdeva velnam un atkal pievīla ķēniņu ar gaiļa asinim.

Nu ķēniņš sašuta briesmīgi un iesāka ķēniņieni tirāt: kāpēc

tā darījusi? Kas par vajadzību tai bijis, tik skaistus puisēnus ap-

kaut?

Bet ķēniņiene, ligzdā augdama, par nelaimi nebija iemācī-

jusies ne šādu valodu, ne tādu valodu. Kraukļa valodu: krank,

krank! — to šī gan mācēja, bet to atkārt ķēniņš nesaprata un,

lūk, tādēļ — lai tirāja, cik tirāja — nekā gudra nevarēja ķēniņa
meita izteikt.
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Nekā darīt
— ķēniņš tad iejūdza pāri zirgus un sūtīja ķē-

niņieni pasaulē valodu mācīties, ka var izdabūt, vai pati puisē-

nus kāvusi, vai likusi kaut, un kam tur tā vaina.

Un <tad ķēniņiene braukāja, braukāja un ļmācījas valodu.

Kad labu tiesu bija iemācījusies, tad griezās gar jūras malu at-

pakaļ uz mājām. Bet tur jūras malā tā ieraudzīja: divi puisīši,

skaisti kā saules, zvejoja. Nu padeva labdienu un vaicāja: kā dēli

šie esot?

„Mes esam ta ķēniņa deli, kam briesmīga sievas mate."

„Ai, dēliņi!" ķēniņiene ar asarām acīs apkampa šos, „tad

esat manēji, brauksim uz mājām!"
Bet dēlēni atteica: „Labprāt brauktum, bet nevarēsim tikt:

vecais velns tur viņā mājā ātrākil mūs nelaiž, kamēr neesam uz-

devuši viņami neuzminamu mīklu."

Ko mi ķēniņiene gaidīs? Tūliņ brauca uz velnu māju, paru-

nāja nakts māju un piedāvājās gan stāstīt pasakas, gan arī neuz-

minamas mīklas, ja vajadzīgs, līdz pusnaktij. Velnam tas patika:

lai stāstot vien. Viņš atminēšot visas mīklas: bet ja kādu neuz-

minēšot, tad atdošot vienu no skaistajiem puisēniem.
Labi. Ķēniņiene tad uzdeva šitādu mīklu: ~'Fuisis mans tēvs,

ābols mana māte, krauklis mani audzināja, suņi mani precēja un

ķēniņš mani apņēma."
Vai akls! nu bija vecais velns spīlēs! Ko izminējās vienādi,

otrādi — neuzminēja un neuzminēja, bija jāatdod puisēns. Ķēni-

ņiene pārveda puisēnu mājā un nu, valodu izmācījusies, izstā-

stīja smalki, ko nekrietnā sievas māte ar puisēniem darījusi. Ķē-

niņš bija priecīgs bez gala un sūtīja ķēniņieni vēl atpakaļ pie

velna, lai uzdodot vēl kādu nezināmu mīklu un pārvedot ir otru

puisēnu mājā.

Ķēniņiene aizbrauca, uzdeva citu mīklu velnam, to arī šis

neuzminēja un nu atdabūja ir otru dēlēnu.

Bet ķēniņš bargi, jo bargi' nosodīja nekrietno veceni: ielika

mucā pavisam un tad nonāvēja.

4. A. 705. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I,

154, 130.

Kādai sievai nav neviena bērniņa. Vecuma dienas aiz dur-

vim, maizes devējiņa nav; neko darīt, lai gaudojas, cik grib —

viena maksa.

Te kādu dienu mājas puisim gadās caur mežu iet. Mežā tas

satiek vecu vīriņu. Vīriņš pasniedz puisim sarkanu ābolu un

saka: „Pārnes to ābolu tai sievai, kam maizes devējiņa nav, un

pasaki viņai, lai ābolu apēd."
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Puisis paņem ābolu un doma; „Ko tad vel otram dot? Edīšu

pats!"
Bet līdz ko labi ābolu apēdis, te tas iešauj roku paltraku ka-

batā un atron mazu bērniņu. Puisis ieliek bērniņu svēteļa (stārka)
ligzdā, lai svētelis izaudzina. Mājā tas nesaka par bērniņu itin

nekā; tik uzdod šādu mīklu minēt; „Ābols tēvs, puisis māte, vējš

šūpo, putnis baro.'*

Mājinieki miinstimās, minstinās —
nevar uzminēt; kad bēr-

niņš īligzdā bija paaudzis, tad gan atminēja. Puisis nu ņēmās iz-

stāstīt, ko padarījis un kas viņam mežā piesacīts. To dzirdēdama,

sieva paņem puisēnu par savu bērnu.

5. A. 705. Skolniece L. Jansone no 70. g. veca J. Brūvera

Embūtē. K. Corbika kr.

Reiz dzīvo viens kungs ar savu cienmāti, bagāts kā viens

velns. Būtu viss labi un patīkami, ja širu būtu kāds bērns. Kam

lai atstāj to lielo bagātību? Vienu dienu lielmāte saka kungam:

„Klausies, vīriņ, mēs paliekam veci, un varam viens vai otrs no-

mirt, kam lai mēs savu bagātību atstājami?"

„Nebēdā vis, sieviņ, tik drīz jau mēs nemirsim," atsaka liels-

kungs, „varbūt, kā Dievs mums vēl to prieku dara un piešķir
kādu bērnu. Ko var zināt?"

Reiz liielskungs sarīko jak-ti. Savāc no malu malām- radus,
draugus un pazīstamus, lai ēd un dzer — kur liks to bagātību?

Šie nu visi sadzeras un brauc uz mežu. Medīšana iet vareni: šauj
kā pupas cep. Te uz vienu reiz pašam lielkungam iesitas degunā
tāda garda smaka. Šis tik nu jāj pa to taku, kur tā smaka nāk.

Arī sulainis pamana, ka smaka, saķer savu degunu. Kungs jautā:

„Sulain, vai tu saod to gardo smaku?"

„Jā, cienīgs lielskungs, es saožu gan smaku," šis atbild,

šie jāj, jāj pa to taku. Jāšana grūta, visi krūmiņi pieputināti,
bet neko nevar darīt: grib redzēt, kas tā par smaku. Pajāj tādu

gabaliņu, redz: zaļš rundālis, apklāts ar sarkanu segu. Uz segas

sēž puspliks bērniņš un dzīvojas ar savām puķītēm. Bērnu sargā,

visapkārt saguluši zvēri: lauva, vilki, lāči un citi. Kungs nu ir tik

priecīgs, ka nevar nociesties, un jāj klāt. Piejāj un prasa maza-

jam: „Bērniņ, kas tu tāds esi? Vai tev nav bail no tiem zvēriem?"

„Es esmu māsiņa," mazā atbild. „Šie zvēri ir mani sargi,

viņi man nekā ļauna nedara."

„Kur tad tu radies, bērniņ?" kungs vaicā.

„Mana māte mani te iesvieda purvā. Dieviņš man nosūtīja šo

sarkano segu un puķītes, lai es dzīvoju."

„Vai tu negribētu nākt pie manis, bērniņ? Es tevi pārvestu

mājā, te jau tu vari nosalt lielā salā."
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Bērniņš ir ar mieru iet pie kunga un viņš ir tik laimīgs, tik

laimīgs. Liek sulainim pūst tauri, lai nāk visi šurp. Sulainis sa-

pūš labi dūšīgi tauri. Nāk visi, ka krūmi: vien locās. Saskrējuši
brīnās, mutes izplētuši. Citi grib sākt šaut zvērus, bet kungs to

nejauj. Izstāsta nu šis, tā un tā, ka ir atradis sev meitu. Liek su-

lainim jāt uz muižu un paziņot cienmātei, lai brauc pakal.
Sulainis arī tūliņ prom, atved oienmāti. Tai vēl lielāks prieks

kā kungam. Bērniuu satina savās puķēs, deķīti saliek mazā gro-

ziņā un cienmāte to iecel karietē. Kā nu mazo pārved muižā, tā

visā muižā ir loti laba smaka, visi paliek priecīgi un dzīvo kā

vienā paradīzē.
Tā nu mazā aug un priecājas līdz ar savām puķītēm. Paiet

septiņi gadi, lielmāte dzemdē meitiņu. Nu aug abas divas, bet

lielmātei bēdas, kā viņas pašas meitiņa nav tik skaista kā mežā

atrastā. Atrastā meitiņa sarkanbalta kā brūkleuīte, bet pašas —

tāda sašķiebušies, saīgusi vien ir.

Visi priecājas par pameitu, un īsto meitu maz ievēro. Tas

lielmātei nav pa prātam. Šī sarunā vēl ar kungu, ka viņu pašu

meitu nekādā cienā netur, un liek uztaisīt pameitai mežmalā

mazu mājiņu. Aizved pameitu tur, tā, nabadzīte, loti bēdīga. Ko

nu iesāks viena pati? No tās dienas, ka pameita aiziet, muiža pa-

liek kā izmirusi, visi staigā nokārtām galvām.. Pie pameitas mā-

jiņas saronas atkal lielie zvēri, guļ tur un sargā meiteni.

Paiet kāds mēnesis, lielmāte iet 'pie īpamieitas ciemā. Kā nu

šī pataisa dūris, ies iekšā —
redz tādu bagātību, ka acis apžilbst.

Šī paliek stāvot, pameita lūdz lielmāti iekšā. Lielmāte ieiet ar

un nevar beigt brīnēties: viss spīd un laistās vienā dimantā.

Lielmātei nepatīk, ka pameita dzīvo tādā bagātībā. Šī izraida pa-

meitu pasaulē.
Pameita atvadās no saviem sargiem, katrami galvu apglau-

dīdārna, un aiziet. leiet mežā, noliek savu groziņu un izņem no

tā mazu butelīti, nosmērē ar tādu dzeltānu smēri sev seju un ro-

kas. let, iet — satiek vienu vecu kungu. Šī padod labu dienu,

grib iet tālāk, bet kungs šo aptura un vaicā: „Uz kurieni tu tā

steidzies?"

„Eimu kādu darbu meklēt."

Kungs uzaicina šo pie sevis par ķēķa meitu. Šī ir ar mieru

un aiziet uz to. Cieniuāte prasa: „Kādu algu tad tu gribi par to

mēnesi?"

„Kādu algu es varu gribēt? Jūs jau redzēsit, kā es strādāšu."

„Nu, labi! Kā strādāsi, tā jau nopelnīsi."
Padzīvo pameita kādu nedēlu, cienmāte iet skatīties, kā jau-

nai ķēkšai ar darbiem klājas. leiet — redz: viss tīrs un balts,
trauki spīd un laistās. Gienmāte tā liela pameitu un apdāvina ar

visādām mantām. Visi muižas ļaudis sāk apbrīnot jauno ķēkšu.
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Kuru trauku tik tā ņem rokā, tas spīd kā saule. Pienāk mēneša

gals, pameita runā cienmātei, vai viņu paturēšot ilgāki. Cien-

māte sāk teikt: „Vai, mans bērns, kāpēc tad es teVi nepaturēšu?

Tāda meita kā tu man nav bijuši visu manu mūžu."

Cienmāte nu ieceļ pameitu par spīzmani, bet vecai spīzma-

nei jāpaliek par kēksu. Tā gan spurdz, bet nekā nevar darīt. Ko

cienmāte liek, tas jādara. Jaunā saimniece nu vāra tik gardus

ēdienus, ka visā muižā ir laba ēdienu sinarša. Pienāk mēneša

gals, pameita atkal prasa cienmātei, vai viņu paturēšot ilgāki.
Cienmāte atteic: „Vai, mans bērns, kas tad tev noticis? Labāku

spīzmani nemaz neesmu redzējusi. Nākošu mēnesi tu būsi man

par jumpravu."

„Jums jau ir sava jumprava."

«Klusu, klusu!" cienmāte apsauc. „Tā jumprava tagad pa-
liks par spīzmani."

Nākošā mēnesī cienmāte iecel pameitu par jumpravu. Cien-

māte nevar to noslavēt vien. Arī kunga dēlam iepatīkas jum-

prava, un pat visi muižas ļaudis to godā un slavē.

Atnāk sestdienas vakars, jumprava padara visus cienmātes

darbus, sataisa sev ūdeni — mazgāsies. Muižas jaunkungs pa

zara caurumu novērojis, kā šī mazgājās un apģērbjas greznās

drēbēs. Pēc kāda brīža vina atkal izģērbjas, nosmērē seju un

kaklu ar dzeltēnu smēri un paliek tāda pati kā bijusi.

Jaunskungs nemaz gulēt nevar to nakti, no rīta pavisam sa-

vāds palicis. Cienmāte nevar saprast, kas dēlam noticis, sāk šo

taujāt: „Vai, dēls, kas tev noticis?"

Dēls stostās, stostās — negrib teikt, beidzot pateic ar, kas

pa lietu. Viņam patīkot jumprava un 'gribot viņu precēt. Tik

skaistu sievieti viņš vēl neesot redzējis. Cienmāte ar priekrīt:

„Jā, dēls, viņai vajag būt no labiem ļaudīm, ka visu tā māk."

Aprunājas nu tik ar kungu un pasu jumpravu, tie arī ir visi

mierā un nu taisa varenas kāzas.

6. A. 705. Uddums Janučāns Latgales Zvirgzdinē. „Ma-

gazin der Lett. lit. Ges." XVII, 11, 1885. g., 17—26. 1. p.

Cytulaik beja vīns kungs ar gaspažu; nabeja tīm nivīna

bārna. Un tod jī nūbrauce iz svešu molu, un tod meklēja taidu

doktoru, kas viņim deve taidas zuoles, kab Dīvs jīm dūtu kod

vīnu bārnu. Un tvs tad viņim īdeve šitaidas zuoles un tad jī

puorbrauce iz muižu. Atvede ituos zuoles, īdeve kukaram; ku-

kars ituos zuoles sabēre runduļkā [polu rondelek, kastrolītis] un

jis izlyka vuorelt. Itei lela muote pīsacēja kukaram, kab nalaistu

rundulkas vaļā. Itys kukars lelas muotes napaklausēja; jis at-

plāsēja runduļku vaļā, pasavierās rundulkā, syta nu runduļkas
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itys pars kukaram dagunā. Itys kukars nūnese zuoles lelai uiuo-

tei. Itei lela muote izdzer tūs zuoles; jai nabeja nikuo, a kukaram

par deveiņi mēneši Dīvs deve meitu. Jam beja, tam kukaram,

suope, jis navarēja radeit; jis izkuope iz jumta, rozaplēsēs ku-

kars. Itys bārus palyka iz jumta.
Krauklis skrīdams pajēme tū bārnu nū jumta, nūnese iz

mežu šovā perēklī; jis izbaruoja tū bārnu, izauga jei lela marga,

plyka kai pi muotes dzymuse. Sēd perēklī itei mārga; brauc ķie-

niņa dēls, apstuoj zvrgi ķieniņa dālam. Kieniņa dāls nazaženējīs
[neprecējies]. Itys ķieniņa dāls syuta vīnu slugu [sulaini] izkuopt

augš tymā kūkā. Vot [lūk] tys slugs izkuope augš tymā kūkā,

atroda itū mārgu, tojki [tikai] jei plyka, nava jai drēbu, tai mār-

gai. Pateik tei mārga slugam tam, grib itys slugs pajiuit sev par

sīvu itū meitu. Nūkuopļej zemen tys slugs, vaicuoja kieniņa dāls

nu sova sluga: „Kas te jir augš?"
A jis, itys slugs, pasoka iz ķieniņa: „Nav nikuo!"

Kieniņa dāls syuta augš ūtru slugu. „Itys pirmins slugs na-

soka 'man praudas [taisnības]."
Izkuoplej ūtrs slugs i pateik i tam ūtram slugam itei mārga,

kur sēd augš kraukļa perēklī. Nūkuoplej zemē nū tuo kūka ūtrs

slugs ķieniņa dāla. Vaicalej ķieni-na dāls nu ūtra sluga: „Kas te

ir augš?" Utrs slugs iz ķienioa dāla atsoka: „Nav nikuo augš!"

Kieniņa dāls, kai jis nav ženeījīs, navīrēja [neticēja] sovim

slugim. Kuoplej jis pats, itys ķieniņa dāls, augš tymā kūkā. Vierās

ķieniņa dāls pats: sēd augši tyimā kūkā itaida skaista mārga, ka

vīnam Dīvām zvnuot. Pajem tys ķieniņa dāls itū skaistū mārgu,

nūcel sovu itū mārgu zemē, atvad iz sovom palatom ,[uz savu

pili]. Itys ķieniņa dāls dūd zynuot baznīcas kungim, kabe jū sa-

lauluotu ai [ar] itū skaistū mārgu. Vot itū ķieniņa dālu par vīnu

saukšanu salautloj. Jis, itys ķieniiņa dāls, atbrauc iz sovom. pala-

tom; jis dūd sovai voiskai [kara spēkam] pajēst i padzert: treju
sutku [kr. sutki, diena un nakts] ād un dzer.

Vot itys kieniņa dāls atdzelvuoja mēneši deveiņi, trebovoj
[paģēr] čuži [sveši] ķieniņa iz kaušanuos. Itys ķieniņa dāls,
braukdams iz kaušaniuos ai vysu sovu voisku, pasoka iz sovys

muotis: „Kū Dīvs dūs man munai sīvai, kab byutu dzeivs, ko-

leru es atbraukšu nu kaušanuos!"

Vot tai ķieniņa sīvai Dīvs dūd vīnu dālu: vīns mots zalta,
ūtrs sudobra. Vot tīk itai ķieniņa muotei sirds lela iz sova unuka

[dēla dēls], kai Dīvs deve ķieniņa sīvai taidu skaistu puišķinu.
Vot tei ķieniņa muote pasoka šovam kukaram, kab nastu tū

moziū puišķinu kukars iz mežu, kab ībuoztu oiūtā [avotā] šitā

mozū puišķinu; kab dabūtu kukars mozu začalānu [zaķulēnu],
atnastu atdūtu man rūkā. I tas nūnese tū bārnu iz mežu, ībuoze

olūtā; redz itys kukars: skrīn začīne [zaķene] ai divējim bār-
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nira Itys kukars beja pajēms leidza blisi [basi]; mierējās ity,s ku-

kars saut začīnei. Itei začīne soka iz kukara: „Nasaun tu mani,

kukars, ī nagulbei [nenogalini] myusu treju dūšas! As tev atdūšu

sovu vīnu mozuokū bārnu, lai mozuokīs bārns vīns pabeidz sovu

dzeivi, as ai vacuokū bārnu sovu palikšu dzeiva."

Jtys kukars pajēme začīnis jaunuokū bārnu, atnese jis ķie-

niņa miuotei itū začalānu ī atdeve jis ķieniņa muotei rūkā. Vot

itei ķieniņa 'muote soka iz kukara: „Kab tu naatnes's nu meža itū

začalānu
— muns zūbyns — a tova golva byutu zemī nu plaču!"

Vot itei ķieniņa muote pajēme nu tuo kuikara itū začalānu,

dalyka pi ķieniņa sīvas, kab itei ķieniņa sīva zeideitu itū zača-

lānu. Šai leidza zeideitu kai sovu bārnu. „Ka[d] tu juo nazei-

deis' — muns zūbyns — tova golva zemī nu plaču!"
Vot itei ķieniņa sīva jēmie cīši ļūti rauduot: kam juos, ķie-

niņa sīvas, itaidu skaistu puišķinu nūnese pa[r] ceļi. Atneze jai
začalānu; vot tei ķieniņa sīva itū začalānu zeida par sovu bārnu.

Vot itei ķieniņa muote pīdrukavuoja gāzētas dāiam un nū-

syuta iz dālu: „Kaida tova sīva meža zvērs bejls meža ī jir."

Itys ķieniņa dāls atsyuta sovai muotei gāzētas atpakaļ:

„Kaidu jū Dīvs deve munai sīvai, augli, kab jis byutu dzeivs, ko-

leru as nūbraukšu iz sovom palatom."
Vot itī ķieniņi, kuri kovās, lyka mīru. Atbrauc itys ķieniņš

iz sovom palatom, īīt jis, kur juo sīva, tymā stantcijā; vierās ķie-

niņa dāls, ka jira itei prauda, kai ķieniņa muote ķieniiņam beja

nūsvutējuse gāzētas: „itei jira prauda! Ķieniņa sīvai jira dzim's

začalāns!" Vot itys ķieniņa dāls pajem., iznas uorā tū začalānu,

jem jis ai blisi, rozsaun itū začalānu.

Dzeivoj itys ķieniņš ai sovu sīvu mēneši deveiņi, paiīk ituo

ķieniņa sīva gryuta cylvāks, Atroksta čuži ķieniņi itam ķieniņam
gāzētas tuo, ka vajag braukt jam iz kaušanuos. Vot jis iz-

braukdams soka ilz sovas muotiis: „Māmi, kū Dīvs dūs monai sī-

vai — kab byutu dzeivs, koļemi as atbraukšu nu kaušanuos."

Vot jis nūtbrauce iz kaušanuos.

Dīvs dūd ituo ķieniiņa sīvai dālu ūtru: vīns mots zalta, ūtrs

sudobra. Tik; itai ķieniņa muotei sirds lelas, ka jis itaids prišs

puišķins. Dūd kukaram, kab itū puišķinu nūnastu iz mežu, ībuoztu

jū olūtā; kabe dābūtu lopsalānu, kab atnastu iz mnncim palatom,
kab atdūtu man rūkā 'tū lopsalānu. Nūnese itys kukars iz mežu

tū prišū puiišķinu, ībuoze jū olūtā, īt pats atpakaļ. Vierās itys ku-

kars: skrīn lopsa ai divējam bārnim. Pajem blisi nu plača i grib
saut tai lopsai, kurci skrīn ar divējiem bārnim. Vot itei lopsa
soka iz tuo kukara: „Nasaun tu myusu zemē, as zynu, kū tev

vajag."
Vot itei lopsa atdud sovu vīnu bārnu kukaram, un itys ku-

kars atnas itū lopsalānu un atdūd ķieniņa muotei. Ķieniņa muote
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soka iz kukara: „Kab tu naatnes's nu meža itu lopsalānu —
muns

zūbvns — tova golva byutu nu plaču!"

Vot itei ķieniņa muote danese itū lopsalānu pi ķieniņa sīvas

tymā stancijā, atdeve ķieniņa sīvai, kab jei zeideitu tū lopsalānu.

Ķieniņa muote pasoka iz ķieniņa sīvas: „Ka!b tu nazeideis' itū

lopsalānu — muns zūbyns — tova golva zemī nu plaču!"
Vot itei ķieniņa muote pīdrukavuoja gāzētas, nūsyutēja ķieni-

ņam, šovam dāiam. Ķieniņš, juos dāls, atsyuta sovai muotei:

„Kab byutu dzeivs tys auglis, kū Dīvs deve munai sīvai, kolem

as nūbraukšu iz sovom palatom."
Citi ķieniņi līk mīru puorstuoj kovušīs. Atbrauc jis, itys ķie-

niņš, iz sovom palatom. Vierās jis, īguojis sovā stancijā pi sovas

sīvas: juo sīvai Dīvs jir dcv's lopsalānu. Vot itam, ķieniņam tīk

lels lūti kauns, ka juo sīvai itaids nasmuks auglis. Pajem itys

ķieniņš tū sovu augli, Janas uorā ir rozsaun jū. Vot jis dzeivuoja

mēneši deveiņi; palyka juo sīva iz gryutu kuoju. Patrebavoj jū
citi ķieniņi iz kaušanuos. Jis braukdams ai sovu voisku, pīsoka
sovai muotei: „Mām, kū Dīvs dūs munai sīvai, kolem as byušu

iz kaušanuos, kab byutui dzeivs, kolem as atbraukšu!" Vot itys

ķieniņš nūbrauce iz kaušanuos ai vysu so>vu voisku.

Dīvs dūd sīvai trešū dālu. Tīk ķieniņa muotei lelas sirds, ka

jis itaids skaists puišķins. Idūd kukaram, kab nūnastu itū puiš-

ķinu iz mežu. Kukars pajem tū ķieniņa dālu, mozū puišķinu, nū-

nas iz mežu, ībuož jū olūtā, tū mozū puiišķinu, ķieniņa dālu. Pa-

soka ķēniņa muote iz tuo kukara: „Kab dabūtu vylcalānu ī kab

atnastu, padūtu manuos rūkuos!"

Itei ķieniņa muotei ķieniņa sīvai danas tū vylcalānu, kab jei
zeideitu par sovu bāruu. Vot jei, itei ķieniņa muote, pīroksta

ķieniņam gāzētas: „Kaida tova sīva, ka Dīvs deve nalobus

augļus!"
Vot ķieniņš atsyuta atpakaļ sovai muotei gāzētas: „Kab

byutu itys auglis dzeivs, koļem as nūbraukšu iz sovom palatom."
Vot citi ķieniņi beidz kaušanūs. Atbrauc itys ķieniņš iz so-

vom' palatom, īīt jis sovā stancijā, kur juo sīva. Vierās itys ķie-

niņš, ka itei jira prauda, ka juo sīvai nallobs auglis. Pajem itys

ķieniņš tū augli, iznas uorā ir rozsaun nū bl.is's. Tīk itam ķieni-

ņam lels kauns i lela sirds. Jis nu lela kauna ir nu lelūs siržu līk

kukaram, kab jis pajimtu imūnu sīvu, vastu jū iz mežu, i kab pa-

jimtu munu sīvui nu blīisis nūsautu zemē; kab jis izjiimtu juos
sirdi uorā, i kab atnastu tū man paruodeitu, ī kab atcierstu lobū

rūku juos ī atnastu tū man parnodelt.

Vot itys kukars nūvede iz mežu, paguldēja iz kūka, atcierta

lobū rūku ķieniņa sīvai. Ķieniņa sīva prosa kukara, kab nasautu

juos zemē. Vot palaide vaļā ķieniņa sīvu. Vierās itys kukars, ka

skrīn zač(i)s; vot itys kukars jēme zači, nūsuove nu blisis. Itam
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začam tys kukars izvylka sirdi uorā, satyna jis itaidā papeirā,

ībuoze kārmanā; atnezc jis šovam, ķieniiņam ī atdeve. Itys ķie-

niņš uu sova kukara pajēm's itū sirdi zača i sovas sīvas lobū

rūku. Itys ķieniņš paūžņuoja: „Tuo zača sirds," soka jis iz sova

kukara, „meža zvērs bejis, meža i smuords."

A itei ķieniņa sīva —
laidēs jei īt pa mežu — izīt jei iz olūta,

kur juos bārni sabuozti, vysi treis puiišķani. Dīvs dūd itai ķieniņa
sīvai taidu pruotu, ībuožlej sovu rūku tymā olūtā, kur juos bārni

vvsi treis smuki puišķini. Jai, itai ķieniņa sīvai, suopēja rūka cīši;
to jei ībuoze sovu rūku olūtā. Jai tei rūka sadzeja i daauga kluot

nū jauna. I juos jaunuokais dāls dasačārās jai pi rūkas. Jei otkon

atkratēja tū nūst nu rūkas sovas, a itys juos dāls aizklīdza:

„Mām, tu myusu nasleicynuoji, mes tovi pat dāli, a tu myusu

eistuo muote."

Nu tod jī laidēs īt pa mežu; tīk jīm nakts mežā, vierās jī: iz

augsta kalna speid guns. Nūīt jī vysi četri da tuo kolna; jaunuo-
kais dāls ituos ķieninītes izkuoplej augš iz kolna. Vienis jis, ka

pīsēd's daudzi cylvāku tymuos palatuos. Izkuope tys puika iz tuo

kolna, jis aizklīdza reizi, nadzierd nivīns. Jēme jis, izsyta duro-

vas uorā, sacēle jis šovus abējus bruolus d muoti, i īguoja jī vydā

tymuos paiatuos. Vierās šitei ķieniņa sīva, kad šituos jira pīsēd's

daudzi šituos vallānu. Teic vīns: „Byus muna sīva"; ūtrs teic:

„Na, byus muna!"

Itei ķieniņa sīva atteic: „Ka atmināsit munu meiklu, to as

byušu jyusu sīva."

Jei aizdeve jīm meiklu: „Kukars mani parādē ja, krauklis iz-

baroja, zyrgs atdeve mani pi veira."

Jī nauzminēja, gail's ka aizdzīduoja, i nūkryta car [caurļ
zemi. Palātas palyka ķēniņa sīvai. Vot jī dzeivuoja vysi četri.

Itys ķieniiņš īīt pa mežu ai blisi, aizīt jis iz koina tymuos pa-

latuos. Tur jis naktsmuojas, jam dūd paēst i padzert, pataisa jam
vītu gulēt. Vot jis par nakti puorguļ, reitā ceļās, nūsamozgoj jis

sasukoj, Dīva palyudz. Dūd jam ēsti, jem jei runuot jam: „Ci

[poļu ci, vai] jir taidas gāzētas pi jyusu, ka jir pi manis, ka vīnā

ķienistī ķieniņš car jsovu muoti izgubēja sovu sīvu ai vysim
sovim trcjim dālim?"

Vot itys ķieniņš jēme rauduot, skaitēdams <taidas gāzētas. At-

teic itei ķieninīte iz tuo ķieniņa: „Kū tu aizrauduoji? Ci nav tav pa-

šam bejis tai?"

A itys ķieniņš atteic tai iz tuos ķieninītes: „Muna sīva nu-

myra!"

Pajem itei ķieninīte, atved šovus vys's treis dālus nu ūtras

stancijas, davad pi juo kluotu, soka jei iz juo: „As tova eistuo

sīva, itī vysi treis dāli tovi i mūra. Vot tova eistuo muote izgu-

bēja vys's treis dālus munus i tovus, i pakali mani pošu catūrtū."



176

Vot tūlaik jī sazasumvnuoja, laidēs jī īt iz ķieniņa palatom,

īguoja jī mežā, daguoja pi tuo olūta, kur beja sabuozti itī prišī

jūs vysi treis puišķini. Atguoja jī iz ķieniņa palatom, ķieniņš

jēme, izvede sovu muoti iz kolna ap pušdīuis divpadsmitā stundā

i razsaudēja nu blišu.

7. A. 705. E. Mičuls no K. Sļtroda Kaunatas pag. Latvju

kultūras krājumā.

Dzeivuoja vīns kungs, muižinīks, ar sovu sīvu viņim nabeja
nivīna bārna. Tad vinil aizbraucja uz svešū kēnesti un tī meklēja
taida doktora, kurs īdūtu jīm taidas zuolas, nu kuru byutu bārni.

Doktors pasavēra muižiniīka sīvu un īdevja taidas zuoļas: kai tik

jei izdzers, Dīvs īdūs bērnu. Muižinīks pajēmja zuolas un atbraucja
uz sovu sātu. Sātā muižinīka sīva atdevja zuolas šovam sulai-

nam un pīsacēja jam tuos izvuorēt pudiņā, pūdiņu aizlikt ar vuoku

un kad zuoļas suoks virt, nasavērtīs. Sulains pajēmja nu muiži-

nīka sīvas zuolas, salyka pudiņā un suoka vuorīt, aizlykdams pū-

diņu ar vuoku. Pūds ar zuolom kai suoka virt, sulaiņs navarēja

nūsaturēt, ka tymā napasavērt. Jis nūjēmja vuoku nu puda, un

tvaiks syta sulaiņam taišņi dagunā. Jis nikuo napadūmuoja, pa-

jēmja tū pūdu ar zuolom un aiznesja gaspažai, kura ituos zuoļas

izdzēra.

Jai nu ituos zuolu nabeja nikuo, bet sulaiņam par deviņi mē-

neši Dīvs devja meitu. Sulaiņam beja lelas suopes un jis nikai na-

varēja dzemdēt. Tad jis izkuopja uz jumta un tī puorpleisa pušu

un pats nu jumta nūkrita zemē, bet tys bārus palyka uz jumta.

Taišņi tymā laikā skrēja pa gaisu krauklis un, īraudzējis itū

bārnu, nūsalaidja uz jumta, pajēmja bārnu un aiznesja uz sovu

perēkļi, kur jū izbaruoja. Izauga nu tuo bērna lela meita, bet

jei beja vysa plyka. Vīnu reizi braucja ķēniņa dāls ar sovim

kdipim un īraudzēja kūkā perēkli. Tyuleņ jis pasacīja kolpam
apturēt zyrgu. Kolps apturēja zyrgu, īkuopja kūkā un pazavēra,

kas ir tymā perēklī. Tī jis iraudzēja cīši smuku meitu, kura

kolpam patyka. Nūlaida kolps nu kūka un ķēniņa dāls jam vai-

coj: „Kas tī ir tymā perēklī?"
Bet kolps jam samaluoja un pasacēja, ka pereklē nav nikuo.

Ķēniņa dāls napaklausīja kolpa, īkuopja pats tymā kūkā un tī

īraudzēja tū smukū meitu, kura jam cīši patvka. Ķēniņa dāls lyka

kolpam tyuleņ nūjemt tū meitu nu kūka un kolps arī paklausēja.

Ķēniņa dāls atvedja jū uz sovu pili un tyuleņ lyka pasaukt baz-

nīckungu, kab jū ar tū meitu salauluotu. Kuozas dzēra treis dīnas

un treis naktis. Ķēniņa dāls suoka dzeivuot ar sovu sīvu un jai
pīdzyma dāls, kam beja moti cīši skaisti: vīns mots beja zalta,
ūtris sudobra. Tai viņi dzeivoj laimīgi.
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8. A. 705. A. Gari -Juone no 40 g. vecas M. Dortholcas

Dricānu pagastā.

Vīns kēneņš apprecēja sev par sīvu cīši skaistu, jaunu mei-

tiņi, jī dzeivuoja ilguoku laiku, bet jīm nabeja bārnu. Kēneņš un

kēncņine stypri gribēja, ka jīm byutu kod vīns bārns. Par devi-

ņom kēnestim dzeivuoja kēneņines tāva muosa, jei beja rogona

un zynuoja, kai var pataisīt, ka byus bārni. Kēneņš pīroksta ro-

gonai gruomotu, un syuta sovu sulaini uz rogonu. Senuok maši-

nas ceļu nabeja un vajadzēja puorīt kuojom deviņas kēnests, cy-

kam tikt pi rogonas. Sulainis īt vairuok kai goda ilgu laiku un

tcik gon pi rogonas; īīt rogonas skaistajā pilī, atdūd jai gruomotu

un pastuosta, ka kēneņš un kēncņine ir stypri nūskumuši par tū,

ka jīm nava nivīna bārna. Rogona pajem gruomotu, izlosa, nūsa-

klausa sulaiņa stuostu, nazkū pašveikst, īdūd jam skaistu, skaistu

uobelīti un pasoka: 'Atdūd tū uobelīti kēneņa sīvai, lai apād!
Kai tikai ītū uobelīti apēss, jai tyuliņ atsarass bārns."

Sulains ībuož uobelīti ceļa tašiņā un laižas atpakaļ. Taidā

garā ceļojumā jam vajadzēja nūturēt naktsmuojas vairuokuos vī-

tņos. Vīnu nakti jis īguoja pi lesnīka, tys jū pījemja uz nakts. Su-

lains beja stypri nūsaguojīs, īīt lesnīka muojiņā, nūjem tašiņu,

kurā beja skaistais uobelīts, pakar vadzī, pats atsagulst un stypri

aizmīg. Ļesnīkam bejis ostoņu godu vacs puika, tys īrauga ka-

rinējūt pī sīnas tašiņu, daīt, nūjem tašiņu, apsaver, kas tašeņā

īškā, un atrūn skaistū uobelīti. Uobelīts puikam pateik, jis nikuo

daudzi nadūmuodams, pajem un apād tū uobelīti. Reitā sulains

atsamūst, apsaver tašiņu i nūsabeist, ka skaistais uobelīts par

nakti pazudis. Kū nyu darīt? Dūmoj jis: īt atpakaļ uz rogonu—

puoruok gars ceļš un navar zynuot, voi īdūs ūtru taidu uobelīti;
aizīt bez kuo uz kēneņa pili nadreikst. Dūmoj, dūmoj sulains un

nūsprīž nūpiefkt kaidu uobelīti un aiznest kēneņinei — tai i pa-

dora. Aizīt jis pi vīna duorzinīka un izlosa pašu skaistuokū uo-

belīti, nūpierk un nūnas kēniņinei. Pēc dažom stundem puikam

pīdzamst imieitine. Puika cīši nūsabeist i nazyna, kū darīt ar

mozū bārnu. Pajern jis tū bārnu, aiznas uz meža molu un īsvīž

gruovī. Mozuo meitine gul vīna gruovī un gauži raud. Vēja muo-

tei meitines palīk žāl — sasacel lela vātra un meitini īnas ūzula

zorā. Syupuojas meitine uz ūzula zora un aug na godim, a dī-

nom. Krauklis, īraudzējis skaistū meitini, suok jai nest ēst kotru

dīnu. Meitine sēd uz zora, šyupuojas un cīši skaisti dzīd:

Uobels muns tāvs,

Puišels muna muote,

Yīsols mani iznesja
Uzula zorā.

Krauklis muns baruotuojs,
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Uzuls muns šyupuotuojs,

Erzels muns precētuojs,

Kēneņš muns bryutgons!

Kad meitine dzīduoja šū skaistū dzīsminu, ķēneņa dāls ar

sovu sulaini obi juoja uz jakts. Juodamii jī izdzierda dzīduošonu.

Kēneņa dāls svuta sulaini, lai pasaver, kas tur dzīd; sulains juoj

uz tū pusi, kur dzīd, un īirauga ūzula zorā švupuojūtīs skaistū

meitini. Jis atjuoj pi kēneņa dāla un pastuosta, ka redzēja ūzula

zorā švu'puojūtis skaistu meitini, kas tur dzīd. Kad sulains pa-

stuostīja vysu dzīsmiņu, tod kēneņa dāls juoja pats pii ūzula ska-

tētīs skaistu meitini un arī nūklausīt juos dzīduošonu. Dajuojis

pi ūzula, jis redzēja tū pašu skaistū meitini, par kuru sulains stuo-

stīja. Kēneņa dālam cīši patyka skaistuo meitine, jis nūcēle jū
nu ūzula zora, aizvedja uz sovu pili, un ka meitine izauga par

margu, tod kēneņa dāls apprecēja jū sev par sīvu.

9. A. 500. 705. J. Johansone Rigā, A. Bērzkalnes krājumā.

Viens ķēniņš apprecējis daiļu ķēniņa meitu. Viņai piedzi-
muši divi bērni: puisītis un meitiņa. Bet ļaunā ragana, ķēniņa

pamāte, gribējusi bērnus iznīcināt. Viņa nogriezusi tiem mazos

pirkstiņus v i pašus aiznesusi un nolikusi pie strauta, bet mājās

sacījusi, kā māte savus bērnus par burvībām tik ma-

zos pirkstiņus atstājusi.

Ķēniņš noticējis un izdzinis sievu no pils. Bērni gājuši un

nogājuši līdz mazai mājiņai, kur dzīvojis vecs vecis, burvis, kas

bērnus nobūris par cūkām;

Pēc dienas atnākusi arī ķēniņiene un prasījusi pēc bērniem.

Burvis teicis, ka bērnus dabūšot, ja uzminēšot trīs dienu laikā

viņa vārdu;ja ne —arī pati būšot beigta. Ķēniņiene velti minē-

jusi, visus kalendāra vārdus pēc kārtas, bet kā nav, tā nav īstais.

Trešās dienas rīta viņai tas jāpasaka. Vakara vina ne-

var aizmigt un ilgi paliek nomodā. Te aiz doga tā dzird runājam:
„Nu, ka tev klajas?"

„Labi! kas vainas? Atnākusi atkal viena manu vardu minēt,
būs labs cepetis!"

„Mīlais, tik vieglu vārdu, kā Kraupis viņa nevar iedomāties r"

Ķēniņiene to dzird un no prieka nevar vairs rītu sagaidīt.

No rīta ar nodomu viņa min kādus citus vārdus papriekšu, bet

tad saka itin droši: „Tevi sauc par Kraupi!"
Vecis ir dusmīgs un brīnās, ka viņa dabūjusi zināt, bet neko

darīt
— atdod bērnus.

Mate ar bērniem nu iet laimīga uz maju. Ķēniņienei smagi
bērnus nest un viņa atguļas pie krūma atpūsties. Burvis sado-
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mājis dzīties pakal un skrienot pārskrien pāri. Ķēniņiene nu mu-

dīgi dodas atpakaļ uz burvja māju. Viņa apslaka to ar purva

ūdeni un aizdedzina,
Burvis atskrien atpakaļ un vairs nedzenas pakaļ, jo bija jā-

taisa jauns dzīvoklis. Pa to laiku arī ķēniņš iziet savu sievu

meklēt un uziet burvi. Viņš prasa, vai nav redzējis sievu ar di-

viem bērniem. Burvis saka, ka viņš redzējis gan, bet par to lai

ķēniņš viņam atnes divas pēdas garu dimantu.

Ķēniņš skumīgs noiet pie upes un atsēžas. Te no ūdens iz-

nāk viena meita un nes līdzi burvja prasīto dimantu. Viņa pati

nolaižas atpakaļ uz krasta. Ķēniņš to nozog un aiznes burvim,
tas pasaka, ka sieva aizgājusi uz māju ar abiem bērniem.

Ķēniņš dodas mājā un atrod sievu priekšā. Sieva nu ķēni-

ņam visu izstāsta par ļauno ķēniņieni, ķēniņa pamāti. Ķēniņš liek

pamāti pakārt un līķi sadedzināt.

Bet nu pats ar savu sievu un diviem bērniem dzīvo laimīgi.

10. A. 451. 705. Skolnieks V. Pilipjonoks Asūnē.

Dzeivova raizi dāds ar buobu, jīm beja divpadsmit dāli i

treispadsmvtuo mjeita. Vīnu dīnu cjapja muotja maizi, a bārui

maisējuos jai pa kuojomi. Tad muotja sazasirdējuois i* soka: „Kab

jvus valns pajvmtu!"

Tikkū jei izsacīje ītū vuordu, tyuleņ nūbrazdjāja i nūskaņāja
i visi divpadsmit bruoli izgaisa. Kū dareit? Dzeivova, dzeivova

tei mjaitiņa i sadūmova īt bruoļus mjaklāt. Izguoja jei, i īt leidz

pošai naktjai. īguoja jei mežā i vērās: stuov ustobjaņa i grīžās uz

vystis kuojis. līt jei vydā i prosuos puorguļāt. Vjaciņa, kas dzei-

vova ustobeņā, soka: „Varās, mjeitiņ, puorguļāt."

Puorgulāja nakti, reitā cjaļuos, jai vjaciņeite aizguodova iz-

slaucīt ustobu. Tei, tyuleņ izslaucēja ustobu, paādja ii īs tuoluok.

Vjaciņa jai soka: „Pajam, mjeitiņ, itūs māslus sjav prīškautā, ītī

tjav izzagadeisīs."

Izguoja jei ar tīm māslym i guoja tuoluok leidz pošam: voko-

ram. Vokorā jei īīt ūtrā ustobjaņā, kura grīžās uz gaiļa kuojis.
īīt jel vydā i prosuos puorguļāt. Vjaciņa, kas dzeivova ustobiņā,

sācēja: „Varās, mjeitiņ, puorguļāt."

Puorguļāja jei nakti, reitā cjaļuos, jai vjaciņeiite aizguodova
izslauceit ustobu. Tei tyuleņ izslaucēja, paādja i īs jei tuoluok.
Vjaciņa jai soka: „Pajem, mjeitiņ, itūs māslus sjav prīškautā, itī

māsli tjav izzagadeisīs."

Izguoja jei ar tīm māslim i guoja tuoluok leidz pošam voko-

ram. līt jei trešā ustobjaņā, kura grīžās uz gaiļa kuojas. Vjaciņa

jai vaicoj: „Kū tu staigoj?"
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„īmu mjaklāt divpadsmit bruoļu, muotja jūs, maizi capdama,

nūluodjāja. Imu i nazynu, kur byus jūs atrast."

Vjacineitja jai soka: „Saslauc i miinus māslus prīškautā!"

A mjeitina soka: „Kam as itūs māslus nosuošu gryutumam?
Nazynu, atrasšu šovus bruoļus, vai ņā."

Tad vjaciņa jai soka: „Šūdīn tu jūs atrassl, Daīsi da stykla

kolna, tod paliksi pa vīnam māslam zam kuojom i kuopsi kai pa

trapjom iz augšu. Tī tu atrassi šovus bruoļus."

Izguoja jei reitā nu tuos vjaciuis i daguaja taisni da stykla
kolnam. Suoka jei kuopt, izkuopja jei iz pošu viersu i drusku jai

vjāl pītryuka masku. Tod jei nu pakaļis pajāmja, a zam prīkškuo-

jis palvka. [zkuopja jei iz poša kolna, kur beja cīši skaistys lelys

muojis. īguoja jei vydā, a nikuo naatroda. Ustobā beja salta, ce-

plis nakurvnuots. Pasavērās jei ceplī — nav nikuo, tikai beja
molka. Aizguoja jei iz cytu ustobu, atrūn vysaidu ēdīnu, kai i pi

boguota saiminīka. Izkurynoj cepli, pīvārd vysaidu gordu ēdīnu,

paād, daboj slūtu, izslauc ustobu i tai izteirej vysys ustobas. Poša

izkuopj uz cepļa, paglobuojusi gaida, kas tja byus. Klausuos, ka

nazkas skrīn — reibys vīn īt. Atdora dūrs, saskrīn ustobā i peikst
i šveikst, i klīdz vys-vysaiduokim bolsymi. Pjec tam visi nūlīk

drābis, kaidas kaidam beja, Tod veras jei, ka visi beja juos div-

padsmit bruoli. Tyuleņ jī skrīn i stuojās kotrs pi sova dorba. Ap-
saverās ceplī — ceplis izkurynuots, apsaverās uztobis — iztei-

reitas, un radz, ka vyss dorbs ir padareits. Tad soka jaunnokyis
bruoļs: „Myus šūdīn jyraidan vīna stundja atpyutas."

Paādja, atsapyutjuos sovu zynomu laiku vjāl sasavylkuos
sovuos drābjās, i aizskrēja, šveiksteidami, klīgdami, dzīduodami

da sova dorba. Muosa izguļājiuos i vjāļ sovu dorbu padarēja, kai

i pyrmū dīnu. Atskrīn vjāl juos tī divpadsmit bruoli, peikstādami,
šveikstādami, klīgdami. Tyulen nūlīk sovas drābis, kaidas kaidam

beja. I. visi pi dorba vērās, ka taipot kai i vokor vyss ir pada-
reits. Tod jaunuakyis bruoļs soka: „Pasavjārsim, kas tja taids

myus dora dorbu. Šūdīn jau myus jyraidan div stundes atpyutys."
Jī aizīt aiz cepļa i īrauga sovu muosu guļūt. Pasasveicinuo-

jās jī kai ar muosu. Tyuleņ suoc vaicuot: „Kai tu myus atrady?"
Tod muosa jīm tyuleņ izstuosta, kai: jei beja nu poša suo-

kuma leidz golam. Jīm vairs nabeja vaļas runuot, sasavylkuos i

aizskrāja kotrs da sova dorba. Iz trešys dīinys atskryn jī vjāl da

sātai. I tai soka iz šovus muosas: „Myus naļauj vairs tevi

ilguok turat, un lai nabyutu pi myusu."

Iztaisīja jī jai mežā lelā ūzulā krāslu, pylnu ar vysaidim
ēdīnim un dzērīnim, i pote jei sjēdjāja i šyva.

Vīnu dīnu staigova kēņina dāls medeibuos i īraudzēja jū
ūzulā šyunūt. Jis ar jū sasarunova, nūcjāļa jū nu ūzula, nūvjadja
iz sovu pili un apsaprecējuos. Ķjēninam vajadzēja īt dīnastī. Ķjē-
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ņiņa muotja beja rogona i jei cīši naīradzjēja ķjēņiņa sīvas. Sīvai

pīdzvma dāls. Muotja pajāmja jū, nūņasja, i īsvīdja jyurā. Atņasja
jai mozu kaķeiti i pīsacīje jai jū kai sovu bārnu audzjēt. Nūsyu-

tīja šovam dālam gruomotu: tovai sīvai pīdzyma kaķis.

Pjec kaida laika dzyma jai ūtris dāls. Sajāmja jū kjēņiņa

muotja, i īsvīdja jyurā i atņasja imozu suneiti audzinuot. Nūsyu-

tīja šovam dāiam gruomotu: tovai skaistajai buobai pīdzyma
suns.

Pjec tam atbraucja juos dāls nu dīnasta i nadjevja sovai sī-

vai ni vuordā runuot. „Skaiti puoterus, koleidz as dabuošu zū-

benu cierst tjev golvu zjamī."
Tlkkū jis atvvlka rūku cierst jai golvu zjamē, nazkas jū sa-

kjāra aiz plača, tys beja juo sīvas jaunuokais bruoļis — soka:

„Par kū tu jū cierssi?"

Kieneņš pastuostēja jam par itim dālim.

Bruolis soka: „Jai dzvma dāli cīši skaisti; a tova muotja

pajēmja nūņasja jyurā i nūsleicynova, a atņasja jai kaķi un suņi

audzjāt. Mjes tovus dālus puorjāmjam jyurā i audzvnovam. Pa-

ša verīs, kaidi puiši izauguši?"
Bruolis īvjadja juo dālus ustobā jami paruodeit. Apsarunova

jī sovā starpā par vysom lītom, i jis atzyna sovu sīvu par tais-

ņeigu, a muoti par vaiņeigu.

Kjēniņš lyka soviiu kolpim pīsīt muoti divim zyrgim pi astes

i palaist zyrgus pa teirumu. Tī zyrgi sadauzīja rogonu i izsvai-

dīja juos kaulus pa molu molom.

Bet ķjēniņš a kjēniņini dzeivuoja tagad laimeigi.

14. Bezrocīte.

1. A. 706. O. Kiršteins Kroņa Misā. L. P. IV, 185 (45).

Reiz ibiija brālis un māsa. Abi viņi dikti mīlīgi satika. Bet

vienreiz citi ļaudis sāk brālim iestāstīt, lai taču reiz precoties.

„Kā lai precos? Māsa jau man ir par saimnieci!"

„Ej, ej, ej! māsa paliek māsa, bet sieva paliek sieva!"

Vakarā brālis pastāsta, ko citi ļaudis viņam sateikuši. Māsa

atbild:

„Precies, precies, brālīt! Laiks tiešam jau sen to darīt, bet

es pie tevis tad gan nedzīvošu. Uztaisi man tur lauka malā citu

būdiņu, dzīvošu savrup, lai paliktum arī turpmāk mīļi, kā tagad."
Labi. Brālis uztaisa māsai būdiņu un pats drīzi jo drīzi ap-

precās. Tik nelaime: labais brālis bija apprecējis raganas meitu.

Cik savādi! Māsa to tikpat kā bija paredzējusi, jo kādēļ tai sirds

nesās šķirties no tik laba brāļa?
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Tā paliek! Pa to starpu labs laiks jau aiztecējis. Bet brālis,
lai dzīvo ar savu raganu, kā dzīvodams, māsu vēl tikpat mīl kā

senāk: nepaiet ne rīts, ne vakars, kur nebūtu aiztecējis būdiņā ap-

raudzīt. Turpretim raganai tas nemaz netīk, ka šlis tur vienmēr

nešaudās.

Vienu ritu brālis atkal pie masas nostaigājis — ragana zobus

vien griež.

„Nu es tev vienreiz radīšu!" viņa beidzot iesaucas un ta

prom uz kūti, visas govis apkaut. Pārnāk vīrs, šī pretim:

„Skrej, nu skrej pie savas zelta māsas, ik acis pavērdams!

Redzi, ko viņa izgājušo nakti izdarījusi! Apkāvusi visas tavas

govis! Vairāk par bērnu esi turams! Visu labumu būtu atdevis

viņai vien, bet redzi, kādu labumu nu tev atdarīja! Aklais tāds!"

Bet kamēr šī tur gānās, vīrs, pakampis naudas maciņu, aiz-

tek mudīgi vien, ne vārdiņa nesacīdams, uz tirgu citas govis pirkt.
Gar būdiņu ejot, māsa iztek pretim: „Brāl.īt, kur tad nu tik mu-

dīgi? _Ķādēl tāds bēdīgs izskaties?"

„Ā! vai tad nu visas bēdas var katrreiz izteikt?"

„Tu jau arvienu izteici savas bēdas, kādēļ tagad liedzies?"

„Lai, lai! pateikšu citā reizē," brālis atteic un tūliņ aiziet.

Paiet atkal savs laiks. Brālis visu aizmirsis, sāk no jauna
bieži pie māsas iet. Ragana zobus vien griež. Un vienu rītu,
kamēr šis māsu apsērš, ragana apkāvusi visas avis. Pārnāk vīrs,

šī pretim :

„Vai atkal skriesi man pie māsas? Redzi, ko izgājušo nakti

mums izdarījusi! Apkāvusi visas avis. Es nezinu
— būs jābēg no

mājas ārā, ja tu viņai vēl to piedosi!"
Bet brālis, kamēr sieva tur gānās, paķer naudas maciņu un

prom uz tirgu citas avis pirkt. Gar būdiņu ejot, māsa iztek

pretim:
, yßrāiīt, kur tad tu tik mudīgi? Kādēļ tāds bēdīgs iz-

skaties?"

„A! vai tad nu visas bēdas var katrreiz izteikt?"

„Tu jau arvien izteici savas bēdas, kādēļ tagad liedzies?"

„Lai, lai! pateikšu citā reizē," brālis atbild un tūliņ aiziet.

Paiet atkal savs laiks. Brālis visu aizmirsis, sāk no jauna
pie māsas iet. Ragana zobus vien griež un gudro, kā vīru pie-

spiest māsai atriebties.

„Pag, nokaušu savu mazo bērniņu un teikšu: „Kamēr tu ne-

biji mājā, māsa atskrēja ar lielu dūci un patērēja mūsu mīļo kun-

kulīti!" Tas līdzēs!"

Un pareizi! Vienu dienu, kamēr vīrs malka, šī nokauj pati
savu bērniņu un nu tik gaida vīru mājā! Pārnāk tas — ak tu

manu dieniņu! — tās asaras, tās vaimanas raganai: „Mūsu ma-

zais bērniņš pagalam, pagalam! leskrēja kā nezvērs, kamēr biju
kūtī, ar lielu dūci un nokāva šūpulī, tava paša māsa nokāva! Vai!
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manu dieniņu, vai! ko nu darīšu, ko nu iesākšu? Tepat žogimalā

slepkavas, tepat durvju priekšā vīru apmāna, tas netic, ko es

saku. Beidzot nokaus vēl mani pašu!"

Sieva, ragana, vēl nokrīt gar zemi, raudādama, un nemaz

neiet iekšā. Bet vīrs, tas ieiet iekšā un nu tam bērniņa dēl sāk

arī asinis virt. Viņš iznāk pie sievas un, asaras slaucīdams, sāk

aprunāties, ko nu darīšot.

„Ko darīsi? Paņem cirvi, nocērt viņai abas rokas, lai tad

manis dēļ arī dzīvo te tuvumā. Nevarēs taču vairs bez rokām

mums ļaunu darīt. Bet tā atstāt — to, labais vīriņ, nevaram!"

Vīrs ar smagu sirdi paņēmi arī cirvi un ies darīt, ko sieva

grib. Līdz labi aizgājis, šī augšā kā tauriņš un nemaz vairs ne-

raud, vēl pakāpjas staba galā noskatīties, vai tik aiziet uz būdiņu.

Aizgāja gan. Māsa iztek pretim: „Brālīt, kādēļ tu raudi?"

„Lielas bēdas! Nāc man līdz!"

Māsa domā: laikam vedīšot viņai bēdas rādīt! Un tā iet arī

līdz. Noiet mežā pie līka bērza. Brālis apstājas.

„Vai te tavas bēdas būs?" māsa prasa.

«Laikam te gan," brālis atbild, „noliec rokas uz bērza liku-

ma, tad parādīšu savas bēdas!"

Māsa noliek. Un tā brālis uzcērt virsū, bet pats nemaz ne-

skatās un tūliņ prom uz māju. Bet māsa sāpēs ievaidas: „Asin-

tiņas neteciet, dailumiņš nezūdi!"

Un re! asinis netek arī un vaigs acumirklī paliek daiļāks par

pašu sauli.

Nabadzīte bez roklāim fsamaldās ilgi pa mežu. Bet vienu

nakti aizmaldās uz svešu ķēniņa pili. Pie tās pils liels āboļu dārzs

un pašā dārza vidū viena dimanta ābele ar zelta āboliem. Pats

ķēniņš šo ābeli brīnum saudzēja.
Meita klusītiņām ielien dārzā un sāk, kā nu ar muti vien

varēdama, ābolus ēst. Beidzot ierauga arī dimanta ābeli, pieliet

klāt — to spožumu' tagad! Dimanta ābele laistās, meitas vaigs
laistās, un zelta āboli laistās. Bet vienu zelta ābolu meita ar

muti norauj un apēd: tad aiziet mežā atpakaļ.
No rīta vecais ķēniņš ieskrien pie dēla: „Dēls, citu nakti ej

dimanta ābeli sargāt — viens zelta ābols nozudis!"

Dēls nākošā naktī aiziet pie dimanta ābeles. Gaida, gaida —

nenāk neviens pēc ābola. Uz vienu reizi paskatīsies — ērkšķu

krūmā, necik tālu no ābeles, tāds gaišums pakustas. Pieies klāt—

cilvēks! Un re — tā šī ar savu saules vaigu. Lai lienot ārā no

krūma! Jā, jā, viņa līdīšot gan, bet itad viens zelta ābols jādodot.

Ķēniņa dēls iedod arī, lai nu ņemtu, bet ar ko ņemsi? Rokas

nav — jāņem ābols tāpat ar muti. Ābolu paņēmusi, viņa atkal

grib aiziet, bet ķēniņa dēls saka: „Neej projām! Zelta ābolu esmu

devis tev, par līgavu tu man solīsies."
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Labprāt, bet lai apdomājot, kur tadu likšot bez rokami — ta

bezroce ieteicas.

„Ne, ne, tavs vaigs man ir vairāk nekā rokas!" ķēniņa dēls

atbild un ieved pie tēva. Tēvs nebūt nav pretim; lai ņemot, ja

patīkot, kas par to, ja roku nav. Tā nu nosvinēja kāzas.

Bet otrā gadā jaunais ķēniņš ar tēvu aiziet uz karu. Tai

laikā piedzimst ķēniņa dēla sievai puisēns, kā viņa pati, un pie
tam'vēl puisēnam zelta mati. Visi apbrīno tādu bērnu. Un ķēni-

ņienei nemaz vairs sirds vietā. Tādi prieki' jāpaziņojot arī ķēni-

ņam uz kara lauka. Labi. Tūliņ noraksta grāmatu: tā un tā —

sievai piedzimis tik daiļš dēls kā saule; vēl zelta mati. Un su-

lainis nu nesīs grāmatu ķēniņam. Ķēniņiene vēl izmāca: Stei-

dzies bez apstāšanās. Ja visnotāl piekāsti tad pusceļā ierau-

dzīsi mazu būdiņu, kur senāk es mitu; tanī būdiņā iegriezies at-

pūsties, vai arī nakti pārgulēt. Tik neteic nevienam, kurp ie-

dams!"

Sulainis iet, iet — trešā vakarā, saulītei rietot, jūtas nokusis.

let vēl tādu gabalu, ierauga būdiņu. leiet iekšā: nav neviena

cilvēka. Ko gaidīt? Pierauj durvis un gul nost. Bet rāvienu bija

sadzirdējusi ragana, ķēniņienes brāļa sieva. Ta plesku plesku-
mis būdiņā šurp skatīties, vai vīra māsa pārnākusi, jeb cits kāds

iekūlies. Paskatās — nē, nav vis šī — svešs puisis.
„Ko te meklēji?"

„Nacu izgulēties!"

„Kurp iedams?"

„Uz kara lauku pie ķēniņa!"

„Vai jaunas ziņas?"

„Ir jaunas, ir vecas — kādas nekādas!"

„Vai, kā nu tālu ceļu iedams, gulēsi uz plika plāna? Pagaidi,

tūliņ pačubināšu mīkstu gulu."

Puisis ar mieru, kamdēļ ne? Paldies! Šī nu sarauga cisas, uz-

čubina, bet neiet vis mājā, gaida turpat aiz pakšķa, kamēr gu-

lētājs aizmidzis. Un līdz arī aizmidzis, ragana ielien, ka ne durvis

nepačīkst, un sāk tik čamdīt visas kabatas puisim. Atron grā-
matu un nu dabon zināt skaidri, kas vīra māsai par priekiem

mājā.

„Pag!" neģēle gudro, „to grāmatu paturēšu un rakstīšu citu

tā: ķēniņienei piedzimis dēls ne pēc suņa, ne pēc kaķa, it ne

pēc kā."

Ragana tā izdara. Sulainis nekā nezin, kas noticis. Aiznes

nu ķēniņam, ķēniņš rausta plecus par tādu bērnu! Tomēr atbild,
lai audzinot un gaidot viņu mājā, kaut arī pēc suņa, vai kaķa

puisēns izskatoties. Sulainis, ar ziņām atpakaļ nākdams, par ne-

laimi, atkal iegriežas tai būdiņā pārgulēt. Ragana padzirdējusi
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durvis veram, mudīgi klat: „Vai! ka nu gulēsi uz plāna? Tūliņ
uzčubināšu cisas!"

Puisis ar mieru. Bet šī nogaida aiz pakšķa, kamēr aizmidzis,

un tad izokšķerē kabatas. Atron: lai audzinot, kamēr pārnākšot.
„Nē! tā ne! ače, tā būs labi, kā es rakstīšu: negribu ne acu

galā tavu bērnu redzēt! Maitā, cik ātri varēdama, viņu nost!"

tā ragana ierakstīja smīnēdama. Sulainis pārnes ziņas, ķēniņiene
saplok no bēdām. Ko nu?

Izraudās vienu dienu, otru, trešu, beidzot nekā darīt, atdod

zelta puisēnu meitām, lai tās nu zinot. Ko lai meitas iesāk? Tām

arī ķēniņienes asaras pie sirds iet. Sadomā tā: metīšot zirgu
stallī, kas tad būšot, būšot! lemet zirgu stallī, zirgi paņem pui-
sēnu uicāt:

„Žužū, žužū! zelta bērniņ,
Kamēr tētiņš mājā nāks!"

Meitas no rīta aizies skatīties — puisēns vesels. Nu iemet

lopu kūtī. Bet vērši un govis paņem uz ragiem puisēnu uicāt:

„Žužū, žužū! zelta bērniņ.
Kamēr tētiņš mājā nāks!"

Meitas no rīta aizies skatīties — puisēns vesels. Nu ienes

ķēniņienei atpakaļ. Tā saņem bērniņu, vēl vairāk raudādama.

Beidzot ķēniņiene saka: „Visi lopi manu bērniņu saudzē, kā lai es

no viņa šķiros? Sieniet man bērniņu uz muguras, iešu mežā,

bēgšu no vīra vaiga. Ja miršu, tad miršu ar visai bērniņu; ja

dzīvošu, dzīvošu ar visu bērniņu!"

Ķēniņiene aiziet un maldās pa mežu. Trešā dienā tā gribas

ēst, bērniņš arī raud pēc ēdiena. Bet ko darīsi? Rokas nav, kā

bērniņu noņemsi no muguras, kā paēdināsi? Nabadzītei birst gau-

žas asaras.

Te uz vienu reizi mežs tā kā nožvākstētu. Pacels acis —

gaisā stāv balts vīrs un sauc: „Ķer, ķer!"

„Ko tad ķeršu?"

Bet nedabūja ne labi izteikt, te divas rokas nonāca zemē un

palika ķēniņienei pie pleciem un tai vienā rokas saujā bija mazs

maciņš. Kad to attaisīja, bira bez mitiena zelta gabali ārā. Ķēni-

ņiene jpaliek tīri mēma, visu to redzēdama. Bet baltais vīrs

saka: „To visu tu ņem, ko tev devu, bet savu puisēnu atdod

man! Tikpat tu mežā viņu neizglabāsi, kā vajaga. Gan savā

reizē tev viņu atdošu!"

Ķēniņiene doma: „Kas spējis man rokas atdot, kadel lai

tāds nespētu arī manu bērniņu atdot? Še ņem ar'!"

Baltais vīrs paņem puisēnu un. nozūd ka ūdenī. Bet ķēni-

ņiene, tā iet iet, pati nezinādama, kur. Pēc kādām dienām mežs
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nobeidzas, gadās klajums ar mājām. Ķēniņiene ieiet vienā mājā

un lūdz, lai uzņemot ceļa gājēju. Šie uzņem arī, lai gan cieši

taujā, kas šī tāda esot.

„Esmu pasaku teicēja, staigāju apkārt, pasakas stāstīdama."

„Nu labi," lai tad paliekot. Šī paliek dažas dienas tur un mā-

jinieki labi uzņem. Bet vienu nakti ķēniņiene tīši noliek maciņu

sētas vidū attaisītu. No rīta pilns sētas vidus piebiris ar zelta

gabaliem. Mājinieki brīnās, 'bet pasaku teicēja atbild: Nebrī-

nieties, celiet tik nu zelta pili no tiem gabaliņiem un uzņemiet
tai pilī katru ceļa gājēju tāpat, kā mani uzņēmāt."

Labi! Šie uzcel pili. Pils laistas pa pus pasauli.

Pa to laiku ķēniņš pārnācis ar veco tēvu no kara. Sāks šim

nu izstāstīt, kā viss noticies. Ak tu manu dieniņu! — ķēniņš
tīri slims no bēdām. Kā tik sulainis varējis tā izdarīt? Sulainis

gan liedzas, gan stāsta — nelīdz. To iesviež kā kuru katru no-

ziedznieku cietumā. Un tūiin ķēniņš aun kājas savu sievu me-

klēt. Un kaut arī līdz mūža galam, meklētu, ātrāki mājā nenāk-

šot! tā aiziedams nosolās.

Nu nabadziņš iet, iet vienu dienu, otru, trešu, izbrien purvus,

izbrien mežus — nekur pēdas sadzīt. Te — nezin kā — vienu

vakaru, saulīte jau nogājusi, visur tumšs meties, bet vienā vieta

meža gali tomēr atsarkuši. Brīnumi! Vai tur kas sevišķs laistās?

Jāiet raudzīt. let, iet — sasniedz zelta pili. leiet iekšā — vai ne-

var dabūt atpūsties? Kālab ne? Tā pils jau tādēļ vien ir: no-

gurušus atpūtināt. Lai tik piesēžot — būšot arī vēl ēdienu

priekšā celt. Kamēr šis tur piesēž, ķēniņiene paraudzījusi ēdienu

un nes uz galda.

„Nudien," tā šis nodomā, „ja nebūtu rokas pie kamiešiem, es

teiktu: tā "mana sieva: tāds pats saules vaigs kā viņai, tā pati
valoda, viss uz mata."

Pēc brīža šis jau paēdis. Nu, ko tagad būšot darīt? Vai pa-

runāšot, vai pagulēšot? tā ķēniņiene. Ne, ne
— viņam vēl

miegs nenākot
—

lai raugot ko pastāstīt.
„Labi!" ķēniņiene atbild, «stāstīšu pasakas."
Lai stāstot, lai stāstot, tās viņam- loti patīkot.
~Nu, labi!" tā ķēniņiene iesāk. «Vienreiz bija ķēniņiene bez

rokām..."

Šis jau klausās.

„Un tai ķēniņienei, kamēr ķēniņš karā, piedzima tāds pui-
sēns kā saule ar zelta matiem,- bet tas ķēniņš laida ziņu, lai to

puisēnu nomaitājot."
Šis jau atplēta muti.

„Tad māte aiznesa puisēnu mežā. Bet tur gadījās balts vīrs,
tas atdeva mātei rokas un puisēnu paņēma līdz: būšot viņu iz-
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audzināt un tad atkal atdot. Un tad tā māte dzīvoja zelta pilī.
Vienu dienu ķēniņš ienāca pilī un savu sievu vairs nepazina."

«Nestāsti, nestāsti vairāk!" ķēniņš apķērās ķēniņienei ap

kaklu, „tagad tevi pazīstu!"
Un tā vairāk ne vārdiņu parunāt no lieliem 'priekiem: abi

šņukstēja.
Otrā nedēļā ķēniņš ar ķēniņieni pārradās mājā. Bet vecais

ķēniņš no priekiem tūliņ sarīko lielas dzīrās, saaicinādams pus

pasauli. Kad dzīrās jau lielajā, tad vecais ķēniņš uz reizi paver

durvis, ienesdams divus krīeus: vienu pilnu ar riekstiem, otru

tukšu un uzdod šādu mīklu: „Kas var riekstus tukšajā kurvī ie-

skaitīt pa pāriem un pateikt, ko katrs pāris nozīmē?"

Visi rausta plecus, domā šā, domā tā — nevar iedomāties.

Te uz reizi atsprāgst durvis, vecs vīrs ienāk ar paaugušu puisēnu

pie rokas, sacīdams: „Jūs jau nevarēsit mīklu uzminēt; laidiet

manu puiku klāt, tas uzminēs."

~Labi!" lai minot puika.

Puika paņem riekstu pāri, ieliek tukšajā krīcī un saka: «Vie-

nam brāil'im bija mīla māsa — viens riekstu pāris! Bet tas brālis

apprecēja raganas meitu — otrs riekstu pāris! Šī ragana ienī-

dēja vīra māsu un pierunāja vīru, lai nocērtot savai ifiāsai rokas,

tādēļ ka esot apkāvusi viņas lopus — trešais riekstu pāris! Bet

ragana bija melojusi un vīru piemānījusi —
ceturtais riekstu pā-

ris! Vīra māsa iebēga ķēniņa dārzā, ēzdama no dimanta ābeles

zelta ābolus — piektais riekstu pāris! Ķēniņš ēdēju noķēra un ap-

precēja — sestais riekstu pāris! Kamēr ķēniņš bija karā, ķēni-

ņienei piedzima dēls, bet ragana izzaga sulainim, ziņu nesējam,
grāmatu no kabatas un ierakstīja, kā ķēniņienei piedzimis tāds

ērms: ne pēc suņa, ne pēc kaķa — septītais riekstu pāris! Ķē-

niņš pārnāca no kara un iemeta sulaini cietumā, bet tas ir gluži

nevainīgs — astotais riekstu pāris! Un ķēniņiene pa to laiku bija
atdevusi savu dēlu baltajam vīriņam, lai audzina — devītais riek-

stu pāris! Vīriņš te nu viņu atveda atdot — desmitais..."

Nedabūja vairs visu izteikt
— ķēniņš ar ķēniņieni pazina

savu dēlu un tā tūliņ nezin, ko nu būtu darījuši, ko mc, no prie-
kiem. Bet vecalis vīriņš tai pašā brīdi pazuda kā ūdenī.

Tagad ķēniņš nosvinēja tik priecīgas dzīrās, kā nekad. Bet

pēc dzīrām tas saka uz savu kara spēku: „lesim raganu sodīt!"

Aiziet turp — ragana iznāk pretim' ar visu savu vīru, ķēniņa

sievas brāli, un prasa, ko kara spēks gribot: „Samaksāt, ko esi

pilnījusi!" ķēniņš atbild un tā tūliņ pavēl abus sagrābt un ar zir-

giem saraustīt. Bet tai pašā brīdī ķēniņiene tek elsodama, kā

skrējusi no pašām mājām, un sauc: „Brāli neaiztieciet! viņš,
kaut vainīgs būdams, tomēr nevainīgs — es piedodu!"
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Neka darīt — saraustīja raganu vien, brāli pameta dzīvu.

Arī sulaini izlaida no cietuma un nu viss bija atkal labi.

2. A. 706. Ernests Birznieks no Indriķa Zariņa Dzirciemā

Jkr. iii, 28, 9. L. P. VII, 11, 27, 2.

Dzīvoja reiz tēvs ar māti loti laimīgi. Viņiem bija visas man-

tas papilnam — un kas vēl vislielākais — dēls un meita, kas

savā starpā loti labi satika un viens otru mīlējās. Vecāki abi

mirdami piekodināja bērniem tāpat saticīgi un mīļi dzīvot arvien

uz priekšu, kā līdz šim. Bērni to arī apsolia un abi vecāki at-

vieglināti nomirst. Pēc vecāku bērēm māsa un brālis patiesi labi

un mīli dzīvoja kopā vecāku būdiņā.
Pēc kāda laika brālis pārved sev līgavu, bet tomēr tādēļ ne-

beidza mīlēt arī savu māsu. Brāļa sieva sāka par to savu vīra

māsu apskaust: viņa gribēja brāļa un māsas starpā sacelt ie-

naidu. Bet tas viņai nemaz negribēja veikties — viņa varēja teikt

vienam, vai otram,, ko tikai gribēja, tie neticēja, bet mīlējās ar-

vienu tāpat, kā līdz šim.

Kādu dienu vīra nebija mājās. Sieva, vīra māsai nezinot,
nokāva govi un pasteidzās vakarā vīram pretī: „Redzi, ko tava

mīļotā māsa izdarījusi, nu mums vairs nav gosniņas!"
Vīrs nesacīja ne vārda, paņēma un apraka govi. Bet masu

viņš vēl vienmēr mīlēja, kā līdz šim.

Otrā reizē atkal vīrs bija izgājis. Sieva slepeni nokāva zirgu

un vakarā, vīram pretim iedama, sacīja: „Redzi, ko tava mīļā
māsa izdarīja, nu mums vairs nav zirdziņa!"

Vīrs cieta klusu un apraka zirgu, bet uz masu vel neturēja

ļauna prāta.

Trešo reizi vīrs bija atkal projām no mājām. Sieva iemeta

savu bērnu ugunī un vakarā, vīram pretim iedama, šņukstēja:
„RedzH ko< tava mīļotā māsa izdarīja. Nu mums vairs nav bēr-

niņa!"

Vīra vaigs pārvērtās līķa bālumā, bet viņš nekā nesacīja.

Viņš nu paņēma līdz šim mīļotu māsu, aizveda to uz mežu, no-

cirta viņai abas rOkas un tad to tur mežā palaida pliku. Māsa nu

iet pa mežu plika un bez rokām arvienu uz priekšu. Pēc ilga lai-

ka viņa nonāk mežā otrā malā. Lai gan viņai ļoti gribas ēst, tad

tā tomēr kannās cilvēkiem rādīties. Viņa nogaida tumsu un tad

iet raudzīt kautko dabūt uzkost. Tā nu viņa nonāk kāda kunga

dārzā, kur visi koki pilni āboliem, bumbieriem* un visādiem au-

gļiem; bet kā bez rokām tos dabūs? Viņa staigā pa dārzu, ka-

mēr atrod dažus zemākus zarus, un nu sāk tāpat no koka kost.

lekož pie viena koka, pie otra un tā pa nakts melnumu salasa arī

vēdera tiesu. Pret gaismu, kad ļaudis sāk celties, viņa paslēpjas
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turpat kokos. Ap puslbrokasti iznāk pats kungs dārzā un prie-

cājas par pilniem kociņiem ar jaukiem āboliem.

„Bet kas tad te man dažus ābolus tā apkožlājis?" Kungs sa-

pīcis sāk brīnīties.

„Es nesaku, lai nu būtu ņēmis sieku, kaut tik nebūtu tā ap-

naiskājis visus kokus!" Kungs nevar beigt vien dusmoties: „Kas
tas var būt par cilvēku, kas otram var tādu skādi darīt?"

„Tas ir pliks un bez rokām!" nelaimīgā sieviete krūmos at-

bild.

Kungs iesākumā tā kā satrūkstas, bet tad saņem dūšu un

sauc: „Ja esi labs gars, tad nāc ārā; bet ja tu esi ļauns gars, tad

aizej no manis."

„Es neesmu ļauns gars, neesmu nepavisam nekāds gars, bet

plika sieviete bez rokām un kaunos tev rādīties," atbild tā pati
baiss krūmos.

Kungs pasauc savas meitas, liek svešo bezroci, sievieti), ap-

ģērbt un tad vest sev priekšā. Kungs nu tai visādi prasa, kur

viņa gadījusies, kas viņai nocirtis rokas, kas noņēmis drānas,

bet viņa nesaka. Citu visu, ko tikai prasa, viņa atteic un runā,

bet tik to ne, kas viņa ir un kas pie viņas nelaimes vainīgs. Kungs
izbrīnās un vairāk arī neprasa. Viņa nu paliek muižā un kungs to

iztura loti labi — liek savām meitām apkopt, paēdināt, cik smalki

vien varēdams. Beigu beigās pats kungs viņu apprec.

„Tikpat," kungs teic, «kopjama glāstāma tu jau esi, paliec

jau tad arī par manucienmāti."

Tā tas nu ir kādu laiku. Bet nu kungam jādodas karā. Pro-

jām iedams, viņš vēl piesaka savai cienmātei: „Lai nu būtu, kas

būdams, vai dēls, vai meita, bet tu man sūti uz kara lauku ziņu."
Cienmāte to apsola un kungs aizjāj. Vēl nav gads apkārt,

kad cienmātei atrodas dēls. Nevis šāds, tāds, nieka zeņķis, bet

pirmā numura puika un kas vēl tas pārākais — puikam' uz krū-

tim ir saule, uz muguras mēnesis un uz abiem pleciem zvaigznes.
Cienmāte no priekiem nezin, ko darīt. Viņa tūliņ noraksta kun-

gam1 grāmatu, ka piedzimis tāds un tāds dēlis.

Ziņnesis dabū grāmatu un dodas ceļā. Vakarā sebu viņš no-

nāk kādā krogā un tur nu pārgulēs par nakti. Kā jau kara lai-

kos, visi sarunājas tikai par kariem. Grāmatas nesējs sāk lielī-

ties, ka viņš patlaban esot ceļā uz kara lauku, jānesot no cien-

mātes kungam grāmata, ka mājās ieradies dēls ar sauli uz krū-

tim, mēnesi mugurā un zvaigznēm plecos. Krodzinieks brīnās:

„Kāda gan tā māte varētu būt, kurai tāds dēls?"

„Kad es jums saku, no mātes tur it nekā nav," grāmatas ne-

sējs saka. „Nav it nekā, pavisam bez rokām, nez kur to tādu

pliku bija mežā savečojis."
Krodzinieks vēl apklaušinās labi, ap kādu laiku kungs atra-
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dis bezroku sievieti, vai tas jau ilgi atpakaļ, un tad ieiet pie kro-

dzinieces: „Va tu zi' ko, siev? Manu māsu ir tepat kaimiņu liels-

kungs apprecējis un tagad viiņai ir dēls ar sauli uz krūtīm, mēnesi

uz muguras un zvaigznēm uz abiem' pleciem. Viņa nomaitāja,

sadedzināja mūsu dēliņu, tagad viņai to atspītēsim, tad viņa re-

dzēs, kā tas sāp, kad vecākiem nolaupa viņu bērnu."

Sieva viņu vēl paskubināja: „Mums jārauga pie šīs reizes

viņu pašu arī pavisam nogalināt, citādi mums vēl beigās varētu

iziet slikti."

Abi nosprieda grāmatas pārmainīt. Krodzinieks izgāja pie

grāmatas nesēja un teica: „Vadz', ja tev kāda grāmata, tad iedod

man, es tev līdz rītam to paglabāšu, jo tev tā vēl te, pa beņķi

valstoties, varētu izkrist."

Nesējs iedeva arī. Krodzinieks notaisīja otru tādu pašu grā-

matu un ierakstīja iekšā, ka cienmātei esot dēls, pus zvērs, pus

cilvēks; katrā sekundē viņš aprijot vienu cilvēku, drīzi jau būšot

viss pagasts aprīts, gudrākais esot, ka kungs pats nemaz nenāktu

mājās, jo tad arī viņu aprītu.
Otrā rītā nesējs devās ar pārmīto grāmatu tālāk, kamēr no-

nāca pie kunga. Kungs, grāmatu izlasījis, tā noskuma, ka neru-

nāja vairs ne ar vienu ne vārda. Viņš atrakstīja atpakaļ, lai: dēls

būtu, kāds būdams, tas jāpaglabājot, kāuiiēr viņš pats drīzi pār-
nākšot mājās — karš jau esot pie beigām.

Grāmatu nesējs steidzās atpakaļ un palika tai pašā krogā
atkal par nakti. Krodzinieks atkal paņēma grāmatu glābāt un

pārmija. Viņiš ierakstīja muižkungam pavēli, ka māte ar bērnu

uz pēdām nokaujami.
Muižas kungs pavēli saņēma gan, bet viņam (bija loti žēl tik

par cienmāti, kā par bērniņu. Apžēlot viņš tos nedrīkstēja, bet

nomaitāt arī negribēja. Viņš uzsēja cienmātei bērniņu uz mugu-

ras, piesēja vēl riecieniņu maizes un palaida to mežā. Nelaimīgā
cienmāte iet pa mežu uz priekšu un raud, bērniņš brēc mugurā,

to nevar noņemt, pazīdīt, pati arī ir izsalkusi, bet maizi tā nevar

no muguras noņemt. Bada nāvē viņai tikpat jāmirst, tad jau la-

bāk ka to būtu nokāvuši.

Tā viņa raudādama iet, kāmēr nonāk pie platas upes. Laipa

ir gan upei pāri, bet viņai bez rokām ir loti grūti tikt pāri. Viņa,
nabadzīte, nometas uz laipas ceļo-s un rāpo pāri. Pret vidu tiku-

šai, viņai nez' kā pamisējas un dēlēns nokrīt no muguras ūdenī.

Viņa iekliedzas un patlaban grib lēkt ūdenī glābt puiku, kad otrā

malā parādās vecs vīriņš un izglābj puiku.

„Nac vien meitiņ, pāri un iegulies papriekšu uz kreisajiem
sānieml ūdenī un tad uz labajiem!" vecais vīriņš viņai saka.

Viņa parnak un paklausa. Tikko viņa ieguļas uz kreisajiem
sāniem ūdenī, viņai pieaug kreisā roka, tikko pagriežas uz laba-
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jiem sāniem, arī labā roka ir pieaugusi. Viņa nezin, kā vecī-

šam pateikties par labo padomu, ko tam dot. Bet tas negrib ne

pliku paldiesu.

„Se tev, meitiņ, būs lindraki. Kad tos apvilksi, tad varēsi būt

par ko tik vēlies: par übadzi, par cienmāti, par ķeizarieni, par

ko tik gribēsi. Un tagad tu vairs nekavējies, steidzies uz tava

brāļa krogu, tur būs arī šovakar tavs vīrs,"

Vecītis vēl viņai izstāstīja, ka krodzinieks un krodziniece

pārmijuši grāmatas, un tad pazuda. Cienmāte apvilka vecīša dā-

vātos lindrakus, palika par übadzi un gāja uz krogu. Krogu ne-

viens vipas nepazina, ne brālis, ne brāļa sieva. Un kā lai vini

uz tādām domām nāktu? Mežā padzītai māsai nebija nevienas

rokas, bet übadzei ir abas rokas. Übadze ierīkojās aizkrāsnē

pārgulēt par nakti. Līdz ar novakaru, atjāj kungs no kara lauka

un pienāk pilna istaba zaldātu. Kungs visu vakaru nemierīgs,

staigā no vienas puses uz otru un tikai prasa, vai nevarēs atkal

ceļā doties. Bet zirgi nav vēl paēdināti, Zirgus gaidot, kungam

paliek garš laiks.

„Vai jūs, krodziniek, nezināt kautko pastāstīt, kādu pasaku,
vai citu ko?"

„Es gan nekā nezinu," krodzinieks atteic, „bet pirmīt pienāca

viena übadze, tādas apkārt vazādamās, daudz ko dzird, varbūt

viņa zinās ko pastāstīt."

Kungs ir ar mieru un tūliņ atsauc übadzi.

„Es zinu loti jaukas pasakas, bet es tās tik tad stāstu, kad ir

daudz klausītāju, kad viss kara spēks klausās."

Kungs sasauc savus kara vīrus, tie sasēžas visi riņķī, tā ka

übadze, kungs, krodzinieks un krodziniece paliek vidū. Übadze

iesāk: „Reiz bija māsa un brālis, tie dzīvoja loti mīli. Brāilis ap-

precējās, bet tādēļ vēl nebeidza mīlēt savu māsii. Brāļa sievai

tas skauda. Viņa nokāva govi un teica vīram; ka viņa māsa to

izdarījusi. Brālis māsai par to nekā nedarīja. Brāļa sieva no-

kāva zirgu un teica māsas vainu. Arī šoreiz vēl brālis māsai nekā

nedarīja. Trešo reizi brāļa sieva sadedzināja savu bērnu un rau-

dādama sūdzēja vīram, ka viņa māsa to darījusi. Tagad vīrs vairs

nenocietās, bet uz sievas teikšanu noģērba māsu, nocirta viņai

abas rokas un padzina mežā. Ko tāds brālis un tāda brāļa sieva

ir pelnījuši?"

Krodzinieks un krodziniece sēdēja kā uz adatām, viņi sa-

prata, uz ko übadzes stāsts zīmējās. Kungs, par tādu negantību

saskaities, nosacīja tūliņ sodu: „Tāds brālis kā arī brāļa sieva

dzīvi sadedzināmi."

Übadze stāstīja tālāk: „Reiiz bija kungs. Tas atrada savā

dārzā pliku sievieti bez rokām un apprecēja to. Pēc laika viņam

bija jāiet karā, sieva palika mājās tādu laužu. Kungs aizjādams
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pasaka, ka jāsūtot viņam ziņa, vai ir dēls, vai medīta. Attek dē-

lēns ar sauli uz krūtim, mēnesi uz muguras un zvaigznēm uz

abiem pleciem. Sieva sūta kungam ziņu, ka viņai tāds un tāds

dēls piedzimis. Kādā krogū grāmatas tiek pārmītas, kungam no-

sūta grāmatu, ka tam mājās ieradies dēls, kas katrā acumirklī

aprijot cilvēku. Kungs noskumis sūta grāmatu atpakaļ, lai dēlu

tikām paglabājot, kamēr viņš pamākšot. Krogā atkal grāmatas

pārmaina. Kunga grāmatas vietā krodzinieks noraksta, ka bērnu

līdz ar māti vajagot nokaut. Kādu sodu grāmatas pārmijēji ir

pelnījuši?"

Kungs tikko vel var noturēties no dusmām: „Tie ir dzīvi sa-

dedzināmi," viņš sauc. „Bet saki, übadze, vai māti ar bērnu no-

kāva?"

„Nē! — Muižas kungs uzsēja mātei bērnu mugurā un palaida
tos mežā. Par laipu ejot, bērns iekrita ūdenī, kāds vecs vīriņš

izglāba bērnu un dāvināja mātei abas rokas. Māte atnāca abi ar

bērnu te uz krogu pie sava brāļa sagaidīt savu kungu pārnākam

no kara. Te ir arī tavs dēls."

Acumirklī viņa pārvērtās savā agrākā izskatā un kungs pa-

zina savu cienmāti. Pēc pirmiem priekiem kungs lika zaldātiem

sanest žagarus un apkraut krogam visapkārt. Tad no krodzi-

nieka atprasīja abas pārmainītās grāmatas un krogu līdz ar kro-

dzinieku un krodzinieci sadedzināja. Kungs, cienmāte un abu dē-

liņš ar sauli uz krūtim vēl tagad dzīvo savā muižā laimīgi.

3. A. 706. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. L. P. lī. 36,

20.

Vienam ķēniņam bija ļoti daiļa meita. Tolaik turpat kaimi-

ņos valdījis ir cits ķēniņš, kas savas cietās un īgnās dabas dēl

bijis iesaukts par Cieto ķēniņu. Šis Cietais ķēniņš nācis pēc dai-

ļās ķēniņa meitas precēt; bet meita atteikusi: „Nevaru pie tevis

iet, jo pērn šinī laikā apsolījos tam ķēniņam, kas viņpus tavas

valsts vaida!"
To dzirdējis, tevs sarāj meitu: „Ka tu vari bez manas ziņas

solīties? Tev jāiet pie Cietā ķēniņa, es tā gribu!"
Bet meita atteic: „Labak bez rokam- zirņus paēdu, neka ar

cietu dulburi sadzīvoju!"

Viņa neiet ne par ko. Ko nu Cietais ķēniņš dara? Tas, pats
ciets būdams, ņemas meitai cieti atriebties. Viņš slepeni izzog

nabadzīti no tēva pils, aizved uz mežu, nogriež abas rokas un

tad palaiž, sacīdams: „Ej nu, ej kā spoks pie sava izredzētā ķē-

niņa! Redzēs, vai viņš vairs tādu ņems!"
Bet meita tik nobirdina rūgtas asariņas, šņukstēdama: „Asin-

tiņas neteciet; dailumiņš nezūdi!" Un re! asintiņas tūlīt apstā-
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jas tecēt un meita acumirklī paliek tik daiļa ka saule. Tas šim

vēl vairāk riebj.
Bezrocīte nu maldās pa mežu un vēlu, vēlu vakarā nonāk

pie savā izredzētā ķēniņa pils. Pilī visi jau gul, tik divi dārza

sargi un divi sumpurņi, katrpus dārza vārtiem, nomodā. Bezro-

cīte loti izsalkusi; vina ieiet dārzā un saēdas ogu, tāpat ar muti

vien pa pazarēm meklēdama. Dārza sargi redzēdami, ka sum-

purņi viņai nekā nedara, notura Bezrocīti par spogu un tādēļ ne-

maz neķibelē. Bezrocīte paēd un aiziet atpakaļ uz mežu. No rīta

ķēniņš, pa dārzu staigādams, prasa: „Kas tās pazares noēdis?"

Dārza sargi atbild: «Izgājušo nakti te bij spogs bez rokām.

Sumpurņi viņam nekā nedarīja, ko tad mēs darīsim?"

„Ja nākošu nakti vēl tādu redzat, tad nākait man teikt!"

Nākošā naktī Bezrocīte atkal klāt. Dārza sargi paziņo ķē-

niņam un ķēniņš, domādams spogu ķert, noķer pats savu līga-

viņu. Šī nu izstāsta visu smalki, kā noticis. Ķēniņš uzved Bez-

rocīti augšā, slauka asaras un tūdaļ pavēl kāzas rīkot. Citi gan

prasa, vai tad tādu bez rokām būšot patiesi ņemt. Bet ķēniņš

atbild: „Mulķis tas, kam rokas vairāk nekā sirds."

Pēc kāzām ķēniņš sarīko lielu karaspēku un tad saka: «le-
sim nu ķēniņam atmaksāt to, ko tas manai sievai pār-

darījis. Maksāsim tam' labu asins naudu!"
Bet ko nu Cietais ķēniņš atkal izgudrojis? Viņš pārdalījis savu

karaspēku uz pusi: vienu dalu sūta ienaidniekam pretim, otru

dalu uz ienaidnieka pili pie Bezrocītes. Karavīri pakampj Bez-

rocīti un ieved dziji, dziļi mežā, no kurienes nekad nevar mājas
atrast.

Otrā, trešā dienā ķēniņš dabū vēstis, ka sieva nozagta. Viņš
tūlīt atstāj kara lauku un aiziet sievu meklēt. Izmeklējas vienu

gadu — nekā; izmeklējās otru gadu — nekā. Beidzot tas atlaiž

karaspēku uz māju un aiziet viens pats meklēt.

Pa to laiku Bezrocīte, pa mežu maldoties, iemaldās svešā

mājiņā, kur dzīvo laipns sirmgalvis. Sirmgalvis iztek Bezrocītei

pretim un smaidīdams saka tā: „Labi, ka atnāci, es tevi jau sen

gaidīju! Nāc vien iekšā!"

leiet iekšā — uz galdiņa stāv divas rokas. Sirmgalvis paņem

vienu roku, appūš, pieliek Bezrocītei pie kamieša — viena roka

klāt; sirmgalvis paņem otru roku, appūš, pieliek Bezrocītei pie
kamieša

— otra roka klāt. Bezrocīte apkampj sirmgalvim ceļus

un nezin, kā pateikties; bet sirmgalvis tik atbild: „Lai, lai, tu

esi to pelnījusi!"

Pēc trim dienām sirmgalvis saka: „Še tev šis maciņš, pa-

krati vien, tad pārtikas netrūks un zelta gabali birtin birs. Tik

nepiemirsti to: tā kā es tevi trīs dienas mitināju, tā mitini ir tu

trīs dienas katru ceļa gājēju!"



194

Ķēniņa sieva, senākā nu iet, iet, kamēr saiet

krustacelu, kur pašā tuvumā, nabadzīgā mājiņā dzīvo nabags

rokpelnis, šis pieņem ķēniņa slievu loti laipni un pamielo, kas nu

pie rokas. To redzēdama, ķēniņa sieva saka tā: „Tev laba

sirds, gribu tev to atmaksāt. Redzi, naudas manā maciņā būtu pa-

pilnam, bet ko tas viss līdz; ne to naudu varu kur izlietāt, ne

arī mājā tikt. Jo eitmu, jo nemaldos vēl tālāku no mājas. Tādēļ,

par šo naudu, uzcelšu tev uz bērnu bērniem skaistu pili un uz

krustacela nolikšu rakstu visiem par ziņu, ka katrs, kas nokusis,
te var, šinī pilī trīs dienas atpūsties."

Rokpelnis nu sarauga ļaudis un re, pec gada laika pils ga-

tava.

Ķēniņš izmeklējas savu sievu pa puspasauli, bet nekur atrast.

Te pēc gadiem tam gadās gar to krustceļu iet, kur paziņots, ka

tuvējā pilī katrs nokusis ceļa vīrs var trīs dienas atpūsties. Viņš
ieiet pilī atpūsties. Sieva to tūlīt pazīst, viņš ne. Un kā lai pazīt?
Toreiz tai nebija roku, tagad ir. Pie vakariņām sieva uzvelk

tādas valodas: vai nevarot katrs pastāstīt, kā viņam savā mūžā

sviedies. Rokpelnis tūlīt izstāsta, ko tas piedzīvojis, un nu jā-
stāsta sievai. Šī nu izstāsta, kā maldījusies un, kā Cietā ķēniņa

karavīri to mežā ieveduši. To dzirdēdams, ķēniņš apkampj savu

sievu un raud prieka asaras slimāk par mazu bērnu.

Otrā rītā ķēniņš paņem savu sievu un pārved mājā; ibet

skaisto pili tie atstāj rokpelnim.

Tagad ķēniņš sarīko vēl lielāku karaspēku un tad saka: „le-
sim nu tam sunim atmaksāt! Bet lai manai sievai būtu drošības,
tad pametīšu vienudalu no kara spēka mājā."

Cietais ķēniņš turējās gan sīvi, ļoti sīvi pretiml
,

bet nelīdzēja
nekaš: karā pats krita pirmais un beidzot viisi viņa karavīri.

4. A. 706. A. Gari-Juone no 46 g. vecas Ūzulu Zuzannas

Varakļānos. Latvju Kultūras kr.

Dzeivuoja vīns boguotnīks, jam beja dāls un meita. Piguoja
vacums un veči, pasaukuši bārnus, stuostīja, lai jī dzeivuojūt

styprl labi. Kad apsaprecēškūt, tad īdams uz dorbu lai pyr-
muok nobučuojūt muosu un pēc tam tikai sīvu. Un kod atpa-
kaļ atīs nu dorba, otkon pyrmuok lai nūbučuojūt muosu un tod

tikai sovu sīvu.

Paguoja godi, veči nūmyra, dāls izauga lels un apsaprecēja.
Jis ar muosu dzeivuoja stypri labi, vysod, īdams uz dorbu, pyr-

muok pabučuo muosu, un tod tikai sovu sīvu; atīdams nu dorba

taipat pyrmuok pabučuoja muosu, tod sīvu.

Jīm beja lela saimisteiba — daudzi zyrgu, gūvu, vušku, cyu-
ku un cyta monta. Sīvai palīk skaudīgs pruots, kam juos veirs bu-
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čuojas pvrmuok ar muosu, bet na ar jū. Nyu dūmoj tei sīva, kū

padaret, kai savest naidā bruoli ar muosu. Dūmoj, dūmoj un bei-

guos aizskrīn uz kļāvu, saboda ar tutvnu lobuokū viersi i soka:

«Bučuojīs vīn ar muosu, re kur klāvā muosa nūkova viersi."

Jis aizguoja uz kļāva, pasavēra — jā, pats lobuokais viersis

ir pagolam. Nūsuopēja jam sirds, bet jis sovu muosu stypri žā-

luoja un soka: „Lai jau, gon jau myusim pītiks, vēl palīk daudzi

lūpiņu."

Utrā dīnā sīva izvad nu kļāva pašu skaistuokū zyrgu un nū-

kaun. Kad atīt veirs un pa vācam pyrmuok bučuojas ar muosu,

tod tikai ar sīvu, jei soka: „Tu ar muosu pyrmuok bučuojīs un

esi lobuoks kai ar manim. Ej, pasaver, kū muosa padarīja — nū-

kova tovu pašu skaistuokū zyrgu."
Jis aizīt, pasaver — jā pogolmā gul nadzeivs juo pats skai-

stuokais zyrgs. Otkon jam sasažņaudzja sirds, bet jis puorcītja,

jo muosu cīši žāluoja, un soka: „Lai jau, gon jau myusim pītiks,

vēl palyka daudzi lūpiņu."
Sīva niknumā nazynuoja, kū darīt, vēl jam moz, ka nūkauti

lobuokais viersis, skaistuokais zyrgs. Trešā dīnā jei nūkaun pi-

cas gūvis, un kad veirs atguoja nu dorba jei soka: „Bučuojīs vīn

ar muosu pa prīšku! Muosa vysu putynoj uorā. Aizej uz kļāvu

pasaver, cik jei gūvu apkovja."
Veirs nasaklausēja, pabučuoja pyrmuok muosu un pēc tam

sīvu, tod aizīt uz kļāvu un redz, ka klāvā gūvis guļ kaii kluojīns,

nadzeivas cyta pi cytas. Jam palīk lūpiņu žāl i taids nagols ap

sirdi, bet tāvs jīm mierdams pīsacēja, lai jis ar muosu labi dzei-

voj. Kai paklausīgs dāls jis, atguojis atpakaļ, soka: „Lai jau,

gon jau mums pītiks, vēl palīk dīzgon lūpiņu."

Sīvai nu dusmem, par taidu velra runu, pat mati slējās uz

golvas, bet nikuo tys vēl jam naleidz, ka tik daudzi lūpi ir pa-

golam. Catūrtā dīnā jei pasauc vēļ cytus paleigā, jem un apkaun

vysus lūpus. Veiru īraudzējusi jau par gobolu klīdz: „Pyrms kai

ar muosu bučuotīs, ej pasaver, kū muosa klāvā padarēja!"
Jis nazaklausa, sasabučoj ar muosu, tod ar sovu sīvu un

aizīt uz kļāvu, redz: vysi lūpiņi nadzeivi. Jam cīši palyka lūpiņu

žāl, bet jis sazaturēja un soka: „Lai jau, gon jau mums pītiks,

mums vēl ir klēts pylna labības."

Veirs dora kai agruok, aizīdams uz dorbu pabučoj muosu un

tod tikai sīvu. Sīva palīk bez gala dusmīga, dūmoj, kū darīt, un

nūsprīž nūdadzyinuot klēti. Pīktā dīnā jei dalīk guni pi klēts un

klēts ar vysu 'labību sadag ieidz pamatam. Nyu jei dūmoj: «Ta-

gad gon, kad jau vyss ir pagolam, jis ar muosu pyrmuok nasa-

bučuos."

Atīdams nu dorba jis redz, ka klēts ar vysu labību sadadzy-

nuota, bet pyrmuok pabučoj muosu un pec tam tikai sovu sīvu.
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Sīva niknumā klīdz: „Vēl tu bučoj muosu, ka jei jau vysu myusu

iaimestību izputynuoja. Šūdīn sadadzynuoja klēti ar vysu labību."

Nalabi palyka bruolam ap dūšu, bet jis cīši muosu žāluoja

un nasacīja nikuo. Navar sīva saprast, kai veiru sarīdynuot ar

sovu muosu, un sastā dīnā nūkaun sovu vīnīgū dālu. Izguojuse

uorā, gaida kod veirs atīs nu dorba. Atīt jis nu dorba, sīva jū

jau sateik pogolmā un soka: „Kū nyu derēsim? Tova muosa nū-

kova myusu vīnīgū bārnu."

Veirs nasoka nikuo, īīt ustobā, pabučoj muosu un pec tam

sīvu. Sīvai dusmes un greizsirdība auga vairuok un vairuok, ka

jis cik cīši mīļoj sovu muosu, a juos namīloj, nikuo nasoka pat

par dāla nūkaušonu. Dūmoj jei, kū vēl darīt um septītā dīnā aiz-

grīž pate sev kokļu. Veirs atguoja nu dorba pyrmuok pabučuoja
muosu un, pīguojis pi sīvas, redz, ka tei guļ ar aizgrīztu kokļu.

Sīva pastuostīja, ka juo muosa gribēja viņu nūgrīzt, tikai jei at-

saturēja. Nyu jam palyka šaubīgs pruots, radzūt, ka vyss put

uorā. Tūreiz jis soka sovai muosai: „īsi.m, muos!" Sazataisa, pa-

jem ciervi un obēji ar muosu aizīt uz mežu.

Mežā jis izlīk muosai' obējas rūkas uz bluča un nūcārt. Nū-

ciertis muosai rūkas, palaiž jū mežā. Atguojis uz sātu, suoka

dzeivuot divējās, pīdzeivuoja monta un pavysain aizmiersa par

sovu muosu.

Nūvastuo uz mežu muosa staiguoja pa mežu, lasīja ar muti

ūgas, saknītes un tai puortyka. Pēc kaida laika izīt jei uz klaju-
ma un aizīt pi vīnas skaistas, lelas piļes, ap pili beja lels uobelu
duorzs. Tys beja vosoras laikā, kad jau uobeli nūsagatavējuši.
Jei īlein duorzā, nūraun uobeli, apād un īlein bīzā kryumū, tai

ka juos nikas navar redzēt, bet jei vysus redz nu kryuma, kas pa

duorzu staigoj. Atīt vīns kungs uz duorzu — redz, ka nazkas ir

ēdis uobelus, un soka: „Kas ād uobelus, izlem nu kryuma, cy-

taidi es izšaudīšu vysus kryumus, un tai kai tai buysi nūšauts."

Tei atvastuo uz mežu muosa beja cīši skaista meita. Dzier-

žūt kunga vuordus, jei puorsabeida, izleida nu kryuma un pa-

stuostīja, ka jei ilgus godus dzeivuoja mežā un tikkū nanūmyra

boda nuovē.

Kungs pasavera, jam patyka meita, ka tei taida skaista, un

soka: „Ej pi manis struoduot."

Jei arī aizguoja, struoduoja, kū spēja, un boguotajam

kungam cīši patyka. Tys jū pajēmja par sīvu. Kaidu laiku jī dzei-

vuoja kūpā cīši mīlīgi un sadarīgi. Te īzasuocja kari un juos
veiru pajēma karā par vodūni. Aizīdams karā, jis pasacēja šovam

tāvam, lai kāp un globoj juo sīvu. Pēc nailga laika jai pīdzymst
cīši skaists puisīts: actiņas kai zvaigznītes un pats naizsokami

skaists. Vacuoki navar nūsaprīcuot vīn par tik skaistu bārnu. Par

vysu jī pīrakstīja dālam un syutīja cylvāku, lai aiznas.
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Paguoja kaids mēness, cykom jis aiznesja gruomotu kun-

gam. Taidu garu ceļu ejūt, vajadzēja daudzi vītuos gulēt par
nakti. Vīnā vītā jis īguoja sastdīn pīkuss un nūvuordzs. Saimi-

nīca sajēmja jū un syutīja uz pierti izzapērt. Jis padūmuoja, ka

ir sasveids un pīkuss, labi byutu kaulus pamīkšēt, un aizguoja
uz pierti, a gruoanotu atstuoja ustobā. Saimimīca gruomotu attai-

sīja un izlasījuse tū saplēš, bet pīraksta jaunu, ka kunga sīvai ir

pīdzims taids bārns, ka navar saprast, voi ir suns, voi kačs, voi

kaids cyts zvērs. Tū pīrakstījuse, ībuož papeiru kuvērī, aizlypy-

noj un nūlīk vacajā vītā. Nesējs, atguojis nu pierts, likās gulēt
leidz reitam. Reitā agri pīsacēlīs, pajem gruomotu un īt tuojok,
atnaz un atdūd kungam. Kungs pajem gruomotu, izlosa, sarau-

sta plačus, nūsabreinoj un, nikuo nasacīdams, roksta atpakaļ
gruomotu šovam tāvam, ka lai kaids byutu juo sīvas bārns, bet

lai tu globoj leidz tam laikam, cykom viņš pats aizbrauks uz

sātu.

Pajēmis gruomotu, nesējs īt atpakaļ. Ceļā jam daudzi reizes

vajadzēja nūturēt naktsmuojas. Te otkon vīnā sātā gadījuos sast-

dīna, ka jū nūsyutīja uz pierti. Cykom jis mozguojās, meita pa-

jēmja, izlasīja gruomotu un pīrakstījuse, ka lai tāvs un muote tū

bārnu nūgubej, pašu izdzan nu sātas, lai jis atbraucs, naiadzātu

jūs dzeivus. Jei, tū pīrakstījuse, ībuož gruomotu kuvēri un aiz-

lypynoj, kai bejis. Nesējs ūtrā dīnā otkon īt un atnaz gruomotu,
nūdūd tāvam ar muoti. Veči izlasījuši, ka vajag nūgubēt bārnu

un pašu padzeit, suoka cīši rauduot un nazynuoja, kū darēt. Jīm

bez gola žāl skaistuo puisīša un lobuos dāla sīvas, bet nikuo na-

leidzēja, dāla gribu vajadzēja izpildēt. Jī gon nagubēja bāruu,

bet pīsēja tūjai uz muguras un palaidja mežā.

Beja kuorsts vosoras laiks, ejūt pa mežu, jei pikusa un jai

suoka cīši gribētīs dzert. Te mežā gadījās olūtiijš, jei pīsalīcja
dzert un bārns nu muguras par golvu īkrita olūtā. Puorsabeiduse,

ka bārns nanūsleiktu, jei snēdzjās olūtā pec bārna ar rūku

buļiiom, jo jei bruols jau sen beja nūciertis obējas rūkas. Cykam

jei meklēja bārnu pa olūtu, jai pīauga obējas rūkas. Nyu jei bez-

galīgi laimīga satvēra bērniņu ar obējom rūkom, izvylka tū nu

olūta un dzeivuoja mežā. Pec kaida laika, kad jau puisīts beja

labi pruovs, jai gribējās īt pi laudim. Jei izguoja nu meža, nū-

zīdja sovu skaistū dēliņu mainu, aizguojuse pi vīna saiminīka,

sadarēja par kolpyuni, a mozū puisīti pajēmja par cyuku gonu.

Tys puisāns beja cīši gudrs.

Par tū laiku atsagrīž nu karim juos veirs un prosa sātā, kur

juos sīva un dāls. Tāvs ar muoti pastuosta, ka padarīja tai, kai

jis beja gruomotā rakstījis, un ka jīm cīši beja žāl skaistū pui-

sānu. Atsaucja gruomotas nesēju, tys vysu pastuostija, kai jis
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ceļā beja piertī, uz tīni un atpakaļ īdams. Vvsi saprota, ka gruo-

mātas beja savyltojuose saiminīca, pil kuras jis gulēja par nakti.

Kungs atprecēj ūtru sīvu un dzeivoj tuoluok. Boguotnīks

sataisa balli un pasauc vīsūs vysus apkuortējūs boguotnīkus. Jam

cīši patyka klausītīs posokas. Sasalasījuši pi maltītes, suok ru-

nuot par posokom, Kupcs soka: „Pī manils ir cyuku gons, kurs,

izaudzis mežā, zyna daudzi skaistu posoku un ir gudrs."

Boguotnīks līk sulainim pasaukt puiku. Puika īdams sauc arī

muoti reizē un soka: „Es izstuostīšu posoku par myusu dz^ivi."

Atguojuši pi boguotnīka, .muote nūstuoja koktā, a puika pa-

prasīja, lai atnas divi pvuri rīkstu, un kuru vuordu jis pastcīs, lai

divi rīkstus izjem, un kad jau vvsi rīksti byus izjemti, tad po-

soka byus beigta. Jis suoka stuostīt vysu, kai jī mežā dzeivuoja,

kai jūs izdzyna nu sātas un vvsu vuords vuordā, kai jīm guoja,

un beiguos paruodīja uz koktu, sacīdams: „Tei ir muna muote un

es asmu tys dāls."

Boguotalks cēlās nu gdlda, pīguoja pi juos kluot, pazyna so-

vu vacū sīvu un beja laimīgs. Utrū sīvu pīsēja zyrgam pi astes, iz-

vedja uz teiruma un saraustīja gobol gobolim. Par jaunu īzasuo-

kās boguotnīkam laimīga dzeive. Jī vys; pri'euojās un puisīts au-

ga leluoks un ar kotru dīnu palyka skaistuoks.

5. A. 706. Dominiks Balbeka Daugavpils Asūnes pagastā

J. Rup j ā kr.

Kaidā vīnā pilsātu dzeivuoj.i bruols ar muosu. Jī sarunuoja

nasaženeit. Reizi, kaidā dīna bruols izguoja pa pilsātu pastaiguot.
Jis satyka rogonu, pi kūris be\t treis meitas Jei nūvede bruoli

uz sovu pili un jū pačescieja [pacienāja] ar vysvysaduokim ēdi-

nim'. Jis palūbēja [iemīlēja] rogonas meitu, kurai beja daguns

pīcpadsmit muorcenu. Jis atguoja viz sātu un soka muosai:

„Muos', es ženeišūs."

Muosa atbiideja: „Sauda [sevis dcl] ženejīs, toļki mani na-

aizamiersti!"

Jis apsažeņēja ar rogcnys meitu. Pi juo beja divi kumeļi.

Padzeivuoja kaidu laiku, juo sīvai dzyma bārns un pa laiku dzy-

ma i ūtrs. Bruols vys naaizamiersa muosys. Juo sīva cīši dus-

mūjuos par tū. Jei nūkova vīnu kumeļi un pasacēja šovam vei-

ram: „Vāl tu staigoj da sovai muosai, jei vot tev nūkova ku-

meļi."
Bruols aizadusmuoja, jis rešuok suoka staiguot da sovai

muosai. Sīva vēl nūkova ūtru kumeļi un pasacēja jam: „Vot, jei
nūkova ūtru kumeļu, tu vys staigoj da jai."

Jis vel cršuok aizadusmuoja uz muosas un vel rešuok suoka

staiguot. Muosa dūmoj, kas tī nūtika, ka bruols suoka rešuok
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staiguot da mani. Bruoļa sīva nu siržu vēl cīšuok īzasirdēja, nū-

kova abus bārnus un pasoka jam: „Vot tu vys staigoj da jai, a

jei nūkova tovus bārnus."

Bruols aizasirdēja un pavysam naguoja da muosas. Kaidā
dīnā jis īguoja pī muosas un soka: „Muos', brauksim iz mežu pec
molkas!"

Jei apsavilka un nūbrauce iz mežu pec molkas. Jī ībrauce

bīzūs kryumūs un bruols soka iz muosas: „Muos\ kuop uorā!"
Muosa izkuopa.

„Līc uz calma rukas!"

Jei uzlika rūkas uz calma. Bruols atcierta ar ciervi jai rū-

kas un pats aizbrauce iz sātu.

Kū muosai nyu dareit? Jei atroda kūku, izpyvušu vydu, un

tī dzeivuoja. Pi juos pīroda brīžu muote un jū baruoja. Kaidu

reizi gadējuos īt pa mežu pašam* ķēniņa dālam ar suņim. Suņi,

īraudzēja brīžu muoti un jū suoka rīt. Brīžu muote īskrēja tī,

kur beja tei meita. Ķēniņa dāls īraudzēja brīžu muoti. Jis da-

guoja pī tuo kūka un īraudzēja cylvāka kuojis. Jis soka: „Kas
tī par cvlvāku, līn uorā!"

„Es naleisšu, es asmu plyka."

„Nu, līn, vysvīns!"

Jei izleid nū tuo kūka uorā. Kēneņa dāls īdeve jai šovus

svuorkus un aizvede jū uz sovu pili, un brīžu muoti jis ar nūvede.

Jis jai īdevja vīnu komnotu [istabu], kur dzeivuot.

Kaidu reizi ķēneņa dāls soka uz sovu tāvu: „Tēt\ es gribu
ženeitīs!"

Kēneņš ju Tvede sovā komnotā, kur beja vysas ķēnestes
meitu patreti. Kēneņa dāls īzavēra vysas kartinkas un naatroda

nivīnas sev, aT kū ženeitīs. Jis golu golā atvede tū meitu, kuru

jis atroda mežā, un soka: „Tēt, es tū jemšu sev par sīvu!"

Tavs jam soka: „Kur tu, dals, jū jemsi? Redzi, ka jei bez

rūku."

Dāls soka: „Nikas, nikuo taida, es jū jemišu sev par sīvu!"

Un jis apsaženēja ar tū meitu. Dreiži ķēniņa dālam vaja-

dzēja īt uz vaidu un jis nūguoja. Pec tam juo sīvai dzyma dāls.

Jis beja cīši skaists, nu prīkšys galvā zvaigžne un pakalē. Kē-

neņš pīrakstēja dālam par tū gruomotu, padeve kaidam navīn sal-

datam. Tys saldats tū gruomotu ībuoze kišinī un uese tū ķēneņa

dālam. Jis īdams kaidā sastdīnys vokorā īguoja pi tuos rogonys.

Tej rogona izkurinuaja pierti. Saldats nūvelka sovu šiņeli, pa-

kuora pi sīnys un pots aizguoja uz pierti. Rogona tyuleņ izvylka
tū gruomotu, saplēse smaikom druponom un pīrakstēja, ka tys
bārns ir bez ausu, bez daguna un bez kuojys. Un tys saldats at-

guoja nu piertis, apvvlka šiņeli uu aizguoja uz ķēneņa dālu. Kē-
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neņa dals puorskaiteja tu gruomotu un vel pīrakstēja, lai nalīk

nikur, cykom jis nūbrauks.

Tys saldats ībuoze tū gruomotu kišinī uu guoja uz ķēniņu.
Jis īdams vēļ aizguoja turpat pi tuos rogonys un tei rogona vēļ

taipat izkurinuoja pierti. Saldats nūvylka šineli pakuora pi sī-

nas un pats aizguoja uz pierti. Rogona vēļ pajēme tū gruomotu,

saplēse, un pīrakstēja, lai tū bārnu sadrupinoj smolkom drupo-

ņom un nūsvīž zam sātmaļa. Tys saldats atguoja nu pierts, ap-

vylka sovu šiņeli, aizguoja da ķēņeņa un padeve tū gruomotu

ķēneņam; Kēņeņs Itū gruomotu puonlasēja. ļJam taiida skaista

bārna beja žāl svīst zam sātmala, Jis aizjyudzja zyrgu rotūs, pī-

ly_ka tymūs vysvysaiduokū ēdīņu, tū bārnu pīsēja juo muotai pi

vādara, pa tū ka jai nabeja rūku, ar kū turāt bārnu, un palaide

pa pasauļii. Jei brauce, brauce un dabrauce pi lela azara. Jai gri-
bējuos dzert, jei izkuope nu rotu un suoka dzert, bet bērns, iz-

kryta azarā. Nazkas jai nu augstīna suoka runuot: „Ker, ķer!"

Jei kai ķērc, jai tyuieņ pīauga rūkas. Jei' nyu nūbrauee uz

piļsātu. Jei beja loba drēbu mozguotuoja. Jū pajēme kaids kungs,

juos bruoļa draugs. Kaidu reizi atguoja juos bruoļs, īrauga jū un

dūmoj: „Vysleidz, kai muna muosa, bet munai mūosai nabeja

rūku, bet itai ir."

Jis ar' jū pajēme par drēbu mozguotuoju. Kaidu reizi guoja
nu vaidu ķēņeņa dāls. Jis īguoja pī tuos rogonas un soka: „Mož

jyusu pilsātā byutu kaids puika, kurs muocātu kū pastuosteit, es

gribu paklauseit."

Jis soka: „Pi myusu ar ir taids puika, kas var ku pastuosteit."

Tys puika prota labi kū stuosteit.

Kēneņa dāls pasacēja, lai atvad tū puiku, un tys saiminīks

nūguoja da tam puikam. Puika nagribēja vīns īt, jis sācēja uz

'muotes: „īsim, mām!"

Muote nūguoja, atsastuoja dūris. A puika nūguoja, atsasāda
aiz golda un suoka runuot par tū, kas beja nūtiois. Beidzūt jis

pasacēja: „Tu muns tāvs un es tovs dāls."

Kēneņa dāls tū saimtinīku īsadvnuoja cītumā un rogonys meitu

pīsēja pi zyrga astes. Un jī visi treis, tāvs, muote i dāls aizguoja
iz muojom.

6. A. 706. V. Zacharska no 0. Petrovska, Zvirgzdines pag.

Vīnam zemnīkam beja divi bārni: dāls un meita. Mierdams

zemē, tāvs pasacīja savim bārnim: „Mīļi bārni, pec m urnas nuoves

dzeivuojīt vīnā kūpā. Tu, dēliņ, nasaprecējīs un tu, meitiņ, naej
pi veira.- Tūlaik jyus byusit uz pasauļa laimīgi!"

Barui tāvam devja vuordu dzeivuot vīnā vītā, vīns ūtru mī-
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ļuot leidz pašai nuovei. Tavs numvra un palvka barni dzeivuot

vīni paši.

Vīnu reizi atīt pi jūs kaida vecene un suoka runuot, ka bruo-

ļam vajag precētīs, ibvuis lobuok dzeivuot. Bruoļs, kai devja
vuordu tāvam, ka jis nikod napuorlauzs sova vuordā un ilgi pī-

minēs, kū jam runuoja tāvs, nagribēja precētīs, bet buoba jam

vys runuoja. Tai ilgi guoja laiks un bruols reiz vaicoj sovai muo-

sai, kū jaml darīt. Muosa atbild: „Kal tu gribi, tai dori!"

Bruols soka buobai: „Es sadūmuojn precētīs!"

Buoba jam īteicja sovu meitu, kura beja kai rogona. Satai-

sīja kuozas un suoka dzeivuot ar sīvu. Pi brnoļa dzeivuoja arī

muosa. Bruols ar jū vysod runuoja un vīns ūtru mīļuoja. Bruoļa
sīva cīši namīļuoja juo muosas un gribēja kaut kai jū nūnuovēt.

Vīnu reizi atguoja sīvas muote un suoka vaicuot sovai meitai,
kai jei dzeivoj. Meita izstuostīja muotei, ka veirs ar jū nikuo

norunoj un runoj tik ar sovu muosu. Muote jū izmuocīja saplēst

sev muti, izlaist motus un pasacīt veiram, juo muosa itū padarīja
un gribēja jū nūsist. Meita tai pataisīja un pasacīja veiram, ka

juo muosa tai padarīja. Veirs apsavēra saplūstu sīvas muti un

runoj: „Nikuo, sīviņ, vys byus labi. Tu lobuok ar muosu nikuo

narunoj, ej uz sovu kambari un sēdi tī vīna paša!"
Tai bruoļs, kai žālluoja sovas muosas, tai žāloj. Sadūmuoja

sīva un pajēmuse sovu dālu, nūsyta, un suoka klīgt un runuot

veiram, ka jū muosa palyka troka un nūsyta jūs dālu; Jei nikod

jai napīdūs, bārna dzeivi, jei atjems juos dzeivi.

Žāl bēja bruoļam muosas, bet kū darīt? Pajēmja bruoļs sovu

muosu, nūvedja uz mežu, nūcierta jai rūkas un palaidja, runuo-

dams: „Tu vairuok pi manis naej! Par muna dāia dzeivi es tev

nuciertu rūkas, bet jo tu veļ atīsi pi manis, as tev nūcieršu

golvu!"
Tai bruoļs palaidja sovu muosu un aizguoja uz sātu. īdams

Pa ceļu, jis nūsyta zači, izjēmja nu juo sirdi, atnesja uz sātu un

atdevja sovai sīvai, runuodams: „Še, pajem muosas sirdi!"

Sīva beja cīši prīcīga.

Muosa ilgi staiguoja pa pasauli un ēdja vysu tū, kas jai pa-

tyka: saknes, ūgas un cytu. Tai staiguodama muosa pa pasauli,

golu golā nūguoja kaidā nazynomā ķēnestī kēnina duorzā. Pa

nakti jei staiguoja ķēniņa duorzā un ēdja uobuļus. Reizi ķēniņš

īraudzēja, ka nazkas zūg uobulus. J% aizsyutīja kolpus sorguot

duorzu. Kolpi izpildīja ķēniņa pavēli un guoja sorguot duorzu,
bet nikuo nasagyva. Tūlaik aizīt pats ķēniņš sorguot. Kai suo-

kas taisītīs tymss, ķēniņš dzierd, ka nazkas staigoj pa duorzu.

Ķēniņš suoka klīgt: „Kas te staigoj un lauž uobuļnīcai zorus? Ej
šur pi manis."

„Ak, keniņ, es pavysam plyka, man kauns!" atbildēja muosa.
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„Nikuo, ej šur!" soka ķēniņš.
Pūt meita pi ķēniņa. Ķēniņš suoka jū vaicuot, nu kurīnes

jei ir un kai jei te patvka. Muosa izstuostīja ķēniņam vvsu, kas

ar jū nūtyka. Kēnilņš nūsyutīja jū uz ufbogu muoju, kur beja vy-

saidi klybi un okli übogi.

Vīnu reizi atīt ķēniņš pasavārtu uz übogu muoju un īsavēra

bez rūkom meitu, kura jam cīši patyka; meita kaut bez rūku,

beja cīši smuka. Ķēniņš beja vēļ naprecēts un pajēmja sev par

sīvu itū mieitu bez rūkom, un suoka dzeivuot ar jū cīši labi 1
.

Tai puorguoja vairuok godu. Pasacēja ar cytim ķēniņim
vaidi. Ķēniņš arī aizguoja karuot un sātā pametja sīvu, kurai pec

juo dzyma dāls ar saulīti pīrē un ar mēnesi golvā, rūkas dālam

beja zalta, kuojas sudobra.

Sīva syuta sulaini uz kēni/ņu ar gruomotu, ka jai pīdzyma
taids dāls. Sulaiņis guoja, guoja — pīkusa un pa ceļam īguoja at-

sapyust vīnā krūgā. Tymā krūgā (dzeivuoja tagad kēneninas

bruoļa sīvas muote, kura suoka vaicuot, nu kurīnes īt sulaiņs.
Sulaiņs jai vysu izstuostīja un paruodīja gruomotu. Krūdzinīca

beja rogona un pazyna ķēniņu un grib kaut kai jū nūnuovēt. Ro-

gona pīdzirdēja sulaini ar brandiņu un lyka gultā gulēt. Kad su-

laiņs aizmiviga, jei nūzoga nu juo tū gruomotu un puorrakstīja tai:

„Kēniniņai dzyma dāls, kurs pavysam naizaskota pec cylvāka,
bet pec zvēra un jū vajaga nūnuovēt!"

Reitā cēlās sulaiņs, pajēmja gruomotu, aiguoja pi paša ķē-

niņa un nūdevja jam gruomotu. Ķēniņš izlasīja gruomotu un at-

rakstīja atpakaļ: „Dāls lai dzeivoj, cikom' es atbraukšu!"

Hu gruomotu atdevja atpakaļ sulaiņam aiznest uz sovu kē-

nesti.

Tai īt sulaiņs un pa ceļam aizīt atpakaļ tymā pašā krūgā.

Krūdzinīca otkon jū pīdzierdēja, un nūzoga jam gruomotu un ot-

kon puorrakstīja tai: „Ka tyuleņ nūnuovētu dālu un muoti, jo jī

pi manis na'laimīgi! Es karā vysu paspēlēju un dreiži man byus

gols un arī vysai munai kēnestei. Tyuleņ vajag nūnuovēt munu

sīvu un dālu!"

Reitā atnas sulaiņs atbildi nu ķēniņa. Ķēniņa vacuo muote

izlasīja gruomotu un cīši nūžāluoja, ka juos dāls atrakstīja taidu

smuku dālu un sīvu nūnuovēt, bet nikuo darīt. Ķēniņa muote

lyka kolpim dabuot buču, īsadynuot tymā bučā muoti ar dālu un

palaist jyurmolā. Kolpi īsādynuoja jaunā ķēniniņu un juo smukū

dālu bučā un palaidja jyurmolā. Viļņi aiznesja buču jyuras
krostā. Stuov buča jyurmolā. Dāls par itū laiku izauga un ar

sovu spāku puorplēsja buču un jī ar muoti izguoja uorā uz pa-

sauļa. Muote gribēja izmozguot bārna vaigu. Jai nabeja rūku

un jei laidja dālu taisni yudenī un, nūsabeiduse, kab nanūsleiktu
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juos dāls, īlēeja paša yudenī un kad pamērcēja rūkas, tyuleņ jai

izauga rūkas un jei sagyva sovu dālu. Tai muote ar dālu aizguoja

staiguot pa pasauli un izdzierda nu laužu, ka jau beidzjas vaidi un

ķēniņš brauc uz sovu kēnesti. Dāls runoj sovai muotei: „īsim,
māmiņ, preti, un kad brauks tāvs nu vaidim uz sātu, mes jū sa-

tiksim ceļā!"

„Labi!" pasacīja muote un jī abi aizguoja pa tū ceļu uu taišņi

īguoja tymā pat krūgā, kur dzeivuoja tei pate bruo|a sīvas muote,
kura jūs napazyna. Krūgā jī paprasēja puorgulēt par nakti. Krū-

dzinīca jīrn īdevja vītu uz cepļa un pasacīja: „Jo kas atrs, nu

cepļa jyus naleinīt uorā!"

Atbrauc ķēniņš ar sovirn uzticīgim kolpim un grib kuo Tēst

un tvuleņ braukt uz sovu kēnesti, lai radzātu sovu dālu un sīvu,

par kurim nazynuoja, ka jū nav sātā. Lai izdzonuotu skumi, jis

suoka prasīt šovus kolpus jam pastuostīt kaidu puosoku, kaidas

jis nikod sovā mvužā madzierdēja. Kolpi nikuo nazynuoja. Dāls,

sādadams uz cepļa, soka miuotei: „Es izstuostīšu šovam tāvam

puosoku."

Bet muote juo nalaiž. Otkon ķēniņš prosa: „Kas mun izstuo-

stīs puosoku?"

Dāls nu cepļa klīdzja: „Es varu izstuostīt puosoku!"

Krūdzinīca nūsabeida' un nagribēja jū laist nu cepļa, bet ķē-

niņš soka: „Laidīt puiku, lai stuosta!"

Kū dareit? Vajag laist puiku, vajag izpildīt ķēniņa pavēli.

Nūīeida puika nu cepļa un runoj: „Es stuostīšu puosoku un kas

man pamaisīs, tys izmoksuos symtu rubļu!"

„Labi!" pasacēja ķēniņš.

Suoka puika runuot par juo muotes dzeivi. Kēninš jū puor-

traucja un vaicoj: „Vai tu esi tuos muotes dāls?"

Ķēniņš moksuoja par kotru reizi symtu rubļu. Tai beja leidz

trejom raizēm un catūrtā raizē ķēniņš naizturēja un nūjēmja nu

puikas capurīti un īraudzēja uz golvas mēnesi, uz pīres saulīti.

Ķēniņš tyuleņ pazyna sovu dālu, tyuleņ pīguoja pi sīvas un jī

beja cīši laimīgi.

Kad ķēniņš atbraucja uz sovu kēnesti un izzynuoja caur kol-

pu, ka itū vysu izdarīja tei krūdzinīca, lyka ķēniņš tū buobu pī-

sit pi zyrga astes un juos krūgu sadadzynuot. Ķēniņa pavēle beja

izpildīta.

Piezīme. Loti līdzīgas pasakas ir vēl uzrakstījuši: V. Zacharska no

G. Vasilevskas Zvirgzdines pagastā, nezināmi rakstītāji no Ivas Staleidzānes

Atašienes pagastā un no P. Smugā Viļānu pag., L. Uljana Latgalē un trīs

skolnieki no Eglūnas: S. Valeinis, Kažemaks un H. Kalajša. P. Š.
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7. A. 706. P. Smelters 1893. g. no 80. g. veca LuckanuDoma

Michailovas pagastā, Slapņos.

Citureiz' tai beja. Dzeivuoja bruoļs ar muosu - tāvs ar

muoti jīm beja nūmiruši. Jī cīši labi saderēja, bet te bruols pa-

jēmja sīvu, un šai sirds, ka veirs labi dzeivoj ar sovu muosu.

Reiz pats nūīt uz mežu molkos cierstu, sīva pajem un nūgrīž
pati lobū gūvi. Veirs atguoja nu meža, sīva jam tyuleņ pasoka,
ka juo muosa nūkovuse pati lobū gūvi. Bruols riasadusmoj uz

muosas — gon byuškis otkon cita gūve.

Jis nūīt ūtrreiz uz mežu; tad pate jam un nūgrīž pošu lobū

zyrgu un pasoka veiram, kad jis beja atguojs nu mieža, ka muosa

tū padarējuse; bet jis otkon nasadusmoj uz muosas — gon šim

byušķis cits zyrgs.

Jis nūīt trešū reiz uz mežu; tod sīva pajem un nūgrīž sovu

eistū bārnu un pasoka veiram, kad tis beja atguojis nu meža, ka

muosa tū padarējuse. Par bārnu bruoļs palīk cīši dusmeigs uz

muosas.

Reita agri muosa izvuorej brūkasti. Kad paad, bruoļs soka

muosai: „Nu, muos', sēstīs komonuos."

Muosa īsada komonuos; tod bruoļs nuvedja ju uz mežu, nu-

oierta tai rūkas un pametja te vīnu poti.

Staiguojūt pa mežu, nūpleist jai drēbes, tod izit jei uz teiru-

ma, atsasāst uz akmiņa un suok kaļtētīs. Pa ceļu brauc kēneņš;

jis navar nūsabreinuot: nikod ni zvērs, ni putnis nasēdēja uz tuo

akmiiņa, tagad cilvāks tī sēd — līk saldātim atvest tū cilvāku.

Saldāti nūguojuši vaicoj: „Kas tu taida esi?"

Šei asute ceļa guojeja. Tt byušķis ar šīm uz ķeneņu. Buorine

atsacēja: „Naīšu, es bez rūku."

Kēneņš syuta pēc juos ūtru reizi, ūtru reizi ar' naīt: šei bez

rūku. Trešū reizi ķēneņš līk pasaceit, ka jei byutu kluot. Tod buo-

rine arī īt karaveirim leidza viz kēneņu.

Muosa cīši patika kēneņa dālam, jis pajām jū par sīvu un

suok dzeivuot. Tagad jei pasoka šovam veiram, ka šai dzim-

šķis dāls ar zalta kristu un zalta vuorpu uz mugoras. Cik jī ni

dzeivuoja, ķēneņa dālam vajadzēja īt uz vaidu; jis nūīdams pī-

soka, ka cīši globuotu juo bārnu, jo dzimškis, cikom šis atīškis

atpakaļ. Cikom kēneņa dāls beja vaidūs, sātā Dīvs devja sīvai

dālu ar zalta kristu un zalta vuorou uz mugoras, tod syuta kēne-

ņa dālam ziņu. Aizīt saldāts ar ziņu, jam beja juoīt dzar [gar]
tū vītu, kur dzeivuoja bourines bruoļs ar rogonu. Jis, nikuo nazi-

nuodams, aizīt tur atsapyustu.
Bruoļa sīva, rogona, labi pījam saldātu, jei nūsyuta jū ar

sovu veiru uz pierti, pate pa tam laikam puorroksta gruomotu:
„Bārns ir puse suņa, puse kača."
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Izzapiers un izzamīluojīs, saldats īt tuoluok un nūnas tū

gruomiatu kēneņa dālam. Šis puorskaitējs atroksta: „Bez mana

negubējīt."
Kad saldāts guoja atpakaļ ar tū gruomotu, rogona jū vēļ sa-

jēmja, brangi izmīluoja un nūsyutēja uz pierti; pate otkon puor-

rakstēja gruomotu; „Nūgubējīt."
Muote ar tāvu abi paredz, ka ceļā laikam esūši bunti, un laiž

vēl ūtru ziņu. Saldāts īt otkon pa tū pašu ceļu. Rogona jū vēl sā-

jam un syuta uz pierti, pate pa tam laikam puorroksta gruomotu:

„Bārnam vīna puse peles, ūtra vardives."

Kēneņa dāls, sajēms tū gruomotu, pasaver jamā, un vēl b~k

bez šuo nagubeit. Kad saldāts guoja atpakaļ ar tū gruomotu, ro-

gona veļ aizguoja jam prīškā. Jei jau zinuoja, ka te juos muo-

seica tikusc taidā laimē. Kai jau citom reizēm1
, pīrurtuoja otkon

saldātu īt uz pierti: nu taiida gara ceļa vajags izzapiert, tod kauli

bviuskūši me'ikstuoki. Saldāts nūīt uz piertii, pate pa tam puor-

roksta gruomotu: „Tyuleņ nūgubējīt!"
Sātā suok dūmuot, ka kēneņa dāls laikam sazasits ar kaidu

gristauku [nakts palaidni]; svuta vēl trešū gruomotu. Rogona ot-

kon puorjam saldātu un nūsyuta uz pierti ; jis šūreiz citaiž naīt,

kai ar visu sumku. Cikom saldāts peras, cikom brandiņi dzer,

rogona dabuoj gruomotu puorraksteit: „Bārnam vīna puse uts,

ūtra škierzlota."

Kad nūnas tū gruomotu, kēneņa dāls pasaver jamā, un navar

pavisam nūsabreinuot, jis tai i svaiduos; bet vēl pīroksta: „Bez

maņa nagubējīt!"
Kad saldāts īt atpakaļ, rogona otkon jū sājam un nūsyuta uz

pierti ar visu gruomotu. Cikom saldāts peras un brandiņi dzer,

rogona čyup gruomotu un puorroksta: „Jo bārnu tyuleņ nanūgu-

bēsit, nuove bārnam un pošim!"
Sata nazina, ku dareit. Jam pīsrn barnu pošai muotei pi kokla

un palaiž pa pasauli.

Keneņa dals, atguoj's nu vaidu, izzinoj visu taisneibu, tod jis
laižas pa pasauli, maklādams sīvu.

Ceļa guojējai eimūt, goduos upe prīškā; brīnāt par tū upi,
bārns jai atsaraisa un īkreit iudinī. Niu jei gyun bārnu ar tuom

pošam' stulpem', te uz reizes rūkas jaii ataug, kai bejušas. Tod

jei izraun bārnu nu straumes, puorbrīn par upi un īt otkon tuoluok
īt jei īt, kur acs redz, izīt uz sova bruoļa uztobas. Tīpat juos

veiram, kēneņa dālam, ir gadējīs aizīt nakti' puorgulēt. Jei pro-

suos uztobā par nakti, bet rogona paredz, kas tei par sīvīti, un

nagrib juos laist īškā. Kēneņa dāls, tū padzierd's, līk laist sīvīti

ar bārnu puorgulēt uz cepļa. Tikpat raganai niu beja juolaiž
īškā. Tod ceļa guojeja vaicoj, voi nagribs kēneņa dāls klausē-

tīs kaidas posokas.
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Rogona gon līdz [liedz], bet keneņa dals tik līk jai stuosteit

posoku.

Ceļa gājēja suok stuosteit: „Dzeivuoja bruols ar muosu, jī
cīši labi sadarēja. Bruoļs pajēmja sīvu, šai beja sirds, ka veirs

labi dzeivoj ar muosu."

Rogona voi nu uodas lac uora nu dusmu, jei vis klīdz uz

stuosteituojas: „Klus, gristauka, narej!"

Bet ķēneņa dāls skublnoj stuostcit, ceļa guojēja stuosta, ro-

gona sokuos jau pavisom zūbus izdaudzeit, bet nikuo naleidz. Tei

vis stuosta, vis stuosta, cikom nūstuosta leidz šai vītai, kur jei ar

bārnu ir atguojuse uz sova bruoļa ustobu. Nu ķēneņa dāls līk pa-

ruodeit bārnu.

„Kū tu dareisi? Bārns gul," atsacēja bārna muote.

Ruodeit arī byuškis. Pairuoda. Jis pasaver — tai vīn ir : bār-

nam krists un zalta vuorpa uz mugoras.

Tai bejs citureiz.

8. A. 706. A. Lerchis-Puškaitis, Džūkstē -ļPienavā.

LP, I, 119, 89.

Kāds vīrs apprecējis tik niknu sievu kā čūsku. Līdz šim vīrs

ar savu māsu loti mīli sadzīvojis un gribējis arī uz priekšu tā-

pat dzīvot; bet sievai tāda mīlestība vēl trakāki1 dūrusies acīs ne-

kā dadzis. Daudzreiz tā raudzījusi savu vīru pierunāt, lai. neturot

māsu tik mīlu, bet kad vīrs to neklausījis, tad niknā ragana bei-

dzot nospriedusi kaut kādā vīzē vīru piemānīt.

Viņa vispirms nokāvusi šuneli un raudzījusi vīram iestāstīt,
ka to viņa mīļā māsa padarījusi. Bet vīrs tik paklausījies un ne-

sacījis nekā.

Cita reizē ta nogriezuse zirgam kāju un bīdījusi vainu atkal

uz māsu; bet vīrs tomēr nelicies ne zinot.

Beidzot tā aiznesusi pati savu 'bērnu uz mežu un viltīgām
asarām1 atteikusii vīram, ka viņa māsa bērnu nozagusi un mežā

nokāvusi. Vīram nu žults taču reiz pārsprāgusi. Viņš paņēmis
māsu un aizvedis mežā, lai to zvēri saplosītu. Bet meža malā

veca sieviņa nākusi abiem pretim ar bērnu uz rokām. Vecenīte

atdevusi vīram bērnu un pateikusi, ka viņa paša sieva bērniņu
mežā atstājusi. Kāds ķēniņš vakar medījot esot bērniņu atradis

un gribējis, tādēļ ka pašam neviena bērna neesot, to tūlīt līdz

ņemt. Viņa neļāvusi bērnu tūlīt līdz ņemt, jo citādi vecāki ļoti

noskumšot, domādami, ka miris, pazudis.

Tēvs, bērnu atrazdams, kritis māsai gar kaklu un raudājis

prieka asaras. No rīta brālis ar māsu nonesuši bērnu ķēniņam.

Ķēniņš bijis ļoti priecīgs. Viņš atļāvis bērna tēvam un māsai pilī
dzīvot un pašu bērnu audzinājis par savu mantinieku. Tā nu vi-
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šiem trijiem gājis loti labi; tik niknajai brāļa sievai bijis jāgrauž
garozīte nabadzīgā būdiņā, jo pilī ta nedrīkstējusi ne acis rādīt.

9. A. 706. M. Skrupska Saukā.

Dzīvoja brālis ar māsu, bet brālis drīz apprecējās. Viņš aiz-

braucis kaut kur projām strādāt, bet atstājis savu sievu un māsu

mājā. Māsa aizrakstījusi brālim grāmatu uin apsūdzējusi sievu,
ka viņa mājā nekārtīgi dzīvojot. Brālis tikai atrakstījis: „Nu, ne-

kas, gan jau iztiksim,!"

Māsa drīz nosūtījusi otru grāmatu uin teikusi, ka viņa sieva

esot nositusi mazo kaķīti. Brālis atkal tikai atraisījis: „Nu, ne-

kas, gan dabūs citu!"

Tad māsa paņēmusi un sasitusi lielo spieģeli un aizlaidusi

grāmatu, ka sieva to sasitusi. Brālis pārbraucis mājā, atradis

sasisto spieģeli un noticējis māsai. Viņš m paņem sievu un aiz-

ved uz mežu, lai nocirstu galvu. leved sievu mežā un saka, lai

liekot galvu uz celma; bet sieva sākusi lūgties, lai darot ko darī-

dams, bet lai tik dzīvu atstājot. Nu viņš paņem un nocērt sievai

abas rokas un palaiž vaļā. Sievai, pa mežu klejojot, piedzimis bēr-

niņš. Viņa to paņēmusi, kā varēdama, uz stimbaniem un bridusi

par mazu upīti. Tur viņai izkritīs bērns no rokāmlun iekritis upē.

Ar lielām mokām tomēr viņa izvilkusi bērnu un tūliņ bērns sācis

runāt: „lemērcē savas rokas šinī upītē, tad viņas tev pieaugs."

Viņa nu arī iemērcējusi un tūliņ pieaugušas abas rokas. Tad

viņa paņēmusi savu bērnu, gājusi un iegājusi vienā dārzā, kur

pašreiz ābeles ziedējušas. No liela noguruma viņa aizmigusi. Iz-

rādījies, ka viņa bijusi iegājusi sava bijušā vīra dārzā, bet vīrs,
no rīta iedams apskatīties savu dārzu, ieraudzījis vienu sievu gu-

ļam. Viņš nu pieiet klāt un redz, ka tā ir viņa sieva. Viņš nevar

saprast, kā viņai atkal rokas pieaugušas. Sieva nu visu viņam

izstāstījusi, kas ar viņu noticis, un vīrs atkal savu sievu ievedis

mājā ; 'bet savu1 ļauno māsu viņš licis tūliņ pakārt.

10. A. 706. Skolnieks V. Klaviņš, no V. Freimanes Bauskas

apr. K. Corbika kr.

Vienam bagātam muižniekam bijusi skaista sieva,' Amālija

vārdā. Tūlīt pēc kazām zemē izcēlies karš, kurā arī muižniekam

bija jāiet. Savu jauno sievu viņš atstājis pie mātes. Vīra māte

savu vedeklu ne acu galā nav varējusi ieraudzīt, un tādēļ darī-

jusi viņai visu ļaunu, ko vien varējusi. Tā rakstījusi; dēlam, ka

viņa sieva loti: netikumīgi dzīvojot. No sākuma bagātais muiž-

nieks to maz ievērojis. Viņa māte m dabūjusi arī dažus muižas

ļaudis savā pusē, un nosūtījusi dēlam veselu grāmatu ar sūdzī-



208

bam. Beidzot arī viņši noticējis un lielas dusmas iiciis ielikt savu

sievu dzelzs zārkā un iemest upē.

Vīra māte tā arī izdarījusi, bet aiz liela skopuma ielikusi to

ne vis dzelzs bet koka zārķā. Zārks peldējis pa straumi uz leju,

kur to beidzot zvejnieki izvilkuši malā. Vina pateikusies par iz-

glābšanu un gājusi uz tuvējo muižu darbu meklēt. Tur viņa strā-

dājusi par vienkāršu kalponi. Viņa bijusi ļoti čakla un godīga,

kādēļ viņu iecienījuši kungi un kalpi. Tā viņa tur nodzīvojusi

pāra gadu. Muižnieki viņu ļoti iemīlējušai un to turējuši kā savu

bērnu. Vienīgā piemiņa no vīra Amālijai bijis liels zelta gredzens

ar iegrieztu vārdu.

Reiz tur tikušas sarīkotas kāzas. Skaistā Amālija, ieiedama

viesu istabā, ieraudzījusi citu viesu starpā ari savu vīru. Viņš

gan arī to ieraudzījis, bet domājis, ka 'tā tikai ir liela līdzība ar

viņa bijušo sievu. Viņš apjautājies saimniekam par skaisto die-

nestmeitu. Ari Amālija dabūjusi zināt, ka viņas bijušam vīram

pašlaik ir kāzas ar viņas darba devēja meitu. Citi protams ne-

zināja, ka Amālija ir viņa sieva. Galdu klājot, Amālija nolikusi

lielo gredzenu blakus sava vīra šķīvim. Kad viņš to atradis, tad

tūliņ pazinis, ka tā ir viņa sieva. Visu vakaru viņš bijis ļoti no-

bēdājies, jo nezinājis, vai palikt pie vecās sievas, vai iet pie jau-
nās. Viņa draugi vaicājuši, kādēļ viņš tāds bēdīgs. Viņš tiem at-

bildējis, ka viņa mīklu neviens nevarot uzminēt. Beidzot arī viņš
sācis stāstīt: „Man reiz bija skaista kastīte ar mazu atslēdziņu,
bet es to atslēdziņu pazaudēju. Pazaudētās atslēdziņas vietā liku

uztaisīt jaunu. Kad jaunā atslēdziņa bija gatava, atradās arī vecā.

Kuru no viņām tagad lai lietoju?"
Visi draugi kā vienā mutē saukuši, ka jālieto vecā. Tad arī

bagātais muižnieks palicis pie savas vecās sievas. Blēdīgo māti

tas ielicis dzelzs zārkā un iemetis upē. Zārks nogrimis, bet viņi
abi dzīvojuši laimīgi.

11. A. 706. V. Akmentiņš, Lubānas pag. Zvidzienas ap-

kārtnē, A. Aizsila kr.

Dzeivuojs vīns patmalņīks. Jam bejuse sīva i meita. Dzei-

vuodams palicis pavusam bednis. Vīnu reizi aizguojs uz mežu

molkis cierstu. Uzreiz radz mežā vainu i valnc soka: atdūd jam
tū, kas asūt pi patmaļu, timā vacijā sadā, tod biušūt tovā muojā
boguoteibas da besa. Jis apdūmuojs, ka nikā naasūt, tikai vāca

uobeļņeica, i atdevs.

Vokora atīt uz muoju i radz: muojas pilnas monta. Sīva

soka: „Kas tod nu jira? Vusa muoja pilna vusaida monta."

Tod jis pastuostejs, ka valnc prasejs, lai atdutu tū, kas asūt

vacajā duorzā pi patmaļu, tod biušūt vusaida monta gona. A sīva
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sokūte, ka tima laika duorzā beijuse meitene, duorzu slaucejse.
Tai dl jī abi nūzabeistas — kuo jis padarējs.

Tai i valnc trešā dīhā atīt, lai meiteni vastu prūjam. Mei-

tene nuzamozguojuse bolta ii skaitējuse puotorus. I tai vainc juos
navarējs paļjemt.

Muoļjās valnc pīsoka, kab vasu indeni aizslāgtu, lai jei ātrā

reitā nadabiiutu. A meitene irauduodama nūzamozguojusīs sovuos

osoruos, i valnc navarējs juos otkan pajemit.

Nu dusmom valnc pateics: „Kab jai rūķis apcierstu i pa-
laistu pasaulē!"

Gon meitene liuguses, rauduojuse, kab tavs jai rūku nacier-

stu. Tai valnc soka: „Jo naciersi, tod jemšu pošu leidza."

Tai tāvs atoierts rūtkis jai;, uzlics kulīti uz plača. Tod jei at-

sasveicinuojuse nū tāva i muotes un rauduodama laidusīs pa-

saulē.

Guojuse, guojuse pa mežu — daguojuse pī vīna uobelu duorzā.

Tis bejs ķāniņa diuorzs. Jei gribējse dabjuot uoibeļu, bet navarēs

dabjuot, 30 apkuort bejuse lilla kanova. Tod pīpēži paruodējīs en-

džels, kanova palikusi sausa i endžels jo puorveds puori un nū-

ruovs kaiidi četri uobeli.

Ķāniua dāls reitā atguojs, saskaitējs, ka četru uobelu triukstut;

nūdūmuojs ūtrā naktī īt vaktātu. Utrā naktī atguojs ķaniņa dals

uz duorzu i radz: endžels vads to meiteni. Tod ķāniņa dals vai-

coijs: „Nū kurīnes Jūs asat: voi nū dabasu, voi nū zamis?" Šei

asūt nū vusim pamasta.

Tai ķanina dalām žala bejs meitenes un jis pajems sev juo

leidza. Tai jis dalies jai sudobra rūķis i apjēms jū par sīvu.

Bet ķānina dālam dreiz pīnācs īt karā par karavadūni A

jis pīsoka muotei, kab jei biutu dzedva, cikam jis nuokšūt muo-

juos. Jai pīdziimst dāls, cikam veirs karā. Tod muote roksta

dālam gruomotu, ka asūt dāls tovai sīvai un līk gruomotu nast su-

lainam. Sullains nū lilis īšanis bejis cīši nūzaguojs un uz gruova

molis apsaguls. It pa tū laiku valnc, tis zinuojs, ka jei dzeiva,

dūmuojs: „Kab jū kai nabeis nūgubeit."

Beidzat valnc daguojs, azjems gruomotu nu sulaina un īrak-

stījs: „Jiira bāms afr suņa golvu, kača kojām."

Kārniņa dāls atbildi devs: lai biutu kas biudams, bet lai asut

dzeivs tikām, cikam jis nuokšūt muojuos.

Uz muoju ajūt otkon sulainc apsaguls. Valnc daguojs, pa-

jēms gruomotu un īrakstījs: „Kab jū nūkautu, izjamtu meli un

acis, un kai) šam paruodeiitu, kod aitnuokšūt muojuos."

'Muote sājam gruomotu i jai naruoda. I tod muote roksta ot-

kan citu gruomotu: ,J)āls, kai tu tai roksti, kab jū nūkautu?"
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A tai ittū reizi sulainie aiznass naapsagulīs. Kāindrja dāils iz-

lasa ir breinuojas, ka šis naasot tai rakstījs. Jis uzrakstējs: lai

biutu dzeivs, cikom jis biušūt nū kara muojuos.

Tai guojs sulaino otkon ar gruomiotu nu kārniņa uz niuoti.

Guojs, guojs, a uznuoGs mīgs aun apsaguls. Tai valnc otkon īrak-

stījs gruomiotā: kab ibārnu nūkautu, izjamtu mēli un acis un kab

šam paruodeitu, kod atnuokšūt muoo'uos. Muote sājam gruomotu,

a šūreiz paruodise jai. Jei suokuse rauduot un liugtīs, lai na-

kaunūt. Muote ar apdūmuojusēs un teikuse, ka jei uakaušūt jū,

bet lai jei īt tik prūjam un bārnu pārnest. A miuote sova bārna

naatstuojuse, bet lluguse, lai dašiunūt kule pī plača. Tai i jel guo-

juse pasaulē.

Guojuse, guojuse pa 11u mežu. Beidzūt satikuse endželi. En-

džels pabarūjs jai bārnu i pašu. Tuoluok guojuse un beidzūt

īraudzēse ustobeņu, uz kūris bejs uzroksts: „Kas bednis, lai nuok

Ikšā!"

Sajāmuse diuišu i guojuse īkšā. īejut radz: īkšā sād endžeļi

un daudz ciltis sīvis.

Atguojs kāniņa dāls nū kara un vaicuojs, kur asūte juo sīva.

Muote paruodējse acis i mēli (tuos bejušas kozis acis i mēle) un

teikuse, ka juo sīvu un bārnu, kai pats rakstējs, nūkavuši. Tod

kāniņa dāls suocs rauduiot un teios, ka tai jis nimoz naasūt rak-

stēļjs. Beidzūt muote paistuostējuse, ka jei nav nūkauta, bet ka

jei! aizguojuse pasaulē ar vusu bārnu. Tai ķāniiņa dāls sādīs

zirgā i laidīs juos maklēt.

Jiuoļjs, juojs — izjuojs vusu ķēnasti, izvoicuojs vuss lauds, bet

navarējs atrast. Beidzūt ījuojs mežā un dūmuos, kab jis varējs
uiotruok nūmiert. Te jis īrauga tū pašu ustabepu, uz kurls rak-

steits: „Kas bednis, lai nuok īkšā!"

Ķāniua dāls īguojs ustobā, atsagulls un izlies šuiiudauku uz

mutis. A vīna sīva juo tiiutleņ pazinuse, bet jis juos napazinc. Pa

māgām jis nūgriud's šņiudauku zemē. A jei tū radzājse un so-

kūte: „Dālin, uziliīc tāvam šņitudauku!"

Bet dals sokut: „A tu, muomeņ, saoeji, ka tava naasūt, jis
asūt dafbas'īs."

Kāniņa dāls vusu tā dzierd, bet navarējs juos pazeit, jo jai
rūķis bejušas pīaugušis. A beidzūt pīzacēlīs un vaicuojs: laikam

tu asūte juo sīva? Jei atbild: „Jā!" A kur rūķis daaugusis un

kur sudobra rūķis asūt? Tod jei jam paruodējse sudobra rū-

ķis. Niu ķāuina dāls ticējs, ka tei pate asūt juo sīva.

Tuolaik nu Utis prīces raudas rauduojšii un guojuši uz pili un

dzeivuojušii laimīgi. , ,
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12. A. 706. V. Zacharska no K. Ratanīka Makašānu pagasta.

Latvju Kultūras kr.

Tuoli aiz lēlim mežim un dziļorņ jvurom dzeivuoja kēninš.

Tami ķēniņam beja vīns dāilis un vina meita, 'kura beja muomule

un nikuo nadzierdēļja, bet jei beja cīši smuka, ka» plcpadsmiit dīnu

mēness, vai dabasu zvaigznīte. Bruols ar tāvu cīši rnīļuoja jū un

kad vacais ķēniņš myra, tad pasacēja šovam dālam mīļuot leidz

pašai nuovei sovu smukū muosu. Vacais kēninš nūmyra. Dāls

ar muosu jū paglobuoja. Pec nuoves vacuo kēnina dāls palyka par

ķēniņu, dzeivuoja ar sovu muosu un vīns ūtra cīši mīluoja un žā-

luoja.

Cik tī godu puorguoja, jaunais ķēniņš apsaprecēja un pajēmja

sev sīvu, bet muosu taipat mīļuoja un cīši žāluoja. Sīvai ķēniņa
cīši napatyka, ka juos veirs tai žāloj sovu muosu, un jei sadūmuo-

ja, kū nabejs padarīt, kab veirs padzeitu muosu. Vīnu reizi veira

nabeja sātā. Sīva pajēmja nazi un nūkova pašu lobuokū veira

zyrgu. Kad veirs atbraucja uz sātu, jei jam stuosta, ka juo muosa

nūkova zyrgu. Ķēniņš nikuo napasacija un kai mīijuoja sovu

muosu, tai mīluoja. Kū darīt, kēniņinai? Jū sajēmja dusmes. Jei

par kaidas treis dīnas pajēmja un nūkova sovu dālu un pasacīja

veiram, ka juo muosa nūkova dālu. Ķēniņam žāl muosas, bet žāl

ari dāla. Jis pajēmja aizsēja muosai acis un aizvedja jū uz mežu,

kab jū tī apāstu zvāri, un. pametja, bet pats atbraucja uz sovu

sātu. Ķēniņa muosa palykuse mežā vīna paša, gauža rauduoja un

golu goiā aizmyga. Cik jei tī gulēja: dīnu, vai divi, navar zynuot,
bet kad jei pasamūdja, īsavēra, ka pi juos stuov moziņš začīts ar

zalta spolvom un sudobra kuojiiņom. Začīts stuovēja un vērās uz

ķēniņa muosuun runuoja ar cylvālka vuordim : „Paspēiej ar mani,
skaistuo kēniņina!"

Ķēniņa muosa uz reizes suocja runuot un ari vvsu dzierdēt.

Suocja kēniniņa dzanuotīs pec začīša. Začīts daskrēja pi vīnas

zalta piilis un kēniīnliņa ari, leidza. Kad īguoja kēniniņa pilī, začīts

palyka smuks puiss, un soka kēniniņai: „Kai es tevis liigi gaidīju,

tagad tu byusi man par tsīvu dzelvuosi kai engeis debesīs!"

Ķēniņa meita gon rauduoja, bet pīkrdta. Tai jei palyka dzeih-

vuot zalta pilī.

Vīnu reizi juos bruols, staiguodamis pa mežu, aizzamaJdīja un

jū aizspēja nakts. Jis daguoja pi zalta pils un prcsuos puorgUlēt,
bet napazyna sovas muosas. Muosa gon pazyna sovu bruoli, ni-

kuo jam napasacija un īlaidja uz naktsmuojom. Bruols lykuos

gultā un gul, bet muosa pajēmja divi uobūļus un īlyka bruola kār-

manā. Reitā pīsacēla bruoļs un kolpi jam soka:

„Kam tu nūzogi uobūlus?"
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Keniņiš sasadusmuoja un sacīja koflpim: „Kai jyus varit mani

turēt par zagli?"

Bet kolpi pamedīja, ka juo kārmanā ir divi: jūs uobūJl. Ķēni-

ņam kauns, ka jis palvka par zagli. Pasaucja kolpi kēninlņi un iz-

stuostīja, ka itys ceļa veirs nūzoga divi uobūļus. Kēniniņa pa-

saucļja sovu bruoli uz sovu kambari un tī pasacīja: „Tu muns

bruols, tev nalabi, ka tevi tur par zagli, bet tu esi navainīgs. Tai-

pat tova sīva uz manis pasacīja, ka es nūkovu zyrgu un tovu

dālu. Es ari taipat nabeju vainīga!"

Suocja bruols prasīt muosu, ka jis nikuo nazynuoja. Muosa

jam vysu pīdevja un sirsnīgi pabučuoja sovu bruoli. Atbraucis

bruols uz sovu kēnesti, tyuleņ nūkova sovu sīvu un suocja dzei-

vuot vīns pats un braukuot vīsūs pi muosas.

13. A. 706. 709. P. Šmits no Bindu Annas Raunā.

Reiz viens brālis loti mīli dzīvoja ar savu māsu, un kad ļau-

dis tam ieteikusi, lai precējoties, tad viņš prasījis arī māsai, ko

tā domājot par viņa precēšanos.

Masa atbildējusi: „Precejies, brālīt, ja gribi, bet neatstāj arī

mani bez pajumtes!"

Brālis atteicis: „Tevis gan, masitņ, nekad neaizmirsīšu."

Brālis nu arī apprecējies, bet viņa sieva bijusii loti ļauna,

raganas meita. Vīra māsas viņa acu galā nav varējusi ieredzēt.

Jo vairāk brālis gādājis par māsu», jo lielākas augušas viņa sievas

dusmas, bet brālis arvien māsu aizstāvējis.

Reiz brālis izbraucis uz lauku un viņa sfleva pa to laiku no-

kāvusi vienu govi. Kad brālis pārnācis mājā, tad sieva skrējusi
tampretī sūdzēties: „Klausies nu ko tava labā māsiņa izdarījusi!

Kamēr tu biji projām, viņa nokāvusi vienu govi."

Brālis atbildējis: „Nu tad jau mums bus gala māja un vecas

govs vietā audzēsim telīti."

Pēc kāda laika brālis atkal izbrauc uz lauku uin sieva no

dusmām nokauj vienu zirgu. Brāļam pārbraucot, viņa atkal skrien

pretī sūdzēties: „Klausiies nu, ko tava labā māsiņa izdarījusi!

Kamēr tevis nebija mājā, viņa nokāvusi vienu zirgu."

Brālis atkal mierīgi atbildējis: „Gan jau nopirksiim citu tai

vietā!"

Kad nu brālis atkal reiz izbraucis uz lauku darbos, tad sieva

no lielām dusmām nokāvusi pati savu bērnu un skrējusi raudā-

dama un kliegdama vīram pretī. „Klausies nu, ko tava labā mā-

siņa izdarījusi ! Kamēr tu biji darbos, viņa nokāvusi mūsu bērnu."

Brālis šoreiz nav neka atbildējis, tikai raudājis. Otra diena
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viņš saka māsai, ka vedīšot to uz baznīcu, paņem viņu līdza un

ieved dziļā meža,. Vienā līka bērzā viņš iesit vadzi un liiek mul-

sai, lai viņa tur liekot savas rokas klāt. Māsa arī paklausa un

nu brālis piesit otru vadzi, tā kā māsa vairs nedabū roku nosit.

Tad brālis aiziet projām un māsa paliek piesista pie koka. Pēc

pāra dienām viņai noriet abas roku plaukstas un tā viņa sāk stai-

gāt pa mežu bez rokām. Tur viņa dzird, ka viens putniņš loti
skaisti dzied, iet uz to pusi un ierauga tur vienu avotiņu. Šai

avotiņā viņa nu arī grib atvēsināt savu slimo roku stilbus, sāk tos
tur mazgāt, bet mazgājot viņai pieaug norietušas rokas no jauna.

Nelaimīgā māsa nu sāk maldīties pa mežu un beidzot ierauga
koku biezoknī kādu mājiņu. Mājā ieejot, viņa tur atrod septiņas
gultas iekšā un pie galda arī septiņus krēslus, bet neredz tur ne-

viena cilvēka. Viņa nu izmeklē visas malas, atrod daudz ēdienu

un dzērienu un citas labas lietas, bet viss ir loti netīrs un ne-

kārtīgi sasviests. Viņa nu sataisa gultas, izslauka istabas, no-

mazgā galdu, saliek tur tīrus traukus, izvāra ēdienu un uzliek to

galdā. Pati baidīdamās no svešās mājas laudim, ielien skurstenī

un paslēpjas. Vakarā drīz vien pēc slēpšanās pārnāk māļjā septiņi

vīrieši, brīnās par negaidīto tnibu un kārtību un sāk meklēt, vai

tā sieviete, kas to visu varētu būt izdarījusi, nav kur paslēpusies.
Nekā neatraduši, sēstas pie galda un sāk ēst, slavēdami labās va-

kariņas. Vecākais no viņiem nu sauc stiprā balsī: „Nāc laukā no

savas slēptuves! Ja tu esi veca, tu būsi mūsu māte, ja tu esi

jauna, tu būsi mūsu māsa."

Izdzirdusi šādus vārdus, māsa arī izlien no skursteņa un nāk

pie šiem vīriešiem iekšā, kas to saņem ar Melu priieku. Viņa bi-

jusi tik skaista, ka šie tādas sievietes nekad vēli nebijuši redzējuši.

Šie septiņi vīrieši bijuši laupītāji, kas par dienu arvien izgā-

juši uz laupīšanu un tikai vakaros pārnākuši mājā. Nelaimīgā
māsa nu vārījusi viņiem ēdienu, tīrījusi' istabas un mazgājusi drē-

bes. Par to arī visi septiņi viņu loti mīlējuši un apdāvinājuši ar

visādām mantām.

Vecā ragana, brāļa sievasmāte, tomēr izzināļjusi, ka padzītā
māsa ir vēl dzīva, un uzzīlējusi arī, kur viņa dzīvo. Brāļa sieva

nu pārģērbusies par tirgussievu, paņēmusi sagirtētus gredzenus un

ķemmes liīdza un uzmeklējusi mežā laupītāju mājiņu. Māsa, nekā

ļauna nedomādama, nopirkusi ari vienu ķamimli un gredzenu, ie-

spraudusi ķemmi matos un uzvilkusi gredzenu pirkstā. Kad nu

vakarā laupītāji pārnākuši mājā, tad atraduši māsu jau nomirušu.

Tik Skaistu sievieti tie tomēr nav gribējusi rakt zemie, bet uztai-

sījuši glāžu zārku un nolikuši to kāda kupla koka zaros. Pa to

laiku brāļa sieva nodevusi tiesai arī laupītājus, kuri visi drīz sa-

ņemti! cieti un notiesāti uz nāvi.
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Tai pašā mežā reiz izjājis uz medībām arī ķēniņa dēls, kas

gluži: nejaus! uzgājis *o glāžu zārku. Skaistā sieviete zārkā viņam
tā iepatikusies, ka tas slepeni paņēmis zārku ar visu mirušo sie-

vieti sev līdza uz pili, Zārku viņš ieslēdzis kādā istabā, kur 'ne-

viena nav laidis iekšā. Kad ķēniņa dēls reiz izbraucis kur laukā,

tad viņa māsas slepeni attaisījušas aizsilēgtās istabas durvis un

ieraudzījušas tur to zārku ar mirušo skaistuli. Arī ķēuiņa dēla mā-

sām ļoti patikusies skaistā sieviete un tās norunātjušas apģērbt to

greznās prlinceses 'drēbēs. Kad mirusī sieviete bijusi jau ap-

ģērbta, tad izņēmušas tai arī veco ķemmi no matiem un novilku-

šas vienkāršo gredzenu no pirksta. Bet noņemot saģiiftēitās lie-

tas, skaistule tūliņ, visiem par prieku pamodusies. Visvairāk

par to priecājies jaunais ķēnliņš, kas viņu drīzumā arī apprecējis.

lilgāku laiku jaunais ķēniņš ar savu ķēniņieni dzīvojuši laimīgi
kopā, bet te izcēlies karš un ķēniņam bijis jāiet uz tālo kara
lauku. Par to laiku ķēniņienei piedzimis skaists dēls, par ko ķē-

niņa māsas tūliņ laidušas ziņu arī jaunajam ķēniņam kara laukā.

Pusceļā vēstnesis 'legriezies pārgulēt par nakti kādā mājā, kas bi-

jusi taisni ķēniņienes brāļa māja. Brāļa sieva jau atkal visu iz-

zinājusil un nodomājusi atriebties. Kamēr vēstnesis gulējis, tikmēr

viņa tam noņēmusi ķēniņa māsu rakstu un ielikusi tai vietā citu,
kur bijis rakstīts, ka jaunai ķēniņienei piedzimis ne suns, ne ka-

ķis. Kad ķēniņš dabūjis šādu ziņu, tad viņš nodevis tam pašam
vēstnešam atbildi, lai gādājot par ķēniņieni un viņas bērnu, kamēr

viņš pats pārnākšot no Ikara. Vēstnesis nu atkal iegriezies pārgu-
lēt par nakti tai pašā brāļa mājā, kur brāļa sieva atkal pārmai-

nījusi ķēniņa rakstu. Viņa uzrakstījusi, lai ķēniņieni ar visu

bērnu tūliņ nogalinot. Kad ķēniņa māsas dabūjušas šādu rakstu,

tad nezinājušas no bēdām, ko darīt. Ķēniņa pavēles nedrīkstējušas

slēpt arī no pašas ķēniņienes. Lai nu nebūtu jāizpilda briesmīgais

nāves sods, tad ķēniņiene pārģērbusies par nabadzi un aizgājusi

ar visu bērnu svešumā.

Vienā aukstā ziemas vakarā viņa nonākusi arī sava brāļa

mājā, izlikusies par svešu un lūgusi naktsmājas. Brāļa sieva gan

nabadzes nav gribējusi pieņemt, bet kad nu viņa solīļjusies tikai

aizkrāsni pārgulēt, tad ielaidusi to arī iekšā. Tai pašā vakarā ari

ķēniņš no kara nākdams iegriezies tai pašā mājā uz naktsguļu.

Ķēniņš žēlojies, ka viņam esot garš laiks, un prasījis
vai viņa nevarot pasakas stāstīt. Saimniece atbildējusi, ka viņa
nekādu pasaku nezinot, bet aizkrāsnē esot viena nabadze, varbūt

ka tā mākot pasakas stāstīt. Nelaimīgā ķēniņiene nu sākusi; stā-

stīt par savu dzīvi, kā kādu pasaku, pēc kā arī ķēniņš visu sapra-

tis. Pēc tam nu ķēniņš ar ķēniņieni dzīvojuši mierā un laimē,
bet ragana ar savu meitu tikušas nosodītas uz nāvi.
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14. A. 313. 403. 706. Paegļu Mārtiņš Lielvārde, Zin. Kom. kr.

LP, VI, 844 (20)..

Viens ķēniņš nācis no kara un viņam iegribējies dzert. Pie-

gājis pie ezera uln dzēris, bet velns saķēris pie bārdas: „Ja tu

man neapsoli to, kas tev mājā nezināms, tad vaļā nelaidīšu!"

Apsolījies. „Laibi!" velns telicis, desmit gadiem iešu

tam pakal!"

Ķēniņš pārgājis mājā, atradis: ķēniņienei jauna meita pie-

dzimusi. Tas bijis tas nezināmais, ko apsolījis.

Meitiņa auga augdama un bijusi skaista
1

Bet ķēniņš viņai

iedāvinājis tādu āzītk baltu, kas mācējis runāt; tas meiteni ra-

telos arvien vizinājis.
Un pēc desmit gadiem ķēniņš ar ķēniitņieni vienu dienubija

aizgājuši baznīcā. Kamēr šie baznīcā, āzītis zinājis, kas darāms:

iejūdzies ratiņos, iesēdinājis meiteni, iedevis tai susekli, ķemmi

palūdzi ņu un bēguši.
Velns nomanījis, ka meitene beg, dzinies pakal. Gandrīz jau

panācis, te āzītis iesaucies: „Svied susekli pār kreiso plecu!"

Pārsviedusi, suseklis pārvērties par biezu mežu, ka ne putns

cauri tilkt. Kamēr nu velns sadabūjis cirtējus, šie gabalā. Bet

drīzi cirtēji izairtušies mežam cauri, velns atkal dzinies pakal.

Tad āzītis uzsaucis meitenei: „Met ķemmi zemē!"

Nometusi, gadījusies plata, dziļa upe aiz muguras. Kamēr

nu velns sadalbūjis laivas un laiviniekus, šie jau gabalā. Bet drīzi

laivinieki pārbraukuši upei, velns atkal dzinies pakal. Tad āzītis

teicis: „Met paladziņu pār labo plecu!"

Pārmetuši, izcēlusies liela uguns, veilins ieskrējis liesmas un

sadedzis.

Nu meitiņa biljusi brīva un to pieņēmusi viena ragana audzi-

nāt. Tai raganai arī pašai ibi(jušas divi meiitas.

Un tas nu gadījies — vienu rītu raganas audzēkne sukājusi

savus zelta matus loga priekšā un tās zemes jaunais ķēniņš to ie-

raudzījis. Viņam dikti patikusi šī, gribējis precēt. Bet ragana

rādījusi savas meitas: lai tās labāk precot! Ķēniņš raganas imeii-

tas negribējis ne redzēt, neņēmis.
Labi! Un ta nu apņēmis raganas audzēkni.

Pēc kāda laika jaunai ķēniņienei piedzimusi meitiņa. Bet par
nelaJimi vecā ragana nogājusi radībās par vecmāti, izkurinājusi

dilkti karstu pirti, novedusi ķēniņieni sutināt un nobūrusi: uzsitusi

mazgādama tai roku pa plecu un teikusi: „Par pīli, par zosi

ezerā!"

Tulliņ ķēniņiene pārvērtusies par pīli un ezera iekša.

Nu vecā ragana klusiņām iieguldiuājusi savu mieiitu ķēniņienes

gulta un ieteikusi ķēniņam, ka viņa sieva nespējot celties.

Bet vienu nakti viss notikums ķēniņam parādījies sapnī. Rītā
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ķēniņš ļoti) noskumis, gājis pie burvja, kas bijis daudz stiprāks par

raganu; un izstāstījis ķezu tam. Burvis atteicis: „Ej uz ezera

malu, noķer to pīli un nelaid ātrāk vaļā, kamēr pārvērtusies par

cilvēku."

Labi! noķēris pīli. Bet pīle drīzi pārvērtusies par čūsku,
drīzi par bērza galotni. Šis tikai turējis cieti un nelaidis vaļā, ka-

mēr tad beidzot pārvērtusies par cilvēku. Nu apsedzis atpestīto
ķēniņieni ar savu mēteli un pārvedis mājā, ka ragana ne zināt,
ne redzēt nedabūjusi. Bet rītā spriedis bargu tiesu: raganas

meitu pavēlējis sadedzināt, raganu pašu atkal uzlikt uz ecēšu za-

riem un ar zirgiem! saraustīt.

Pec tam ķēniņš ar ķēniņieni sadzīvojuši labu laiku prieka un

laimē; arī otra meitiņa vēl piedzimusi, viss bijis labi.

Te vienreiz ķēniņiene bija iedomājusies ar saviem bērniem

un ar āzīti pa jūru pabraukāties. Ķēniņš iedevis divus uzticamus

sulaiņus līdz, (lai braucot!

Bet iebraukuši labi patālu jūrā, a/bi sulaiņi manījuši, ka kuģis
sēklī uzskrējis — otra mala tur vairs arī tālu nebijusi. Un ko

išie nu dara? lesvieduši ķēniņienes bērnus ar āzīti jūrā itkā tie

tie vainīgie. Tomēr pati ķēniņiene tādā nedienā patikusi no kuģa

um pa sēkli! vien izbridusi malā un aizbēgusi. Par laimi turpat
tuvumā bijusi lepna pils, iebēgusii tur un salīguši par kalponi. Bet

tā pils ibijusi viņas pašas tēva pils. Tomēr pa tik ilgiem gadiem

nte šī .pazinusi vairs vecākus, ne vecāki šo.

Bieža sulaiņi atkal pārbraukuši pie ķēniņa atpakaļ, melodami,

ka ķēniņiene ar bērniem un ar āzīti esot aizbēgusi.

To dzirdēdams, ķēniņš dikti (bēdājies un tūliņ devies pasaulē

sievu un bērnus meklēt. Ilgi izstaigājies, beidzot ienācis arī tai

pilī un palicis pa nakti. Bet vakariņas, ko tur ēzdami — ķēniņš
teicis: visiem pa kārtai vien jāstāstot pasakas, viņam loti patīkot

pasakas. Labi! izstāstījuši visi, vēl paticies klausīties. Nu vai-

cājis, vai kalpone nevienas nemākot pastāstīt.

Šī ienākusi — stāstīšot gan vienu. Un nu iesākusi stāstīt

pati par savu dzīvi, kā velns dzinies pakaļ, kā āzītis mācījis, ka

bijušas divi meitiņas, kā ragana būrusi, kā jūrā braukusi, kā su-

ilaiņi abus bērnus ar āzīti slīcinājušil, kā izglābusies un kā te ienā-

kusi kalpot. Kad visu bitja izstāstīļjusii, tad gan vecāki šo pazinuši,

gan vīrs pazinis un nu viss atkal bijis labi.

Pec tam pārbraukuši maja, nosodījis abus sulaiņus un dzīvo-

juši par jaunu.

Pec kādiem gadiem ķēniņienei atkal piedzimušas divi

ņas un tā nu tās mantas arī vairs netrūcis.



217

15. A. 707. 706. L. Čapa no 92 g. vecas latvietes Lietavā,

A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvojušas trīs māsas, meža ceļa malā, kas visas biju-

šas gudras, bet vecākās pat burves. Jaunākā bijusi loti skaista.

Laiks bijis jau precēties, bet kā neviens precinieks nerādies, tā

nerādies.

Kādu dienu braucis pa meža ceļu jauns ķēniņš Jānis. Vecākās

māsas jau to nomanījušas no tālienes un sākušas runāt par preci-
niekiem. Ķēniņš, piebraukdams tuvāk, izdzirdīs čalošanu, gribējis

noklausīties, ko gudrās meitas spriež. Tiklīdz ķēniņš Jānis nostā-

jies pie loga, vecākā teikusi: „Ja mani apprecētu ķēniņš Jānis, es

visu valsti vienā vadmalā apģērbtu."

„Kas nu tā par lielīšanos?" teica vidēja. „Ja mani apprecētu

ķēniņš Jānis, es visu valsti! ar vienu mieža graudu paēdinātu."

Ķēniņš Jānis klausās, klausās — gribēja jau projām braukt, bet

vēl taču jaunākā nebija neko teikusi.

„Nu saki taču tu ar' ko, mas!" teica abas vecākas.

„Ko lai es saku? Es neesmu tik gudra kā jūs. Bet ja mani

apprecētu ķēniņš Jānis, es viņam dāvātu divus puisēnus: vienu

zeltītiem otru dimanta matiem."

„Kā mulķe!" teica abas vecākās māsas. „Kur tad lai ķēniņš
tādus sušķus liktu? Kāds tad tur valstij būtu labums?"_

Jaunākā neteica ne vārda un tikai vērpa. Ķēniņš Jānis prom-

braukdams nodomāja precēt jaunāko māsu, un tā arī beidzot izda-

rīja, bet vecākās māsas tik melnu vien spļāva. Viņas bija nodo-

mājušas jaunākai kādā vietā ko ļaunu padarīt, bet vienmēr tā tika

sargāta kā zelta gabaliņš, un ļaunās māsas tai nemaz netika klāt.

Jaunais ķēniņu pāris trīs gadi nodzīvoja loti laimīgi;; bet tad

kaimiņa ķēniņam ienaidnieki pieteica karu, un Jānim arī vaja-

dzēja iet kaimiņam palīgā. Laimīgam pārim gan grūti bija šķirties.
Nu tikai arī māsām bija laiks domāt par ļauniem darbiem.

Ķēniņam vēl karā esot, ķēniņienei piedzima divi puisēni, viens

zeltainiem otrs dimanta matiem. Ķēniņiene laida par to ziņu arī

ķēniņam, bet vēstnesim bija jājāj gar abām māsām, kuras tūliņ

pazina savas māsas vēstnesi un ziuāja arī kādu vēsti tas ķēniņam

nes. Viņas ielūdza to ienākt viņu būdiņā un atpūsties. No sāI-

kuma gan vēstnesis nekā no tā negribēja dzirdēt, ibet kad to solīja

labi paēdināt un padzirdināt, tas arī paklausīja māsu lūgumam.

Viņas to labi paēdināja, piedzirdīja un nolika gulēt, un tas drīz

vien aizmiga.
Lai gan ķēniņienes vēstule bija iešūta vēstneša drēbēs, Jaunās

māsas to atrada, izlasīja un sadedzināja. Viņas norakstīja ķēniņam
citu vēstuli, kurā pastāstīja, ka ķēniņienei piedzimuši divi puikas,

abi suņu galvām. Norakstīto vēstuli atkal iešuva tāpat un modi-

nāja vēstnesi, lai pošas ceļā.
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Pēc dažām stundām ķēniņš vēstuli! saņēma, izlasīja, palika

drūms, bet neteica ne vārda. Viņš norakstīja vēstuli savai mīļai

sieviņai, lai nebēdājoties, 'bet lai tik rūpīgi audzinot dēlus, kamēr

viņš pats pārnākšot. Nu vēstnesim vajadzēja doties ar ziņu tūliņ

atpakaļ pie ķēniņienes.
Atkal ļaunās māsas to ieaicināja atpūsties, paēdināja, padzir-

dināja, nolika gulēt un izņēma vēstuli. Viņas kļuva vēl ļaunākas,
kad redzēja, ka ķēniņš tik loti mīl savu sievu. Viņas norakstīja

vēstuli, it kā ķēniņa pavēli, lai ķēniņienei nocērtot rokas, ieliekot

abus puikas maisiņā, uzsienot to uz muguras un izdzenot mežā.

Šo vēstuli atkal iešuva vēstneša drēbēs un skubināja doties pie

ķēniņienes.

Ķēniņiene, saņēmusi vēstuli, gauži raudājusi. Otrā dienā ļau-
nās māsas klāt. Viņām esot jāizpilda ķēniņa pavēle. Ķēniņiene
arī pretoties neko nevarēja. Nocirta viņai rokas pāri elkonim,
ielika abus puikas maisiņā, uzsēja to ķēniņienei uz muguras un pa-

dzina mežā.

Bija karsts vasaras laiks. Ķēniņienei slāpēs jau sāka zust

spēki. Beidzot viņa nonāca pie kādas upītes, bet kā liecās dzert,

maisiņš ar mīļo nastu iekrita pāri galvai ūdenī. Nelaimīgā māte

aizmirsa pat lielās slāpes un lauzīdamās raudāja. Tai! brīdī pie-
nāca sirms vecītis, kas ibiļja pats Dieviņš, un prasīja: „Ko tu, meit,

te tā gaudojies?"

Ķēniņiene izstāstīja visu notikumu.

„Nu tad velc taču ārā no upes abus maziņos."

, yßet, tētīt, mani jau nav roku," raudot teica nelaimīga.
Vecītis pamācīja, lai liecoties tā dzert ūdeni, ka var pamērcēt

i vienu rokas dalu, i otru, gan tad būšot prieka diezgan. Tiklīdz

ķēniņienei pie cirtuma pieskārās ūdens, tūlīt atauga abas rokas.

Nu viņa arī izvilka maisiņu ar abiem bērniem, un gribēja pateikties
vecītim par gudro padomu, bet tas vairs nebiļja nekur saskatāms.

Nabadzīte gātja no vienas vietas uz otru, maizi' lūgdama. Tā bija
pagājis jau vairāk gadu, un puikas jau bija krietni paaugušies.

Beidzās arī karš un ķēniņš pārnāca mājā, bet neatrada ne sie-

vas, ne dēlu. Viņš ilgi sērojās pēc savējiem, izsūtīja pat meklē-

tājus, bet viss velti. Viņš nesaprata, kāpēc sieva aizgājusi no

viņa. No sākuma viņš bija kluss, bet vēlāk sāka apvaicāties, kādi

bijuši viņa dēli. Viņa apakšnieki arī tam nekā neliedza, ko zināja,
to stāstīja. Dabūjis zināt, it kā tā būtu bijusi viņa pavēle, lai ķē-

niņieni izdzen, viņšjtūllīt noprata, ka te bijuši vainīgi kādi ļauni cil-

vēki. Arī Jaunās māsas izrādīja, it kā viņas skumtu, bet viņas tikai

priecājās.

Bija 'pagājuši jau septiņi gadi. Ķēniņš bija kaut cik apmieri-
nājies un nolēmis precēt vidējo māsu. Kāzas bija noliktas rudenī.

Uz kazām ķēniņš aicināja visas mātes, kam tikai bija pa divi dē-
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liem. Viņš vismaz gribēja iedomāties, kadi varētu 'būt viņa dēli,

ja tie būtu vēl dzīvi atradāmi.

Ari bijusī ķēniņiene to dabūja dzirdēt. Viņa, cik varēja, kār-

tīgi apģērba savus bērnus un devās uz ķēniņa piili. Pēc vakari-

ņām ienāca ķēniņš ar savu jauno sievu, pie bērniem un mātēm.

Pirmā ķēniņiene tūiit pazina savu vīru un māsu, bet viņu un pui-
sēnus neviens nepazina, jo puisēniem bija galvas apsietas lakatiem.

Gan citas mātes teica, lai lakatus noņemot, bet vina tā nedarīja.

Nelaimīgā ķēniņiene stāstīja, ka puisēniem esot vātis galvās.

Ķēniņa kalps 'iznesa veselu pūru riekstu un teica, ka visus

riekstus tas dabūšot, kas varēšot kie katra rieksta ņemšanas teikt

vienu vārdu. Neviens negribēja iesākt. Tad iegāja pie ķēniņa abi

puisēni apsietām igalvāmi un teica: „Mēs abi esam brāli, ļauj mums

vienam ņemt riekstus no pūra, un otrs lti saka vārdus,"

Ķēniņš bija tā ar mieru, lai teic, ko teikdami, visiem vajadzēja
kliusu ciest. Puisēni nu stājās pie sava darba, un viens sāka stā*

stīt par savas mātes māsām, ka ķēniņš Jānis aprecējis jaunāko

māsu, bet nu vecākās to ienīdušas. Jaunā ķēniņiene jau zibsnī

vien! Bet ķēniņš liek viņai palikt klusu. Puisēns izstāstīja, ka

tagadējā ķēniņiene likusi agrākai valdniecei nocirst rokas un izdzi-

nusi to ar bērniem mežā. Nu ķēniņiene vairs nemaz nevar rimties.

Lai taču dzenot tādus klaidoņus ārā. Bet ķēniņš tik pavēl klusu

ciest. [Puisēni nonāk savā stāstā līdz tai vietai, kur ķēniņš atļauj
tiem riekstus ņemt un vārdus teikt. Beidzamos riekstus ņemot

puisēni teikuši: „Ķēniņa dēli visu to stāsta savamtēvam, ko māte

audzinādama ir stāstījusi!."
Pie šiem vārdiem pieskrēja puisēnu māte, norāva lakatiņus,

un nu ķēniņš ieraudzīja zelta un dimanta matus uz viņu galvām.
Pilī izcēlās lielas jukas. Ķēniņš skūpstīja savus dēlus un mīļo sie-

viņu, bet tagadējo ķēniņieni llika važās kalt un cietumā mest, kur

tā arī nobeidzās. Bet ķēniņš laimīgi dzīvoja ar savu dzimtu līdz

lielāmi vecumam.

15. Brīnuma dēli.

1. h.lttl. J. Sptroģis Koknese, Brīvzemnieka „3ļbornik
v

163, 105. LP, VIII. 11. 27, 24, 3.

Biija trīs imāsas, tās plūca reiz linus, nāca turienes ķēniņš ar

kara spēku garām. Tad viena māsa ieteicās: „Ai, ja ķēniņš mani

apņemtu par sievu, es tam dzemdētu dēlu ar sauli krūtīs, mēnesi

pierē."

Otra sacīja: „Ja ķēniņš mani apņemtu, es ar vienu vārpu

paēdinātu visu viņa kara spēku."



220

Treša! masa sacīja: „Ja ķēniņš mani apņemtu es ar vienu linu

sauju apģērbtu visu viņa kara spēku."
Šī saruna nāca ķēniņam ausīs. Ķēniņš apņēma par sievu to

māsu, kas (bija solījusies dzemdēt dēlu ar sauli krūtīs, ar mēnesi

pierē. Apprecējās ķēniņš un tad uz tālu zemi karā aiziedams pie-

sacīja sievai: „Tiklīdz tu esi dzemdējusi, raksti man!"

Pēc kāda laika ķēniņiene dzemdēja dēlu ar sauli krūtīs, mēnesi

piierē. Viņa priecīga bez gala un raksta ķēniņam: „Tā un tā —

piedzima dēlis ar sauli 1krūtīs un mēnesi pierē."

Norakstīja un sūtīja grāmatu ar ziņnesi. Ziņnesis iet, iet —

aiziet uz vienu māju un lūdz tur naktsmāju. Bet šinī mājā dzīvoja
abas māsais ķēniņienei. Tās izvaicā ziņnesim, no kurienes tas tāds,

uz kurieni liedams, ko nesdams? Ziņnesis saka: „Tā un tā, esmu

ziņnesis, nesu ķēniņienes grāmatu ķēniņam."
Māsas palūdz viņām arī parādīt grāmatu. Šis rāda ari. Viņas

paņēma grāmatu, uzplēsa, skatās, kas tanī būs. Radās skaudība

māsām: pirmkārt jau — māsa tādā godā; otrkārt — nu vēl tādu

neredzētu dēlu dzemdējusi. Ņēmās māsas un pa nakti' pārgrozīja

grāmatu, ierakstīdamas, ka esot tāds dēls piedzimis, kas ne šā ne

arī tā dēvējams: ne tas esot pēc cilvēka, ne pēc suņa, ne pēc kaķa.
Lai tādēļ ķēniņš nosakot, ko ar tādu dēlu iesākt!

Otrā rītā māsas atdod ziņnesim grāmatu atpakaļ, pamielo, pa-

cienā to labii vn1 noaicina, atpakaļ n atkal pienākt. Labi. Ziņ-
nesis aiziet un nonāk pie ķēniņa. Nonāk tur un nodod grāmatu.
Ķēniņš izlasa uu loti noskumst. Viņš tur nekādu viltību

nenomanīja, tādēļ atrakstīja atpakaļ: „Nedari bērnaml nekā ļauna,
lai viņš arī būtu kāds būdams, kamēr es pats pārradīšos."

Ķēniņš ar to pašu ziņnesi sūtīja atkal grāmatu ķēniņienei. At-

pakaļ iedams, ziņnesis apstājās pie ķēniņienes māsām. Māsas iz-

lasa ķēniņa grāmatu un pa nakti pārraksta tā: „Ķēniņš tev, ķēni-

ņienei pavēl ņemt savu dēlu un nomest vai nu cūkām par ēsmu

jeb stallllī ērzeļiem pa .kājām."

Saņem ķēniņiene grāmatu un nezin, ko iesākt. Līksmības

vietā pienāk tik briesmīga pavēle no ķēniņa. Bet ķēniņienei bija
bērna ļoti žēl. Viņa nevar to atļaut nomaitāt. Tomēr ķēniņa pa-

vēlei pretoties arī nedrīkst. Raudāja, raudāja — gudroja, gudroja,
beidzot sadomāja izeju: Izpauda valodas, ka esot gan pēc ķēniņa

pavēles jaunpiedzimušo puisēnu nomaitājusi. Bet patiesībā viņa
to nodeva garāmbraucējiem nabagiem, vīram ar sievu.

Tur viņš uzauga pie tiem un bija aplam sapratīgs zēns. Tēvs,
māte zēnu raidīja cūkas ganīt. Pa tām starpām arī ķēniņš bija

pārradiesno svešuma. Pārnācis un vaicājis ķēniņienei!: „Kur tavs

bērniņš?"

Ķēniņiene atbild: „Pec tavas 'pavēles man bija bērns jāno-

galina."
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Ķēniņš pārskaitās uu dusmas pavēlēja ķēniņieni iemūrēt mūri,
lai nebūtu ne dzīva, ne arī mirusi.

Reiz ķēniņš izlaida uzaicinājumu: kurš no pavalstniekiem var

pūru riekstu izskaitīt? Labi. Zināmā dienā ļaudis uo malu malām

salasījās ķēniņa pilī. Tad ari nabaga ganiņš atnāk pie sava tēva,

pie nabaga, sacīdams : „Tēt, iesim ir mēs uz pili."

„Ai, dēdfiņ," šis atteic, „ko mēs tur, tādi darīsim? Tur

jau pa pilnam (bagāto, gudro būs."

Bet zēns lūdzas un lūdzas: „lesim, jel iesim!"

Beidzot, kad nu zēnam tik traki tīkas pili redzēt, ies arī vecais.

Aiziet
— ieiet pilī, nabags ielien padurvē, bet zēns tikai virzās uz

priekšu. Tiklīdz iznesa pūru un riekstu maisu, dēls tūliņ riekstiem

klāt un skaita. Viņš paņem pāru riekstu, iemet pūrā un ik uz li-

ciena nosaka: „Divi rieksti pūrā — bija trīs māsas; divi rieksti

pūrā — tās vienreiz plūca linus, gāja ķēniņš ar kara spēku secen;

divi rieksti pūrā — viena māsa ieteicās: ja ķēniņš mani apņemtu,
es tam dzemdētu dēlu ar sauli krūtīs, mēnesi pierē; divi riesti

pūrā — otra māsa sacīja: ja ķēniņš mani apņemtu, es ar vienu

vārpu visu kara spēku paēdinātu; divi rieksti pūrā..."

Tā ar vienu tālāk zēns, ik pa divi rieksti pūrā mezdams, iz-

stāstīja visu notikumu ar trim māsām. Bet kad pakārtai vien līdz

galam biļja izstāstījis, tad iebilda vēi: „Divi rieksti pūrā — bet

mana māte atronas mūrī. Ķēniņš to nevainīgu nosodījis. Esmu

ķēniņienes un ķēniņa dēls."

Tilklīdz to vārdu bija izsacījis, tūliņ sāka laistīties saule krūtīs,
(mēness pierē. Ķēniņš un vlsfl citi arīdzan noprata, kā tas noticis

un ko stāstījums nozīmē. Tūdaliņ ķēniņš lika savu sievu no mūra

izlaist un atdeva viņai visu agrāko ķēniņienes godu. Bet ķēniņie-
nes māsas, ļaunās skauģenes, pavēlēja bez žēlastības nosodīt.

Piezīme. Pēc cita atstāstītāja Aizputes apgabalā ķēniņiene izpildījusi uz mata

ķēniņa pavēli: nometusi jaunpiedzimušo puiku cūkām par ēsmu un ērzejiem pa kā-

jām. Bet šie, kā ari citi lopi, nemaitā vis bērniņu, bet šūpo to aijādami un dzie-

dami: „Aijā, aijā, ķēniņa dēliņ, pa deviņi vasariņi ķēniņš pārnāks!" Pēc tam tikai

ķēniņiene bērnu atdevusi nabagiem. Brīvzemnieks.

2. A. 707. A. Lerchis-Puškaitis, Džūkstē-Pienavā, LP, I,

74, 42,

Vienam ķēniņam ir trīs princeses. Reiz princeses iet gar jūr-

malu pastaigāties un ierauga laiviņu. Tās iekāpj laiviņā un vizi-

nās. Bet par nelaimi vētra laiviņu aizdzen tālu jūrā. Trīs dienas

un trīs naktis šīs svaidās pa viļņiem', kamēr beidzot nokļūst svešā,
svešā pilsētā. Pilsētā princeses apmetas pretim ķēniņa pilij. Kādu

dienu ķēniņš iet garām, kur princeses dzīvo. Vecākā māsa, ķēniņu

ieraugot, saka: „Ja viņš mani precētu, tad es apšūtu visu valsti!"
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Otra atkal saka: „Ja viņš mani precētu, es atkai visu valsti ap-

mazgātu." Bet trešā saka: „Ja viņš mani precētu, tad man būtu

trīs dēli, kuriem saule krūtīs, mēness mugurā un zvaigznes vis-

apkārt."

Ķēniņš to sadzird un apprec trešo māsu. Drīz pēc kāzām ķē-

niņam jāiet uz ilgu laiku karā. Ķēniņienei piedzimst pa to laiku

pirmais dēls ar sauli krūtīs, mēnesi mugurā un zvaigznēm vis-

apkārt. Bet vecākajai māsai tas gauži .skauž. Viņa nozog bērnu

un aizdod aiz deviņām vaīstim burvju mātei. Burvju māte pieslēdz

spožo dēlu pie dzirnavām un liek lupatas malt. Ar otru ķēniņienes
dēiu tāpat notiekas. Bet kad ķēniņienei trešais dēls piedzimst,

tad vecākā māsa paziņo ķēniņam, ka viņam tāds dēls piedzimis,
kā kaķēns. Ķēniņš paliek dusmīgs. Tas pasaka ziņu nesējam, lai

māti ar bērnu mucā ieliekot un jūrā iesviežot. Tā izdara. Bet

brīnuma dēls mucā aug loti ātri; gandrīz jau rūmes pietrūkst. Tas

saka uz māti: „Es speršu 'dibinu ārā!"

Bet māte atbild: „Nesperi, nespēri — noslīksim!"

Te uz reizi muca apstājās pie svešas salas. Ko nu vairs gai-
dīt? Sper dibinu laukā. Uz salas tie atron skuju būdiņu, kur pār-

gulēt, un turpat kokā bisi, ar ko pārtiku pamedīt. Trešā dienā

brīnuma dēls, pīles medīdams, satiek lielu vīru, kas lūdzas no-

šautās pīles. Viņš iedod vienu pīli; bet tas nebija ātrāki mierā,
kamēr atdeva visas pīles. Lielais vīrs paņem pīles un apēd, bet

dēlam tas dāvina par to labumu mazu spieķīti, sacīdams: „Tas tev

savā laikā derēs!"

Būdiņa dēlam neviļot spieķītis piesitas pie zemes. Te uz

reizi trīs vīri klāt un prasa: „Ko darīsim?"

Viņš nezin, ko atteikt; piesit atkal spieķīti pie zemes un vīri

pazūd. Māte to noskatās un pamāca dēlu, neraidīt vīrus projām,

bet teikt, ka vēloties glāžu pMi ar glāžu tiltu līdz otrai jūras malai.

Viņš paklausa māti, pasauc atkai vīrus un lūk! gtlāžu pilis ar tiltu

viens divi gatavi. Tagad nu kuģi vairs nevarēja garām tikt:

katram kuģim papriekšu bija jāizlūdzas uz salas pēc ceļa, jo tilts

priekšā. Reiz piebrauc kapteins ar lielu kuģi un sūta savu sulaini,

moris uz salu pēc ceļa prasīt. Brīnuma dēls piesit ar spieķi un

paliek pats par mori, lai varētu ar kuģi nepazīstams pie sava tēva

aizbraukt. Un tavu laimi! Kuģis arī nodomājis braukt pie viņa

tēva, gribēdams savas preces pārdot. Uz krasta brīnuma dēls at-

kal piesit ar spieķīti un paliek neredzams, lai varētu klusu kaptei-
nim pie tēva līdz aiziet. Kapteins tūdaļ ķēniņam stāsta, ka uz jūras

glāžu pils un glāžu tilts. Ķēniņš grib braukt pili skatīties, bet viņa

sieva, pirmās sievas vecākā māsa, ko, no kara pārnākdams, ap-

precējis, tam iestāsta: „Ko nu čabinies? Brauksim labāk uz mežu.

Mežā zinu kādu ozolu, kur tāds meža kaķis, kas uz koka kāpjot

runāun zemē kāpjot dzied."
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Moris to visu dzird. Viņš piesit ar spieķīti un liek saviem

vīriem kaķi atnest. Ķēniņš aizbrauc kaķi skatīties, bet neatrod

nekā. Otrā dienā ķēniņš atkal grib braukt pili skatīties. Bet

sieva atsaka: „Ko nu grabi? Brauksim labāk uz kādu kalnu, kur

tāds meža kuilis, kas pats velk arkilu un ar."

Moris piesit ar spieķīti un pavēl kuili atnest pie sevis. Izbrau-

cās atkal pa tukšu. Trešā dienā ķēniņš atkal grib uz jūru pili ska-

tīties. Bet sieva saka: „Ko nu vāries? Brauksim labāk aiz devi-

ņām valstīm, tur atradīsim burvju māti, kam divi lupatu malēji.
Šiem abiem saule krūtīs, mēness mugurā un zvaigznes visap-
kārt."

Moris, to dzirdēdams, pavēl malējus atnest. Bet vīri atnāk

atpakaļ un saka, ka nevarot tos burvenei atņemt. Moris nu papūš

spieķītim otrā galā. Ak brīnumi! nāk karaspēks tik liels, ka snie-

dzās no spieķīša līdz burvenei, Burvene ierauga karaspēku, pa-

ceļas gaisā un skatās, kur gals. Bet, kad gala nevar saredzēt, tad

aizlaižas savās bailēs pa gaisu projām 1. Vīri nu atpestī malējus un

atved pie brāļa. Ķēniņš aizbrauc devītā vailistī un atkal nedabū

nekā redzēt. Tagad tas sadusmojās uz sievu un brauc viens pats

glāžu pili skatīties, Bet ko viņš te atron? Pirmā sieva ar trim

brīnuma dēliem sēž pilī. Šī nu izstāsta it visu, kā noticies. Ķē-

niņš tūdaļ liek otru sievu ar sešiem zirgiem saraustīt un dzīvo ar

saviem spožiem dēliem un pirmo sievu it laimīgi no jauna.

3. A. 707. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 47. g. vecā K. Āder-

ūieka Aumeisteros.

Ķēnīna dēls jāš no kara mājā. Viņč jāš gar vienu māju un

tam saimniekam bīš trīs meitas. Visas trīs plēsušas tīrumā linus,
un ka ķēnīna dēls jāš garēm, ta vecākā saimnieka meita sacīsi tā:

„Ja es būtu ķēnīna sieva, ta es no vienas pašas linu šķiedras ap-

ģērbtu visu ķēnīna kara spēku."

Vidēja sacīsi ta: „Ja es butu ķēnīna sieva, ta es no viena

paša maizes kumāsa pabarotu visu ķēnīna kara spēku."

Bet jaunākā akai sacīsi tā: „Ja es būtu ķēnīna sieva, ta es

ķēnīnam dzemdētu tādu dēlu, kam saule pierē, mēnesis krūtīs un

zvaigznes rokās."

Ķēnīna dēls jāš garēm un visu dzirdēš, ko katra stāsta. Nu

ķēnīna dēls piejāš pie jaunākās meitas un aicinās sev līdza. Ķē-
nīna dēls apprecēš jaunāko saimuieka meitu. Bet nepagāš ne

pusgads, ka ķēnīina dēlam bīš» akai jāaiziet karā. Viņč nu atstās

saimnieka meitu mājā un pats aizgāš karā. Bet ķēnīna dēlamlbīsi

veca māte ar mājā un vecā ķēniņiene nevarēsi vedaklas ne acu

galā ieraudzīt un visu nevisādi runāsi un gūdrēsi, kā tikt no tik
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prastas vedalkilas vaļa. Šī nu illigi jau ta gudrēsi un neka nevarēsi

izgūdrēt.
Pēc gada saimnieka meitai piedzimis dēls un to lugu ķēnīna

dēlis vē bīš karā. Nu saimnieka meita tūlī laidusi zinu ķēnīna

dēlam, ka šai piedzimis dēls un mazam dēlam esot saule pierē,
mēnesis krūtīs un zvaigznes rokās. Nu saimiiiieka meita norak-

stīsi grāmatu un iedevusi sulainam, lei tas šo nogādājot ķēnīna
dēlam. Bet tam sulainam vecā ķēniņiene bīsi pavēlēsi: šim ne-

esot brīvu nevienas grāmatas, ko dodot saimnieka meita, vai arī

ko stellējot no kara ķēnīna dēls, nevienam citam atdot, kā pa-

priekšu šai, vecai ķēniņienei, un ka šī būšot grāmatas izskatīsi

cauri, ta akai atdošot šim apakaļ, lei ta nu nesot un dodot, kam

vai/got. Tā nu ar šoreiz bīš. Kā saimnieka meita iedevusi grā-

matu sulaiņam, tā šis to tūlī atdevis vecai ķēniņienei un šī izlasīsi

grāmatu un pārtaisīsi, ka neesot vis piedzimis tāds skaists dēls,
bet tas neesot ne pēc suņa, ne pēc kaķa, ne pēc zvēra. Ķēnīna

sieva nezinot, ko ar šo iesākt, un prasot ķēnīna dēlam, ko lei da-

rot. Ta vecā ķēniņiene akai aizķepināsi grāmatu oie uln tūlī aiz-

sūtīsi ķēnīna dēlam.

Ķēnīna dēls saņēmis vecās ķēniņienes pārtaisīto grāmatu un

palicis pavisam bēdīgs. Bet šis tūlī rakstīš apakal saimnieka mei-

tai, lei jau nu tas bērnc esot šāds, vai tāds, bet lei atstājot šo

dzīvu un nemaitājot tikmē no, kamē šis pats nākšot mājā un ap-

skatīšot. Bet sulainis akai aiznesis ķēnīna dēla grāmatu vecai ķē-
niņienei un nedevis vis saimnieka meitai. Vecā ķēniņiene izlasīsi

un pārtaisīsi to grāmatu, ka nu tas dēls tāds esot, lei šo neglabā-

jot, bet lei ieliekot šķirstiņā un noslīcinot upē. Ka nu ķēnīna dēla

grāmata bīsi pārtaisīta, ta vecā ķēniņiene iedevusi to sulaiņam

un vēlēsi, lei atdodot saimnieka mieitai.

Saimnieka meita izlasīsi pārtaisīto grāmatu un palikusi dikti

bēdīga, ka tik smuks puisīts, ar tādām zīmēm, jāmaitājot no. Bet

nu darīt vairs nekā nevarot, ja ķēnīna dēls tā vēlēš. Nu saim-

nieka meita likusi iztaisīt smuku mazu šķirstiņu, ielikusi puiku

šķirstiņā un nesusi uz upi slīcināt. Bet ka piegāsi pie upes, ta

nevarēsi vais neparko ar iesviest šķirstiņu upītē un aiznesusi

puiku pie vi'enim vecīšim, atdevusi šiem un sacīsi?, lei audzējot

par savu dēlu un lei nevienam nestāstot, kā dēls puika esot. Ve-

cīši paņēmuši bērnu un audzēsi par savu.

Bet kā nu saimnieka meita aiznesusi puiku uz slīcināšanu,
tā vecā ķēniņiene tūlī no savas puses rakstīsi ķēnīna dēlam, ka

šās vedekla esot tīra ragana. Šai piedzimis puika ar tādām' sa-

vādām zīmēm un bērnam uz pieres bīsi saule, uz krūtim mēnesis

un uz rokām zvaigznes. Puika bīš varēn smuks un vedakla šo

diezi kāpē ielikusi šķirstiņā un iemetusi upē.

Ta nu veca ķēniņiene apmelosi saimnieka meitu un to gra-
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matu tūUī aizstellēsi ķēnīna dēlam. Ka ķēnīna dēls saņēmis ve-

cās ķēniņienes grāmatu, ta palicis varēn bēdīgs, jo viņč noticēs,

ka saimnieka meita ir ar tik bezdievīga, un rakstīs vecai ķēni-

ņienei apakaļ, ka šis nākšot no kara mājā, ta jau gan saimnieka

meitai rādīšot.

Pagāši desmit gadi. Saimnieka meita vē tāpat dzīvās! ķē-
nīna dēla pilī. Viņas dēlīc jau *bīš paaudzies un šiim visas tās pa-

šas zīmes bīšas, kas piedzimstot, un šis arvienu vē dzīvāš pie

tiem pašim vecīšim un nevienc nezinās, ka tas ir ķēnīna dēla

puika. Nu drīz vie ķēnMa dēls ar atnācis no kara mājā un tūlī

prasīš saimnieka meitai, kur šī likusi puiku. Nu ķēnīna meita

bīsi sprungā. Vai nu stāstīt patiesību, vai ne? Pēdīgi šī pasa-

cīsi, ka šī jau izdarīsi tā, kā šis vēlēš. Nu ķēnīna dēls pārskai-

ties, vai nemaz ar šo tālāku nerunās un licis šo pēc trīs dienām

pakārt.
Bet ka nu ķēnīna dēlam lielās dusmas pārskrēšas, ta šis stai-

gās pa tirgu un nopircis lielu lādi, pillu ar riekstiņi. Nu šim pē-
dīgi palicis saimnieka meitas ar drusku tā kā žēli un viņč no-

spriedis: laidīšot vē, lei saimnieka meita kādu dienu ilgāki pa-

dzīvotot, un darīšot tā. Dabūšot vienu cilvēku, kas izskaitot, cik

tai lādē riekstu esot, un ka rieksti būšot izskaitīti, ta pakāršot

saimnieka meitu.

Nu saimnieka meita aizskrēsi) pie vecīšim 1 un sacīsi savam

dēlam, lei nākot uz ķēnīna pili, tur būšot rieksti jāskaitot. Nu

saimnieka meita izstāstīsi, kā lei puika darot un skaitot un ko lei

stāstot. Ta nu saimnieka meita akai aizskrēsi) uz pili apakaļ un

piekodināsi puikam, lei tāli nākot šis ar.

Puika atnācis uz ķēnīna pili un ķēnīna dēls šo pieņēmis par

riekstu skaitītāju. Nu puika iesācis un stāstīš tā: „Kēnīna dēls

jāja no kara — div riekstiņi lādītē," un paņēmis no lielās lādes

div riekstiņus un ielicis otrā lādē. Un tālāku puika stāstīš, ka trīs

saimnieka meitas plēsušas tīrumā linus un ko viņas runāšas. Un

puika visu izstāstīš, kā bīš, un ka vecā ķēniņiene pārtaisīsi grā-

matas un apmelosi jauno ķēniņieni, ko nu pakāršot. Un kā vie

kādu vārdu puika nosacīš, tā tūlī paņēmis div riekstiņus un ielicis

tukšā lādē.

Kamē puika visu to izstāstīš, tikmē jau ar rieksti bīši izskai-

tīti. Ķēnīna dēls klausījies un pēdīgi arī sapratis, ka viņa sieva

nav vainīga. Viņč nu šai prasīš: „Kur tagad ir manc puika?**
„Tur jau viņč skaita riekstiņus," sacīsi saimnieka meita.

Nu ķēnīna dēls saucis puiku klā un apskatīs šo. Kā ta — pui-

kam bīsi saule pierē, mēnesis krūtīs un zvaigznes uz rokam.

Nu ķēnīna dēls bīš varēn priecīgs un saimnieka meitu palaidis

no soda. Bet šās vietā licis savu bezdievīgo māti, veco ķēniņieni,

uz ugunc sadedzināt.
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4. A. 707. M. Šiliņa, Arlav ā, 1875. g. A. Bīlenšteina krājums.

LP, VI, 1024 (152, 6).

Reiz trīs meitas, ķēniņa kalpones, vērpdamas sarunājušās;
tā viena teikusi: „Ja ķēniņš mani precētu, es apģēd>tu ar vienu

linu šķiedri visu viņa valsti."

Otra sacījusi: „Ja mani precētu, es viņa valsti paēdinātu ar

vienu pašu mieža graudiņu."

Trešā, jaunākā, sacījusi : „Ja ķēniņš mani precētu, man būtu

divi dēdi: viens ar zelta, otrs ar sudraba matiem."

Šīs tā savā starpā runājušās; bet ķēniņš slepus noklausījies

un tūliņ apņēmis jaunāko meitu par sievu. Viņi dzīvojuši l itin lai-

mīgi.
Te izcelies karš. Kamēr ķēniņš kara bijis, viņa sievai pie-

dzimuši divi dēli: viens ar zelta, otrs ar sudraba mata.

Bet tās divi kalpones, kas arī gribējušas ķēniņu precēt, tās

nokāvušas skaistos puisēnus, aprakušas istabas pagrīdē un pazi-
ņojušas ķēniņam dzīvus melus. Viņa sievai esot bijuši tādi nejauki
bērni: ne pēc suņa., ne pēc kaķa, un tādēļ bērni esot bijuši jāno-
lietā.

Ķēniņš atteicis: tas esot 'labi darīts, un lai viņa sievu vel ie-

liekot cietumā.

Labi, ielikuši cietumā. Vēlāk ķēniņš pārnācis no kara un

apņēmis jaunu sievu: vienu no tām divi kalponēm.
Te vienu vakaru ķēniņš ar savu jauno sievu staigā pa istabu

un dzird, ka pagrīdē runā: „Mūsu tēvs staigā vieglieml kauliem,
mūsu pamāte grūtiem kauliem!"

Ķēniņš aplam brīnījies par to un nevarējis izprast; bet pa-

māte klusām uzlauzusi grīdu, izņēmusi puisēnu kauliņus un pa-
rakāsi apakš ābeles.

Nu tai ābelei izauguši vienā zarā divi āboltiņi: viens zelta,
otrs sudraba. Bet kad ķēniņš ar ķēniņieni 1pa dārzu staigājuši,
šie āboltiņi daudzinājuši: „Mūsu tēvs staigā viegliem kauliem,
mūsu pamāte grūtiem kauHiem!"

Atkal ķēniņš nevarējis izprast, ko āboltēni! tur daudzina; bet

ķēniņiene (pamāte) likusi ābeli nocirst un no tās gultu pataisīt.
Bet tiko ķēniņš ar ķēniņieni apgulušies, ābeles gullta daudzinājusi:
„Mūsu tēvs staigā viegliem kauliem, mūsu pamāte grūtiem
kauliem!"

Atkal ķēniņš nevarējis izprast; bet ķēniņiene likusti gultu dru-

sku druskās sacirst un vēl sadedzināt; pelnus, tos tad izkaisījusi
laukā par mēsliem un domājusi: „Nu rims daudzināt!"

Bet no laidara* attecējusi aita pie peluiern un laizījusi, laizī-

jusi. Pēc kāda laika aitai gadījušies divi jēriņi: viens ar zelta,
otrs ar sudraba vilnu. Un kad nu zelta un sudraba jēriņus cir-
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puši, tie daudzinājuši ka daudzinājuši veco dziesmu: „Musu tevs

staigā viegliem kauliem, mūsu pamāte grūtiem! kauliem!"

Nu ķēniņiene likusi skaistos jēriņus nokaut, lai miers jel ra-

stos. Bet kaujamā vietā dtvi putniņi nolaidušies zemē um knā-

bājuši, knābājuši no zelta un sudraba jēriņu asinim. Beidzot tad

pacēlušies spārnos un mudīgi vien ielaidušies pa aietuma lodziņu

pie pirmās ķēniņienes, kas cietumā pulusi nevainīga. lelaidušies

tur palikuši par puisēniem*: viens zelta, otrs sudraba matiem. Un

māte tādai pazinusi, ka tie viņas puisēni, un nu viņai cietums

vairs nebijis cietums.

Bet cietuma sulainis, kas puisēnu mātei ēst nesis, pateicis ķē-

niņam, ka tā un tā esot. Ķēniņš nosteidzies cietumā — sulainim

taisnība: atradis savu pirmo sievu ar tik skaistiem dēliem: ar

zelta un ar sudraba matiem. Nu bijis līksms gan: raudājis no

priekiem.
Tad saaicinājis tūdaliņ pulka kungu un sacījis tā: „Izspriiežiet

jūs tiesu! Kas darāms tādam' cilvēkam, kas viltībā glūnēdams
otram galu dara?"

Kungi atteikuši: „Tāds ar zirgiem saraustāms un vēl sārtā

sadedzināms!"

Tad ķēniņš savai otrai sievai teicis: „Tu dzirdēji, kāda alga
tev spriesta, un to tu arī dabūsi!"

Un dabūjusi.

Piezīmei. Biksējā uzrakstītā variantā trešā meita sacījuši: „Ja

ķēniņš mani precētu, es viņam dzemdētu trīs dēlus ar sauli pierē, ar mēnesi

pakausī un visu miesu aT zvaigznēm." L. P.

Piezīme 2. Pēc vācu pasakām puisēnu dvēseles paliek par putniņiem.

P. S.

5. A. 707. J. Gobziņšs Rudbāržos. LP, VI, 1019 (152 v 4).

Vienam saimniekam bijušas trīs meitas. Viņas izgājušas uz

lauka linus plūkt. Pa ceļu braucis kāds kungs. Tad! vecākā meita

teikusi: „Ja kungs mani ņemitu, es ar šo linu sauju apģērbtu visu

viņa muižas saimi un man pašai ari vēl atliktu."

Otra teikusi: „Ja viņš mani ņemtu, es ar šo sakaltušo maizes

garozu, kas man kabatā, paēdinātu visu viiņa muižas saimi un

man pašai arī vēl atliktu."

Trešā pasmiedamās teikusi: „Ja viņš mani ņemtu, es viņam

atnestu zelta augļus."
Kungs, to dzirdēdams, piebraucis klāt, izsviedis savu cimdu

un saucis: lai meitas ietu padot!
Vecākā māsa nākusi, no tās neņēmis cimdu. Kā mākuši tre-

šā, no tās paņēmis cimdu, pašu ierāvis pie sevis ratos, novedis

uz muižu un saturējis kāzas.
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Pēc kāda laika kungs nogājis karā un viņa sievai piedzimuši
tie zelta augli: mazi dēliņi ar zelta matiem. Nu tūlīt rakstījusi grā-

matu kungam, ka viņai piedzimuši tādi bērni ar zelta matiem.

Grāmatu iedevusi vecam vīriņam aiznest uz kara lauku.

Bet vīriņam gadījies iet gar to setu, kur abas vecākas masas

bijušas, un viena māsa aizņēmusi nesēju, prasīdama: kurp iešot?

Tur un tur — neko neslēpis, kā goda cilvēks. Bet šī paņē-

musi grāmatu, saplēsusi un norakstījusi citu: ka viņa sievai pie-
dzimuši krupji. Tomēr kungs rakstījis atpakaļ: lai būtu, kas bū-

dams, vai krupji, vai cits kas, bet lai turot, līdz viņš pārnāks. Bet

vīriņam 1ar kunga grāmatu atpakaļ nākot, vecākā māsa atkal sa-

plēsusi un ierakstījusi kunga sievai: puisēnus tūlīt vajagot no-

kaut! Māte brēkusi un domājusi: kādēļ viņš tādus skaistus zelta

bērniņus liek nokaut? Kamēr šī tā bēdājas, atnāk vecākā māsa,

un tā, gar puisēniem dzīvodama, nogriezusi tiem kaklus, ka māte

ne zināt, ne redzēt nedabūjusi. Bet kas nu? Nu itin neviļot pats

kungs pārnācis no kara un tūlīt pirmais vārds: kas viņa bērnus

esot kāvis? Vecākā sievas māsa tad gribējusi izlocīties par ne-

vainīgu un ierunājusi kungam, tā zināt nedabūšot, kurš vainīgais.
Bet visai muižas saimei, itin visiem, vajagot sanest savus nažus:

kam nazis asiņains būšot, tas tas vainīgais. Bet šī pati vecākā

māsa saVai māsai, kunga sievai, slepeni bija iebāzusi savu asi-

ņaino nazi kabatā un kā nu visiem pārlūkoja nažus, atrada pašu

kunga sievu par vainīgu. Kungs nu licis sievu iemūrīt līdz pusei

mūrī, bet vecāko māsu pieņēmis viņas vietā par sievu un nokau-

tos bērnus aprakuši dārzā, bedrē. Bet drīzi uz bērnu kapa uz-

augusi zelta ābelīte ar zelta āboliem un vecākā māsa, tagadējā

kunga sieva, gājusi zelta ābolus raut. Rāvusi gan, bet noraut ne-

dabūjusi: ik sniegusies pēc āboliem 1, ik ābelīte pacēlusies gaisā.
Nu šī sadusmojusies, likusi ābeli nocirst un uztaisīt gultu. Labi,

uztaisījusi gultu, sākusi ar kungu tur gulēt, bet nevarējusi gulē-
dama mieru atrast: nellāigi sapņi mocījuši. Nu sadusmojusies at-

kal, sadedzinājusi gultu un pelnus izbārstījusi pa atmatu. Tur iz-

augusi zaļa zāle ar zelta rasu galā; viena muižas aita uzgājusi
zāli un noēduši. Aitai tad radušies divi jēri ar zelta galvām un

nākuši iemūrītai mātei pa nakti sūdzēt, ko viņas vecākā māsa

padarījusi. Kunga sulainis to noklausījies, bet vēl neko neticējis.
Bet otrā dienā vecākā māsa vēl nelikusies mierā, likusi nama

meitai abus jēriņus nokaut. Nama meita, nazi trīdama, gājusi uz

kūti. Jēriņi nākuši viņai pretim: „Nekauj vis mūs, māsiņa labā!

Tur lielajā šķūņī iielājai kuņai ir divi kucēni, nokauj tos!"

Nama meita nokāvusi kucēnus un uztaisījusi par cepeti. Otrā

naktī bērni atkal nogājuši pie mātes un sūdzējuši, ka viņiem da-

rot pāri. Sulainis atkal to noklausījies un nu ticējis gan. Rītā tei-

cis kungam, ka iemūrītā sieva nevainīga. To un to par nakti esot
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dzirdējis. Kungs neticējis. Sulainis teicis: „Nu, ja jūs neticat, tad

iesim nākošu nakti vaktēt."

Labi, trešā naktī abi ar kungu vaktējuši. Tad bērni atkal

atskrējuši un brēkuši pie mātes. Māte atteikusi: „Jā, bērniņi, es

jums nekā nevaru līdzēt
— man pašai iet grūti!"

To dzirdēdams, kungs licis savu īsto sievu no mūra izņemt

un slēpu ievest kambarī. Tad viņš iegājis pie vecākās māsas un

prasījis: „Ko tāds pelnījis, kas otram tīši nāvi dara?"

„Tādu vajaga ar zirgiem saraustīt!"

Tūlīt izveduši uz lauku viltīgo māsu un saraustījuši gabalu

gabalos. Tad jēriņi ar zelta galvām izstāstījuši kungam-, kā viņš

savus dēlus dabūs atpakaļ. Lai liek pārvest vezumu rīkšu un lai

pats viņus tik ilgi per, kamēr visa vilna noiet. Lai gan bijis žēl

kungam, tomēr pēris, kamēr palikuši par viņa dēliem. Tā beigās

kungs dabūjis savu sievu un dēlus un dzīvojis laimīgi.

6\ A. 707. J. Sproģis Koknesē. Rkr, H, 116. LP, VII 11, 27, 24, 2.

Trīs ļoti skaistas meitas gāja pa jaunu birzītii, puķes plūkda-

mas un vainadziņus darinādamas. Tai pašā birzē staigāja arī kāds

augsta valdnieka dēls. Meitas savā starpā sarunājās daždažādi.

Viena sāka stāstīt: „Es zīlēju no savām puķēm, kad iziešu pie

vīra, tad es no viena mieža grauda varēšu izdarīt tik daudz alus,
ka visam ķēniņa kara pulkam būs vesdu mēnesi ko dzert."

Otra atkal teica: „Es no savām puķēm zīlēju, kad es pie vīra

iziešu, tad es no viena rudzu grauda varēšu izcept visam ķēniņa
kara pulkam uz veselu mēnesi maizi."

Trešā teic: „Es no savām puķēm zīlēju, kad es pie vīra iz-

iešu, tad man dzims divi dēli: vienam uz labā pleca būs saule,
otram mēness."

Valdnieka dēls, to noklausījies, piegāja viņām klāt, izjautāja,

no kurienes esot, un drīzā laikā to noprecēja, kas teica, ka viņai
divi dēli piedzimšot.

Pēc kāzām gadījās drīz tālumā karš. Jaunam ķēniņam va-

jadzēja līdz ar saviem ļaudīm doties savu tiesību aizstāvēt. Tai

laikā piedzima ķēniņienei divi dēli: vienam bija uz 'labā pleca

saule, otram mēness. Visa valsts nu priecājās un gavilēja par
tādu nedzirdētu brīnumu; arī ķēniņam uz tālo karu nosūtīja ziņu.

Pēc laimīgi beigta kara ķēniņš griežas ar lielu godu uz mā-

jām. Lielmāte pilna prieka jau steidzās vēstīt to ziņu par dai-

ļiem dēliem, pati priekšā tecēdama. Pa to starpu kāda vecene,

kurai pašai bija meita, nokāva tos puisēnus, jo viņa gribēja, lai

ķēniņš šās meitu ņem.
Kad ķēniņš gāja apskatīt puisēnus un atrada nokautus, tad

no žēluma abi ar ķēniņieni pamira. Pie atjēgas tapis, viņš pa-
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vēlēja visu pili smalki izmeklēt, vai kur neatradīšot kādu pierā-

dījumu, kas puisēnus nokāvis. Viss bija velti. Beidzot vecene

uzstiepa, lai arī ķēniņieni izmeklējot. Izmeklējot atradās mazs

nazītis ar asinīm ķēniņienei ķešā.

Ķēniņiene nu tapa no sava goda atstumta un par cūkganu

iestādīta. Ķēniņš apņēma vecenes meitu. Dēlus apraka pie vār-

tiem, vienu pie viena staba, otru pie otra staba.

Pēc neilga laika pie vārtiem izauga divi stalti, neredzēti ko-

ki. Kad tagadējā ķēniņiene garām gāja, tad koki bēdīgi lapas no-

kāra jeb savīta, bet kad cūkgane mājās nāca, tad jauki un dadļi

kuploja savas lapas. Ķēniņš par to apskaities, lika nocirst kokus

un uztaisīt divas gultas, vienu sev, otru ķēniņienei.

Bet tavu brīnumu! — naktī gultas srunājās. Viena teica:

„Saulīt, kas tevī guļ?"
Šī atbild: „Manī guļ papiņš!"
Otra prasa: «Mēnestiņ, kas tevī gul?"
„Manī gul pamātes baļva!"
Dažas naktis ķēniņš to dzirdējis, lika gultas sadedzināt. Gultu

pelnus izlietāja veiletājas. Pelni beidzot tapa izgāzti pie kūts, kur

aitas tos dažreiz aplaizīja.
Pēc kāda laika kādai aitai piedzima divi jēri: vienam uz labā

pleca bija saule, otram mēness.

Kad lielmāte jēriem tūvojās, tad spīdekļi aptumšojās, bet kad

gamiene nāca klātu, tad spīdēja neizteicamā spožumā.

Ķēniņš apskaities lika jērus nokaut.

Pēc neilga laika sulainis vēstīja ķēniņam, ka divi kungi ārā

piegājuši un ķēniņu gaidot. Ķēniņš steidzās ārā iet un — ak

tavu brīnumu! — ieTauga divus loti staltus jaunekļus: vienam ir

labā plecā saule, otram mēness. Ķēniņš loti pārbijās, bet šie

laipni to par papiņu dēvēdami, sveicina un vaicā, kur māmiņa
esot. Ķēniņš lika lielmāti izsaukt. Šie teic: „Tā nav viss mūsu

māmiņa, tā ir raganas meita, kura mūs —kad tu no kara pār-
nāci

— nokāva un nu nazi mūsu mātes ķešā — viņai nemanot —

iebāza."

Un tā visu izteica, kas noticis ar šiem, ar gultām un ar jē-

riem. Tad vēl teica, lai saucot māmiņu no cūkām, jo šie nu vē-

lētos kopā dzīvot. Ķēniņš 'lika atsaukt cūkgani un laipni nolūdza,
lai piedodot viņam, jo viiņš caur veco raganu tā noziedzies pret
īsteno ķēniņieni. Tad lika četrus zirgus no kūts izvest, raganu

ar zirgiem saraustīt un ar zobiņiem sakapāt. Ķēniņš ar saviem

dēliem un ķēniņieni dzīvoja ilgu laiku mierā un laimē.

7. A. 707. Ida Venceka no Annas Rozenbergas Gulbenē.

Vienam tēvam bija trīs meitas. Kadu dienu viņas visas ve-

lējās ezermalā. Viņas ierauga, ka pa ezeru brauc divi kungi.
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Pirmā meita tūlīt iesaucas: „Ja maini viens no šiem kungiem

jemtu par sievu, es visu karaspēku apģērbtu ar linu drēbēm!""

Otra māsa saka: „Ja mani viens no šiem kungiem jemtu

par sievu, es tad ar linu šķiedru visu karaspēku sasietu."

Bet trešā meita saka: „Ja mani viens no šiem kungiem pre-

cētu, es vēlētos tādu dēlu, kam pierē saule un pakausī mēness."

Pēc kāda laika atbrauc tas pats kungs un pajem trešo meitu.

Tā viņi 1 laimīgi aizbrauc uz kunga pili. Bet drīz kungam

jābrauc uz kādu citu zemi karot.
Pēc kāda laika meitai piedzimst dēls, gluži tāds, kādu viņa

vēlējusies; saule pierē un mēnesis pakausī. Meita loti prie-

cīga. Vina tūlīt raksta kungam grāmatu, ka viņai esot dēls ar

sauli pierē un mēnesi pakausī. Viņa iedod grāmatu kalpam, lai

tas aiznes uz tālo zemi:. Kalps iet, iet — jau tīri noguris no tālā

ceļa. Te viņš ierauga mazu mājiņu. Šinī mājiņā dzīvoja otra

māsa. Kalps lūdz, lai ļaujot viņam1 pa nakti palikt. Meita arī

atļauj. Kamēr nakti puisis gul, viņa pajem grāmatu un izlasa to.

No rīta kalps pateicas un iet prom.

Uz vakaram kalps atkal pienāk pie mazās mājiņas. Šinī mā-

jiņā dzīvo pirmā māsa. Kalps lūdz nakts māju, un meita arī at-

jauj. Pa nakti, kamēr kalps gul, meita pajem grāmatu izlasa un

pārgrozīdama uzraksta: „Man piedzima dēls ar rupuci pakausī

un vardi pierē."

No rīta kallps aiziet. Kungs sajem grāmatu un izlasa. Viņš

gan ir bēdīgs, bet tomēr neļauj zēnu nogalināt un raksta atpakaļ:

„Lai viņš būtu kāds būdams, bet viņu nedrīkst nekur likt, ka-

mēr atbraukšu pats mājā."

Kalps nes atkal grāmatu, iet atkal tai pašā mājiņā nakts

mājas prasīt, kur dzīvo pirmā māsa. Tā atjauj. Atkal nakti viņa

pajemi grāmatu, izlasa, tad saplēš to un ieliek tai vietā šādu

rakstu: „Tu dēlu liec, kur gribi, tikai lai viņa nebūtu mājā, kad

es braukšu."

No rīta kalps aiziet un uz vakaram ieiet atkal pie otras mā-

sas, bet tā grāmatu nelasa. Tā nu kalps pārnes neīsto grāmatu.

Meita tik loti nobēdājusies, ka dēls jāiznīcina. Bet ko lai dara?

Viņa liek uztaisīt lielu mucu, ieliek tur dēliņu un palaiž jūrā.
Drīz pārnāk kungs un prasa: „Kur ir mans dēls?"

Tad meita raudādama stāsta: „Kā tu vēl prasi? Tu pats
man rakstīji, lai es liekot viņu, kur gribot, tikai lai mājā viņa
neesot."

Kungs par to saskaitās un iemeta sievu! tumšā pagrabā
rudzus malt. Drīz pēc tam kungs apprecēja pirmo māsu.

Pa to laiku muciņa aizpeld pie svešas zemes krasta. Te ga-
dās iet garām vienam vecītim. Viņš piesit ar nūjiņu pie mucas.
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Tanī pašā laikā no mucas izveļas puisītis. Vecītis pajem zenu

pie sevis un iet tālālk.

Kādā dienā kungs sarīko lieliskas dzīres. Saaicināts loti

daudz viesu. Vecītis ar savu dēlu arī iet v turieni. Ejot vecītis

izstāsta puikam, kas ir viņa tēvs un māte. Viņi lūdz pils pavāru,

lai atjauj pārgulēt par nakti turpat kādā stūrītī. Pavārs arī atļauj.

Kungs dzīrēs atvedis trīs mucas riekstu. Viens no viesiem

teica: „Kas izskaitīs vienu mucu, cik tur riekstu, tas dabūs viņa
muižu."

Otrs jau solīja pusvalsti, bet kungs sola visu valsti. Tad na-

badziņš lūdz, lai laižot viņa dēlu. Kungi nosmējās vien, bet jā-

laiž ir. Tad puisītis skaitīja:
„Bija vienam tēvam trīs meitas. Trīs rieksti, trīs rieksti!

Viņas velējās ezermalā. Trīs rieksti, trīs rieksti! Pa ezeru brau-

ca divi kungi. Trīs rieksti, trīs rieksti! Katra gribēja kļūt par

kunga sievu. Trīs rieksti, trīs rieksti! Tad pirmā teica: „Ja es

būtu viņa sieva, — trīs rieksti, trīs rieksti, — tad es visu kara-

spēku apģērbtu ar linu drēbēm. Trīs rieksti, trīs rieksti!"

Otra teica:
M

Ja viņš jemtu mani par sievu, — trīs rieksti,

trīs rieksti, — tad es visu karaspēku sasietu ar linu diegu." Trīs

rieksti, trīs rieksti. Bet trešā teica: „Ja mani jemtu, tad man

piedzimtu dēls ar sauli pierē un mēnesi pakausī." Trīs rieksti,
trīs rieksti!

Kungs apprecēja trešo meitu, un es piedzimu. Trīs rieksti,
trīs rieksti! Tad tagadējā kunga sieva pārgrozīja mātes grāma-

tas. Trīs rieksti, trīs rieksti!"

Viņš tālāk nedabūja vairs stāstīt, jo kungs lika tūliņ pasaukt

pirmo sievu. Arī tā izstāstīja, ka viņai esot tāds dēls piedzimis.

(Nu arī kungs visu saprata! Ļauno meitu viņš lika pakārt,
bet ar pirmo dzīvoja laimīgi. Arī puisītis dzīvoja pie viņiem, ti-

kai vecītis bija nezin kur pazudis.

8. A. 707. St. Ulanovska, Viļānos, Zbior wiadomosci do

antropologii krajowej. T. XVIII, Krakavā 1895, 366, 40.

Sjeņ godim — nu tāvu tvs jau bjeja — na iz muna tāva i na iz

muna tāva tāvu, a vjal sjeņuok. Tjeirumā pluovja treis muosys,

a pa cjelu braucja kjēniņč. Sjeņuok bjeja cīši daudz kjēniņu, vai-

ruok na tagad. Vot juos runoj, tuos muosys, i soka tai vīna iz

vīnu: „Kab tvs kjēniņč mani pajimtu par sīvu, to es ar vīnu griu-
djeņu vysu juo karu izbaruotu."

Otruo soka: „Kab jis mani pajimtu, to es ar vīnu šķīžņu
[šķiedru] vysu juo kjēnisti aptārptu."

Trešuo soka: „A kab jis mani pajimtu, es jam dzymdynuotu
div dāli: vīnu ar sudobra motim, ar zvaigzni iz pīris, ar mjēņesi
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iz kriušu; a utru ar zalta motirn, ar zvaigzni iz pīris, ar sauli iz

kriušu."

Kjēniņč nūzaklausjēja, ka juos tai runuoja, pajēmja tū trešū

muosu aiz rūku, īsādynova zalta kalaskā i nūbraucja iz sovu kjē-
nisti — tī jis i apsažeņēja ar jū.

Par kaidu godu, ka jau tys laiks atguoja ,ka jai vajadzjēs

dzvmdvnuo't, jis nūbraucja iz vaidim, a muojā bjeja juo sjeņējuo

briutja. Ka tjei kjēniņai pīdzvma div dati, tai, kai jei sacjēja:
vīns ar sudobra imotim, ar mjēņesi i ar zvaigzni, ūtris ar zalta

motim, ar sauli i ar zvaigzni, tai tjei briutja tūs bārns nūžņaudzja
i duorzā aproka, a tamā vītā nūlvka div kucalāni. Kjēniņč palyka

morkotnys [bēdīgs] cīši, bet atrakstēja, lai globoj abadivi tūs

kucalānc. Ka juo bārni', to vys jam byus mjeileigi, a jis atbrauks

pazavjārt jūs. Ka jis jau pazajēmja atbraukt, to tjei briutja pa-

jēmja īdjevja zuoļu jai, tai kjēniņa sīvai, kab jei palyktu māmuļa
[mēma], kab jei navarātu nikuo jam stuostjēt, kū ar jū padarēja,

Atbraucja kjēniņč, vaicoj iz jū: „Kas tjev tyka?"

A jei vjerās iz juo ar acs, a pascjēt nikuo navar jam. Briut-

ja soka: „Jei tjeišam narunoj nu siržu. Jei nakauņa taida, lat-

vjeita, ar suņim dzeivuoja, par tū kucalāni i pīdzyma."

Kjēniņč aizzasirdjēja, izyylka zūbvnu i soka iz jū: „Voi ru-

noj, voi smierts [nāve] tova!"

Jei naparunuoja nikuo, a jis nūcierta jai golvu i lvka paglo-
buot jū. Pjec tuo pajēmja jlis i apsažeņēja ar tū briuti.

Vīnu dīnu nūguoja jī iz duorzu, a iz tuos vītys, kur bjeja pa-

globuoti tī bjērniņi, tī puiškiņeņi, izauga div uobelnīcys: vīna ar

zalta lopoirn i zalta uobjeleišim, ūtra ar sudobra lopom i sudobra

uobjeleišdmi. Grib tjei oamuotja nūraut uobjeleiti, a uobjeļnīcys

pazacjēla, navar jei dasņāgt; a kal kjēniņč grib nūraut, to za-

reņi poši leikst iz zjamīni. Jei tiuleņ dazagoduoja, ka jau kas tī

Iraida, aizzasirdjēja, lyka nūcierst tuos uobelnīcys i sataisjēt gul-
tys divi. Atsagula iz vīnys gultys jei, iz ūtris kjēniņč. Vot tjei

gulta, iz kūris gulēja kjēniņč, soka tai: „Vīgli ņast tjatjeiti!"
A tjei ūtruo, iz kūris gulēja pamuotja, sdka tai: „Ok, kai

griuts ņast pamuoti!"

Kjēniņč dzierdjēja i breiņējās, kas tys ira; a jei iz reita lyka
tuos gultys sadadzynuot i palnc iz tjei ruma izkalsjēt. Izsvīdja tūs

palnc, a vuškys gaņāja, vīna vuška atguoja, pa'giva tūs palnc i

apjēdja. Ka jei atsavjedjās, to jei bjeja vīns jēreņč ar sudobra

vilņeņi, ūtris ar zalta. Iraudzjēja kjēniņč tūs jēreņč i suoka go-

duot: kas tys var byut? A pamuotja īgoduoja, tūs bārnu gors,

lyka tūs jēreņč nūkaut i izcjapt vakareņom. Kjēniņč pajēdja i

patjeica, kā cīši bjeja lobys vakareņis. A kukars kai nūkova tūs

jēreņč, pajēmja izsvīdja zarņeņis pa lūgu. Iz reita vjerās: tamā

vītā izauga div kuopūstu galvjeņis: vīna zalta lapjeņom, ūtra
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sudobra. Tjei pamuotja dazagodova, ka otkon tī bārni, radz, ka

jei navar nikai jūs nūgubjēt, Ivka nūcierst tūs kuopūsts i izvuo-

reit maitjētjei. A kukars vokorā dzierd, kai tuos galvjeņis runoj
vīna iz vīnu: „Kas, bruoleit? Byus slikti mvusimi! Vajag īt iz tā-

vu, apzajovjēt mvusim!"

Pasataisjeja par puiškiņeņim, nūguoja i klaudzynoj pi luga.

Vaicoj kjēniņč: „Kas tī?"

Atsoka jī: „Mjes, tjatjeit, djēleņi tovi. atguojam parunuotu
ar tjevim, kab tjev nabyutu gars laiks. Vīns stupstjēsim puor-

sokys, a ūtris taisņeibu stuostjēsimi!"

Nu, i suoka vysu stuostjet, kū ar jus muoti padarēja. Vīns

stuostjēja, a ūtris sacjēja vys: „Eistyn pravda [taisnība]!"
Ka (kjēniņč izzvna vysu, jam tvka cīši žāl sīvvs, ka jū nū-

syta. Tiuleņ lyka tū pamuoti izvjest iz tjeiruma, pīsīt zyrgim pi
astis i rozraustjēt smolkom druponom. Pjec tuo dzjeivuoja ar

sovim djdeņim divjeicim, a jī palvka taidi, kai jūs muotja sacjē-
ja: vīnam bjeja sudobra matjeņi i mjēness iz kriušu, ūtram zalta

matjeņi i saula iz kriušu — abjējim zalta zvaiigznls iz pīres.

9. A. 707. J. Upīti s, Gatartiešu' Mīlakšos, prīvzemnieka

kr. LP,VI, 1034 (152, 11).

Viens kara kungs jājis sievas precēt. Jādams pa laukiem,

piejājis, kur trīs meitas linus plūkušas. Devis linu plūcējām labu

dienu, šās prasījušas: „Kungs, kur jūs jāsit?"
Kungs stāstījis: „Sievas precēt!"
Tad pirmā meita teikusi: „Kungs, ņemiet mani! Es jums

dzemdēšu tādu dēlu, kam saule priekšā, mēnesis pakaļā."
Otrā teikusi: „Kungs, ņemiet mani! Es jums ar vienu rudzu

vārpu visu kara spēku paēdināšu."

Treša teikusi: „Kumgs, ņemiet mani! Es jums ar vienu linu

šķiedru visu kara spēku apģērbīišu."

Kara kungs apdomājies un precējis pirmo, kas dzemdēs dēlu:

saule priekšā, mēnesis pakaļā. Bet neiligā laikā pēc kāzām, kun-

gam bijis jāiziet uz kara lauku, un tas rakstījis savai lielmātei:

kad šai kas piedzimst, lai šim raksta, kas un kāds ir piedzimis.
Bet lielmātei piedzimis patiesi tāds dēls, kādu solījusies, un nu rak-

stījusi lielkungam grāmatu, ka šai tāds dēls piedzimis: saule

priekšā, mēnesis pakaļā. ledevusi grāmatu muižas kazakam, lai

aiznes. Kazaks iedams iegājis krogā. Kroga meitas prasījušas,
kur šis iešot. Teicis: lielkungami tāda un tāda grāmata jāaiznesot.
Tad meitas solījušas kazakam labu šnapsi, lai dod šām to grā-
matu apskatīt. Piedzirdījušas grāmatas nesēju un pārrakstījušas

grāmatu, ka dēls neesot ne kā suns, ne tāds kā kaķis — nekādā

izskatā. Kara kungs rakstījiš grāmatu atpakaļ, lai glabā dēlu,



235

kamēr šis pats nāk mājā! Bet kazaks, atpakaļ nākdams, iegājis
tai pašā krogā. Meitas prasījušas, vai neesot grāmata no liel-

kunga. Kazaks rādījis, ka esot gan. Prasījušas atkal, lai šām

parādot, un kazakam iedevušas labu čarku. Ņēmušas grāmatu,

atkal pārrakstījušas, lai to bērnu liekot, kur gribot, ka šā acis ne-

redzot, kad mājā nākot.

Lielmāte, dabūjusi tādu grāmatu, domādama par patiesību,
ņēmusi savu bērniņu, ienesusi mežā, noskūpstījusi l raudādama un

nolikusi stūkī satītu zemē.

Bet divi nabagi gājuši tur pa ceļu, tēviņš ar mātīti. Tā mā-

tīte sacījusi: „A, vjeci; bārns raud!"

Vecis sacījis: „A, buoba, kuods bārns togad dīnas loikā

raud?"

Mātīte otru reizi sacījusi: „A, vjeci, bārns raud — īsim

liukot!"

Nabagi atraduši no ceļa netālu mazo bērniņu, saņēmuši un

audzinājuši sev par dēlu astoņus gadus. Tad atnācis lielskungs
no kara. Lielmāti apsveicinājis, prasījis pēc sava dēla. Lielmāte

atbildējusi, kā šis toreiz rakstījis un, ka šī ienesusi bērnu mežā.

Lielskungs prasījis, kāds tad viņš gruntīgi bijis. Lielmāte sacī-

jusi, tāds, kā jau šī solījusies dzemdēt: saule priekšā, mēnesis

pakaļā.

Nu, kāpēc tad šī rakstījusi, ka neesot ne tāds kā suns, ne

kā kaķis, ndkādā izskatā — tāds? Un šis tak vēlējis glabāt, ka-

mēr nāk mājā.
Rādījuši viens otram grāmatas, tad redzējuši, ka grāmatas

ir mainītas un abi pievilti.

Lielkungam prāts nebijis mierā, gudrojis, kā varētu savu

dēlu redzēt. Pēdīgi sagudrojis, taisījis lielas dzīrās, sasaucis vi-

sus puiļkas no 8 gadiem līdz ar visiem vecajiem. Sanākuši —

piebēris trīs pūrus ar riekstiem un devis puikām skaitīt, jo domā-

jis: „Kurš tos riekstus varēs izskaitīt, varbūt, tas mans dēls būs."

Skaitījuši kungu un zemāku laužu puikas, bet neviens neva-

rējis izskaitīt. Tad vecā nabaga puika sacīja: „Tēv, es iešu

izskaitīšu!"

Nabags teicis: „Kur tu iesi, tāds noplīsis, kungiem priekšā?"

Nabaga puika atkal otrreiz prasījies: „Tēv, es iešu, izskai-

tīšu!"

Lielskungs pats to sadzirdējis, paņēmis puikam: pie rokas,

pievedis, lai skaita! Rieksti skaitot no pūriem bijuši jāliek vienā

lādē. Nabaga puika tūdaļ sācis skaitīt un, katru vārdu sacīdams,
licis trīs riekstus lādē šādā vīzē:

„Viens kara kungs jāja sievas precēt — trīs rieksti lādē!

Piejāja pie trim' linu plūcējām — trīs rieksti lādē! Tām deva labu

dienu — trīs rieksti lādē! Meitas prasīja: Kur jūs, kungs, jāsit? —
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trīs rieksti lādē! Kungs sacījis, ka sievas precēt — trīs rieksti

lādē! Pirmā sacījusi: Kungs precējiet mani, es jums dzemdēšu

tādu dēlu, kam saule priekšā, mēnesis pakaļā — trīs rieksti lādē!

Otra sacījusi : Kungs, precējiet mani, es jums _ar_ vienu rudzu

vārpu visu kara spēku paēdināšu — trīs rieksti lādē! Trešā sacī-

jusi: Kungs, precējiet mani, es jums ar vienu linu šķiedru visu

kara spēku apģērbīšu — trīs rieksti lādē! Pēc kāzām kara kun-

gam bijis karā jāiet — trīs rieksti lādē! Kad dēls piedzimis, liel-

māte kungam rakstījusi, ka tāds un tāds dēls piedzimis — trīs

rieksti lādē! Lielmāte iedevusi grāmatu kazakam un kazaks ie-

dams iegājis krogā — trīs rieksti lādē! Meitas kazākam grāmatu

izmānījušas un pārrakstījušas, ka dēls nav ne kā suns, ne kā ka-

ķis, nekādā izskatā — trīs rieksti lādē! Lielskungs rakstījis grā-

matu atpakaļ, lai glabā, kamēr šis pats nāk mājā — trīs rieksti

lādē! Bet meitas grāmatu atkal pārrakstlušas — trīs rieksti lādē!

lielmāte, dabūjusi grāmatu, ienesusi dēlu mežā—trīs rieksti lādē!

Tad nabagi to saņēmuši, astoņus gadus audzinājuši — trīs rieksti

lādē! Lielskungs, no kara pārnācis, prasījis sava dēla redzēt —

trīs rieksti lādē! Un tad saaicinājis visus puikas — trīs rieksti

lādē! Un licis viņiem riekstus skaitīt, kurš izskaitīšot, tas būšot

viņa dēls — trīs rieksti lādē! Un nu visi rieksti ir izskaitīti!"

Kara kungs, to dzirdēdams, nopratis, ka tas šā dēls. Nu ģēr-

buši šim skandaimās drānas nost un atraduši, ka puikam saule

bijusi priekšā, mēnesis pakaļā. Tūdaļ apģērbis savu vienīgo dēlu

kungu drānās un ļoti līksmojies; bet vecam nabagam! piešķīris
lielu labumu, jauku dzīvi visu mūžu. Bet tanī krogā, kur grāma-
tas izmainītas, vēl bijušas tās divi linu plūcējas; tās licis ar zir-

giem saraustīt un kazaku, ka nelabi uzvedies, iebāzis trīs gadi
cietumā.

10. A. 707. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, H, 27,

24, 4.

Lielmeža malā trīs zeltenes plūca linus. Brauca kungi ga-

rām. Pirmā meita sacīja: „Ja mani ķēniņa dēls precētu,, es dzem-

dētu dvīņus: viens dēls būtu pus zelta, pus sudraba; otram būtu

dimanta zvaigznes pierē."
Otra sacīja: „Ja mani ķēniņa dels precētu, es visu valsti ar

saujiņu graudu paēdinātu."
Treša sacīja: „Ja mani ķēniņa dels precētu, es visu valsti ar

vienu linu saujiņu apģērbtu."

Ķēniņa dēls to braukdams dzirdēja un paņēma līdz visas trīs

plūcējas, bet dvīņu dzemdētāju apņēma par sievu, otras divas pa-
lika jaunajai ķēniņietei tikai par apkalpotājām.

Drīzi pec kazām 1
,

ķēniņa dēlam vajadzēja kara aiziet. Bet
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kāmēr šis karā
5

ķēniņietei piedzima lepnie dvīņi: viens pus zelta,

pus sudraba, otrs ar dimanta zvaigzni pierē. Laimīga jutās ķēni-

ņiete, bet abām apkalpotājām skaudība radās. Beidzot tā viena,

valsts apģērbēja, skubināt skubināja un saskubināja otru meitu,
valsts paēdinātāju, lai nolietājot dvīņus. Valsts paēdinātāja tūdaļ
nokāva dvīņus, apraka apakš ābeles un slepus jo slepus pa nakts

tumsu ielika blakus ķēniņietei gultā divus kucēnus tai vietā.

Pārnācis ķēniņa dēls pašu laiku no kara, atrada gaidāmo

dvīņu vietā kucēnus, aizdzina sievu no sava vaiga un apņēma

tagad valsts paēdinātāju, šo viltnieci.

Bet ābele, kur dvīņi bija aprakti, auga ātri, acim redzot, un

izauga par brīnišķīgu koku: ar lapām pus zelta, pus sudraba, ar

augļiem dimanta un zvaigžņainiem. Jaunā ķēniņiete, dvīņu pa-

māte, uzplijās ķēniņam ābeli nocirst. Nocirta arī un iztaisīja no

ābeles koka divi gultas: vienu ķēniņam, otru pamātei. Gulēja ķē-

niņš jaunā gultā, gulēja pamāte, bet izgulēt miegu nedabūja. Gul-

tas runāja un vienmēr sacīja: «Tētiņš viegls, pamāte smaga: tē-

tiņš viegls, pamāte smaga!"
Gan abi gulētāji pārmijās gultās, bet ir tad skanēja un ska-

nēja: „Tētiņš viegls, pamāte smaga."
Nu ķēniņiete pierunāja ķēniņu gultas sadedzināt, Sadedzi-

nāja gultas, bet tad no pelniem izcēlās divi puisēnu tēli un pa-

zuda gaisā. Tagad bija miers pamātei, arī ķēniņam pārnāca

miers: nedzirdēja vairs daudzināmos vārdus guļamā istabā. Aiz

prieka tad ķēniņiete pierunāja ķēniņu prieka dziras darināt un

viesus saaicināt no kalktu kaktiem.

Pienāca dzīru diena, apklāja galdus, sasēda gar galdiem, bet

brīnumi, tavi brīnumi! — divi šķīvji atlika brīvē. Ķēniņiete jau
vaicās: „Kam tie divi šķīvji brīvē atlikušies?"

Te atvērās durvis un ienāca divi puisēni sacīdami: „Tie
šķīvji pasaku teicējam un pasaku atteicējam!"

Tūdaliņ arī viens puisēns iesāka pasakas stāstīt: «Vienreiz

lielmežā malā trīs meitas linus plūca!"
Otrs puisēns atteica: „Tas patiesi, brāl!"

«Plūca, plūca, brauca kungi garām un ķēniņa dēls dzirdēja tās

runājam. Viena plūcēza lielījās dvīņus dzemdēt, otra visu valsti

ar sauju graudu paēdināt, trešā ar sauju liņu valsti apģērbt, ja

ķēniņa dēls kuru katru precētu."

«Tas patiesi, brāl,"

Apprecēja dvīņu dzemdētāju, piedzima dvīņi pus zelta, pus

sudraba, dimanta zvaigzni pierē, bet ķēniņš pa to laiku bija aiz-

gājis karā.

«Tas patiesi, brāl]"_
«Tad valstspaēdinātāja nokāva dvīņus, paraka apakš ābeles;

pielika kucēnus ķēniņietei blakus!"
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„Tas patiesi, brāl!"

„Ķēniņš pārnācis, aizdzina kucēna audzētāju, apprecēja vilt-

nieci, slepkavu, nocirta ābeli 1
,

iztaisīja gultas, sadedzināja gultas,
bet dvīņi tomēr izglabās — te nu viņi ir!"

„Tas patiesi, brāl!" otrs puisēns atbildēja un atsedza vaigu

pats sev, atsedza brālim. Tūdaļ ķēniņš tad ieraudzīja, vienu pui-
sēnu pus zelta, pus sudraba, otru ar dimanta zvaigzni pierē, Nu

atjēdzās ķēniņš, kas noticis, un izsūtīja pasaulē cilvēku aizdzīto

ķēniņieti meklēt. UzmeiMēja. atrada un pārveda — bija atkal viss

labi, bet valsts paēdinātāju ar apģērbēju smagi notiesāja.

11. A. 707. A. B v n g š i s, 1880. g. Kelvelniekos pie Vec-Auces,

Brīvzemnieka kr. LP, VI, 1032 (152, 10).

Viienam saimniekaru bijušas! trīs meitas, tās izgājušas uz

lauka linu plūkt. Tuvējā mežā jaktējis viens ķēniņš. Tad pirmā
māsa sacījusi: „Kad ķēniņš mani apņemtu, tad es ar vienu linu

šķiedru visu viņa saimi apģērbtu."

Otra: „Kad ķēniņš mani apņemtu, tad es ar vienu maizes

riecieniņu visu viņa saimi paēdinātu."

Trešā: „Kad ķēniņš mani apņemtu, tad es viņam divi zelta

puisīšus dzemdētu."

Ķēniņš visu bija dzirdējis un to masu, kas ka dzem-

dēšot divi zelta puisīšus, apņēmis par ķēniņieni.

Bet ķēniņam bijis jāaiziet uz ilga laika, uz septiņiem gadiem.
Par to laiku abas māsas pievākušās pie trešās māsas ķēniņa pilī

un strādājušas kur nebūt pie kāda darba.

Te ķēniņienei piedzimuši divi zelta puisīši ar dimanta mati-

ņiem uu abas māsas tādu laimi apskaudušas, iemetušas abus pui-

sīšus ezerā un nosūtījušas ķēniņam ziņu, ka ķēniņienei piedzimu-
ši kā kuņai divi kucēni un šīs tādēļ tos iesviedušas jūrā. Ķēniņš

nu atziņojis, ka šam tādas nevajagot, kas kucēnus dzemdējot, un

apņēmis otru māsu par sievu, to, kas solījusies ar vienu maizes

riecienu visu saimi paēdināt. Pēc tam atkal aizgājis uz 7 gadiem

projām. Bet abas māsas, todien puišus slīcinādamas, nevarējušas

vis noslīcināt: ik ūdenī iesviedušas, ik izpeldēja arvienu malā.

Tad ņēmušas puisēnus un aprakušas zemē, ezera malā. Bet nu

uz puisēnu kapa it nemanot izauguši divil smuidri oši.

Šos ošus puisēnu mātes māsa nocirtuši un pavēlējusi sev

gultu pataisīt. Bet gulta sākusi runāt allaž šos vārdus: „Tēvs

viegls, pamāte smaga! tēvs viegls, pamāte smaga!"
Nu šī pavēlējusi gultu sacirst, sadedzināt un pelnus izsviest

ārā pie laidara pamata. Bet viena aita, pamatu laizīdama, ielai-

zījusi no šiem pelniem un šai nu piedzimis pāris zelta jēriņu ar
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dimanta galviņām. Tad māsas atkal sacījušas: „Kur lai tādus

liek? Tie jānoslīcina!"

Ķēniņš bijis pa šo laiku pārnācis. Tas izgājis gar ezera malu

pastaigāties un redzējis, ka divi puisīši peldot. Šis nu prasījis, kas

šie esot. Šie atbildējuši, ka esot abi brāli: viens sūdzētājs, otrs

tiesātājs. Sūdzētājs stāstījis ķēniņam, kas ar viņiem noticis, un

tiesātājs arvienu piemetinājis: „Tiesa, brāl, tiesa!"

Ķēniņš abus aizvedis uz pili un nu dabūjis visas nelietības

zināt, pieņēmis atkal pirmo sievu, otru bargi sodījis.

Piezīme. Bikstos teikts, ka uz kapa divi smuidri ozoli uzauguši ar

zelta lapām un ka no šiem ozoliem taisītās gultas tā dziedājušas: „Tēvs mūs

viegls, māte smaga, sāp mūs kauliņi, sāp muguriņa!" Tad māsa gultas sa-

dedzinājuši un pelnus izsējusi kalnā. Tos ieēdusi aita, tai piedzimuši divi jē-

riņi ar zelta vilnu. Bet kad ķēniņš no kara pārnācis, tad jēriņuš dzīrām kā-

vuši. Bet jēriņi lūgusies: „Kuņai paklētē divi kucēni, kaujiet tos cepetim!"
Nokāvuši kucēnus. Kad nu viesi ēduši, ķēniņšš teicis: „Kas var uzminēt,
kas tā par galu?" Neviens nevarējis uzminēt. Tad piepēši ienākuši divi pui-
sēni ar zelta matiem, tie pateikuši, kas tā par galu, un arī izstāstījuši, kā vi-

ņiem klājies. Ķēniņš tad pazinis tos par saviem dēliem. L. P.

12. A. 707. R. Strauss Erbē ģ ē. LP, IV, 72 (14).

Ceļmalā trīs meitas plūc ļims un ierauga ķēniņa dēlu garām

ejam. Pirmā meita saka: „Ja šis ķēniņa dēls mani precētul
,

tad es

apģērbtu ar vienu linu sauju visu viņa valsti!"

Otra meita saka: „Ja viņš precētu mani, tad es pabarotu ar

vienu mieža graudu visu viņa valsti."

Bet trešā meita saka: „Ja viņš precētu mani, tad man pie-
dzimtu tāds dēls ar zelta matiem."

Ķēniņa dēls apprec trešo meitu, kas teikusi, ka viņai pie-
dzimšot tāds dēls ar zelta matiem.

Bet kādu laiku pēc kāzām! ķēniņa dēlam jāaiziet uz karu.

Kamēr šis karā, jaunajai ķēniņienei piedzimst patiesi tāds dēls ar

zelta matiem. Visi sanālk daiļo puisēnu apbrīnot, bet ķēniņiene
savos priekos liek uzrakstīt grāmatu un tūliņ sūta sulaini ar grā-

matu pie ķēniņa uz kara lauku, lai tas arī dabūtu zināt, kāds dēls

viņam' piedzimis. Sulainim garajā ceļā gadās iegriezties kādā bū-

diņā par nakti pārgulēt. Tai būdiņā mājojusi ragana, ko sulai-

nis nav zinājis. Un kamēr nu sulainis aizmidzis, ragana uzož grā-
matu un ieraksta: «Ķēniņienei piedzimis tāds bērns, kas ne pēc

suņa, ne pēc kaķa."
Aiznes nu ķēniņam 1 tādas ziņas — ķēniņš no žēluma vēlās

nagus nokodis, bet tomēr atbild atkal grāmatā: „Lai arī bērns

diezin kāds izskatītos, audzināt būs to, cik labi vien iespējams."

Mājā nākdams, sulainis atkal iegriežas tai pašā būdiņā pār-

gulēt. Kamēr šis aizmidzis, ragana paņem grāmatu un ieraksta:
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ķēniņš liek teikt: „Tūliņ būs to bērnu nomaitāt." Ja nebūs izda-

rīts — ķēniņiene lai tad sargās no viņa, kad kādreiz pamākšot.

Pārnes tādas ziņas — ķēniņiene tīri paliek muļķa prātā. Un

nu vairāķ ne: caurām dienām gilauda savu zeltmatīti un raud,

glauda un raud. Bet cik ilgi taču raudāsi? Bail atkal, ka ķēniņš

nepārnāk un tad vēl nelabāki.

Beidzot raudādama satin bērnu un atdod meitai, lai tā nu

darot, ko gribot; lai tik nesakot, kādu galu bērns ņēmis, citādi

vēl vairāk raudāšot.

Meita aiznes bērnu uz zirgu stalli, lai zirgi samītu ; bet zirgi

mīlinās ap- bērnu un nesamin vis. Meita aiznes bērnu uz lopu

kūti, lai vērši nobadītu; bet vērsi mīlinās ap bērnu nu nebada vis.

Meita aiznes bērnu uz mežu skudru pūznī, lai skudras nokoda-

lātu; bet skudras mīlinās ap bērnu un nekodalā vis.

Beidzot iegadās pie skudru pūžņa übags; tas paņem bērnu

uz rokām un pārnes pie sevis..
Pa kādam laikam ķēniņš pārronas no kara un tūliņ uzprasa:

„Kur mans dēls?"_
Ķēniņiene izstāsta galu no gala: kāds piedzimis, kā rakstīts,

kā atbildēts un kā izdarīts. Ķēniņš par zeltmatīti padzirdējis,
lauza nagus un tīri ārprātā. Nu sauc sulaini iekšā un prašina, kur

gājis, kā gājis, vai nav kur gulējis uz ceļa? Jā, ir gan gulējis,
tur un tur.

„Tad saprotu!" ķēniņš iesaucas, „ragana tur mājo, ragana to

izdarījusi, raganai jādabū arī pelnītais sods!"
Un tūliņ ķēniņš ar kara spēku noiet uz raganas būdiņu, ap-

lej ar darvu un pielaiž uguni. Aiziet arī pie skudru pūžņa rau-

dzīt vai ko nemanītu; bet neatron ne pēdas: ne šī, ne tā.

Nekā darīt — bija jāapmierinās. Tā paiet dažs gads.
Te vienu reizi iegadās pie ķēniņa dzīrās. Uz dzīrām atnāk

arī viens übags ar puisēnu; bet puisēnam galva apsieta ar lu-

patu.
Un ķēniņš uz dzīrām bija iegādājies divus krīčus: viens

pilns ar riekstiem, otrs tukšs.

Pēc laba brīža ķēniņš uzdod šādu mīklu saviem viesiem:

kurš varot šos riekstus no pilnā krīča tukšajā pa pārim ieskai-

tīt un pateikt, ko katrs riekstu pāris nozīmējot?
Viesi izgudrojās išā tā \—■ neviens nevar iedomāties. Bet

vecais übags, tas tur aizkrāsni pačukst puisēnam kaut ko ausī

un tad iesakās: „Mans puika var, ja neviens nevar!" Labi — lai

puika nākot šurp!

„Redziet!" puika iesāk, meitas plūca linus — viens

riekstu pāris! Tur gāja ķēniņa dēls garām — otrs riekstu pāris!
Tas dzirdēja, ka tā viena meita teica — trešais riekstu pāris!
Ja ķēniņa dēls mani precētu — ceturtais riekstu pāris! Tad man
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piedzimtu dels ar zelta matiem — piektais riekstu pāris! Ķēniņa
dēls apprec meitu un aiziet uz karu — sestais riekstu pāris! Pa

to laiku ķēniņienei piedzimst zeltmatītis — septītais riekstu pā-
ris! Viņa tūliņ raksta ķēniņam grāmatu — astotais riekstu pāris!
Bet grāmatā ragana ieraksta par suni un kaķi devītais riekstu

pāris! Un atpakaļ nesot, atkal ieraksta ķēniņa grāmatā, ka zelt-

matītis nomaitājams — desmitais riekstu pāris! Zeltmati nu ie-

sviež gan zirgos, gan vēršos, gan skudrās — vienpadsmitais
riekstu pāris! Bet šis übags viņu izglābj — divpadsmitais riekstu

pāris!"
Šos beidzamos vārdus sakot, übags norauj puikam lupatu no

galvas un acumirklī nozūd kā ūdenī; bet puikas galva tai pašā
brīdī sāk laistīties tik spoži, ka visa istaba atspīd. Ķēniņš un ķē-

niņiene, to visu redzēdami un dzirdēdami, paliek no priekiem tīri

mēmi, ka ne parunāt. Bet zeltmatis pieiet saviem vecākiem klāt,
sacīdams: „Tēt, mām, ko nu brīnāties? Vecais arvienu teica,
ka vienreiz mani pie jums atvedīšot. Nu viņš arī atveda."

Un nu sākās īstās dzīrās: sadzīvoja deviņas dienas uz tiem

priekiem.

13. A. 707. J. Brieze Ikšķilē no 67. g. vecas Trīnes Zibenes.

Jkir. 11, 136. LP, VII, 11, 27, 24, 1.

Reiz kādā muižā dzīvojušas trīs dienestmeitas, kurām bijis

jāeimot katru dienu uz upi drēbes mazgāt. Kādā dienā, kad tās

pašu reiz upē mazgājušās, jājis ķēniņš. Tad viena no

tām meitām teikusi: „Kad ķērniņč mana precētu, tad es viņa kara

spēku pabarotu ar vienu rudzu vārpu,"
Otra meita teikusi: „Kad ķērniņč mani precētu, es viņa

kara spēku apģērbtu ar vienu lina šķiedru."
Tā trešā teikusi: „Kad ķērniņč mani precētu, tad es viņam

dzemdētu tādu dēlu, kam būtu saule priekšā, mēness pakaļā,

pillā galva zvaigžņu."

Ķērniņč, to dzirdēdams, jājis kalna pie kunga un prasījis:

„Kas tās par meitām, kas tur upmalā mazgājas?"

Kungs sacījis: „Tās ir manas dienestmeitas."

Tad ķērniņč tūliņ licis tās uzsaukt kalnā un prasījis, vai tas

tiesa esot, ko šīs teikušas. Kad tās pie saviem vārdiem pastā-
vējušas, tad ķērniņč to meitu, kas dzemdēšot tādu dēlu, aizvedis

līdz uz pili un apprecējis.

Bet drīzā laikā bijis ķērniņam jāiet karā, kur tas veselu gadu

palicis. Pa to laiku ķērniņienei piedzimis skaists dēls un tā rak-

stījusi ķērniņam grāmatu, kuru aiznest iedevusi kādam zaldā-

tam. Zaldāts iedams pa nakti gulējis kādā krogā, grāmatu tašu

palicis pagalvē. Krodzniece, kurai zaldāts visu taisnību bija iz-
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pļāpājis, redzēdama, ka zaldāts cieti aizmidzis, izvilka grāmatu
um tamā vietā ielika citu, kuru zaldāts aiznesis ķērniņam. Grā-

matā bijis rakstīts, ka viņam tāds dēls piedzimis, ne cilvēks, ne

ne zvērs.

Nu ķērniņč rakstījis grāmatu apakaļ un iedevis zaldātam,

piesacīdams, ka šis sešu dienu laikā būšot mājā. Zaldāts gājis
akai pa to pašu ceļu un gulējis tamā pašā krogā. Zaldātam gu-

ļot, krodziniece atkal tāpat grāmatas apmija. Kad nu tā nākusi

ķērniņienes rokās, tad tamā bijis rakstīts, kā bērnis tūliņ jāno-

kaun. Kad tai nu dikti žēl bijis un bērnu nedrīkstējusi nokaut,
tad to ielikusi pa nakti stallē pie zirgiem, lai tie viņu samītu, bet

kad no rīta gājusi raudzīt, bērns bijis tīri vesels. Otru nakti to

nu likusi pie govēm un trešo* nakti pie cūkām, bet tāpat bijis, ve-

sels. Vispēdīgi tā to ielikusi kādā skastītē un ielaidusi upē, ku-

ras viļņi to tālu aiznesuši uz leju, kamēr atmeties pret vienu

tiltu, par kuru pašu reiz nabags gājis pāri. Tas izdzirdējis bēr-

na bļaušanu un ieraudzījis kastīti, to izvilcis malā un izņēmis bēr-

niņu, aiznesis viņu savā būdiņā un audzinājis mīlīgi kā savu

dēlu.

Pēc kādiem gadiem, kad kērniņam vairāk bērnu nebijis, tas

taisījis varenu balli un aicinājis visus savus pavalstniekus uz

balli. Kurš izskaitīšot veselu maisu riekstu, tam savu valstību

atdošot. Kad nu niviens nivarēja izskaitīt, tad nabaga dēls, kas

ar savu tēvu ar tur bij atnākuši, sacīja: „Tēvs, laid mani, es iz-

skaitīšu."

Atļauju dabūjis, zēns sācis skaitīt pa diviem riekstiem no

pillā maisa ņemdams, tukšā maisā likdams, šitā dziedādams:

„Trīs meitiņas —
div' riekstiņ, mazgājās upmalā — div' riekstiņ,

jāj garām; ķērniņč — div' riekstiņ, tad sacīj vien' meitiņa —

div' riekstiņ, kad ķērniņč mani precētu — div' riekstiņ v. t. t."

Skaitīja, kamēr maiss bij izskaitīts. Nu zēns no savas galvas

norāvis paslēptu micīti un nu tiešām bijis redzams saule priek-
ša un mēness pakaļā, pillā galva zvaigžņu. Tad tas skrējis ķēr-

niņam pie krūts, sacīdams: „Tu esi mans tēvs, es esu tavs dēls!"

14. A. 707. Kreicberģis Dzirciemā. LP, VI, 1036 (152, 12).

Trīs meitas plūca laukā linus. Brauca ķēniņš garāmi. Viena

meita teica: „Kad ķēniņš mani ņemtu par sievu, es ar vienu pašu
mieža graudu paēdinātu visu kara spēku."

Otrā sacīja: „Kad ķēniņš mani ņemtu, es ar vienu pašu linu

šķiedru apģērbtu visu viņa kara spēku."
Trešā sacīja: „Bet kad ķēniņš mani ņemtu, es tam dotu

delu, kam vienā rokā saule, otrā mēnesis un galvā zelta mati."



243

Ķēniņš to dzirdēja, piesauca trešo meitu klāt, iesēdināja pie
sevim karitē, noveda uz pili uu nosvinēja spožas kāzas.

Bet pēc neidlga lai/ka ķēniņam bija jāiet karā, un viņa sieviņai
dažus mēnešus vēlāk piedzima tāds dēls: saule vienā rokā, mē-

nesis otrā, galvā zelta mati. Tad viņa sūtīja ķēniņam ziņu uz

kara lauku, ka tāds un tāds dēls dzimis! Bet ķēniņa māte aiz-

rakstīja dēlam uz kara lauku, ka esot gan bērns, bet esot loti

nejauks: ne pēc suņa, ne pēc kaķa, ne pēc putniņa, kas pa gai-
siem skrien. Ķēniņš sadusmojās un rakstīja uz mājām, lai tikai

audzinot, kāds jau esot
—

esot. Bet ķēniņa māte neteica māji-
niekiem taisnību, bet sacīja, ka ķēniņš pavēlējis dēlēnu nokaut.

Ķēniņiene gan raud, gan žēlojas, bet ķēniņa pavēlei nedrīkst pre-

toties. Bija jāatdod bērns vīra mātei, lai tā dara, ko grib, ar ne-

laimīgo puisēnu.

Ķēniņa māte tad ielika zēnu nikna zirga silē, lai zirgs to sa-

plēstu. Bet zirgs groza sili kā šūpli un dzied: Šūpu, šūpu, pūpu,

pūpu, ķēniņ' bērniņ, ē, ē, ē! Deviņ' gadi vēlākais, tētiņš pārnāks,

ē, ē, ē,!"

Ķēniņa mate redz: zirgs neka bērnam nedara — liek mazo

aiznest uz mežu un uzlikt egles galā, lai tur nobeigtos. Bet egle,

tāpat kā zirgs, šūpo un dzied: „Šūpu, šiūpu pūpu, pūpu, ķēniņ'
bērniņ', ē, ē, ē! Deviņ' gadi vēlākais, tētiņš pārnāks, ē, ē, ē!"

Kāds vecs vīriņš gāja garām un, dzirdējis egli tā dziedam,,

paņēma bērnu pie sevis. Dēviņi gadi bija pagājuši, ķēniņš nāca

no kara mājās un viņa māte nu tam aizsteidzās līdz robežai pre-

tim, stāstīdama, ka vēdekļa esot baidījusies nejauko bērnu rādīt

un tādēļ nogalinājusi. Ķēniņš par to vēl vairāk sadusmojās un

tūlīt uz pēdām atvēlēja mātei, lai viņa sievu iesloga pils pagra-

bā. Labi, vecene to padarīja smiedamās. Bet nu ķēniņš taisīja
lielas dzīrās, saaicinādams visus pavalstniekus, un gribēja dzīrās

jaunu ķēniņieni izmeklēties. Sanāca bez gala laužu. Tad ķē-

niņš lika visiem saviem pavalstniekiem minēt, kas tai un tai

lādītē.

„Ja jūs uzminēsit," tā viņš sacīja, „tad es būšu otrā laulībā

laimīgs, ja neuzminēsit, tad man nekādas laimes nebūs."

Visi minēja, bet nevarēja uzminēt. Te beidzamā dzīru die-

nā atnāca vecs nabags ar mazu puisēnu un lūdza, lai puisēnam
ļauj minēt. Mazajam puisēnam bija cepure galvā, cimdi rokās.

Ķēniņš sacīja: lai viņš noņemot cepuri un novelkot cimdus! Bet

nabags lūdzās, lai atļaujot tāpat minēt ar cepuri galvā, ar cim-

diem rokā. Ķēniņam zēns tā patika, ka atļāva arī. Zēns sāka mi-

nēt: „Trīs meitas plūca linus, ķēniņš brauca garām, Viena no

meitām apsolīja ķēniņam dēlu, kam vienā rokā saule, otrā mē-

nesis un zelta mati galvā. Ķēniņš apprecēja šo meitu un aiz-
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gāja kara; ķēniņa mate apmeloja ķēniņieni. Vairāk nevaru minēt.

Man memmiņ gul pagrabā — divi riekstiņi lādiņā."

To teicis, zēns noņēma cepuri, novilka cimdus. Ķēniņa

priekšā tad stāvēja viņa dēls ar sauli vienā rokā, mēnesi otrā un

zelta matiem galvā.

Ķēniņš prieka saka raudat un pavēlēja ķēniņieni ar lielu

godu no pagraba izvest, bet viltīgo māti tai vietā iegruzt.

Nu bija atkal laime mājā.

15. A. 707. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, ī,

72, 39.

Vienai mātei ir trīs meitas: pirmo apprec kurpnieks, otru

dārznieks un trešo muižas kungs. Reiz muižas kungam jāiet

karā. Kamēr viņš karā, sievai piedzimst dēliņš zelta matiem.

Sieva par tādu skaistu bērniņu priecīga bez gala. Viņa tūlīt laiž

grāmatu pie vīra, bet otra māsa, kurpniece, nodabu grāmatu
un raksta, ka bērniņš neizskatoties ne pēc suņa,, ne pēc kaķa.

Vīram tādas ziņas gan ķeras pie sirds, bet viņš ieraksta grāma-

tā, lai sieva tomēr audzinot bērniņu. Kurpniece nodabā ir šo

grāmatu savos nagos un ieraksta, ka vīrs pavēlējis bērniņu no-

maitāt. Bērniņu iesviež cūkas aizgaldā, lai suķēni to apēstu. Bet

cūkas paņem bērniņu un šūpo: „Ajā, aijā! muižkunga dēliņ, ka-

mēr muižkungs mājā nāks! Div rieksti krīcī, div rieksti krīcī!"

Nu bērniņu iesviež pie zirgiem, lai to samītu. Bet zirgi pa-

ņem bērniņu un šūpo: „Aijā, aijā! muižkunga dēliņ, kamēr muiž-

kungs mājā nāks! Div rieksti krīcī, div rieksti krīcī!"

Nu bērniņu iesviež pie govīm, lai to sabadītu. Bet govis pa-

ņem bērniņu un šūpo: „Aijā, aijā! muižkunga dēliņ, kamēr muiž-

kungs mājā nāks! Div rieksti krīcī, div rieksti krīcī!"

Beidzot bērniņu noliek uz krustceļa, lai kungi to sabrauktu.

Kungi to nesabrauc vis, bet ieņem karītē un sauc: „Aijā, aijā!

muižkunga dēliņ, kamēr muižkungs mājā nāks! Div rieksti krīčī,
div rieksti krīčī!" Muižkunga dēliņu nu pārved pilī, kur zeltma-

tītis izauga par staltu puisēnu.

Pa to laiku muižkungs arī no kara pārnāk un prasa, kur dēls.

Sieva izstāsta visu no gala, kā noticis; pateic arī, ka bērniņam
zelta mati bijuši. Muižkungs no bēdām skaidri pie beigām, bet

izlieto taču nesasmelsi. Viņš apmierinās, kā nu varēdams, un iz-

laiž uz visām malu malām grāmatas, vai nebūtu kur zcltmatains

bērns manīts. Ar grāmatām muižkungs nekā nepanāk. Viņš tā-

dēļ darina dzīrās un salūdz puspasauli uz dzirām; arī kurpniece
atnāca. Dzīrās visi pārrunā vecu veco notikumu ar zeltmataiņo
puisēnu. Tā pārrunājot piepeši atveras durvis un zeltmatainītis
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parnak pie vecākiem. Muižas kungs ar sievu raud prieka asaras;

bet kurpniece no dusmām un skaudības nokož sev visus pirkstus.

16. A. 707. No Marijas Romanenko dz. 1794. g. Ludzas apr.

Stiglovas draudzē. V. Vervho, Podania Lotew-

ski c, W ars zaw a, 1892, 9.

Tas bija loti sen atpakaļ, vienam vecītim bija trīs meitas,

kuras visas bija laiskas un nekā negribēja strādāt. Viņu tēvs

bija loti nabags, un tam vairs nebija līdzekļu viņu uzturai.

Reiz, kad viņas atkal prasīja ēst, tēvs aizveda viņas uz

mežu ogu lasīt. Mežā gan ogu bija loti daudz, bet meitas ne-

gribēja pūlēties ar lasīšanu, un gribēja tik, lai viņām tēvs pats

pielasītu.
Tēvs sacīja: „Es iešu dziļāki mežā ogu lasīt, un kad piesb-

tīšu ar kūju pie koka, tad nākait šurp pie manis!"

Tēvs aizgāja. Pēc kāda laiciņa meitas dzird koka sišanu.

«Skriesim pie tēva, viņš jau būs pielasījis daudz ogu!"

Viņas aizskrien, bet tēva neatrod, redz tikai kūju, piesietu

pie koka un sāk raudāt. No viņu asarām izcēlās upe, kas te-

cēja līdz pat cara pilij.
Carevičs [cara dēls] iznāk un brīnās, ka vakar upes ne-

maz neesot bijis, bet šodien ieradusies, un saka sulaiņiem:

„Ejiet un uzmeklējiet šās upes izteku!"

Viens sulainis, izstaigājis un pārnācis mājās, saka: „īzteku

nemaz nevar atrast."

Carevičs sūta otru sulaini, bet tas arī neatrod. — Sūtot

trešo, viņš saka: «Dabūsi no manis lielu dāvanu, ja atradīsi upes

izteku."

Sulainis nostaigāja trīs dienas, bet tomēr neatrada upes iz-

teku.

Beigās Carevičs pats bija nodomājis iet, viņš apsmērēja
maizi ar sviestu, ielika to ceļa somiņā un aizgāja. Tā viņš bija

gājis jau trīs dienas un tikai ceturtā dienā ierauga trīs skaistas

meitenes; no kuru acim tecēja asaras un pārvērtās par upi.

«Kāipēc jūs raudat, skaistās meitenes?" jautā Carevičs.

„Mūs še atveda tēvs un atstāja mežā," meitas atbild.

„Varbūt jūs nekā negribējāt strādāt?"

„Pavisam otrādi, mēs ļoti čakli strādājām."

„Ko tad jūs protat?"
Vecākā saka: „Es protu zīda diegus vērpt." Otra piebilst:

„Es protu zīda drēbi aust." Bet jaunākā teic: „Es varu dzem-

dēt tādu dēlu, kurami būs zelta rokas līdz elkoņiem un sudraba

kājas līdz ceļiem."
Carevičs paņēma visas masas uz savu valsti; jaunāko ap-
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precēja un nometās ar to savā pilī. Viņi dzīvoja ļoti laimīgi,

bet pēc kāda laika Carevičam bija jāiet karā. Kamēr viņš bija

prom, viņa sievai piedzima dēls. Vecākās māsas apskauzda-

mas jaunākās māsas laimi, pārdomā, kā to dabūt pie malas.

Careviča māte raksta savam dēlam vēstuli, ka viņam pie-

dzimis dēls ar zelta rokām un sudraba kājām, un lūdz viņu, lai

viņš drīzāk pārnāktu mājā. Šo vēstuli māte aizsūta ar ziņnesi.
Tas iedams, iegriežas pie Careviča sievas vecākās māsas.

„Ir izkurināta pirts, ej nomazgājies," teica vecākā masa.

Ziņnesis aizgāja uz pirti, bet vecākā māsa pa to laiku, sa-

plēsa mātes vēstuli un uzrakstīja viņas vārdā, ka Careviča sieva

esot dzemdējusi tādu ķēmu, pus lāci, pus vilku. Ziņnesis gāja

tālāk un iegāja arī pie otras māsas, bet tā pierakstīja vēl no

sevis, ka viņam esot dzimis tāds dēls, pus lauva, pus tīģeris;

ne vabole, ne varde, metoties visiem virsū, viņa māte baido-

ties un jautājot, ko darīt?

Ziņnesis šo vēstuli aiznesa karalim. Karalis atbildēja: „Lai
nu tur mans dēls būtu, kāds būdams, tomēr lai viņš paliek dzīvs

kamēr es pats pārnākšu mājā."

Ziņnesis, atpakaļ nākot, bija atkal aizgājis pie karalienes mā-

sas. Viņa to nosūtīja uz pirti, saplēsa karaļa vēstuli un tās vietā

uzrakstīja, lai jaunpiedzimušo dēlu tūliņ nogalinot.

Ziņnesis iegriežas arī pie otras karalienes māsas. Viņa it

kā no karaļa vārda vēstulē vēl pielika klāt, jo kad karalis,

mājās pārnākdams, atrastu jaunpiedzimušo ķēmu dzīvu, tad mā-

tei un sievai pavēlēšot nocirst galvas.

Māte, pārlasījusi vēstuli, teica dēla sievai: „Mlļo vedekliņ,
kx> lai darām? Re, ko raksta karalis. leliksim bērnu zosu vidū,
lai tās viņu noknābtu."

Nosvieda bērnu pie zosirn, zosu tēviņš atkāpdamies teica:

«Neaizskariet bērnu, viņš būs mums par kungu." Rītā atnāk pa-

skatīties, kas noticis ar bērnu, un atrod to neaizkārtu. Paņem un

iemet viņu cūku kūti. Cūkas pienāk viņam klāt, bet lielākais

vepris saka: „Uz to kaktu, kur bērns guļ, neejiet: viņš būs par

mūsu saimnieku."

Bērns vēl tika pasviests pie govim un zirgiem, bet arvien

viņu atrada dzīvu un neaizkārtu.

Tad aiznesa un iemeta to pie ērzeļiem, bet vecākais no tiem,
ieraudzījis zelta rociņas un sudraba kājiņas, pavēlēja bērnu sau-

dzēt. Rītā atrod bērnu, bet jau ar nozudušu zeltu no rociņām
un sudrabu no kātjām.

„Ko lai ar viņu tagad izdarām?" teica māte dēla sievai;

„nometīsim viņu mežā, tagad viņa rociņas un kājiņas vairs ne-

spīd un droši vien to apēdīs meža zvēri."

Nu aiznesa uz mežu, nometa viņu zem kāda krūma. Netālu



247

no šīs vietas, dzīvoja iebūvietis. Viņa bāba cepa raušus, tai bija
pietrūcis žagaru un tā teica vīram: „Ej un atnes žagarus!"

Vīrs aizgāja un sāka cirst krūmu, kurā izdzirda balsi: „Ak,

tēt, nenocērt man rokas!"
lebūvietis nobrīnējās, domādams: „Neviens un nekad dzīvē

nav mani par tēvu saucis, redzams pats Dievs sūta man bērnu."

No prieka viņš tagad vieglāki cirta ar cirvi par krūmu, bet

atkal dzird saucam: „Ak, tēt, nenocērt man kājās! "

Trešo reizi iecirtis, dzird: „Ak, tēt, nenocērt man galvu, pa-

ņem mani līdza uz māju!"
Vecais paķer bērnu un skrien priecīgs uz māju pie sievas,

iekliegdamies: „Dievs man devis dēlu!"

lebūvietis bija bagāts vīrs, un nu viņš sarīkoja balli, kurā
salūdza visas sādžas iedzīvotājus, kungus ar sulaiņiem, un tā

viņi līksmoja trīs dienas.

Karalis, pārnācis no kara mājā, jautā: „Kur tad nu ir mans

dēls?"

_

Mate viņam atbild: „Esi gan tu muļķis, ka tādu puisēnu pa-

vēlēji nogalināt," un rāda viņam atsūtīto vēstuli.

„To es neesmu rakstījis," iesaucās karalis, „bet ceru, ka

mans dēls ir vēl dzīvs."

Viņš iizsūta pa visu valsti ziņu, ja kas saskaitīšot riekstus

cieši aiztaisītā pudelītē, tas būšot viņa dēls. Sapulcējās ģenerāli

un kungi un centās saskaitīt riekstus, bet tas viņiem neizdevās.

Tad atnāk pie karaļa kāda sieviete un pastāsta, ka tanī sādžā,
kurā viņa dzīvojot, viens iebūvietis esot atradis mežā dēlu; pui-
sēns esot skaists un prātīgs un droši vien viņš pratīšot saskaitīt

ari riekstus pudelē. Karalis tūliņ aizsūtīja pēc puisēna, kurš arī

atnāca un uzreiz iepatikās karalim.

„Nn, saskaiti cik šeit riekstu!"

„Ar mieru, saskaitīšu, tikai lai mani neviens netraucē."

Puisēns, nostājies karaļa priekšā, iesālka stāstīt: „Kādam ve-

cītim bija trīs meitas
— divi rieksti pudelītē; visas viņas bija lai-

skas — divi rieksti pudelītē un t. t. un t. t."

Kad puisēns beidza stāstīt, tēvs viņu apkampa un atzina par

savu dēlu.

„Re, kas man saskaitīja riekstus pudelītē!" viņš iesaucās.

Karalienes māsām viņš pavēlēja nocirst galvas.
Piezīme. Ar upīti no triju meitu asarām iesākas ari viens līdzīgs balt-

krievu pasakas variants. P Š.

17. A. 707. Teicēja 89. g. veca A. Rasnača Nīcgalē. Latvju

kultūras kr.

Treis rogonas ceļa molā plyuca lynus. Tymā laikā ķēniņš

braucja svuotūs. Vīna rogona soka: „Jo mani ķēniņš appracātu,
es jam vysu pasauli apvylktu ar vīnu šķīzni lynu."
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Ūtra soka: „Jo .mani keniņš appracatu, es jam ar vīnu kukuli

maizes pabaruotu vysu pasauli.""

Trešuo soka: „Jo mani keņiņš appracatu, es jam dzymdy-
nuotu dālu ar zalta matinim."

Izdzierdis trešuos rogonas vuordus, ķēniņš daudzi nadūmuo-

dams, pajēma jū sev par sīvu un aizvedja uz pili. Nailgu laiku

jis padzeivuoja un jam vajadzēja braukt uz karim. Senejūs laikūs

dzelzceļu nabeja, tuodēļ jam vajadzēja braukt ar zyrgirn. Iz-

braukdams, ķēniņš pīsacēja sovai sīvai: „Jo dzymdynuosi dālu

ar zalta motim, tod roksti man vēstuli!"

Napuorguoja pusgoda pēc ķēniņa aizbraukšanas, kai Dīvs

devja kēniņīņai dēlu ar zalta matiņiui. Kēninīņa vēl napaspēja
nūrakstīt vēstuli, kai jau juos muosas, rogonas, sasarunuoja un

aizrokstīja agruok ķēniņam vēstuli: „Tev na dāls dzyma ar zalta

motim, bet čapāks un kārns [ķēms] vardei leidzīgs."

Sajēmis šaidu vēstuli, ķēniņš lūti sasadusmuoja un pīrak-

stīja sīvai vēstuli: „Dreižuok Izpūstej kārnu, cytaiži tev golvu

nūcieršu, kad atbraukšu."

Kēninīņa smo'gi nūsabreinuoja, sajēmusi taidu vēstuli. Jei

nazynuoja, ka juos muosas nūrakstīja taidu vēstuli ķēniņam. Kē-

ninīņa pasaucja sovu kolpu, lyka, lai iztaisa peitinīti, un lai iz-

smērej jū ar vosku ; tad īlykuse jīmā bērnii.iu, īlaidja azarā.

Par nakti vējš skalinīti aizpyuta leidz ūtrai azara pusei, Rei-

tā guoja cauri divi vecīši, kurim nabēja bārnu, un redz, ka naz-

kas uz yudeņa maun. Vecīši skalinīti izvylka uorā un atroda tur

skaistu puisīti vydā. Jī jū pajēmja pi sevis un audzynuoja, kai

sovu dālu. Un kas par breinumu vecīšim? Puisīts aug na pa ga-

dam, bet pa dīnom. Izaudzis lels, jis soka vecīšim: „Dīzgon es

jau ēžu jyusu maizes, tagad īšu pats struoduot. Kū nūpelnīšu, tū

jums pi vacuma atnesšu."

Aizguoja jis uz mežu, iztaisīja kastīti, pīplēsja rīkstu, salyka
vīnā pusē un tod aizīt uz ķēniņa pili un prosuos, vai navar jū

pījemt ķēniņš par duorzinīku. Ķēniņš vaicoj; „Vai tu prūti kūkus

audzēt vvsaidus?"

„Ja!" jis atsoka, „es varu vysaidus kukus izaudzēt."

Tai jī sasarunuoja un jis palyka par duorznīku. Utrā dīnā

jis atīt pi ķēniņa un soka, vai nagribs ķēniņš pasaklausīt vīnu

nūtikumu. Ķēniņš jam atluovja un jis suoka stuostīt: „Treis ro-

gonas ceļa molā plyucja lynus (pajēmis vīnu rīkstu ilīk ūtrā

kastītes molā). Braucja ķēniņš svuotūs. Jis dzierd, ka juos ru-

noj. Vīna soka: ja es byutu ķēniņa sīva, es ar vīnu lyuu škīzni

apvylktu vysu pasauli; ūtra soka: jo es byutu juo sīva, es ar

vīnu kukuli maizes pabaruotu vysu juo valsti, un trešuo soka:
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jo es bvutu ķēniņa sīva, es jam dzymdynuotu dēliņu ar zalta

matiņim (vēļ puorceļ rīkstu ūtrā pusē). Izdzierdis trešuos rogo-

nas vuordus, ķēniņš daudzi nadūmuoja un apsapreeēja ar jū. Na

par garu laiku ķēniņam vajadzēja braukt karā. Izbraukdams, ķē-

niņš pīsacēja sovai sīvai: „Jo dzymdynuosi dēliņu ar zalta ma-

tiņim, aizroksti maņ vēstuli." Napuorguoja pusgoda pēc ķēniņa

aizbraukšanas, Dīvs devja kēninīņai dālu ar zalta matiņim. Kē-

ninīņa vēl napaspēja uzrakstīt kēniņami vēstuli, kai rogonas, juos

muosas, nūrakstīja ķēniņam: „Tev na dāls ar zalta matiņim

dzyma, bet čapasls un kārns, vardei leidzīgs." Ķēniņš, sajē-
inis taidu vēstuli, lūti sasadusmuoja un aizrakstīja kēninīņai, lai

dālu nūnuovej. Sajēmusi taidu vēstuli, smogi nūsabreinuoja.

Kēninīņai cyta nikuo napalyka darīt, kai īlaist dēliņu azarā. Sa-

taisījuse peitinītē vītu, jei īlyka jimā dēliņu un palaidja azarā. Par

nakti vējš aizpyutja peitinīti ātrā azara molā. Reitā guoja cauri

vecīts ar vecīti un, īsavāruši peitinīti, jī izvylka un puisīti pa-

jēmja pi sevis. Par breinumu dēl vysu, puisīts auga na pa godim,

bet pa dīnom. Izaudzis lels, jis aizguoja prūjom nu vecīšim."

Jis īlika baidzamū rīkstu ūtrā pusē, tai ka vīnā pusē beja se-

ši rīksti un ūtrā. Tad nūruovja nu golvas sev capurīti un ķēniņš

īraudzēja puisīti ar zalta matiņim. Tad ķēniņam; īguoja pruotā

vysa juo paguotne. Jis pīsaucja pi sevis sovu dālu un nūbu-

čuoja jū. Tad atsaucja rogonu muosu un vaicuoja: „Kura jyus

man rakstējāt vēstuli?"

Rogonas pīsazyna. Ķēniņš lyka juos pakuort, bet pats, pa-

jēmis sovu dālu, aizguoja pi kēninīņas un paruodīja jai dālu. Jei

lūti nūsaprīcuojās, īraudzējusc sovu dālu dzeivu. Tad lyka satai-

sīt lelu balli un sasaucja daudzi vīsu.

18. A. 707. V. Vīdneris Skrundā, Brīvzemnieka krājums.

LP, VI, 1039 (152, 14).

Abas māsas pirmo ķēniņienes dēlu ielikušas kastītē un ie-

laidušas jūrā, bet zvejš (zvejnieks) izzvejojis puisēnu un audzi-

nājis savā būdiņā. Ķēniņam turpretim māsas ziņojušas, ka ķē-

niņienei kucēns piedzimis un tādēļ to noslīcinājušas. Otrrreiz

ķēniņienei piedzimusi meitiņa —
to arī iemetušas jūrā un atkal tas

pats zvejš izzvejojis. Šoreiz māsas paziņojušas ķēniņam, ka ķē-

niņienei kaķēns piedzimis. Ķēniņš par to saskaities un iemetis

savu sievu uz visu mūžu cietumā. Bet kad nu ķēniņš no kara

pārnācis, tad vienu dienu jājis medīt un neviļot atradis to būdiņu*

kur viņa zeltmatu bērni pie zveja auguši. lesācis runāt ar bēr-

niem un dabūjis zināt, ka esot ķēniņa bērni un, ka audžu tēvs

pats redzējis, ka ķēniņienes māsas viņus jūrā gribējušas slīcināt.

Nu ķēniņš pārvedis bērnus mājā, nosodījis abas sievas māsas un

tad dzīvojis laimīgi.
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19. A. 707. J. Ozols», Saukāļ Brī v z elntniek a (krājums. LP,

Vil, 1039 (152, 15).

Vienam ķēniņam pareģoņi teikuši: „Ja tu apprecēsi savu

skaisto kalponi, tad tā tev dzemdēs divi dēlus, vienam būs saule

pierē, mēnesis pakausī, otram mēnesis pierē, zvaigznes pakausī;

bet ja tu raganas meitu precētu, tā tev atkal visu kara spēku uz-

turētu."

Ķēniņš apprecējis kalpones meitu un aizgājis karā. Drīzi pēc
tam ķēniņienei piedzimis pirmais dēls, bet raganai tas gauži

skauž.

Viņa to nozog un- aizdod tālu projām vienai burvenei. Kad

ķēniņienei piedzimst otrs dēls, ragana paziņo ķēniņam, ka ķēni-

ņienei piedzimis dēls kā kaķēns. Ķēniņš par to saskaistas un

laiž ziņu, lai māti ar bērnu ieliekot mucā un iesviežot jūrā. Tas

tiek arī izdarīts. Dēls mucā ātri izaug un mucu vējš piedzen pie
vienas salas, kiur dēls izsper mucai dibenu un abi iziet laukā.

Tur dēls dabū no viena liela vīra spieķīti, ar kuru var atsaukt

trīs vīrus, kas visu izdara, ko vien viņiem liek. Nu tiek uzcelta

skaista glāžu pils, kur dzīvo dēls ar savu māti. Kuģinieki iz-

stāsta par to salu ar brīnuma pili arī ķēniņam, kas nu arī pats

grib braukt turp..

Bet raganas meita (otra sieva) ierunājusi ķēniņam, lai brau-

cot uz to un to mežu, tur augot zelta ābele un ābelē esot tāds

kaķis, kas uz augšu kāpdams dziedot, uz zemi kāpdams pasakas
stāstot. Otrreiz atkal ierunājusi, kad atkal gribējis braukt pili
skatīties, lai nebraucot, lai braucot labāk uz to un to vietu, kur

12 princeses ar zelta vēršiem arot. Trešo reizi teikusi: iai ne-

braucot pili skatīties, lai braucot uz to un to pilsētu, tur esot

viens princis pie burvienes ar sauli pierē, mēnesi pakausī.
[Ar sava brīnuma spieķīša palīdzību dēls jau tos visus licis

pārnest uz savu salu. Kad ķēniņš nobrauc uz to salu, viņš tūliņ

pazīst savu sievu un arī dēlus. Nu visi dzīvo laimīgi, bet ragana
tiek saraustīta ar zirgiem.ļ

20. A. 707. 6715. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas Stiglava draudzē. W. Weryho, Podania

Lotewskie. Warszawa 1892. 19.

Loti senos laikos dzīvoja trīs raganas. Reizi viņas bija aiz-

gājušas uz pirti. Karaļdēls medīdams bija pienācis pie pirts un

izdzirda tur viņu balsis. Vecākā ragana teica: „Ja mani ap-
precētu karaļdēls, es viņam dzemdētu divpadsmit dēlus, kuriem
kājas līdz ceļiem būtu no zelta, rokas līdz elkoņiem no sidraba."

Otra ragana teica: „Ja mani karaļdēls paņemtu par sievu, es

viņam ar vienu maizes drusku paēdinātu visu karaļvalsti."
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Jaunāka ragana iesaucas: „Ja ar mani apprecētos karaļdēls,

es viņam ar vienu šķiedru apģērbtu visu karaļvalsti."

Karaļdēls, to dzirdēdams, domā: «Karaļvalsti paēdināt un

apģērbt es arī pats pratīšu. Ņemšu par sievu labāk to, kas man

apsola divpadsmit dēlu ar zelta kājām līdz ceļgaliem un sidraba

rokām līdz elkoņiem."

Viņš tā arī izdara un apprecē vecāko no trim māsām. Pēc

kāda laika viņš aizbrauc no mājas projām. Par to laiku viņa
sievai piedzimst divpadsmit dēlu ar zelta kājām līdz ceļgaliem un

sidraba rokām līdz elkoņiem. Sieva sūta vīram! vēstuli un pa-

ziņo viņam, kas noticis. Viņas sūtītais vēstnesis, iedams visu

dienu, nonāk vakarā pie tās mājās, kurā dzīvo karalienes māsas.

Viņš ieiet iekšā un lūdz, vai še nevarētu pārgulēt. Viņas to lab-

prāt uzņem un pasniedz viņam arī vakariņas. Pēc tam sūtītais

vēstnesis apgulstas. Viņam guļot, meitenes paņem no viņa vē-

stuli un iemet to ugunī, bet tas vietā uzraksta citu, kurā paziņo,

karalim, ka karaliene esot dzemdējusi divpadsmit kaķus. Vēst-

nesis šo vēstuli aiznes karalim. Karalis atbild: „Lai tur būtu ra-

dušies kaķi jeb rupuči, bet lai viņi tiek atstāti dzīvi, kamēr es

pats pārbraukšu mājā."

Atpakaļ nākot, vēstnesis atkal iegriežas pie karalienes mā-

sām. Māsas sadedzina arī šo vēstuli un tās vietā noliek citu,

kurā pavēl, ka jaunpiedzimušic dēli līdz ar pašu māti jānonāvē,
kamēr karalis pats vēl nav pārnācis mājā.

Māte vienu dēlu paslēpusi un parādījusi kaimiņiem tikai

vienpadsmit. Kaimigi paņem šos vienpadsmit dēlus, aiznes tos

uz Melno jūru un iemet āliņģī. Kad tas bija izdarīts, tad māte

parāda, ka viņai esot vēl viens dēls palicis un lūdz, lai šo dēlu

reizē ar viņu pašu ieslēgtu mucā un iemestu ezerā.

Karalis pārnācis mājā, apprecē pirmās sievas māsu, kura

bija solījusies visu karaļvalsti paēdināt ar vienu maizes drusku.

Pēc kāda laika ūdenī iemestā muca aizpeld uz ezera vidu un

peld tur četras dienas pa ūdens virsu. Tad dēls jautā mātei, vai

nevarot izstiepties.
„Nē, nestiepies vis!" atbild māte, „jo muca var saplīst un

mes varam noslīkt."

Pēc dažām dienām dēls atkal lūdz māti, lai atļautu viņam

izstiepties, bet māte tāpat noliedz. Trešo reizi dēls jautā mātei,
vai viņš nevarot izstiepties. Muca pa to laiku bija jau piepel-

dējuši tuvu pie krasta.

Tagad māte ari atļauj. Dēls izstiepjas, muca saplīst un viņi

nonāk uz salas krasta. Dēls salka: «Pameklēsim kādu putnu ko

ēst."

Mate paliek uz krasta, bet dels aiziet. Ejot viņš sastop ve-

cīti, kas viņu jautā, kā viņš še nokļuvis.
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„Pats nezinu, kā šeit esmu ticis."

„Nāc man pakal!" saka vecītis.

Drīzi vien viņi nonāk pie kādas istabiņas, kas ir gluži tukša.

Vecītis noliek savu kuli ar trim spieķiem uz galda, un pats

apmetas uz sola. Puisēns jautā vecītim: „Ko tu ar šiem spieķiem

dari?"

„Šie spieķi izdara visu, ko vien veļās," atbild vecītis.

Puisēns ierauga vecītim uz rokas gredzentiņu un atlkal jauta:

„Bet ko tu dari ar šo gredzentiņu?"

„Re, ja es uzlieku gredzentiņu uz otras rokas pirksta, tad

varu aizskriet, kur vien gribu."

Vecītim aiz jostas bija cirvis. Puisēns jautā: „Ko tad tu ar

šo cirvi dari?"

„Ar to var uzcelt māju, kādu tik vēlas."

Kad vecītis aizmieg, puisēns paņem trīs spieķus, cirvi, no-

velk viņam arī gredzentiņu no pirksta un aiziet pie mātes. Viņš

teic cirvim: „Uzceļ man labāku māju, kā pašam karalim, bet ne-

traucē mūsu mieru!"

Rītā piecēlušies viņi redz, ka jau atrodas skaistā pilī. Pui-

sēns iziet no pils ārā un redz, ka laivā brauc zvejnieki uz salu.

Kad viņi pienāk klāt, puisēns viņiem saka: „Kad būsit pie ka-

raļa, tad pastāstait viņam 1
,

ko še esat redzējuši!"

Puisēns, pārvērties par mušu, aizskrien pie karaļa. Te no-

klausās visu, ko zvejnieki stāsta karalim. Viņi saka, ka uz salas

esot redzējuši vēl skaistāku māju par karaļa pili, un ieteica ka-

ralim aizbraukt un apskatīt šo brīnumu.

Karalis grib braukt, bet viņa sieva viņu atrunā, sacīdama,
ka aiz Melnās jūras esot tāda pirts, kurā katrs vecītis varot pār-

vērsties par divdesmit gadu vecu jaunekli.
Muša aizlaižas uz salu un atkal paliek par puisēnu, Puisēns

pastāsta visu, ko bija dzirdējis, mātei un lūdz viņas svētību, jo
vēlas doties ceļā un uzmeklēt to brīnuma pirti. Māte arī dod

viņam savu svētību. Puisēns paņem kuli ar spieķiem, un dodas

ceļā. Viņš pārliek gredzentiņu no vienas rokas otrā un uzreiz

atrodas pie brīnuma pirts. Puisēns pavēl spieķiem, lai tie pār-

nestu pirti uz salu un nostādītu to netālu no viņu mājas. Tad viņš

steidzās arī pats uz māju un ierauga jau pirti noteiktā vietā.

Otra diena, iziedams no mājas, viņš atkal sastop zvējniekus
un pasaka viņiem: „Atnāciet pie mauis un apskatiet manu pirti!"

Vecie zvejnieki ieiet pirtī, nomazgājas un iziet no turienes

par jaunekļiem. Puisēns viņiem pasaka: „Kad būsit pie karaļa,
tad pastāstiet viņam par manu pirti."

Zvejnieki aizbrauc, un puisēns, pārvērties par mušu. aiz-

skrien viņiem pakal. Zvejnieki nonāk pie karaļa un stāsta vi-

ņam par brīnuma pirti uz salas. Karalis taisās pats braukt turpu
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un apskatīt, sieva viņu atrunā un saka: „Kādā augstā kalnā esot

bērzs, kura virsotnē sēdot kaķis. Kad tas nolaižoties zemē, tad

stāstot pasakas, bet kad kāpjot augšā, tad dziedot dziesmas."

Puisēns parnak māja un pastāsta mātei visu, ko bija dzir-

dējis pie karaļa, un saka: „lešu pēc šī kaķa."

Paņēmis spieķus un pārlicis otrā rokā gredzenu, viņš jau
atrodas pie kalna un teic spieķiem!: „Pārnesiet bērzu ar visu kaķi

uz salu, lai bērzs aug mājas priekšā pie lieveņa!"

Pārnācis mājā, viņš atrod bērzu, un bērzā kaķi. Kāpjot lejā

viņš.stāsta pasakas, bet kāpjot augšā dzied dziesmas.

Trešā dienā puisēns iziet no mājas, ierauga atkal zvejniekus
uu lūdz tos, lai nākot apskatīt brīnuma kaķi. Zvejnieki to ap-

skata un nevar vien nobrīnīties.

«Būdami pie karaļa," teica puisēns, «pastāstiet viņam par ka-

ķi un lūdziet, lai viņš atbrauktu un arī pats apskatītu šos brī-

numus." ■

Zvejnieki aizbrauc un puisēns, pārvērties par mušu, aiz-

skrien viņiem pakal. Zvejnieki stāsta karalim par brīnuma kaķi
un par puisēna lūgumu. Karalis arī taisās braukt, bet sieva viņu
atrunā sacīdama: «Ir vēl lielāks brīnums. Aiz Melnās jūras, starp

kalniem, ir vērsis, kas ar ragiem ar, ar asti sēj, bet ar mēli cep

pīrāgus."

Puisēns pārnākdams, pastāsta mātei, ko karaliene esot ru-

nājusi. Tad viņš saka: «Es iešu un atnesīšu to vērsi šurp."

«Bet, dēliņ, kā tad tu to izdarīsi?"

Māte nezinājusi, ka viņas dēlam esot burvju gredzentiņš,

spieķis un cirvis.

«Dod, māmiņ, tikai savu svētību!" atbild dēls.

Paņēmis spieķus un pārlicis gredzentiņu otrā rokā, viņš

jau atradās pie vērša. Nu viņš pavēlēja spieķiem, lai tie aiznestu

vērsi uz viņa mājas pagalmu. Kad puisēns pārnāk mājā, viņš
jau atrod vērsi pagalmā.

Ceturtā dienā, iziedams agri no mājas, viņš atkal sastop
zvejniekus.

«Atnāciet pie manis un apskatiet manu vērsi!"

Zvejnieki ari aiziet un redz, ka vērsis cep pīrāgus. Puisēns

uzaicina viņus uz brokastīm un pamielo zvējniekus ar tēju un

pīrāgiem. Vērsis vēl izcep jaunus pīrāgus un puisēns vienu no

tiem iedod zvejniekiem, lai viņi to aiznestu karalim. Zvējnieki
ar pīrāgu aizbrauc pie karaļa un puisēns, pārvērties par mušu,
aizskrien viņiem pakal. Tur viņš dzird, ka karalis taisās braukt

un apskatīt brīnuma vērsi; bet karaliene viņu nelaiž, sacīdama:

«Esmu dzirdējusi vēl lielāku brīnumu. Aiz Melnās jūras, aiz kal-

niem esot avots, uz kura krasta esot vienpadsmit brāļu ar zelta

kājām līdz ceļgaliem un sidraba rokām līdz elkoņiem."
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Puisēns atgriežas pie mātes un «pastāsta viņai visu, ko bija

dzirdējis pie karaļa. Tad, saņēmis mātes svētību, pārmet par

pleciem kuli, kurā bija ielicis vienpadsmit pīrādziņu, un pārlicis

gredzentiņu otrā rokā, uzreiz atrodas pie avota, bet vienpads-
mit brāļu tur neatrada. Viņš noliek uz galda vienpadsmit pīrā-

dziņus un pats paslēpjas. Vienpadsmit brāļi atskrien un ieklie-

dzas:. „Nekad vēl mums nav bijis pīrāgu, bet tagad viss galds

ar tiem pārklāts! Tik sen, ka mēs nekā laba neesam baudījuši!

Kas mums tos sūta?"

Jaunākais brālis saka: „Droši vien pīrāgu atnesējs ir tepat

paslēpies, pameklēsim tik viņu!"

Kad viņi sāka meklēt, tad puisēns izgāja pats, sasveicinājās

ar brāļiem un ielūdza viņus pie sevis uz salu.

„To mēs gan nedrīkstam darīt, jo čūska neatļaus."

„Ejiet vien, es jūs no čūskas pasargāšu."

Brāli nu arī aiziet, bet čūska dzenas viņiem pakal. Puisēns

pavēl spieķiem, lai tie sāktu čūsku sist. Spieķi nu sāka čūsku

dauzīt un sit to līdz pusnāvei. Tad viņi paņem avotu un dodas

visi tālāk. Čūska atkal dzenas viņiem pakal, bet spieķi nu sa-

dauza to vairāk. Visi brāļi drīzi vien ar avotu atradās uz salas.

Māte nu ar prieku uzņem savus dēlus, paēdina un padzirda viņus.
Nākošā rītā agri brāli iziet no mājas un redz, ka nāk zvej-

nieki. Vecākais brālis saka: «Atbrauciet pie manis, apskatiet
avotu ar spēka ūdeņj un manus vienpadsmit brāļus ar zelta kā-

jām un sidraba rokām!"

Zvejnieki atnāk, izdzer pa kausam stiprā ūdens un sajūt,
ka viņu spēki ir vairojušies. Tad paņem vienu biķeri ar šo ūdeni

un aiznes ari karalim.

Puisēns pārvēršas par mušu un steidzas viņiem! pakal.

Zvejnieki, pārnākuši pie karaļa, stāsta viņam, ko viņi esot re-

dzējuši, un dod viņam dzert to spēka ūdeni. Izdzēris ūdeni, ka-

ralis jūt, ka viņa spēki ir vairojušies. Tagad viņš galīgi nospriež
braukt uz salu. Sieva gan vēl lūko viņu atrunāt, stāstīdama vēl

par dažādiem brīnumieml
,

bet karalis vairs neklausa un negrib
atsacīties no sava nodoma.

Puisēns, visu noklausījies, atgriežas mājā. Māte un brāli

guļ, bet viņš pavēl, lai cirvis uztaisot stikla ceļu no viņa mājas
līdz pašai karaļa pilij, un lai pa vienu malu širu ceļam atrastos

ziedošas ābeles, un pa otru malu ābeles ar gataviem āboliem.

Bet, karalim pārnākot no salas atpakaļ, lai pa abām ceļa malām

būtu gatavi āboli. Rītā māte vāra tēju, taisa ēdienu un smel

spēka ūdeni Atbrauc karalis, viņam iet pretī un iesēdina ka-

rietē. Karalis noskūpsta māti, bet dēli viņam nobučo rokas.

Tagad viņš arī pazīst savu sievu un divpadsmit dēlus.

Karalis loti sadusmojies uz otras sievas par piekrāpšanu,
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uzraksta pavēli, lai viņu piesietu pie zirgiem un saraustītu ga-

balos.

Pats karalis ar bērniem un sievu apmetās dzīvot uz salas,

kur arī paliek līdz šim.

Piezīme. Arī kādā polu pasakas variantā ir teikts, ka karaļa meitai

bijuši divpadsmit dēli. P. Š.

21. A. 707. Augusts Mednis Gulbenē. LP, VI, 1027 (152, 8).

Viens ķēniņš gribēja precēties. Viņš tad saaicināja visas sa-

vas valstības meitas un prasīja, kāda Katrai laime. Tad arī divas

māsas atnāca un stāstīja savas laimes. Pirmā teica: „Es varu

daudz brīnumu darīt!"

Otra atkal: „Es dzemdēšu divpadsmit dēlus, tie spīdēs kā

saule."

Šī, kas tādus dēlus solīja, ķēniņam patika, un viņš apprecēja

to. Pēc kāda laika ķēniņienei 1 dzima trīs dēli, bet viņas vecākā

māsa, burve, bija par vecmāti, tā atdeva bērniņus pūķam un rā-

dīja ķēniņam tai vietā trīs kucēnus. Ķēniņš apskaitās un gribēja

ķēniņieni nosodīt, ka esot pievīlusi viņu; bet kad šī nu tā gauži

lūdzās, tad atlaida no soda.

Atkal pēc kāda laika ķēniņiene dzemdēja citus trīs dēlus, bet

burve tos atkal atdeva pūķam pār trīsdeviņām jūrām, rādīdama

tai vietā kucēnus. Ķēniņš arī šoreiz noskaitās, bet taču piedeva,

kad sieva dikti lūdzās.

Atkal pēc kāda laika ķēniņiene dzemdēja vēl citus trīs dē-

lus, bet tos arī burve atdeva pūķam un rādīja tai vietā kucēnus.

Ceturto reizi ķēniņienei vēl piedzima trīs spoži jo spoži dēli un

no tā dzimuma burve dabūja tikai divus pūķam- atdot, trešo, pē-

dīgo dēlu, ķēniņiene attapa paslēpt. Tomēr burve ir tad rādīja

ķēniņam» trīs kucēnus un apsūdzēja tik bargi, ka ķēniņš sausas

dusmās pavēlēja sievu mucā slodzīt un jūrā palaist. Un tad nu tur

iegrūda nabadzīti cietā mucā, aiznaglotā! mucā, un palaida, lai

peld. Bet ķēniņiene bija attapusi paslēpto bērniņu aiz drānām,

slepeni glabātu, mucā līdz paņemt, un šis puisēns —
sazini Dievs

— auga augdams, ka drīzumā mucā nemaz rūmes neatlika, tik

ātri. Auga, auga — pēc kāda laika jau dēls saka: „Māte, es plē-

sīšu mucu pušu."

Mate atteica: ~Lai, lai, dels, gaidīsim, kamēr muca paliek

mierīga no jūras viļņiem."
Trešā dienā muca palika mierīga, dēls nu pārplēsa mucu un

viņi atradās uz tukšas salas, kur nebij ne kumosa ko ēst. Bet ķē-

niņiene neviļot atrada kabatā šņudaugu; to ķēniņš žēlsirdībā

bija iebāzis paslēpēm, kad abi šķīrušies. Un šo šņudaugu, tikko
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viņu izklāja, tūliņ gadījās tur virsu labākie ēdieni un dzērieni. Nu

bija tās raizes pie malas.

Bet vienu dienu ķēniņienes dēls, mātei neprasīdams, paņēma

šņudaugu, izklāja jūras malā un sāka ēst. Te pienāca svešs

vīrs: lai atdodot šim šņudaugu, būšot tai vietā dot divi vīrus, kas

visu iespējot, visu padarot. Labi, Izmija un nu dēls aiziet ar

vīriem pie mātes. Bet māte par to viņu sabāra, ka atdevis tik

dārgu šņudaugu svešiniekam. Tad dēls attapās un pavēlēja sa-

viem vīriem šņudaugu kungam atkal atņemt. Tie aizskrēja un

drīzi bija ar šņudaugu atpakaļ.
Tad dēls sacīja uz vīriemi: „Kādu darbu lai nu jums dodu?

Vai zināt? Ejiet atvediet manus vienpadsmit brāļus! Tie mīt pie

pūķa aiz trīsdeviņāiu jūrām."

Labi, tie aizskrēja pie pūka; bet ap rīta laiku atnāca tukšā

atpakaļ. Brāļus nevarējuši dabūt, viņus pūķis turot apakš savām

nāsim, tur vajagot kristīga cilvēka smakas, lai pūķim jautro

miegu atņemtu, ka var brāļus slepen paņemt, kamēr aizmidzis.

Tad brālis iepilināja savas asinis karašiņā un iedeva vīriem,

lai to paturot pūķim pie nāsim, te karašiņā būšot kristīga cilvēka

smakas papilnam. Vīri aizskrēja pie pūķa, paturēja karašiņu pie
nāsim un tūliņ gulēja tik cietā miegā, ka varēja visus vienpads-
mit brāļus no nāsuapakšas izraut un pārvest pie divpadsmitā

brāļa uz salas. Nu bija mātei un brālim "tādi prieki, ka nemaz iz-

teikt. Un tad viņš vēl lika vīriem uztaisīt stikla tiltu no salas līdz

tēva pilij. Pa šo tiltu visi divpadsmit dēli pārgāja ar māti pie

ķēniņa un izteica, ko burve viņiem darījusi. Ķēniņš nosodīja bur-

vi, izdalīja valsti saviem divpadsmit dēliem un dzīvo no tās die-

nas saticībā un mīlestībā ar savu ķēniņieni.

22. A. 707. 675. Krūmiņš Pēterupē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI.

1021 (152, ).

Vienam» tēvam bijušas trīs meitas, visas trīs vienā skaistu-

mā. Un lai viņas strādājušas, ko strādādamas, dziedājušas, ko

dziedādamas, gājušas, kur iedamas — vienmēr kopā visas trīs.

Vienreiz meitas, tēva tīrumā linus raudamas, lielījušās: pir-
mā būšot no viena rudzu grauda veselu ķeizara kara spēku pa-

ēdināt; otra būšot no viena linu šķiedra visu ķeizara kara spēku

apģērbt; trešā, jaunākā, būšot ķeizaru apdāvināt — ja šis viņas

ņemtu — ar divpadsmit dēliem, kam zelta galvas.

Un tās zemes ķeizars, medībās būdams, neviļot sarunu no-

klausījies un apņēmis jaunāko meitu par sievu. Bet vecākās mā-

sas sašutušas par to un apskaudušas jaunāko.
Tad ķeizaram bijis jāiet uz parjuru zemēm. Pa to starpu ķei-

zarienei bijušas radības, sūtījuši pēc vecmātes. Sulaiņi satikuši
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vienu ceļā, tā bijuši ķeizarienes vecākā māsa, tagad pārģērbu-
sies ragana. Viņa tikām jaunākās māsas laimi skaustin skauduši,
kamēr pārvērtusies par raganu. Un sulaiņi raganu noveduši pie

ķeizarienes. Ķeizarienei rādījušies trinīši; trīs prinči ar zelta

galvām un rokām. Bet vecene (ragana) visus trīs nokopusi: at-

devusi vel(n)am par darbniekiem un ķeizaram pārjūru zemēs zi-

ņojusi, ka sieva dzemdējusi trīs kaķēnus. Ķeizars atbildējis: „Lai

kā, ja tik(ai) ķeizariene dzīva!"

Pēc tam ķeizars pārnācis mājā, bet vēlāk atkal bijis jāiet
uz pārjūru zemēm. Nu atkal ķeizarienei bijušas radības un šo-

reiz tādi paši trinīši piedzimuši. Bet vecene, burve, atdevusi

vel(n)am par darbniekiem' un ziņojusi ķeizaram, ka sievai kucēni

piedzimuši. Ķeizars atteicis: „Lai kā, kad tikai ķeizariene dzīva!"

Trešo reizi gadījies tāpat, nezin, par ko tad zelta prinči no-

taisīti, vai par cāļiem, vai par putniem, bet vel(n)am kā atdoti,
tā atdoti.

Ceturto reizi ari tāņat gadījies; bet nu ķeizariene dabūjusi
vienu mazo princi paslēpt padusē, burve tikai tos divus node-

vusi vel(n)am. Bet nu šoreiz ķeizars taču sadusmojies uz sievu:

vienmēr kucēni, kaķēni un kas nekas — un dusmās pavēlējis
sievu tukšā mucā iemest un jūrā iesviest.

Tā padarījuši. Bet nu mazais princis, pie mātes krūts gulē-
dams, audzis un audzis un tad tikai tu proti kā audzis, tā au-

dzis, ka pēc īsa laika sacījis: „Man te nav rūmes izstiepties, at-

speršu kājas pret mucas dibenu!"
Mate to klusinājusi: «Nestiepies, dēliņ, nestiepies; ja tu stiep-

sies, tad mēs pagalam."

Labi, nestiepies. Bet pec maza laiciņa dels atkal: „Nav rū-

mes izstiepties, atsperšu kājas pret dibenu."

Mate mierinājusi: «Nestiepies, dēliņ, nestiepies, tad mēs pa-

galam."
Trešo reizi dēls iesaucies: „Nav rūmes izstiepties, atsperšos

pret dibenu!"

Māte, juzdama, ka nu jau muca pa olām zvalstās, sacījusi:

«Stiepies, dēliņ, stiepies — atstiepies!"

Un kā dēls licis kājas pret dibenu, tā braikt! dibens laukā un

šie atradušies jūrmalā uz sēkļa. Gājuši no mucas laukā, pa kā-

pām pāri lielā, biezā mežā iekšā. Tur nācis viens vecs, līks ve-

cītis pretī, tam bijis spieķītis rokā. Dēls ilgi noskatījies uz spie-

ķīša, tik žēlīgi skatījies. Vecītis vaicājis: „Ko tu tik žēlīgi
skaties?"

Atbildējis: „Tāpēc, ka arī tādu gribu."

„Ne, dēliņ, tā tu nevari dabūt. Viņam jau ir tāds spēks, visu

darīt, ko vien pavēl."

Dēls lūdzies veča, ja vairāk ne, tak aplūkot lai dodot. lede-
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vis aplūkot un nu tikām; tikām tielējušies, kamēr atdevis spie-

ķīti. Puisis saņēmis spieķīti, te uz reizi iekliedzies:

«Spieķīti, sit vecīti nost!"

Sacīts — darīts. Spieķītis vecīti aizsūtījis uz smilteni par

junkuru. Nu māte ar dēlu gājuši atpakaļ uz jūrmalu.

Še nonākuši, dēls sacījis: «Spieķīti, iztaisi placi!"

Spieķītis iztaisījis placi. Dēls sacījis: «Spieķīti, uzcel pilis

ķeizarienei un viņas dēlam!"

Spieķītis uzcēlis pilis. Tad teicis: «Spieķīti, apgāda visu

ķeizarienei un viņas dēlam!"

Spieķītis apgādājis ķeizarienes un dēla tīrumā cūku ar zelta

sariem un divpadsmit zeltsaru sivēniem. Un šī zeltsaru cūka ar

degunu aruši, ar kājām ecējusi, ar asti sējusi. Tad apgādājis

arī vēl baltu ķēvi ar divpadsmit zeltkrēpes, zeltastes kumeļiem

un pils durvju priekšā liepu ar divpadsmit zelta žuburiem; pa lie-

pas zariem divpadsmit zeltspalvas kaķi augšā kāpalājuši ziņģē-

daml, zemē kāpuši dziedādami. Labi, tas nu viss labi.

Bet nu ķeizariene stāstījuši dēlam, ka šim vēl vienpadsmit

brāļi, visi tādi kā liets, tie kalpojot ellē vel(n)am un tēvs atkal

dzīvojot viņpus jūras skaistā ķeizara pilī un valdot lielu valstību.

Dēlam, šo dzirdot, tūliņ prāts nesies pie tēva.

Ķeizars atkal, pa to starpu no pārjūras zemēm atnācis un

savas sievas neatradis, gājis pie trīsmeitu tēva un apņēmis otru

māsu, raganu, par sievu. Apņēmis gan, bet ķeizars tomēr staigā-

jis arvienu tāds sapūties.

Te vienreiz ķeizara mantas kuģim uznākusi liela, liela auka,

kuģis nomests svešā jūrmalā, glītā ostā. Kuģinieki kā par brīnu-

mu brīnumiem ieraudzījuši malā skaistu pili, zelta kokus. Gājuši

turp — skaists vīrs, zelta matiem, zelta rokām laipni saņēmis vi-

ņus un pacienājis. Bet kuģiniekiem projām ejot, zeltmatis lū-

dzies, lai šā arī ņemot uz viņu zemi līdz. Labi. Nu zeltmatis paņē-

mis savu spieķīti un aizbraucis pār jūru uz tēva zemi. Nobrau-

cis tur, nonācis pie ķeizara pils un teicis: «Spieķīti, pataisi mani

par mušu!"

Acumirklī palicis par mušu, ielaidies ķeizara guļamā istabā

un iekodis ķeizaram pierē, ķeizarienei (raganai) degunā. Ķeizars

neko, bet ragana tūliņ manījusi vairs laba neesam, un sākusi ar

lapām mušas dzenāt. Bet zelmatis par to laiku atkal bija pār-
vērties cilvēkā, nogājis pie kalēja un licis tādu cirvi kalt, kas ar

abam rokam cilājams. Kalējs uzkalis cirvi, zelmatis pacēlis ar

mazo pirkstiņu; kalējs otrreiz uzkalis vēl lielāku, zeltmatis pa-
cēlis ar vienu roku; trešo reizi kā kalis, tad arī cirvis bija tāds,

kāds_ ne redzēts, ne dzirdēts. Zeltmatis paņēmis smago cirvi,
aizgājis uz elli un redzējis savus brāļus mel(n)us kā morus strā-

dājam ar dakšām un lāpstām. Šis vaicājis: «Kur velni?"
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Ta viens velns ar trim galvām nācis pretī, taujādams: „Kam

laužu? Kāda vajadzība?"

Dabūjis zināt, ka zeltmatis pec brāļiem nācis, tas teicis:

«Spēkosimies! Kurš stiprāks, tam lai tie jaunekli pieder!"
Nu tiekrūtīs kopā lauzušies. Zeltmatis iesitis trijgalvi līdz ceļ-

galiem zemē un tad ar lielo cirvi nositis visas galvas. Velni ellē,

to redzēdami, spārdījušies un klieguši, ka visa elle trīcējusi. Nu

nācis otrs velns ar sešām galvām. Lauzušies tikām, kamēr zelt-

matis šo līdz vēderam iedzinis zemē un ar lielo cirvi visas sešas

galvas nocirtis. Citi velni nu jo trakāki spārdījušies, pūzdami,
elzdami. Tad vēl nācis deviņgalvju velns. Zeltmatis iespēris to

līdz krūtim zemē un apcirtis visas galvas kā pogas. Bet tad ta

ka nu bijis troksnis! Visi velni ugunis spļaudījuši un dūmus šņau-

kājuši. Bet lai vai no raga! — jāiet ir divpadsmitgalvim laukā.

Zeltmatis to iekniedējis līdz kaklam zemē un tad, ar lielo cirvi

visas galvas noritinādams — nospļāvies: „Tpppphu! — nav

vērtēs!"

Nu zeltmatis paņēmis savus vienpadsmit brāļus un nogājis

skaistājā pilī pie mātes.

Bet kuģinieki, ķeizaram pasaules brīnumus stāstīdami, tei-

kuši par pili, par zeltmati, par zelta cūku ar zelta sivēniem, par

ķēvi un ko neko. Ķeizars braucis tur un atradis mīļo sievu ar

divpadsmit zeltmatu dēliem.

Nu saskaities briesmīgi uz raganām, licis ar zirgiem sarau-

stīt. Bet šie visi nu dzīvojuši kopā labi; un ja nav miruši, dzīvo

vēl tagad.

23. A. 707. 675. A. Gari-Juone no 56 g. vecas Kromaņu Brigi-

tas, Bikovas pag. Latvju Kultūras kr.

Vīnam kupčam beja treis meitas, un viņi dzeivuoja pilsātā.
Tuos treis kupča meitas, vīnu reizi staiguodamas pa pilsātu, ru-

noj. Pvrmuo soka: „Ka es byutu par kēneņa sīvu, es ar vīnu

graudu pabaruotu vysu pasauli."
Ūtruo soka: „Ka es byutu par kēneņa sīvu, es ar vīnu lynu

škīzni aptārptu vysu pasauli."

A trešuo soka: „Ka es byutu par kēneņa sīvu, man bvutu

treis reizes pa treis dāli, jīm bvutu zalta un: sudobra moti un

zvaigznes pīrē."

Kēneņa dāls, nūsaklausījis kupča meitu sarunu, apprecēja
trešū, kurai byus treis reizes pa treis dāli, zalta un sudobra mo-

tim un ar zvaigzni pīrē. Nūdzēra boguotas kuozas un suoka dzei-

vuot laimīgi,
Ceļas kari un keneņa dēlam vajadzēja ar zyrgim braukt uz

cytu ķēnesti, kai jau seņuok mašinu ceļa nabēja. Paguoja laiks,
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kēneņa sīvai. Dīvs devja treis dēliņus, zalta un sudobra motim,

vysi beja breinum skaisti! Kēnenītes apkūpēja beja ļauna un vil-

tīga sīvīte, jei pajēmja vysus treis dēliņus un tūs vītā pi. juos da-

lyka treis sunānus kluot. Atbraucja kēneņš un vaicoj: „Kas

jums ir?"

„Keneniņai atsaroda treis sunani," atsoka apkupeja.

Padzeivuojis kaidu laiku, jis otkon aizbraucja karā. Napa-

guoja ilgs laiks, kēneniņei Dīvs devja treis dālus ar zalta un su-

dobra motim. Apkūpēja dālus pajēmja un dalyka kēneniņei ka-

čānus kluot un roksta ķēniņam vēstuli, ka juo sīvai atsaroduši

treis kačāni.

„Ku darīt," dūmuoja kēneņš un pīroksta atpakaļ, „lai dzei-

voj cykom es pats aizbraukšu."

Atbrauc kēneņš, redz: sīvai treis kačāni, bet jis par tū nikuo

naatlīk un dzeivoj tuojuok un vēj aizbrauc. Pēc kaida laika kē-

neniņai Dīvs devja vēl treis dālus ar zalta un sudobra motim.

Vīnu jei paglobuoja un tuo apkūpēja napamanīja. Apkūpēja, kai

agruok, pajēmja obējus dēliņus un dalyka pi kēninines divi su-

nānus. Apkūpēja tyuliņ roksta ķēneņam!, ka juo sīvai ir atsaro-

duši otkon divi sunāni. Ķēneņam tys napatyka un jis pīroksta

apkūpējai, lai kēneninei padora golu, lai nusleieyna, vai kū cytu

padora. Jei ilgi nadūmuoja. Kēneniņi ībuozja bučā un palaida uz

yudiņa. Cytim naimionūt, kēneniņe beja pajēmuse leidza ar se-

vim bučā sovu vīnīgū dāliņu. Buča ar kēneniņi peldēja pa upi

un aizpeldēja leidz jyurai, paguoja vairuok godi, buča apstuoja

uz vīnas salas jyuras vydā, tūreiz dāls soka: „Māmiņ, atlaun man

bučai izgrīzt caurumiņu, es gribu redzēt saulīti un vysu, kas pa-

sauli ira."

„Labi, dāls," atsoka muote.

Puika, kurs bučā auga na stundem, bet minūtēm, pajēmja ar

nazīti izgrīzja bučai mozu caurumiņu un sacīja: „Oi, māmlņ, te

stypri labi, saulīte speid, kūki zaloj, atlaun man pazastīpt, var-

byut buča puorpleiss un mes tiksim nu bučas uorā."

„Nu stīpīs vīn, dāls, ar Dīva paleigu!" pasacīja muote.

Puika stīpjās un bučai steipas vīn nubrakšēja, dreiž vīn bu-

čai izlēcja dybyns, un jī obēji tyka nu bučas uorā. Nyu apkuort

jīm beja skaists mežs, dzīduoja putniņi, zīdēja pučītes un jī ba-

ruojās ar salknītem un ūgom. Kad jau jī beja nūdzeivuojuši ilguo-
ku laiku uz tuos 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 padarīs."

Tū pasacījis, vecīts pazuda. Tys beja pats Dīvs. Par tū

laiku kēneņš jau sen beja apsaprecējis ar apkūpējas, rogonas,

meitu un pavysam aizmiersis par pyrmū sīvu. Muotei ar dālu
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gribējās tikt pi ļaudim. Dals soka: „Vaza, vaza, iztaisi man tvltu

par jvuru, lai es varātu tikt uz ūtrā krosta."

Tikkū jis tū pasacīja, uzreizes pasataisīja tylts un jis pour-

guoja pa tyltu uz ūtru pusi, īzguoja uz skaistu kalniņu un otkon

soka: «Vāza, vāza, iztaisi tik skaistu pili, kaida pasauli nav ra-

dzāta. Un lai tur byuty vysa kuo gona."

Tyulin izataisīja .skaista pils, kaidas pasaulē nabeja, tur vysa

kuo beja papilnam. Dzeivuoja dāls ar muoti un prīcuojās. Reizi

brauc gar tū pili vīsi, dāls izskrīn nu piles un soka: „Kas pyrmū
reizi brauc gar pili, tam juomoksoj, cytaidi garum natiksit."

Kēneņa cylvāks izjem gobolūs naudas, samoksoj un brauc

tuoluok; atbraucs pi ķēneņa pastuostīja: «Es, braucāt pyrmū

reizi, īraudzēju ceļa molā tik skaistu pili, tamā pilī staiguoja vīna

skaista madāma un stypri skaists jauneklis ar zalta un sudobra

motim un zvaigzni pīrē."

'Ķēneņam gribējās redzēt skaistū pili un jis soka: «Brauk-
sim uz pili!"

Bet kēneņa sīva soka: „Kuo jvus tī brauksit? Lobuok nū-

braucīt uz mežu, tur ir vepris ar zalta spolvu, un atvedīt tū."

«Labi," atsoka kēneņš, Sarunu nūsaklausjja kēneņa dāls,
kurs uz vāzas beja atbraucis nu piles. Kod jis braucja uz vāzas.

tod juo navarēja nivīns redzēt. Jiis izguojis uorā, prosa nu vā-

zas: „Voi zyni, kur dzeivoj meža vepris ar zalta spolvu?"

„Zynu," atsoka vāza. Tūreiz jis sāstās vāzai viersā un aiz-

brauc uz mežu, te atrūn vāza vepri ar zalta spolvu un aizvad

uz pili. Pēc kaida laiciņa atbrauc uz mežu arī kēneņš, redz: vīta

un pādi, bet meža vepra ar zalta spolvu nava.

Utrreiz brauc otkon vīns boguots veirs gar pili pī kēneņa cī-

mūs, jis izguojis un soka: „Kas pyrmū reizi brauc gar pili, tam

juomoksoj, cytaidi garum nalaizšu."

Boguotnīks nūsvīdja daudzi naudas, aizbraucja pi kēneņa un

stuosta: „Es pyrmū īraudzēju ceļa molā tik skaistu 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 skaistū pili."

„Kuo jyus tī brauksit? Lobuok aizbraucīt uz mežu, tur mazā

ustobiņā ir vierss ar vīnu zalta un ūtru sudobra rogu. Atved jū,"

soka rogona.

Tu 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.
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Aizbraucja uz mežu kēneņš, atradis tukšu ustobiņu, dusmīgs

atbraucja atpakaļ.
Trešū reizi brauc gar pili vīns ģenerāls, jis veras un brei-

nīs, kur tik skaista pils, jauneklis, vepris un vierss."

Ķēniņam stvpri gribējās redzēt skaistū pili, madāmu, vepri

ar zalta spolvu, viersi ar vīnu zalta un ūtru sudobra rogu.

«Brauksim," soka kēneņš, „es gribu pasavērt!"

„Kuo jyus tur brauksit? Lobuok nūbraucīt uz mežu, tur ir

moza kūka muojiņa, tamā kūka muojiņā ir ostoņi bruoli, atvedīt

tūs."

„Labi", atsoka kēneņš. Keneņa dals otkon vysu nusaklausīja

un izguojis soka uz vāzas: „Vāza, vāza, voi tu zvni, kur ir mežā

muojiņa, kur dzeivoj ostoņi bruoli?"

„Zynu," atsoka vāza, „tikai pyrms braukšonas tu pasoki

muotei, lai jei izcap deviņus kukulīšus, un tūs pajem leidza, kū

izlikt ustobiņā uz golda."
Jis sāstas uz vāzas un dreiži atbrauc uz pili, pasoka muotei,

lai izcap deviņus kukulīšus. Muote dreiž vīn izcepja kukulīšus,

jis tūs pajēmja leidza un laidjās uz ustobiņu. Atbraucis pi usto-

biņas, jis īguoja īškā, izlvka maizes kukulīšus uz golda, a pats

aizleida aiz cepļa, lai nūsavārtu, kas īs tūs kukulīšu āstu. Napa-

guoja ilgs laiks, atīt ostoņi bruoli, apsasāst ap galdu un suok ēst

kukulīšus. Jis nūsavēra, ka vysi bruoli kai vīns ar zalta un su-

dobra motim, jis pazyna, ka jī ir taidi paši kai jis. Azdami ostoņi

bruoli runoj: „Vīns kukulīts ir līks, mums byus vēļ vīns āduojs."

Tūreiz jis izleida nu kokta un soka: „Jyus asat muni bruoli,

dīzgon jau asat smakuši mozejā meža ustobiņā, nyu īsim dzei-

vuot uz munu pili!" Un vysi aizguoja.

Atbrauc kēneņš otkon uz mežu, atrūn mozū ustobiņu tukšu,

jis sasadusmuojis, ka kotru reizi jū muonej, un aizbraucja uz pili.

Kēneniņa, īraudzējuse drusku ķēniņu, pazyna 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 kēniniņa devja jam ēst. Kod vysi sasāda ap

goldu, tod jei pastuostīja 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 bučā, uz solās, pilī
un vysu vysu seiki izstuostīja. Tūreiz ķēniņš saprota un pazyna

sovu eistū sīvu. Jis ceļas nu golda, krita jai pi kuojom un soka:

„Pīdūd, sīviņ, es slikši darīju, ka tyvuok tevis napīsavēru un

nūticēju palaidnīgom sīvītem."

Jei izklausīja kēneņa lyugšonu un vysu pīdevja. Kēneņš, at-

braucis uz muojomt, pajēmja apkūpēju, rogonu un juos meitu, pī-

sēja sešim zyrgim pi astēm un palaidja pa teirumu. Tai zirgi ro-
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ganās un meitas kaulus izraustīja, kur kuru gobolu. Tad kēneņš
ūtrreiz sataisīja brangas kuozas, vysi dāli prīouojās.

24. A. 707. 675. P. Smelters Ludzas apr. Zalmuižas pag.

Tai bej' citureiz. Braucja kēneņa dāls. Tī, kur jis braucja,
treis meitas linus plēsja: divi beja rogonas, trešuo buorineite.

Vīna meita sācēja: „Jo es izītu pi kēneņa dāla, tod es ar

vīnu škīžņi aptārptu visu kēnesti."
Ūtra otkon sācēja: „Jo es izītu pi kēneņa dāla, es ar trejim

maizes kukulim pabaruotu visu kēnesti."
Trešuo plēsēja —

tei ibeja buorineite — tai sācēja: „Jo es

izītu pi kēņeņa dāla, maņ treis skaisti dāli dzimtu."

Kēneņa dāls nūsaklausēja visu tūs meitu runu, un dūmuoja

pats sevī: „Man patim ir dīzgon fonu, ar kū lauds aptērpt, un mai-

zes, ar kū kēnesti pabaruot, jimšu lobuok tū, kurai treis skaistie

dāli dzims."

Buorineite aizguoja jam prīškā un pastuostēja: „Mes visas

īsim treis reizes uz bazneicu, byusimi pavisam vīnaidas, tu myu-

su navarēsi pazeit. Verīs tod: maņ reiz' byus vīna kūrpe ga-

ruoka, pa tam pazelsi; bet jo nepazeisi, tod myužam manis na-

dabuosi."

Visas treis meitas īt pirmā reizi uz bazneicu; juos ir pavi-

saml vīnaidas, Jūs Āiavar pazeit; tik iķēneņaļ dāls pamona, ka

vīnai meitai ir vīna kūrpe garuoka; pa taru jis pazeist buori-

neiti. Paziņs svīdja jai ar šņūrstiku. Utros divi cīši, cīši buori-

neiti pēla.
Ūtrreiz buorineite sācēja: „Mes visas treis īsim otkon reizē

uz bazneicu, byusim pavisam vīnaidas, tū myusu navarēsi pazeit.
Tik vēris: man eimūt myusa atsamess uz pīres. Jo pazeisi, byu-
šu tova, bet jo nepazeisi, tod myužam manis nadabuosi."

Visas treis meitas guoja ūtru reizi uz bazneicu; juos beja

pavisam vīnaidas, jūs navarēja pazeit; tik vīnai meitai eimūt,

myusa atsametja uz pīres. Kēneņa dāls tū pamanēja, un pa tam

pazina buorineiti,. un otkon svīdja jai ar šņūrstiku. Otros divi

otkon cīši, cīši buorineiti pēla.
Trešū reiz' buorineite tai pascēja kēneņa dālam!: „Mes vēl

reizi visas treis īsim? uz bazneicu, bvusim pavisam leidzeigas,
tu myusu navarēsi pazeit. Tik pa tam mani pazeisi, ka es vīnu

reizi acs samīgšu. Jo tu mani pazeisi, byušu tova, bet jo napa-

zeisi, myužam manis nadabuosi,"

Vēl reizi visas treis meitas guoja uz bazneicu, visas juos

bej pavisam leidzeigas, nikai jūs navarēja1 pazeit. Kēneņa dāls

tik pamanēja, ka vīna sanuīdzja acs, pa tam jis pazina buo-

rineiti un svīdja jai ar šņūrstiku. Tagad jau jis varēja buori-



264

neiti pajimt par sīvu. Bet ūtruos divi cīši, cīši buorineiti pēļa.

Kēne_ņa dāls naticēja tai pēļšonai un pajēmja buorineiti par sīvu.

Isuoka jī dzeivuot. Nicik ilgi nopadzeivuoja, kēneņa dālam

jau beja juoīt uz kaušonūs. Sīva palika vīna sātā. Cikom1kēneņa

dāls tur beja, cikom kovuos, Dīvs devja sīvai dālu.

Tūs divēju rogonu muote beja pi bārna dzimšanas par vacu-

muoti. Tod rogonas bārna muoti nūsyutēja uz pierti. Cikom jei
tur beja, cikoml tur pērās, šuos pajēmja un nūkova bērneņu. Nū-

kovušas jū paglobuoja uz jynras solās; tod sagiva kačānu un nū-

lika bārna vītā, muotei pascēja, ka bārnu suņs nūnes's.

Tiuleņ pēc tuo rogonas laiž ziņu kēneņa dālam, ka juo sī-

vai dzims kačāns. Bet ķēneņa dāls pīsoka: „Lai ir kas byudams,
bez manis nanuovējīt!"

Kad ķēneņa dāls beja atguojis nu kaušanuos un padzeivuo-
jis kaidu laiku sātā — dreiži posoku stuosta, ne tai dreiži laiks

paīt — jis guoja otkon kautūs; sīva palika vīna sātā. Cikom kē-

neņa dāls tur beja, cikom tur kuovuos, jai otkon Dīvs dēvja dālu.

Rogonu muote tagad ari bej par vacumuoti. Rogonas vēl pajēmja
bērneņu auklēt un pašu muoti nūsyutēja uz pierti. Cikom bārna

muote tī beja, cikoim jei tī pērās, rogonas nūkova bērneņu, paglo-

buoja jū uz jiuras solās, un bārna vītā nūlika kačānu; muotei

pascēja, ka bārnu suņs nūnes's. Tod tiuleņ laidja ziņu kēneņa dā-

lam, ka juo sīvai dzims otkon kačāns. Kēneņa dāls vēl pīsacēja,
bez šuo patja nanūmaituot.

Kēneņa dāls, atguojis nu kaušonuos un padzeivuojis sātā,

otkon nūguoja uz -kaušonūs. Sīva vīna palika sātā, jai dzima

trešs dāls.

Muote vairs nedevja vis šuo dēlēna rogonom, jei īdama uz

pierti, aizšiva dēleņu kažūka pierduknē. Par tū rogonas dižan sa-

pīka un lika muoti ar visu bārnu aizsist bučā. Kad buču sita cīši,
možais klīdz ja: „Dzenīt, dzenīt, tik manī naīdzenīt!"

Kad buča bej aizsista, rogonas lika jū palaist uz jiuras,
Viļņš tū buču dīszin kur aizdzina; bet cikom jei pluovuo, uzpluo-
vuo uz jiuras solās un nūstuoja pošā jiuras molā.

„Mām!" soka bārns, „svētej maņ un Dīvs lai svētej, es

stīpšūs."

.JSvētēju tevi, dēļeņ, un Dīvs lai tevi svētej — stīpīs!"
Kai stīpjās, buča izskraidēja skombu skomībom. Tod dāls ar

muoti uzkuopja krostā. Muote ar dēleņu suoka dzeivuot uz solās.

Puiškens, lai darej kū dareidams, vis prasēja muotes svēteibas.

Jam gribējuos, ka rostūs skaistas muojas, un pasataisēja taidas

muojas, kaidu nikur pavisam nabeja.
Garum dzar tū solu braucja laivinīki; jī, pamanējuši tik skai-

stu, pili, pībraucja kluot un īguoja pilī. Kad puiškins īraudzēja tūs

vīsu laivas, tod jis gribēja, ka jam ar' byutu laiva. Kal tik īza-
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gribēja — laiva kluot, kai bejusi. Kad jis palaidja sovu laivu pa

jiuru, tod tei guoja tai, ka lelī laiviniki breinuojuos vīn.

Kad puišķins izzinuoja, ka tī laiviniki braukškūši uz kēne-

ņa pili, jam īzagribēja tikt tur. Jis pasametja par myusu un nū-

skrēja tīm leidza.

Laivinīki tikuši pi ķēniņa, dižan izteicja jam puiškinu, juo

pili un laivu.

Rogona, kura tagad beja par kēneņa dāla sīvu, soka: „A-a!

tuo gon jis nazina, ka uz solās ir paglobuoti divi kundzēši. Vēl

tī ir divi olūti, vīns ar dzeivu iudini, ūtris ar mirušū, tuo ar jis
nazina."

Puiškins visu tū nūsaklausa — šam jau tod — i Dīveņ! Jis

ar tū reizi atskrēja atpakaļ uz sovu pili, tod sācēja muotei : „Svē-

tej, mām, un Dīvs lai maņ svētej, es īšu bruolu vaieuotu."

Muote jam atbildēja: „Kur tu niu īsi? Kas zina, kur jī tagad

ira?"

Bet puiseits tik lyudzas: „Svetej, maim, es išu bruolu vai-

cuotu."

Muote arī svētēja. Tod jis guoja un atroda sovu bruolu dū-

bes, jēmja tod un izroka jūs uorā, dabuoja nu olūtim dzeivuo un

mirušuo iudiņa, un kai pasmērēja ar dzeivū iudini, tai bruoli tiu-

leņ tryukuos kuojļjos un soka: „Vai, kai mes ilgi gulējuom!"

Bruols jīm paruoda un izstuosta, kai jī beja gulējuši. Tod visi

treis sasačāruši nūguoja uz muoti, kura nazinuoja nu prīcas, kū i

dareit. Brauc otkon lelī laivinīki un redz, ka treis dižan skaisti

kundzēši braukoj pa jiuru. Aizbrauc pi jīm1 cīmā. Tagad jaunuo-
kais bruols vēl pasamat par myusu un aizskrīn ar laivinīkim uz

kēneņu.
Kad laivinīki iizstuostēja ķēneņam, ka uz solās tai kluojīs,

ka navars pavisam izprast, rogona otkon sācēja: „A-a! jī nazina

vis, ka tī ira divi suņi un blise; tūs suņus sauc, vīnu par Mvur-

lauzi, ūtru par Kramlauzi, ar jīm var, kū grib, izdzeit, ar blisi

otkon var visu kū nūsaut."

Puiseits, tū padzierds, skrīn atpakaļ uz solu, īt ar sovim

bruolim maklātu tūs suņus un blises, un dabuoj visa tuo rūkuos.

Lelī laivinīki, braukdami garum, izdzierst, ka uz solās tai

medej, ka reibas vīn īt. Tod jī aizbrauc otkon solās pilī pī so-

vim pazeistamejimi: niu jī dabuoj redzēt visu tūs breineigūs lītu,

par kurom rogona beja stuostījuse.

Niu visi treis bruoli, pajēmuši muotes svēteibu, brauc ar lai-

vinīkim uz kēneņu; jī zina nu muotes stuostim, ka kēneņš ir jūs
eistais tāvs.

Kad jī nūbraucja, kēneņš nu lelas prīcas par jus skaistumu,

nazinuoja pavisam, kur jūs sādinuot un kai mīluot. Dina puor-
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guoja vina prīca. Naktī kēneņš nūguldeja skaistus puiškiņus so-

vā ustobā.

Cik ni pagulēja, atskrēja rogona un aizkiukuoja par dzagiu-

zi, puiškini atsakiukuoja. Tai beja divi naktis. Trešā naktī, jī na-

atsakiukuoja uz rogonas kiukuošanu, jau beja aizmiguši. Guoja
tod rogona vidā un apkova visus ar nažirn. Pēčuok atskrēja

muote, suoka kiukuot, bet nikas neatsākiukuoja, guoja tod iškā,

apsavēra un nūskrēja atpakaļ, gauži rauduodama.

Reitā kēneņš, navarādams dailūs kundzēšu sagaideit, syu-

tēja pakaļ sovu sulaiņi. Tis nūguoja un atroda visus nūmaituotus.

Niu kēneņš nazinuoja nu lelom žālobom, kū dareit, kur leist. Lika

tod rztaiseit zuorku un salikt tamā nedzeivūs kundzēšus; tod jūs
paglobuoja pret sovim lūgim zam līpom. Pats sēd pi lūga un na-

nūlaiž ocu nu tuos dūbes.

Verās: atskrīn dzagiuze un suok žēleigi kiukuot. Kiukuo, kiu-

kuo — krita uz tuos dūbes un suoka ar spuomiim sist zemē

smilkts. Kēneņš sēd cauru dīnu un nanūlaiž ocu nu tuo dzagiu-

zes dorba.

Tamā dīnā dzagiuze nūsita nu dūbes trešū daļu smilkšu.

Rogona radzādama, ka nabvus gudri, rēda ķēneņam dzeit tū

putna nuovaklu prūjom, un pībilst: „Nu, nu verīs, ka jis napada-
reitu tev kaidas aplameibas."

Kēneņš nanūsalīk tuo putna dzeit prūjom, pats tik sēd un

vērās. Jis tai nūsēdēja ūtru un trešu dīnu. Trešaii dīnai beidzūtīs,

dzagiuze dasita leidz pašam zuorkam. Kēneņš tik vērās. Niu dza-

giuze nūskrīn un tiuleņ atnas gnēzē div buteleites: vīnā dzeivuo

iudins, ūtrā mirušuo. Jei atplēš tod zuorku, pasmērej puiškinu
mīsas ar tīm iudiņim, tiuleņ tī tryukstās kuojuos un soka: „Ai, kai

mes ilgi gulējam!"

. Dzagiuze palīk par sīvīti un paruoda dalim, kai: ji beja gulē-

juši.

Niu kēneņš pazeist sovu sīvu, īt uorā un grib vest pilī, bet

jei soka: „Tai tu manis napajimsi, bet es byušu bazneicā, tu stuo-

vi uz slīkšņa. Jo tu mani nūčersi, kad es skrīšu pa durovom, tod

turi. Es otkon puorsavēršu par visuvisaidu nalāgumu, par var-

divi, rupuci, čyusku, pēdeigi es palikšu par vuorpusti. Jo tu tū-

reiz mani nūturēsi, lauz vuorpusti puš un met par kairū plaču, tod

es palikšu par cilvāku un byušu jau tova."

Tai ari nūtika. Kēneņš guoja un stuovēja uz bazneicas slīkš-

ņa, dzagiuze skrēja pa durovom, kēneņš jū nūčēra un nūturēja.
Tod dzagiuze puorsavērtja par visvisaidu nalāgumu, par vardivi

rupuci, čyusku, kēneņš vis nūturēja. Pēdeigi palika par vuor-

pusti, kēneņš jū nūturēja, lauzja vuorpusti puš un puorsvīdja jū
sev par kairū plaču, tod jei palika par cilvāku. Niu jei braucja

ar keneņu uz pili. Nūbraukuši, sasēja rogonu zirgu astēs, tod
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juos saurausteja uz teiruma. Kēneņš, ķenenīņē un visi treis dali

dzeivuoja tagad boguoti un laimeigi.

25. A. 707. J. Opvncānsļļ Rēzeknes apr. Biržgala pag.

Cytu reizi vīnā valstī dzeivuoja tāvs un jam beja treis mei-

tas. Dzeivuoja jī nabadzīgi, tai ika navarēja puortikt. Tāvs nū-

dūmoj meitas aizvest uz mežu un tur atstuot. Kai nūdūmuoja,
tai arī izdarēja.

Jis juos reiz nūvad uz mežu, it kai pec molkas braukdams.

Aizvedis dziļi mežā., jis īsuoc cierst molku. Meitenes par tū laiku

aizīt ūguos. Radzādams, ka meitas nav kluot pi juo, jis pakar
kūkā vīnu sausu zoru, pats aizīt uz sātu. Vējs ņyuš, zors dauzuos

ap kūku un meitenes dūmoj, ka tāvs tur cierš molku. Par kaidu

laiku juos atsagrīž uz tū vītu, kur beja atstuojušas tāvu, un redz

ka juo nav, tikai pakuortais zors vecvnuoja kai ogruok. Nūprota

meitenes, ka tāvs juos ir atstuojis, un nūgrima ieluos bāduos. Pa-

bāduojušas kaidu laiku, juos īsuoka sasarunuot sovā storpā. Va-

cuokuo muosa soka tai : „Ja mani ķēniņa dāls pajemtu par sīvu,

tad es ar vīnu gryudu pabaruotu visu valsti."

Viduskuo muosa soka tai: „Jo keniņa dals pajemtu mani par

sīvu, tad es ar vīnu lynu škīzni aptārptu vysu valsti."

Un poša jaunuokuo teicja: „Bet jo ķēniņa dāls mani pajemtu

sev par sīvu, tad es jam dzymdynuotu taidu dālu, kuram bvutu

vīns mots zalta, ūtrs sudobra."

Goduos, ka ķēniņa dāls, byudams medībā un juodams car

juom cauri, izdzierst taidu sarunu, Jis juos vysas treis pajām
un aizvad uz sovu pili. Ķēniņa dāls precējās ar jaunuokuo muo-

su, bet vacuokū pastota par kukarku un vyduskū par drēbu au-

dēju.

Na tai uotri tys beja, kai stuosta. Sasacel leti kari un ķēniņš
aizbrauc uz kara lauku. Tymā laikā, kad kēnina nabeja muo-

juos, kēniņīte dzymdynoi dālu. Bārns beja tik skaists, ka jam
vīns mots beja zalta, ūtrs sudobra. Rogona, kura gribēja nūnuo-

vēt kēneņīti un pi ķēniņa izdūt sovu meitu, pīroksta ķēniņam

gruomotu, ka juos sīvai ir dzimis suns. Ķēniņš, dabuojis šū ziņu,
tyulīt roksta gruomotu un pavēl, lai byutu kas byudams, bet ti-

kai lai juo nanūnuovej. Bet rogona, nasaverūt uz ķēniņa pavē-

les, pīrunuoja ķēniņa vītnīku īsvīst kēneņīti ar vysu bārnu jyurā.

Vītnīkam tyka žāl nalaimīguos sīvītes un viņš jū īlyka
mucā un palaidja jyurā. Ilgi peld muca pa lelū jyuru. Kēneniņas
dāls izaug uotri tik lels, ka muca palīk par možu. Tad jis teic

muotei: „Muotes svētība, Dīva paleigs — stīpšūs."

„Na," atbild keniņina, „vel nasastīp!"
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Un otkon jī peld kaidu laiku. Tad dals teic uz muoti: «Muo-

tes paleigs, Dīva svētība — stīpšūs."

„Na, dāls," atbild kēneņina, „vēl par agri, vēļ nasastīp."

Ilgi vēl jī peld, pēc tam pa lelū jvuru, kaleidz beiguos dzierd,

ka muca atsadur pret kaidu cītu vītu. Tad kēneņīnas dāls otkon

grīžas pi muotes un teic: „Muotes svētība, Dīva paleigs — stīp-

šūs."

,?
Tagad vari stīptīs, es tevi svētīju," atbildēja kēneņime.

Kai stīpjas kēneņines dāls, tai mucai dybyns uorā. Jī izlem

nu mucas un redz, ka jī ir pīpeldējuši pi vīņas jyuras solās. Izīt

uz solās vyds, veras: tur stuov boguota pils. Kuo tikai tur nav —

gordi ēdīņi, dzērīņi, sulaiņi, skaistas ustobas. Jī palika par pils
saimmīkim.

Par kaidu laiku veras — pa jyuru car pili peld vairuoki kuģi.

Kēneņīte pīlyudz jvuras guojējus apcīmuot jūs solu. Jyurnīki iz-

kuop nu kugem un navar atsabreinuotīs par tik skaistu solu. Se-

višķi jūs puorsteidz solās valdnīcas dāls, kuram uz golvas beja

vīns mots zalta, ūtrs sudobra un pats arī izzaskatījuos lūti skaists.

Ilgi cīmuojuos kuginīki pi tik laipnim solās valdmkinr un kad bei-

guos atsagrīž uz muojom, tad ķēniņš atsauc jūs uz sevim un līk

vaicuot, kuodēl jī tik ilgi naatsagrīzušīs muojuos. Jyurinīki izstuo-

sta, ka aizzaturējušīs uz vīnas solās, kur bejis tik jauki, ka jī

navarējuši atsabreinuotīs, Valdnīcas dāls tur asūt, ka navarūt

atsavērtīs, jam uz golvas asūt vīns mots zalta, ūtrs sudobra. Ķē-

niņš ari breinuojos par taidom lītom un grib braukt uz šū solu

pasavārtūs. Bet rogona, kuras meitu tagad ķēniņš beja appre-

cējis, nagrib, lai jis brauktu, tuodēj jei izstuosta ķēniņam, ka ir

vēl daudz skaistuokas molas. Asūt pat taida kēnests, kur au-

gūt divi sudobra ūzuli ar zalta zeilem, un nu tīm ūzulim nu vīna

uz ūtru skraidūt divi skaistas vuoverītes uu školdūt šūs zalta

rīkstus. Beiguos ķēniņš atsasokuos braukt.

Nūsaklausīja šū sarunu ķēniņa dāls, atlaidīs par putnu, iz-

skrīn pa lūgu nu pils un atskrīn uz sovu solu. Jis vvsu dzierdātū

izstuosta sovai muotei un izlvudz atļaut jam nūskrīt uz tū skai-

stū kēnesti un atvest sudobra ūzulus ar zalta zeilem un vuove-

rītes.

Muote svētej jū un jis uotri atsagrīž ar ūzulīm un īstuoda

jūs pretim sovai pilei.
Par kaidu laiku otkon mvnātuo ķēniņa tierguotuoji, puor-

davuši sovas preces, atsagrīžas uz sovu kēņesti. Braucāt car tū

solu, kur dzeivuoja jūs eistuo kēneņite, jī teik īlyugti pasacīmuo-
tīs. Jī navar atsabreinuotīs par solās skaistumu, jo tagad vīņi

īrauga ūzulus sudobra ar zalta zeilem. Labi izzaeīmuojuši, jī pa-

sateicja valdnīcai un devjās pi sova ķēniņa.
Valdnīcas dāls izlyudz nu muotes svētības uz ceļu. Puorsa-
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vērtīs par mvusu un īleidis kugja škierba, jis kupa ar tierguotuo-

jim pīteik pi sova tāva, ķēniņa.

Ķēniņš pasauc, pi sevim tierguotuojus un līk stuostīt, kuo-

dēļ jī tik ilgi naatsagrīzuši uz muojom. Tierguotuoji izstuosta,

ka otkon bejuši uz tuos pat skaistuos solās un redzējuši divi su-

dobra ūzullus ar zalta zeilem, kur skraidāt divi skaistas vuoverī-

tes un školdūt zeilītes. Ķēniņš navar atsabreinuotīs un grib pats

apmeklēt šū solu. Bet rogona vvsaiž pyuļās napalaist ķēniņa
braukt uz šū solu, jei izstuosta ķēniņam, ka asūt uz pasauļa vēl

na taidi breinumi. Vīnā molā asūte taida pilsāta, kurā uz pologa
kotru dīnū tierguojās vasals tiergs ar vysaidu montu. Beiguos

jai nūsadūt nūruinuot ķēniņu nabraukt.

Nūsaklausējis vysas runas, ķēniņa dāls atstuoj tāva pili un

par myusu aizskrīn atpakaļ pi sovas muotes. Atskrējis uz sovu

solu, jis izlyudz muotes svētības un dūdas uz tū kēnesti; kur vīnā

pilsātā uz pologa leiguojas vasals tiergs. Sadabuojis šū pologu,

jis uotri atsagrīžas atpakaļ. Kad pologs tyka izplāsts, uz juo tyu-
-llt atsaroda vasals tiergs ar vysaidu montu.

Par kaidu laiku otkon tierguotuoji, puordavuši sovas preces,

atsagrīzja pi ķēniņa. Braukdami car šū solu, jī teik īlyugti tur

pasacīmuot. Tierguotuoji navar atsabreinuotīs par solās skaistu-

mu. Tagad jī tur uz pologa redz tū tiergu, par kuru jī beja dzier-

dējuši nu rogonas.

Jī sakuopj kugjūs un dūdas pi sova ķēniņa. Izlyudzis muotes

svētības, ķēniņa dāls puorsavērš par myusu un īleidis kugja
škierbā, kūpā ar tierguotuojini nūbrauc pi sova tāva, ķēniņa.

Ķēniņš, ataicinuojis tierguotuojus pi sevis, līk stuostīt, kuodēl

jī tai ilgi naatsagrīzjās uz muojom. Tierguotuoji stuosta par tū

skaistū solu, kur redzējuši uz pologa vasaļu tiergu leiguojūtis.
Ķēniņš breinuojas par taidom lītom, tyulīt līk sagotovuot kugjus,

lai pats varātu aizbraukt uz šū breinīgū solu un ar sovom acim

vvsu stuostītū puorbaudīt. Bet rogona vysaiž mēginoj puorlīcy-
nuot ķēniņu nabraukt, teikdama: tī breinumi naasūt breinumi.

Breinumi gon asūt uz bolta pasauļa, bet pavysam cytā molā,
kur stuovūt divi sudobra kolni, kur zalta koza lokstūte nu vīna

kolna viersūtnes uz ūtrū. Beiguos rogona atrunoj ķēniņu nu

braukšonas.

Nūsaklausījis vysos runos, ķēniņa dālls, atstnojis tāva pili, par

myusu atskrīn_ pi sovas muotes. Izlyudzis muotes svētības, jis
dūdas uz tū kēnesti, kur stuovēja divi zalta kolni un kur lakstīja
zalta koza. Sadabuojis kolnus un kožu sovā varā, jis atvad uz

sovu solu.

Par kaidu laiku keniņa tierguotuoji, puordavuši sovas preces,
brauc car šū solu. Solās valdnīca īlyudz tierguotuojus pasacī-
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muot. Izkuopuši nu kuģim, tierguotuoji navar atsabreinuotīs par

tik skaistim sudobra kolnim un zalta kožu.

Beiguos izzacīmuojuši, jī pateikušīs īkuop kugjūs un dūdas

pi sova ķēniņa. Ķēniņa dāls izlvudz muotes svētības, puorsa-

vērš par myusu un, īleidis kugja škierbā, kāpā ar tierguotuojim
aizbrauc pi sova tāva, ķēniņa. Nasagaidīdams ilgi sovu tierguo-

tuoju, ķēniņš tyulīt līk aicynuot jūs pi sevis un stuostīt, kuodēļ
tik ilgi jī naatsagrīzušīs muojuos. Tierguotuoji izstuosta, ka ot-

kon bejuši ībraukuši pi* valdnīcas breiniškā solā, kur redzējuši
sudobra koīnus un zalta kozu.

Nu ķēniņš vairs nasaklausa un līk sagotovuot kugjus un dū-

das ceļā. Ķēniņa dāls par mvusu īlein kugja škierbā un reizē ar

sovu tāvu ķēniņu atsagrīž uz sovu solu. Kad ķēniņš izkuopis nu

kugja izīt uz solās, jis vysu stuostītū īrauga ar šovam acim. Jū

sateik solās valdnīca un jis pazeist jū par sovu aizguojušū sīvu.

Kēniņīte izstuosta šovam veiram vysu, kai beja, un tad jī vvsi

kūpā ar vysu mantu atsagrīžas uz sovu valsti.

Atsagrīzīs sovā valstī, ķēniņš līk pīsīt rogonu un juos meitu

pi zyrgu astēm un saraustīt smolkūs gobolūs.

Ķēniņš vēļ clšuok mīluoja un žāluoja sovu sīvu un vīnīgū

dālu.. ar zalta un sudobra motim.

26. A. 707. 675. V. Barkovskis Latgalē.

Sen-senos laikos dzīvoja viens ķēniņa dēls. Reiz viņš brauca

un satika ceļā trīs meitas, kas plēsa linus. Ķēniņa dēls piebraucis

klāt, jautā: „Kura no jums var padarīt lielāko darbu?"

Viena atbild: „Es no viena liniņa varu izaust audekla ga-
balu."

-Otra atbild: „Es varu no vienas rudzu vārpas izcept maizes

kukuli."

Trešā atbild: „Es.varu dzemdēt mēnesi, sauli un ausekli."

Ķēniņa dēlam patika trešā meita, viņš to aizveda uz savu

pili un apprecēja. Bet viņam jau agrāk bijusi sieva ragana. Pēc

kāda laika ķēniņa' dēlam bija jāiet karā un jāatstāj sava jaunā
sieva mājā. Pēc ķēniņa dēla aizbraukšanas, viņa sievai piedzima
dēls Auseklis, bet raganai tas loti nepatika. Vienu reizi ragana
aizsūta jauno ķēniņa dēla sievu uz pirti, bet pati ragana paliek

mājā paauklēt bērnu. Kamēr jaunā ķēniņa sieva pirtī, tikmēr ra-

gana paņēmusi bērnu, uzlikusi uz rokas, aizskrien pār deviņām

jūrām, par diviņiem kalniem un Ausekļa vietā ieliek kāķi.
Kad nu atnāk ķēniņa dēla sieva no pirts, ragana viņai pār-

met, ka esot apsolījusi dzemdēt ausekli, bet radies kaķis. Bet tas

veļ nepietika un ragana rakstīja ķēniņam grāmatu, ka viņa sieva



271

dzemdējusi kaķi. Ķēniņš atbild: „Lai ar viņš būtu kaķis, bet to-

mēr pieder man."

Par kādu laiku ķēniņa dēla sievai piedzimst otrs dēls Mē-

ness, bet tas raganai atkal nepatika. Ragana sūta ķēniņa dēla

sievu pirtī, bet pati paliek paauklēt bērnu. Kamēr viņa pirtī, ra-

gana paņem bērnu, uzliek uz rokas un aiziet par deviņām jūrām
un deviņiem kalniem un Mēneša vietā ieliek sunīti. Kad atgriežas
no pirts ķēniņa dēla sieva, ragana, viņai pārmeta, ka tā Mēneša

vietā dzemdējusi sunīti, un aizraksta par to arī ķēniņa dēlam.

Tas atraksta raganai: „Kad arī sunītis, tomēr mans bērns."

Pēc neilga laika atkal ķēniņa dēla sievai piedzima Saule, bet

raganai tas vēl vairāk nepatika. Vienā sestdienā ragana atkal

sūta ķēniņieni uz pirti, bet pati palika mājā pie bērna. Kamēr ķē-

niņa dēla sieva bija pirtī, ragana, paņēmusi Sauli uz rokas, aiziet

par deviņām jūrām un deviņiem kalniem un Saules vietā ieliek

citu dēlu. Kad atnāca ķēniņa dēla sieva no pirts, ragana viņai

pārmeta, ka tā apņēmusies dzemdēt sauli, bet radies gluži prasts

dēls. Ar to vien nepietika, ragana rakstīja arī grāmatu ķēniņa

dēlam, ka viņa sieva saules vietā dzemdējusi prastu dēlu. Tad

ķēniņa dēls viņai atbildēja: „Kad arī prasts dēls, tomēr mans."

Ragana aiz dusmām izdur ķēniņa dēla sievai acis, iztaisa

lielu mucu, ieliek viņā ķēniņieni, kaķi, suni uin vienkāršo dēlu un

palaiž jūrā. Viņi visi četri nu peldēja pa jūru. Ķēniņa dēla sieva

un muļķis dēls sāka lūgt Dievu un pēc kāda laika pārplīsa muca

un viņi bija tikuši uz vienas salas, kurā bija skaista pilsēta. Ķē-

niņa sieva vaicāja muļķim: „Kur tad mēs esam?"

Viņš atbildēja: „Uz salas pie skaistas pilsētas."

Tad visi četri aizgāja uz skaisto pilsētu, bet neatrada tur

neviena cilvēka. Visās mājās bija tomēr izlikti gardi ēdieni un

dzērieni.

Tanī laikā ragana sūta trīs dēlus bārenīšus zivis zvejot. Viņi
visi trīs brauca jūrā un zvejodami nobrauca netālu no tās salas,
kur dzīvoja ķēniņa dēla sieva. Braucējus ieraudzīja muļķis, aiz-

brauca pie tiem ar laivu un aicināja viņus pie sevis ciemā. Tur

viņus paēdināja un padzirdināja ar visādiem ēdieniem un dzē-

rieniem, tā ka viņi pat aizmirsa zivju zvejošanu.

Vakarā visi) trīs bāreņi brauca atkal uz savu māju un arī

muļķis sēdās laivā un brauca tiem līdz. Izkāpis no laivas, viņš

pārvērtās par mušu. Kad tie trīs zvejnieki iegāja istabā, ragana

skrēja viņiem pretī ar skruķi un kliedza: „Kur zivis?"

Zvejnieki atbildēja, ka viņi bijuši aizbraukuši uz loti skaistu

salu, kur dzīvojot ķēniņa dēla sieva, kas viņus ēdinājusi un dzir-

dinājusi, ka zvejošana vairs nebijusi prātā.

Ragana teica: „Es vēl to vien neesmu redzējusi. Ir tāds
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ozols, kur putniņi iet pa koku uz augšu Dievu lūgdami! un uz

leju ķēniņu slavēdami."

Muļķis, visu to noklausījies, sēstas laivā, brauc uz māju un

izstāsta visu ķēniņa dēla sievai. Viņa saka: „Lūgsim visi Dievu,

lai Dievs dod arī mums to jaukumu."

Viņi visi sāka lūgt Dievu un otrā dienā uz salas jau bija tas

ozols. Otrā dienā ragana atkal sūta bārenīšus zivis zvejot. Viņi

zvejodami aizbrauc atkal uz to salu, kur tos pamana muļķis, ved

pie sevis ciemā, ēdina un dzirdina.

Atkal muļķis brauc tiem līdz ar laivu un aizbraucis tur pa-

liek par mušu. Ragana tiem atkal skrēja pretī ar skruķi un pra-

sīja: „Kur zivis?"

Bārenīši atbildēja, ka šie bijuši uz tās pašas salas, kur redzē-

juši arī to ozolu, kur putniņi laidelējas uz augšu un zemi dziedā-

dami.

Ragana teica: „Es ne tik to esmu redzējusi. Aiz deviņām
zemēm ir viens vērsis ar vārošu katlu uz ragiem, Kas tanī katlā

iebāž pirkstu un apsmērē ar to aklas acis, tas tūliņ paliek

redzīgs."

Muļķis visu noklausās, atbrauc atpakaļ uz savu salu un iz-

stāsta visu ķēniņa dēla sievai. Viņa saka: „Lūgsimi Dievu, lai

Dievs dod, ka pie mums tas ibūtu."

Viņi saka lugt Dievu un, rīta izgājuši ara, ieraudzīja to

vērsi ar katlu savā mājā.

Keniņa dela sieva pamērcēja pirkstu tanī katla, apsmērēja
acis un palika redzīga.

Trešā dienā ragana sūta tāpat bārenīšus zivis zvejot. Zve-

jodami, viņi aizbrauca atkal pie tās salas, kur dzīvoja ķēniņa
dēla sieva.

Izciemojušies, viņi vakarā brauca atkal mājā, un muļķītis pa

vecam viņiem līdz. Izkāpis no savas laivas, viņš! pārvērtās par

mušu un ieskrēja līdz ar zvejniekiem raganas istabā. Ragana
skrien tiem ar skruķi pretī un kliedz: „Kur zivis?"

Bārenīši atbildēja, ka bijuši uz tas salas un redzējuši to ozolu

un vērsi ar katlu uz ragiem.
Tad ragana iesaucas: „Es ne tik to esmu redzējusi. Aiz devi-

ņām zemēm Mēness, Saule un Auseklis spēlējas."
Muļķis par mušu visu noklausījās, aizbrauca uz savu salu un

izstāstīja visu ķēniņa dēla sievai. Tā sacīja: „Lūgsim Dievu, lai

arī pie mums tas būtu."

Otrā dienā pie viņiem arī patiešām bija Saule, Mēness un

Auseklis, par ko ķēniņa dēla sieva palika loti priecīga.
Ceturtā dienā ragana dzen savus dēlus zivis zvejot un viņi

zvejodami aizbrauc līdz tai pašai salai. Padzīvojušies tur kādu

laiku, viņi brauca uz savu māju. Muļķis sēstas savā laivā un
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brauc viņiem līdz uz māju, kur satiek ari pašu ķēniņa dēlu.

Viņš nu izstāsta to visu ķēniņa dēlam, bet raganai ir loti bailes

un viņa to vien saka: „Meli, meli."

Bet ķēniņa dels viņai uzsauc: „Esi mierīga!"
Tad ķēniņa dels teica: „Ka butu tilts par jūru līdz tai salai,

tad varētu tur nobraukt."

Muļķis visu noklausījies, aizbrauca uz salu un izstāstīja to

visu ķēniņa dēla sievai. Tad viņa saka: Lūgsim Dievu, lai Dievs

dod līdz rītam tādu tiltu."

Vini sāka lūgt Dievu, lai līdz rītam būtu tāds tidts gatavs.
Rītā arī patiešām bija radies skaists tilts līdz ķēniņa pilij. Ķēniņa

dēls, ieraudzījis tiltu, pavēlēja aizjūgt deviņus ērzeļus un abi ar

raganu brauca uz to salu. Aizbraukuši uz salu, viņi ieraudzīja

pilsētu, ozolu un vērsi ar katlu uz ragiem. Tur viņus paēdināja

un padzirdīja ar tādiem ēdieniem un dzērieniem, kādu nebija pat

ķēniņa dēlam. Tad viņi sāka runāt par Mēnesi, Sauli un Ausekļi.

Bet ragana to vien saka, ka tas esot meli. Kad pieminēja Ause-

kli, tad izlaida no istabas Ausekli. Kad pieminēja Mēnesi, tad iz-

laida Mēnesi. Raganai tas nemaz nepatika. Kad vēl pieminēja

Sauli, tad arī izlaida Sauli. Ķēniņa dēls nu visu saprata un tas

viņam .ļoti patika, ka viņa sieva bija dzemdējusi Mēnesi, Sauli un

Ausekli. Viņš paņēma raganu un piesēja pie deviņu ērzeļu astēm,

kas to saplēsa un samīdīja. Bet ķēniņš ar savu sievu pārvaldīja

skaisto salu un savu valsti un dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Pasaka ir, drusku saīsinot, atstāstīta rakstu valodā. P. S.

27. A. 707. 675. Skolnieks G. Vaivods Eglūnā. N. Rancāna

krājums.

Sen-senējūs ļlaikūs dzeivuoja Ikēniņš, kurs beja sadūmojis

precētīs, bet pa pruotam navarēja dabyut sev sīvu. Atīt pi viņa

rogonas meita un sūluos, lai jū jimtu par sīvu, juo šei varūt ar

vīnu pīduorkņi apģērbt viņa vysu karaspāku.

Ķēniņš līk, lai pagaida kaidu laiku. Pēc nagara laika atīt

ūtras rogonas meita un sūluos ķēniņam byut par sīvu, juo šei

pabaruošūt ar vīnu kvīšu graudiņu vysus viņa karaveirus.

Ķēniņš taipat kai pyrmajai līk pagaidīt. Bet atīt pi juo vīna

saiminīka meita, kura stuosta ķēniņam, ka šei radeišūt divpads-
mit dālu. kurim bvušūt motu vītā zvaigznes, pīrē saule un pa-

kausī byušūt mēness. Ķēniņš ar mīru tvuliņ taisīt kuozas. Pēc

kuozom jaunais puorīts prīcīgi pavoda laiku. Pēc kaida laika kē-

niņenei dzymst bārns. Veirs skrīn maklātu vācu muoti. Prīškā

jam aizīt vāca rogona un grib byut par palīgu, ķēniņš ir ar mīru,

atvad rogonu uz pili un aizvad pi sovas sīvas. Jei tū puiku, kurs

pīdzymst, pajām un nūlīk juo vītā sunīti, tai ka poša nazyna. Uz
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reita vacuo muote atīt apsavērt dālu, bet atrūn tikai suni. Kungs

nu tuo palīk ļūti skumīgs; bet rogona stuosta, ka juo sīva apadusi

sovu bārnu.

Atīt laiks, kad dzvmst ūtrs dāls. Kuings uotri skrīn maklātu

sīviņu. Rogona, puorsamejuse, aizskrīn prīškā un sūluos byut par

palīgu. Kungs ar mīru. Rogona vēl puormej dālu par suni un

stuosta kungam, ka sīva apāduse dālu. Tai paīt vīnpadsmit reižu

un uz divpadsmituos kungs jū ar vysu bārnu īlaiž bučā un palaiž

jyurā.

Yudins jū aizskoīuoja un uz cyta krosta, kur ķēniņa kolpi_ tū

buču aiznas pi kēnina un tur taisa vajā. Nu tīnes izīt sīva ar dālu,

kuram pakausī mēness, motu vītā zvaigznes un pīrē saule. Pēc

nagara laika, kad dāls ir paaudzis leluoks, goduos braukt cauri

tuo dāla tāvam un jis īzaskota sovu dālu, pa pagohnu staigojūt.
Jis tyulen pīīt kluot un grib lyugt juos, lai brauktu prūjom, bet

tuos zemes kēninš tuo naatļuove. Tys ķēniņš, nikuo nateicis,

brauc prūjom.
Atbraucis uz sovu pili, salasa karaspāku un dūdās karā, lai

atjemtu ogruokū sīvu, bet nikuo naizdora. palīk tukšā. Kēniņi-

nes dāls prosuos nu sovas muotes, lai jū palaiž uz mežu pastai-

guot. Muote ir ari ar mīru.

Dāls, aizguojis uz mežu, atrūn tur uzstobiņu, kurā redzēja

vīnpadsmit sev leidzīgu bruoļu. Jīm ari motu vītā zvaigznes, pīrē
saule un pakausī mēness. Jī tvul'iņ soka uz jū, lai globojūtīs, juo

atīšūt jūs muote baruot un atrašūt tevi un tad apreišūt. Jis nū-

sagloboj zam cepļa.
Par nagaru laiku atskrīn rogona un prosa, vai naasūt bejs

kas svešs. Šitī atbild, ka tikai cauri guojis medinīks. Rogona
uotri jūs pabaroj un uotri dūdās pakaļ, lai medinīku apreitu. Pa

tū laiku dāls aizīt uz muojom un par tū pastuostēja ķēniņam. Tvs

sataisa karaspāku un dūdās karā, lai tī atjimtu tūs skaistās dā-

lus. Rogonas nu stypri gon karuoja, būdiņu pacaldamas gaisā,
bet bultu ķertas nūlaide zemē.

Tad pēc breiža izguoja uorā vysi dāli, lai apsavārtu, kas te

nūteik. Te karaveiri pakēre tūs un spālādami aizbrauce uz muo-

jom. Tī izzaruodēja par tuos kēneņīnes dālim. Tai jī vēļ tagad

dzeivoj, juo nav mvruši.

28. A. 707. 551. Erglos 1864. g. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 1039

(152, 16)

Vienam ķēniņam bija trīs derētas meitas. Viņas ikrīts gāja
uz rožu dārzu dziedāt. Tad vienu rītu arī pats ķēniņš gāja klau-

sīties, kā šīs tur dzied. Un nu dziedāja, dziedāja — nodziedāja

un sāka runāt. Jaunākā sacīja: „Ja es apprecētu ķēniņa pagraba
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uzraugu, tad es dzemdētu tadu delu, kam zvaigznes uz krutim.

un es tad dabūtu dzert vislabākos dzērienus."

Otra teica: „Kad es apprecētu ķēniņa pavāru, tad man būtu

divi dēli ar sauli un zvaigznēm uz krūtim un es tad ēstu visla-

bākos ēdienus."

Vecākā sacīja: „Kad es pašu ķēniņu apprecētu, tad es dzem-

dētu trīs dēlus, tiem būtu; saule, mēness un zvaigznes uz krūtim,

un es tad ēstu vislabākos ēdienus, dzertu vislabākos dzērienus."

Tad ķēniņš pavēlēja pagraba uzraugam ar pavaru apprecēt
tās divas un pats apņēma visvecāko māsu.

Pēc tam ķēniņš aizgāja karā un par to starpu ķēniņienei pie-
dzima trīs dēli, tiem bija saule, mēness un zvaigznes uz krūtim.

Bet veca māte, kas tur bija, noņēma tos bērnus, ielika mazā ka-

stītē, ielaida ezerā, dalika trīs kucēni mātei klāt par bērniem un

rakstīja ķēniņam, ka ķēniņiene dzemdējusi trīs suņus. Ķēniņš at-

rakstīja atpakaļ, lai uztaisa ceļmalā mazu būdiņu un tur lai pie-

ķēdē kucēnus ar visu māti, un, kas vien iet garām, lai viņai

spļaun acīs, ari ēst viņai jāēd tas pats, ko kucēni ēd.

Un tanīs dienās viens kungs ar savu sievu, staigādami gar

ezera malu, izdzirdēja niedrēs raudam. Dabrauca ar laivu, at-

rada kastītē trīs bērnus. Viņi aiznesa maziņos uz māju un izau-

dzēja lielus.

Bet nu šie, izauguši, gribēja iet pa pasauli staigāt. Tēvs, mā-

te gan nelaida, nelaida, bet šie sacīja: „Ja nelaidīsit, mēs galu

sev padarīsim^!"

Tad tēvs nopirka trīs zirgi, uzsēdināja visus virsū un laida,

lai nu jājot. Jāja, jāja — nojāja pie ķēniņa pilsētas un tur bija
skaists dārzs. Nu vini klusām sacīja: „Kad mums būtu tas dārzs,

tad mēs viņu gan par paradīzes dārzu uztaisītum!"

Un viens šos vārdus bija noklausījies — pateicis ķēniņam.

Ķēniņš tūliņ aicināja puišus pie sevis un prasīja, vai šie paņēmās

dārzu tādu uztaisīt.

Jā, varot gan!

Tad viņi tur vidū izaudzināja tādu koku, kas pats no sevis

skanēja, un kokā ielaida mazu, mazu putniņu, kas vienādi, nemi-

tēdamies, skaisti, skaisti dziedāja. Bet nu vēl trūka ūdens, kas

vienādi rūktu, to vajadzēja vēl meklēt. Sarunāja — ies jaunākais

brālis ūdeni pameklēt. Labi, gāja. Bet aiziedams viņš sacīja:

„Ja es pa četrām nedēļām, varbūt, nepārnāktu, tad lai otrs brā-

lis jāj ūdenim pakaļ!"

Un ta viņš aizjāja. Jāja, jāja — dajaja pie viena vīra un pra-

sīja: „Vai nevari man ūdens dot?"

„Varetu gan, bet nedrīkstu, jo ūdens paņēmis, tu apskatīsies

atpakaļ un paliksi par akmina ar visu savu zirgu; man jau tāds
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liktenis bjia. Tu redzi, ka jau līdz ceļa galiem esmu par akmini,

vēl palikšu līdz vēderam."

Jaunais brālis atsacīja: „Ai, mīļais! es neapskatīšos atpakaļ,
dod tikai!"

Tad vīrs rādīja, lai ejot pa tiem vārtiem iekšā, tad pa to

kalnu pāri, tur esot tāds ūdens, kas vienādi rūc. Labi, izjāja pa

vārtiem, piesēja pie vārtiem zirgu, gāja pa kalnu pāri, iesmēla

ūdeni, atnāca atpakaļ un gribēja pašu reizi zirgam mugurā kāpt,
te neviļot apskatījās atpakaļ un palika ar visu zirgu par akmini;

bet tas vīrs līdz vēderam.

Kad nu četri nedēļas bija pagājušas un vēl viņa nebija mājā,
tad jāja otrs brālis pēc ūdens un dajāja pie tā paša vīra: lai dodot

to ūdeni, kas vienādi rūc. Vīrs sacīja: „Es nevaru dot! Es jau

tagad esmu līdz vēderam akminī. ledošu vēl, tu apskatīsies at-

pakaļ, tad paliks tavs zirgs, tu pats un es līdz padusēm par

akmini."

Otrs brālis atsacīja: „Ai, mīļais! es neapskatīšos atpakaļ, dod

tikai!"

Tad vīrs rādīja, lai ejot pa tiem vārtiem iekšā, tad pa to

kalnu pāri, tur ūdens esot! Bet atpakaļ nākdams, lai appilinot ar

ūdeni visus tos akmiņus, kas ceļa malā. Labi, izjāja pa vārtiem,

piesēja pie vārtu staba zirgu, gāja pa kalnu pāri, iesmēla ūdeni,
atnāca atpakaļ, bet neappilināja akmiņus ceļa malā. Patlaban

kāpa zirgam mugurā, te neviļot apskatījās atpakaļ un palika vis-

caur par akmini ar zirgu, ar visu; bet tas vīrs līdz padusēm.
Kad četri nedēļas bija pagalam, tad jāja trešais brālis pēc

ūdens. Dajāja pie tā paša vīra: lai dodot to un to ūdeni! Vīrs sa-

cīja: „Es nevaru un nevaru dot! Tu apskatīsies atpakaļ un paliksi

pats ar zirgu par akmini un es līdz kaklam iegrimšu akminī!"

Bet viņš lūdzas un lūdzas: „Ne, ne, es neskatīšos, ne!"

„Labi, tad ej pa to kalnu, pasmel ūdens un kad nāc atpakaļ,

appilini visus akmiņus ceļa malā ar iesmelto ūdeni un lūdzams,

neskaties atpakaļ!"
Un viņš pasmēla, appilināja visus akmiņus, nemaz neskatī-

jies atpakaļ, un dagāja pie tā vīra. Tiklīdz dagāja, tā viņa brāli,

bralu zirgi, tas vīrs un visi citi akmiņi ceļa malā pārvērtās par
cilvēkiem.

Nu visi trīs brāļi priekā jāja ar iesmelto ūdeni atpakaļ un

nolika to dārzā pie tā koka, kas skanēja, un kurā putniņš dziedāja.
Un nu ūdens rūca, putniņš dziedāja, koks rūca — paradīzes dārzs

gatavs.

Tā tas nu palika labu laiku. Te vienu rītu brāļi piecēlās —

dārzā viss kluss: ne ūdens rūc, ne putniņš dzied, ne koks skan.

legājuši un prasījuši, kāpēc viss klusu.

„Jā, kā nebūsim klusi? Dabūjām zināt, ka jūsu māte par suņu
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mati nosacīta. Eita, izpestiet savu mati, tad atkal skanēsim, dzie-

dāsim, rūksim."

Un vini aizjāja visi trīs. Jāja, jāja — dajāja pie ķēniņa na-

ma durvim, pie durvju sarga. Tā durvju sargs tūliņ: „Pēc kam

jūs trīs, garām jādami, suņu mātei neuzspļāvāt?"

„Ne, mes nespļausim vis."

Tad durvju sargs veda visus trīs pie ķēniņa un ķēniņš vai-

cāja: „Pēc kam jūs nespļāvāt viņai acīs?"

„Par ko viņai jaspļaun?"

„Nu, par to, ka viņa solījās trīs dēlus ar sauli, mēnesi, zvai-

gznēm uz krūtim dzemdēt un dzemdēja trīs suņus."
Tad deli sacīja: „Varbut, nezin, vai tas arī tiesa? Kad citi

to vien tā nav izdarījuši?"

„Ne, ne! —
ir gan tiesa!"

„Varbūt, ka tos dēlus vēl atrori?"

„Kur viņus atradīs?"

Tad dēli attaisīja svārkus un parādīja tēvam sauli, mēnesi,

zvaigznes uz krūtīm. Ķēniņš nobijās. Nu lika tūliņ māti (savu
sievu) izlaist no suņu būdas; bet vecu māti un tos suņus pavēlēja
nošaut.

29. A. 707. 551. St. Ulanovs'ka Viļānos. Zbior wia.d omo še i

do antropologii krajowej T. XVIII. Krakavā 1895, 335, 33.

Bjeja treis muosvs i juos vakarēja vysys treis: kura ādja,
kura šyva; a kjēniņam vvs dāls staiguoja klauseidamīs zam lāga,
kas kū runoj. Juos i runuoja tai — vacuoka soka tai: kab šei iz-

ītu pi kjēniņa klebapjokys [maiznieka], to šei paāstu lobys maizis.

Tjei vidiiška otkon soka: kab šei izītu pi kjēniņa kukara [pavāra],
to paāstu vysaidu jēdīņu. A jaunuoka atsoka: kab šei izītu pi

kjēniņa dāla. to šai byutu div mjeitys, trešs dāls.

Iz reita tys kjēniņa dals pajem i nusauc vysys treis iz sje-
vim i vaicoj: „A kū jius runuojāt vakarādamys?"

Juos kauņās jau runuot, bet nava kū darēt — pascjēj i, kū

juos bjeja runuojuši. Vot jis pajēmja i sažeņēja juos: tū vacuokū

pi ķlebopjokys, vidišķū pi kukara, jaunuokū pats pajēmja par

sīvu sjev. Dzjeivoj jis, dzjeivoj ar tū sīvu — par godu, voi par

divi Dīvs dūd jai mjeitu, a tjei vacuoka muosa soka iz jū: „Tu

namjeklej cytvs, mani jem par vācu muoti!"

Jei, na ļauna byudama, i pajēmja jū par vācu muoti. Ka

bārns pīdzvma, pajēmja tjei muosa bārnu, īlyka bučā i palaidja pa

jiurom. Jei iz tuos vītys dalyka kucalānu. A juo patja sātā na-

bjeja, vjeira jau, i nūsyuta jam gruomotu, ka tovai sīvai na bārns

pīdzvms ira, bet kucalāns. Atsvuta jis atpakaļ: „Kū Dīvs djevja,
lai tys ira, cikom es atbraukšu."
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A jam bjeja duorzjenīks, duorzjenīkam bjeja sīva, a bārnu

jīm nabjeja, jī divi vīn dzjeivuoja. Tys duorzjenīks radz, ka buča,

sagiva jū, izjēmja tū bjērniņu i audzjēja par mjei tu sjev.

Nu, i otkon par šalti, par godi div, par treis, Dīvs djevja

mjeitu kjēniņa sīvai; a jai otkon tjei poša vāca muotja, kur jai
jau bjeja, tjei muosa juos. Jei pajem tū mjeitiņu i palaiž bučā pa

jiurom, a jei dalīk jai kačalānu i nūsvuta taipat kjēniņarn gruo-

motu, ka tovai sīvai kačalāns pīdzyms, a na bārns. Jis atsoka tai,
atroksta atpakaļ: „Kū Dīvs djevja, lai iraida, cikom es atbraukšu.

A duorzjenīks otkon sajems tu barnu bučā i audzjejs sjev
par mjeitu.

Par godi kaidi divi, par treis, Dīvs dūd jai dālu, a tjei poša
juos vacuokuo muosa atīt otkon par vācu muoti, pajem tū bjēr-

niņu i palaiž pa jiurom, a jai dalīk sapvvušu vystu, pīroksta gruo-

motu i nūsyuta vjeiram, ka sapyvuša vvsta, a na bārns.

Vot tys kjēniņč aizzasirdjāja cīši, ka nava tūs bārnu, kai jei

pazajēmjās, ka byus. Atbraucja iz sātu i lyka pataisjēt ustobjeņu

pi baznīcvs vuortu, pajēmja, aiztaisēja jūtamā ustobjeņā par po-

kotu, a kas īt, lai spļaun iz juos ocu. A tū djēleņu puorjēmja jiu-

ros duorzjenīks i audzjējs sjev par dālu, jau jam div mjeitys i

dāls. Sajaug tī bārni jau pruovi i vyss kas iraida jīm, vysa mon-

ta gona, treju vīn lītu nava: putnvs runuotuojs, uobelnīcys ar

zalta uobeleišim i jiudiņa nava, tuo, kur[s] pataisa dzjeivu i my-
rušu cylvāku.

Vot sazalaidās vacuoka mjeita i brauks jei iz tū pusi, kur var

dabuot tuo putna i tuo kūka i tuo jiudiņa. Brauc jei iz tiņeni.
A ka jei nūbrauc, tai i palīk par akmini, i zyrgs, i poša, i nava

jei atpakaļ — gaida, gaida — nava.

Brauks jau bruoļs pakal. Kai nūbraucja, i tys propola, palyka

par akmini. Nu, brauks tagad jaunuokuo muosa. Jei ka da-

braucja tamā molā, pīsjēja zyrgu pi kūka, izvyika nu burnusa

[baltkr. burnos, mētelis] vatys, aizbuozja sev auss. Tūlaik jei
guoja i nazabjeida nikuo i nazavjēra atpakaļ i dabuoja vysa, kuo

jai vaidzjēja, i putna, i kūka i jiudiņa. Ismjāla jei tuo jiudiņa, —

a_tī bjeja lels kolns, i iz tuo kolna bjeja cīši daudz akmiņu, —

nūlauzja nu tuo kūka zareņu i ar tū jiudeņi i ar tū zareņu apguo-

ja ap kolnu, paslapynuoja treis reizis. Cjeļās vysi akmini kuojuos
— jī nabjeja akmiņi, !bjeja lauds puorluodāti. Cik tī kungu, baznīc-

kungu, saldātu! Vysi cjeļās kuojuos — pīzacāluši, vysi nūzasprau-
sluoja i soka: ak, kai šī ilgi gulējuši!

I vysi rozstaiguoja iz sovom pusjam, kurs nu kūris pusis
bjeja. Pīzacēļa juos bruols i vacuoka muosa i vysi jī nūbraucja
iz saru, iz sovu, i atvjedja kuo jīm vaidzjēja: i putņa, i kūka i

jiudiņa. I tavs ar muoti — tys duorzjēnīks jau ar sovu sīvu, kur
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jīm bjejuši par tavu ar muoti — cīši rodi, ka jī atbraucja atpa-

kaļ i tagad ira jau jīrn vysa kuo.

Vot jī dzeivoj i tys dāls īt iz mj-edjeibvs i satjeik ar kjēniņu
i jis jam cīši patjeik. Aizprosa jis jū gostūs iz sjevim, kjēniņč —

jis aizīt pi juo gostūs. Tūlaik jis otkon prosa kjēniņu iz sjevim

gostūs. Kjēniņč i nūbrauc iz jīm, aizsāst aiz golda naltje'ti āst.

jau jī tī ādja, daguoja pjēdjēja jēdīņa i rozgrīzja kjēniņč ogurči
[gurķi], iz treju daļu. Jem pyrmū kimūsu, a tys putnys soka, kļet-
kā [būrī] sādādams: „Tjei tova pyrma mjeita i ūtra mjeita, a

trešys dāls!"

Vaicoj kjēniņč: „Ku jis runoj, tys putniņč?"
A jis atsoka: „Es tū runoj, ka tjev nūsyutjēja gruomotu, ka

kucalāni, da kačalāni, da vystys sapyvušys; a tovi bārni muo-

vja pa jiurom bucuos. I tys vjecjeits ar vjaci puorjēmja jū i iz-

glcbuoja jū, a tu nazyni, ka tovi bārni!"
Jis īsuoka vaieuot, tys kjēniņč, nu duorzjenīks izstuostjēja

jam vysu. Vot jis duorzjenīkam tam puskjēnisti atdjevja par glo-

buojumu bārnu, sajēmja jūs aizbraucja iz sovu sīvu, pajēmja i

atvjedja jū nu tuos ustobjeņis iz sovu sātu. Ka jau atroda jis
bārn's i dazynuoja, ka vāca muotja tjei vysu padorēja, laida

bārn's pa jiurom bucuos, a jam syutjēja gruomotys, jis vācu muoti

izvjedja iz kolna ar vjeiru ir rozsaudjēja smolkom druponom.
A jī jau, saguojuši vīnu vītu, cīši, cīši labi dzjeivuoja, može i da

šū laiku dzjeivoj.

30. A. 707. 706. Pogu Jān;ia, Bechmanis, Brīvzemnieka kr.

LP, VII, 1037 (152, 13).

Reiz brauca jauns neprecējies ķēniņš pa savu valsti un ie-

raudzīja ceļa malā trīs māsas strādājam. Visas trīs bija tik dai-

ļas un skaistas, ka ķēniņam visas trīs patika. Ko nu darīt? Tad

ķēniņš vaicāja māsām: „Kura no jums trijām apsolās manai vals-

tij lielāko labumu darīt, to es tūliņ par sievu ņemšu."
Pirmā māsa sacīja: „Es tavu kara spēku ar vienu vilnas

lēkšķi apģērbšu."
Otra: „Es tavu kara speķu ar vienu drupačiņu maizes pa-

ēdināšu."

Treša: „Es tev delu dzemdinašu zelta matiem, sauli, mēnesi,

zvaigznes pie krūtim."

Ķēniņš apņēma trešo, jaunāko māsu par sievu. Bet pēc pus-

gada izcēlās lieli kari. Ķēniņš aizgāja uz trim gadiem karā, pa-
mezdams sievu ar savu pamāti mājā. Šī ķēniņa pamāte nemaz

nevarēja jauno ķēniņieni ieredzēt. Un kad nu viņai apsolītais
dēls piedzima, pamāte aizsūtīja ķēniņam ziņu, ka ķēniņienei tāds

radījums piedzimis, kas neesot ne suns, ne cilvēks. Ķēniņš ļoti
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saskaitās un pārlaida zinu, lai jaunpiedzimušo nezvēru tūliņ no-

galina. Tad pamāte iesvieda bērnu upē. Bet upe šūpoja ķēniņa

dēlu: „Aijā, aijā! ķēniņa dēliņš, par trīs gadi pārnāks tavs tevs!"

Nu pamāte iemeta to pie nikniem zirgiem, lai _samītu._ Bet

zirgi uzņēma viņu mugurā, šūpodami: „Aijā, aijā! ķēniņa dēliņš,

par trīs gadi pārnāks tavs tēvs!"

Tad iemeta pie nikniem vēršiem, lai nobadītu. Bet vērši uz-

ņēma bērniņu uz garajiem ragiem un šūpoja: „Aijā, aijā! ķēniņa

dēliņš, par trīs gadi pārnāks tavs tēvs!"

Beidzot pamāte aiznesa puisēnu mežā un nosvieda, lai nikni

zvēri saplosītu, aprītu. Bet viens smuidrs bērzs _noliecās,_ ap-

kampa bērniņu ar smalkiem, lapotiem zariem, izcēlās gaisā un

šūpoja dziedādams: „Aijā, aijā! ķēniņa dēliņš, par trīs gadi pār-

nāks tavs tēvs."

Te kāds noplīsis nabadziņš ar sirmu garu bārdu izdzirdēja

bērza dziesmu, noņēma ķēniņa skaisto dēlu no bērza zariem, ie-

tina savās vecās kankarās un nēsāja visur līdz, kopdams, au-

dzinādams.

Bet pamātei ar to vien vēl nebija diezgan, ka bērnu maitā-

jusi, arī ķēniņienei nebija dzīvai palikt. Tai lika abas rokas no-

cirst, mēli izgriezt, lai nespētu nekad vairs stāstīt, kas bērnam

nodarīts, un beidzot, tādu pusdzīvu vēl iedzina mežā. Tur tad

nabadzīte maldījās ilgu laiku, kamēr uzgāja itin piepēši jauku

dārzu ar greznu, greznu pili, kur vecais, sirmais Meža tēvs mā-

joja. Dārzā bija dažādi augli un ogas visādas. Ķēniņiene noliecās

pie ceriem un plūca ogas ar muti, jo roku nebija, ar ko šķīsi.
Te sirmais Meža tēvs, pa dārzu staigādams, ieraudzīja ķēni-

ņieni, piegāja viņai klāt un ieveda savā pilī, kur slimniecei pie-

audzināja citas rokas, ieaudzināja citu mēli un izdziedināja gluži.
Pēc trim gadiem ķēniņš pārnāca no kara un, dabūjis no su-

laiņiem zināt, ka ķēniņiene mežā, tūliņ steidzās meklēt un klau-

šināt.

Klaušināja ilgi jo ilgi, septiņi gadi saklaušināja, te vienu va-

karu apmetās kādā krogā par nakti un tur ienāca arī vecs nabags
ar puiku. Ķēniņam iekrita prātā ar skaisto puiku pajokoties gara

laika pēc. Viņš to piesauca klāt un sacīja: „Klausies, dēls, kad

tu man pasaki, cik pūru riekstu te šinī lādē, tad es tev viņu ar

visiem riekstiem atdodu."

Puika paskatījās droši ķēniņam acīs un tad iesāka: „Redzi,

ķēniņ'! Vienreiz viens ķēniņš apprecēja košu meitu; tā apsolīja

viņam dēlu dzemdināt ar zelta matiem, sauli, mēnesi un zvaigz-

nēm pie krūtim
— tas ir divi riekstiņi lādītē! Ķēniņš aizgāja karā

un par to laiku ķēniņienei piedzima patiesi tāds dēls — tas atkal

divi riekstiņi lādītē! Bet pamāte iesvieda dēlu upē, pie zirgiem,
pie vēršiem, beidzot atdeva bērzam mežā, bet tie visi šūpoja bēr-



281

nu: „Aijā, aijā, ķēniņa dēliņš, par trīs gadi pārnāks tavs tēvs!"

tas atkal divi riekstiņi lādītē! Tad pamāte nocirta ķēniņienei ro-

kas, izgrieza mēli, aizdzina mežā — tas atkal divi riekstiņi lā-

dītē! Bet Meža tēvs pieņēma ķēniņienes dēlu, pieņēma arī ķēni-

ņieni pašu, pieaudzināja tai rokas, mēli
— tas atkal divi riekstiņi

lādītē! Un tagad Meža tēvs, par nabagu izģērbdamies, mani te

atveda un liek tev, ķēniņ, sacīt, ka tava ķēniņiene tevi gaida
Meža tēva pilī; bet nu ir visa riekstu lādīte mana!"

To sacīdams, puika nosvieda savu kankaru apģērbu kaktā,

ar kuru krūtis un galvu bij aptinis, un tūliņ visa istaba atspīdēja,

jo saule, mēnesis, zvaigznes vizuļoja pie krūtim un zelta mati

mirdzēja galvā. Tad ķēniņš apkampa savu dēlu un aizgāja Meža

tēvam līdz uz pili pēc savas sievas. Pārvedis sievu un dēlu mājā,
tas nosodīja pamāti ar nāvi un nu dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Liekas, ka Meža-tevs te ir tīšām ielikts, lai gan citādi pa-

saka laikam nav grozīta. P. Š.

31. A. 510. 425. 707. J. Kungs 1880. g. Aizputē. Brīvzemnieka

krājums. LP, VI, 1028 (152, 9).

Reiz pavecam ķēniņam nomira ķēniņiene un viņš bija nodo-

mājis savu pašu meitu precēt, tādēļ ka tai bija zelta mati un pati
bija tik skaista kā pati saule. Bet meita bija loti dievbijīga, tā

atteica tēvam: „Es lasīšu bībelē, redzēs, ko tur saka par tādu ne-

dzirdētu iedomu."

Meita lasīja vienu dienu, otru — te iemāca tēvs. Nu, vai esot

ko atradusi 'bībelē?

„Atradu gan. Tur rakstīts, ka tādu grēku varot tikai ar tādu

kleiti apsegt, kas austa no visādu putnu spalvām, no visādu zvē-

ru spalvām un visādu zivju zvīņām."

Meita cerēja, ka tēvs tādu kleiti nevarēs sadabūt; bet viņš
tev gādāja un gādāja. Noauda kleiti un atkal pie meitas iekšā: te

nu esot, ko nu bībele sacīšot?

Meita atteica: „Viņa saka, ka tāda kleite vēl par maz esot;

es lasīju tālāk un tur stāv, ka vēl vajagot tādu kleiti, kas visādiem

akmeņiem izrakstīta, gan ar tādiem, kas pa zemes virsu sameklē-

jami, gan pa jūras dziļumiem."
Meita cerēja: tādu kleiti tēvs tiešām neapgādāšot. Bet viņš

tev meklēja un meklēja un sameklēja taču un atkal pie meitas

iekšā: te nu esot dārgā kleite, ko nu bībele sacīšot?

Meita atteica: „Bībelē lasīju tālāk un atradu, ka arī tāda kleita

par maz." Vajagot tādu kleiti: pus no zelta, pus no sudraba. At-

kal meita cerēja: tādu tēvs nenoaudīšot. Bet kas to deva? No-

auda un noauda, pus no zelta, pus no sudraba, un pie meitas

iekšā: ko nu bībele sacīšot?
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Tagad meita sasēja visas kleitas sainī, neatteica tēvam

nekā un pa nakts melnumu aizbēga uz svešu zemi pie citiem lau-
dim. Bēga, bēga — aizbēga pie sveša ķēniņa un lūdza darbu.

Ķēniņam zeltmate patika, tas salīga savai ķēniņienei par istabas

meitu. Tā nu viņa savu laiku dzīvoja par istabas meitu un ķēni-
ņiene ar ķēniņu beidzot tā iemīlēja, ka pieņēma bērnu kārtā, tā-

pēc ka pašiem bērnu nebija.
Bet vienu vakaru atjāja varenā zirgā lepns ķēniņa dēls, zelta

matiem, zelta drēbēm, pie ķēniņa skaistās audžu meitas uz pre-

cībām. Ķēniņa sulaiņi, tik lepnu ieraudzīdami, izskrēja līdz vār-

tiem pretim un pats ķēniņš ar ķēniņieni nezināja, kā ciemiņu go-

dināt. Nu, un tā nu viņš tur atjāja, tūlīt bildināja audžu meitu un—

tas tā bija uz ātru roku — arī salaulāja abus.

Bet kad bija salaulāti, tad — ko nebija ne ticējusi, ne do-

mājusi — staltais ķēniņa dēls naktī, gultā, bija pārvērties par ve-

pri, ar sariem, ar vepra ausim, kā jau visiem vepriem, un vēl

rukstēja tik rupji, ka viņai bail vien metās. Bet tikko pēc pus-

nakts gailis pirmo reizi iedziedājās, vepris atkal pārvērtās par

ķēniņa dēlu ar zelta matiem un gulēja tik maigi, it kā nekas ne-

būtu noticis. Tomēr jaunai sievai sirds vairs nebija ne vietā.

Rītā, līdz ko cēlusies, viņa iegāja dārzā, nometās raudādama

apakš savas ābelītes ceļos un lūdzās, lai jel ābelīte pasakot, ko

ar tādu likteni lai darot. Un tai pašā brīdī, ka to bij izteikusi,

viņa pacēla acis uz augšu un ieraudzīja vecu vīru turpat stāvam.

Tas esot pats Dievs bijis.
Vecais vaicāja: „Kas tad tev, meitiņ, tā sirdi sagrauzis?"

„Jā, stalts ķēniņa dēls mani precēja, vepris apņēma. Kā lai

no viņa atkratos?"

„Kā lai atkraties? Kas ar Dieva vārdu ir sasiets, kā lai tas

vairs atraisās tik viegli? Bet es tev teikšu, kad rītu tavs vīrs tev;

uz savām mājām vedīs, tad tavs audžu tēvs dos pūrā zirgu līdz,

un tam pašam tevi sēdinās mugurā. Bet tavs vīrs par varu gri-
bēs zirgus mīt: viņš vēlēsies tavā zirgā jāt un tu lai jāj viņā.

Labi, mij arī, tikai sava pūra zirga apaušus vien nemij, tos uz-

liec viņa zirgam galvā un jāj bez bēdām. Viņa zirgs gan ir tāds

pats velns kā viņš pats, bet tavi apauši to zvēru savaldīs. Tad nu

gabalu jājuši, pie krusta ceļa, tavi vedēji, ķēniņš, ķēniņiene un

citi, atšķirsies un no tās vietas jāsit divi vien. Nu viņš gribēs tev

aizjāt garām, bet tavs velna zirgs ies kā zibins, viņš netiks ga-

rām un, ja zirgs tiešām neskrietu tik ātri, tad tik paskubini: „Ko-

šiņ. diktāki!" un tūlīt gabalā viņš paliks pakaļā un pukosies kā

traks. Beidzot viņš palaidīs zirgu pavisam vaļā un pats skries

tev pakal, bet par to laiku tu būsi sasniegusi lielu krustu, tur no-

lec zemē, norauj zirgam apaušus, apkampies gar to krustu, lūdz

Dievu un nebaidies ne no kād'em biedēkļiem, būs labi."
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Un kā vecais virs izteica, tā arī notika. Skrēja, skrēja velna

zirgs kā zibins, aizskrēja pie krusta, tur norāva apaušus un nu

tikai lūdza Dievu, gar krustu apkampušies. Lūdza, lūdza — te

jau izskrēja zaķis caur kājām — viņa neko. Te gadījās visādas

čūskas — viņa neko. Te salasījās neganti zvēri, kas taisījās vai

aprit — viņa neko. Te sāka briesmīgi pērkonis rūkt, zemi ap

krustu saspārdīdams, ka dārdēja vien — viņa neko. Beidzot pēr-

konis apstājās, čūskas, zvēri pazuda un spoža, silta saulīte atspī-

dēja jauki, jo tai pērkoņa negaisā viņas v.rs bija aizskrējis kru-

stam garām un nu vairs nebija ko bīties.

Nu, un tā vina nu paņēma savu saiņi, kur tās dārgās, tēva

austās kleites bija iekšā, un gaidīja, vai audžu tēvs, varbūt ne-

jās pakaļ, viņu meklēdams, vai kā. Bet viss gaidījums bija velti—

ne cilvēku ēnas nemanīja šai vientuļā vietā. Neko darīt — saņē-

mās un gāja kājām viena pati uz audžu tēva pili atpakaļ. Gāja,

gāja — ceļš apjuka, samaldījās seši mēneši un beidzot aizmaldī-

jās uz svešu ķēniņa pili, kur salīga par nama meitas palīgu. Bet

par nama meitu būdama, viņa zelta matus arvienu turēja apsie-

tus, ka nepamana ķēniņa vienīgais dēls lielo skaistumu.

Un tas varēja būt kādas nedēļas divi, trīs vēlāk, te vecais

ķēniņš iesauks savu dēlu un sacīs tā: „Es esmu labi vecs, še tev

mana valdība un precies! Bet sarīkosim dzīrās, saaicināsim visus

augstmaņus ar meitām un tad izmeklējies brūti no tā pulka!"

Labi, sarīkoja dzīrās, sabrauca šādas meitas, sabrauca tādas,
viena par otru skaistāka; bet kad sagājušas dziru istabā,

tad itin paklusi nama meitas palīdzētāja aprāva to kleiti, ko tēvs

bija audis no visādām putnu un zvēru spalvām, un arī iegāja dzī-

rot. legāja — tūlīt istaba atžilbēja gan no kleites, gan no pašas
zelta matiem, gan no vaiga skaistuma, un ķēniņa dēls citām vairs

ne virsū nepaskatījās — ar šo vien. Lai tikai sakot, no kurienes

esot, viņš viņu precēšot. Bet šī ne un ne. Un tas varēja būt tā

ap pusnakti — šī kā piepēši ienākusi, tāpat arī piepeši pazuda.
Nu ķēniņa dēlam palika žēl, ka aizlaidis tik ātri, un nosprie-

da rītdienu lai vēl dzīrot. Labi, sanāca rītdienu atkal tās pašas un

šī nu apģērba to kleiti, ko tēvs ar visādiem zemes un jūras ak-

meņiem bija izrotājis. lenāca dzīru istabā, ķēniņa dēls kā uz-

burts, šai vien apkārt, vēl savu zelta gredzenu dāvināja un lai

tikai sakot, no kurienes tāda esot. Bet šī ne un ne.

Vēl trešā vakarā bija dzīrās un nu šī apģērba to kleiti, kas

pus zeltā, pus sudrabā. Šo vakaru ķēniņa dēls nemaz negribēja
vairs atkāpties no zeltmates, bet — sazini Dievs — viņa tev tā

izšmaucās kā glodene un pazuda atkal.

Bet nu ķēniņa dēls bija palicis dikti bēdīgs, ka skaistā meita

aizmukusi. Otrā rītā ne ēda, ne dzēra vairs. Tad zeltmate negri-
bēja viņu ķircināt ilgāki, ielika dāvināto ķēniņa dēla gredzenu
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traukā un iedeva otrai meitai, lai nesot slimajam šo dzērienu no-

dzerties, palikšot vesels. lenesa, dzēra — uz reizi ieraudzīja savu

gredzenu: kas to dzērienu lējis, kas viņu devis?

Tā un tā nama meita — nesēja atbildēja. lesauc nu nama

meitu istabā, nu izrādās, ka šai tie zelta mati. Tūdaļ ķēniņa dēls

bija vesels uz rāviena un nu bija kāzas tai pašā nedēlā ķēniņa dē-

lam ar skaisto zeltmati.

Bet tas nu gadījās., ka otrā gadā ķēniņa dēlam bija jāaiziet

karā un viņa sievai tai laikā piedzima divi dēli, skaisti, skaisti

puisēni ar zelta m i\cm. Par tād;
em priekiem jaunā ķēniņiene īū-

līt norakstīja grāmatu un iedeva vienam kara vīram, lai aiznes

uz kara lauku ķēniņam. Kara vīrs gāja — bija jāiet pār vienu

upīti un tur upes malā viņam uzmācās tik nevaldāms miegs, ka

aizmiga, uz vietas stāvēdams. Un kamēr šis gulēja, grāmata bija
izvilkta no kabatas un pārrakstīta tā: „Daram tev zināmu, ka

tava sieva palikusi par kuņu un dzemdējusi divi kucēnus; tos ie-

likām ar visu māti kūtī pie citām kuņām."

Ķēniņš izlasīja grāmatu bēdādamies, pārdomāja labi un raks-

tīja atpakaļ, lai kopjot kucēnus ar māti rūpīgi, kamēr viņš pār-
radīšoties!

Bet kad nu kara vīrs ar šo grāmatu atkal līdz šai miegu upī-
tei bija atnācis, tad tāds pats nevaldāms miegs viņam uzmācās

otrreiz. Viņš atkal aizmiga. Un kamēr gulēja, grāmata bija pār-

rakstīta šitādi: „Ķēniņš dusmodamies pavēl, ka viņa sieva, tāda

kuņa, ar viņas bērniem nokaujama un tās mēles iznesamas ceļā

pretim parādīt, kad kara spēks nāks mājā."

Pārnesa grāmatu, mājinieki izbrīnījās, kāpēc ķēniņš tik ne-

žēlīgs. Bet līdzēt neko nevarēja, ķēniņa pavēle visnotaļ izpil-
dāma.

Un tad nu bende aizveda daiļo ķēniņieni ar zeltmatu bēr-

niem lielā klajumā, kur domāja bendēt. Aizgāja tur, ķēniņiene tā

raud, tā raud un bendēm sirds ieņem tādu žēlumu, ka nevar vairs

ne pirksta pielikt nevainīgiem. Te tai pašā brīdī — kur gadījusies,
kur ne — attek raiba kuņa ar divi kucentiņiem un tiņas un vijas

gar bendes tuteni. Grib par varu, lai kauj. Tad bende sacīja:
„Man liekas, liktenis pats nolēmis šai kuņai te atnākt un jūsu vietā

kaut. Es arī to darīšu. Nokaušu kuņu, nokaušu kucentiņus un

viņu mēles nesīšu ķēniņam pretim, kad nāks ar kara spēku mājā.

Bet jūs trīs ejiet no šejienes tālāk, mājā nenāciet vis."

Labi, nokāva kuņu ar kucēniem un izņēma mēles ; bet ķēni-

ņiene ar zeltmatu puisēniem aizgāja prom. Un iedama viņa uz-

gāja augstu, stāvu kalniņu ar kupju liepu augšgalā. Uzmocījās
augšā stāvajā kalnā un ieraudzīja: tā liepa bija taisni tikpat skai-

sta, ka viņa pils dārza ābelīte, kur todien ceļos bija metusies. Nu

apkampa liepu, pieslēja galvu un sēdēja, sēdēja ar puisēniem klē-
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pī, kamēr aizmiga un iesāka sapņot. Lai apskatoties tepat kalnā

šo lielo akmeni, tam iekšpusē esot prāva istaba, tur lai ejot iekšā

un dzīvojot bez bēdām; bet ja kas viņai pietrūkstot, tad lai tikai

tos vārdiņus iesākoties: „Ai Dieviņi, kaut man tas un tas būtu!"

Labi, atmodās, aizgāja pie lielā akmeņa, bet nevarēja nevie-

nas durvis atrast. Tā viņa tūlīt: „Ai Dieviņi, kaut durvis te ras-

tos!" Tūdaliņ akmeņī atvērās durvis un viņa ar puisēniem iegāja

istabā, atrazdama visādu pārtiku papilnam jau priekšā.
Pa tām starpām ķēniņš atkal bija pārnācis ar kara spēku un

kad bende iznesa mēles pretim, ķēniņš dusmodamies pārbrīnī-

jās; kāpēc tikai kuņa ar kucēniem kauta? Bende rādīja grāmatu.

Ķēniņš izlasīja grāmatu un nu vēl vairāk brīnījās: kas gan tādu

rakstījis? Beidzot bende izteica taisnību, ka ķēniņiene saudzēta,
ka kuņa ar kucēniem tai vietā kauta un, ka ķēniņiene ar zeltmatu

bērniem aizgājuši svešumā. Tad ķēniņš aizgāja savu zeltmatu sie-

vu ar zeltmatu dēliem pa pasauli meklēt un pēc septiņi gadu

meklējuma atrada akmeņa istabā, liepas kalnā.

Nu pārveda atrastos mājā un svinēja pa visu valsti lielu,

augstu prieka dienu.

32. A. 707. 531. M. Skrupska Saukā.

Reiz dzīvoja bagāts kaupmanis un par viņa tīrumu gāja mu-

klains ezers. Kad viņš gribēja tikt otrā pusē, tad viņam' vaidzēja
desmit verstes apkārt braukt. Viņš nu sadomāja taisīt par ezeru

platu tiltu, kas arī drīzā laikā tika uzbūvēts.

Tad viņš sūta savu puisi, lai palienot apakš tilta un noklau-

soties, ko ļaudis par viņu runāšot. Puisis aiziet, palien apakš tilta

un gaida. Sanāk ļaudis, visi vēlē kungam laimi, citi lūdza Dievu,
bet citi teic, ka viņš tikšot apveltīts ar mantinieku, kas būšot

loti laimīgs. Puisis pārnāk mājā un pastāsta savam kungam
visu dzirdēto.

Paiet labs laiciņš, kad kunga mājā ierodas mantinieks. Pa to

starpu, kamēr tas dzimst, puisis nozog kundzei dēlu, un aiznes to

savai sievai, un kundzei pieliek kaķi. Kungs dabon zināt, ka

sieva kaķi dzemdējusi, paliek dusmīgs un liek viņu mūrī iemū-

rēt, kaut gan sieva apliecina, ka viņa esot dzirdējusi bērna balsi.

Bet tas neko nelīdz, sieva tiek mūrī iemūrēta, un kungs pieteic

puisim, lai dod tai tik vienu reizi par dienu ēst. Puisis nodzīvojis
kādus pāri gadus, kad naudu bija sakrājis, tad atstājis un aiziet

pie savas sievas dzīvot.

Nu tiek pieņemts cits puisis un tāpat arī šim pieteic, lai vai-

rāk nedod ēst, kā vienu reizi, bet šim paliek kundzes žēl, un viņš

nes vairāk reizes ēst, kā kungs nezina.

Vienu reiz puisis redz sapni, kur viņam tiek teikts: „Tada
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un tādā mājā atrodas tava kunga zudušais dels. Tu aizej pie

ezera, tur būs viens krūms, nogriez no šā krūma trīs rīkstes, tad

aizej pie ta dēla zagļa, uzsit pa reizei zaglim un viņa sievai, un

viņi tūliņ paliks par suņiem. Tad tu varēsi atvest un paradīt sa-

vam kungam tos vainīgos."
Puisis izstāsta savam kungam, ko viņš esot sapnī redzējis,

un kungs sūta puisi, lai iet dēlu uzmeklēt. Puisis aiziet, nogriež
tās trīs rīkstes un nomāk, kur atrodas kunga dēls. Viņš ieiet iekšā,

sāk runāt, šim prasīt, kur viņš agrāki esot dzīvojis. Tas nu ņe-

mas stāstīt, ka viņš agrāki esot dienējis pie viena kaupmaņa.

Tur viņam gājis loti labi, bet kad sievai esot dēls piedzimis, tad

vajadzējis nākt mājā. Bet puisis viņam atbild: „Tu melo, tu no-

zagi manam kungam dēlu un tev to tūliņ pierādīšu." Viņš nu pa-

ņem rīkstes un uzsit katram, tūliņ viņi paliek par suņiem.

„Nu es esmu pieradījis."

Tūliņ puisis iejūdza zirgus, paņēma kunga dēlu un brauc uz

māju, bet abi suni skrej pakaļ. Puisis pārbrauc mājā, sauc kungu,

atdod viņam dēlu un prasa, vai viņš gribot redzēt, kas esot no-

zadzis viņa dēlu. Kungs: jā — gribot redzēt. Puisis ieved abus

suņus un sit trīs reizes, tie tūliņ paliek par cilvēkiem. Nu puisis

rāda, vai viņš tos pazīstot. Kungs acis vien ieplēš: „Jā, tas jau

mans bijušais puisis."

Kungs tūliņ izdzen abus blēžus no sava apvidus, liek at-

svabināt savu sievu, un ir abi priecīgi par atrasto dēlu un no-

pērk viņam mazu zirgu, ar ko rotāties.

Bet drīz vien nomirst dēlam māte, un tēvs apprecē jaunu sie-

vu. Pamātei nebija labs prāts uz audžu dēlu, un viņa tik vien do-

mā, kā viņu dabūt pie malas.

Ejot uz skolu un pārnākot no skolas, dēls vienmēr gājis stallī

apmīļot savu zirdziņu. Reiz viņš atkal pārnācis no skolas un

aizgājis savu zirdziņu pamīlot, te zirgs sācis uz viņu runāt un

teicis: „Šodien tev pamāte dos sazāļotu ēdienu, bet tā tu neēdi"

Dēls paklausa un aizmet ēdienu projām. Tā vairāk reizes

pamāte mēģinājusi viņu nogalināt, bet katru reizi zirdziņš pa-

teicis dēlam. Viņš arvien nometis ēdienu pie malas, kaut gan

pašam vajadzēja palikt neēdušam. Pamāte nevarējusi nobrīnī-

ties, kāpēc viņš neesot jau beidzies. Tur vajgot kam slēpties. Un

kāpēc viņš to zirgu tā mīļo? Viņa nu apņemas novaktēt. Viņa
atkal sazāļo ēdienu un gaida, kad pārnāks padēls. Kā šis pār-

nāk, tā pamāte pretim un teic, lai nākot tūliņ ēst. Viņš atbild,
ka viņam papriekš jāejot aplūkāt, ko darot viņa mīļais zirdziņš.
Pamāte iet pakal un grib dzirdēt un redzēt, ko viņš tur dara.

Viņa aizslēpjas un noklausās, ka zirgs viņam visu izstāsta, lai

viņš atkal neēdot. Nu viņa visu saprot, tūliņ sāk runāt uz vīru,
lai kaujot to zirgu nost, jo viņa nevarot izciest, ka tāds zirgs esot



287

viņas mājā, viņa jūtoties pavisam slima. Kaut gan vīrs negrib

par to ne dzirdēt, jo viņš apbēdināšot savu mīļo dēlu, bet kad

šī nu paliek galīgi slima, tad vīram nekas neatliek, kā arī izpil-
dīt sievas vēlēšanos. Nu tiek norunāts, ka uz rītu jākauj. Zir-

dziņš pastāsta to savam mīlulam un saka: „Mums citas izejas

nav; vai nu ļaut, lai mani nokauj, jeb arī abi kopā bēgsim."
Padēls atbild: „Labi, es zinu, ko es darīšu. Es nopirkšu citu

tādu pašu zirgu, atvedīšu to tavā vietā un tevi paslēpšu. Kad

rītu iešu uz skolu, tad es pieiešu pie tevis un tad mēs abi aiz-

bēgsim."

Zirdziņš ir ar mieru. Dēls nopērk citu tādu pašu zirgu, at-

ved to pirmā vietā un noliek, bet savu aizved un paslēpj. Pie-

nāk rīts, tūliņ zirdziņš tiek nokauts un pamāte laimīga, kad nu

vairs nebūšot, kas padēlam visu pastāstot. Bet padēlu aizsūta,

lai šis tik ejot uz skolu. Viņš arī iziet no mājas, atvadās no savas

dzimtās vietas, aiziet pie sava zirga, uzkāpj tam' mugurā un nu

šis nes un nes, kamēr uzskrien uz vienu lielu pļavu, kura ir

pilna ar cilvēka kauliem. Viņš tur apgulstas, aizmieg un sagul
trīs dienas un naktis.

Ķēniņš no sava pils torņa vienmēr iet un skatās. Tad viņš

pasauc savu meitu un teic: «Paskaties tu arī. Es jau eju tagad

trešo dienu skatīties, un tā vien man liekas, ka tanī nolādētā

pļavā kaut kas kustētos."

Princese atnāk, paskatās un saka: „Jā, tēvs, es arī redzu."

Viņi sūta savus cilvēkus, lai iet paskatās, kas tanī pļavā

atrodas, bet ko līdz pieiet pie pļavas, ta zirgs ar zobiem un

kājām skrien virsū un nepielaiž neviena. Ķēniņš nu saka mei-

tai: „Ej tu! Ja tas būs tavs nolemtais precinieks, tad tu varēsi

pieiet."
Meita iet — un tavu brīnumu — zirgs nekā nedara. Viņa

pieiet gulētājam klāt, paglauž un apskata, cik skaists jauneklis

gul. Te arī jauneklis atver acis un brīnās, redzēdams skaistu

princesi savā priekšā. Vakarējie kauli, ar kuriem bijusi pilna
pļava, visi pazuduši. Nu princese saka: „Celies un nāc uz manu

pili, kur mans tēvs tevi gaida. Trīs dienas un naktis pārgulē-
dams uz šās pļavas, tu esi viņu atsvabinājis."

Viņš nu arī cēlies un jājis viņai līdzi pilī. Ķēniņš atdevis vi-

ņam savu meitu par sievu un pēdīgi iecēlis viņu savā vietā par
valdnieku.

33. A. 707. V. Zacharska no 95 g. veca A. Melna Makašānu

pag. Makarovkas ciemā. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns vacs vecs ar sovu vēcini. Jīm beja desmit

gobolu bārnu: deviņi dāli un vīna meita. Bārni auga labi. Izauga
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dāili un jūs vvsus pajēmja solduotūs. Palyka vecs ar vēcini un

meita. Tai dzeivuoja jī kaidu trejus godu. Saslvmuoja muote un

nūmyra. Palyka vecs ar meitu. Dzeivoj jī divējus. Vecs cīši

miļoj sovu meitu. Puorguoja pec vecines nuoves kaida pus goda.

Vecs runoj sovai meitai, ka jis grib precētīs. Meita soka: „Nu,

tāvs, kai sev grib."

Apsaprecēja vecs un pajāmja sev par sīvu vācu rogonu.

Suoka jī otkon dzeivuot trejūs. Itej rogona cīši namīļuoja meiti-

ņas: dzonuoja, lomuoja un syta. Atdūd rogona meitiņu gonūs pi
vīna slykta saiminīka. Tur dzeivoj meitiņa: ar cyukom guļ un ād

tū, kū cyukas. Slykta dzeive, bet kū padarisi? Atīt deviņi bruoli.

līt jī sovā ustobā un veras: sēd vecs un raud. Muotis nav un muo-

sas nav, bet staigoj nazkaida rogona pa ustobu. Pīīt dāli pi tāva,

pasavasaloj un suoka vaicuot, kur muote. Vecs jīm stuosta, ka

nūmyra. Kur muosa? Vecs soka: „Staigoj gonūs jau seņ un na-

zynu, kur un pi kaida saiminīka."

Nūsabreinuoja dāli, kai tai.

„Bet kaida iteij te buoba staigoj?"
Vecs soka: „Itej man pajemta ūtra sīva."

„Ak tai!" pasacīja dāli un suoka dzeivuot vysi vinā vītā.

Bet rogonai itys napatyka. Jei daudz reižu runuoja večam, ka dāli

dzeivuotu paši pa sevim. Bet vecs nikuo narunuoja. Vīnu reizi

trejs bruoli nūguoja uz mežu medībuos. Staigoj jī trejūs un ru-

noj. Jī dzierd, ka nazkas dzīd: „0, gryuta muna dzeive! Pametja
mani muomuliņa, pametja deviņi bruolīši."

Pīīt trejs brnoji tyvuok — vērās: sād uz celmiņa meitiņa un

dzīd. Bruoli pazyna sovu muosiņu un suoka ar jū runuot. Stuosta

muosiņa sovim bruolim, kai nūmyra māmiņa un kai tāvs pajēmja
Itū rogonu un kaijai tagad gryuts dzeivuot: ar cyukom gulēt un

ar cyukom ēst. Bruoli suoka saukt jū uz sātu dzeivuot, bet muo-

sa runoj, ka jej ni par kū naīs, par tū ka rogona jū nūbeigs. Bruo-

li otkon suoka jū vaicuot; „Kai tu, muosiņ, zyni, ka jej rogona?"
Muosa suoka stuostīt, ka pi juos lyndraka ir lela čyuska.

„Bruoiīši, jo jyus gribit itū zynuot, jyus ejīt uz sātu, sakur.v-

nuojīt pierti un kad jej nūīs uz pierti, jyus pajemīt juos lyndraku
un pasaverīt. Tī byus tej čyuska. Tad jyus sasīnīt tū čyusku ar

viervi un svīdīt jū uz korstu akmeņu. Tūlaik jyus redzēsit, kai-

da itej buoba."

Atīt bruoli uz sātu un nikam nikuo narunoj. Izkurinuoja pierti,

nūīt paši uz pierti pasamozguot, bet pēčuok soka vīns bruols ro-

gonai: „Mām, tu īsi uz pierti?"

„Labi, īšu," sacīja rogona.
Nūīt jej uz pierti, nūmetja lvndraku un vysus drēbes un īguo-

ja piertī. Bruoļi pajēmja juos lyndraku un veras: tur sēd lela

vāca čyuska. Jī pajēmja ar viervi sasēja itū čyusku un svīdja jū
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uz korstu akmeņu. Kai svīdja, uz reizes pasacēla lels vējs un

buoba rogona izskrēja plvka nu pierts un sasataisija par zvrga

asti. Pec ituos rogonas bruolīši suoka dzeivuot vysi ar tāvu un

muosu vīnā vītā labi un vysa kuo jīm pītyka.

16. Padzītā jaunava.

1. A. 708. K. Bruvelis Grenčeniekos pie Irlavas. LP, 111, 14, 7.

Viena ķēniņiene neieredz savu bērnu. Vina saka uz ķēniņu:
„Sapņos redzēju, ka mūsu meitene padarīs mums lielu negodu;

tādēļ aizsūtīsim pie laika viņu uz svešumu."

Bet jaunā princese, to padzirdējusi, ataicina raganu, sacī-

dama: „Man nolikts svešumā dzīvot. Vai nevari caur buršanu

parādīt, kā var dzīvs kustonis piedzimt?"

Labi, labi — parādīšot gan. Ragana nu salasa no visām zvēru

krēpēm pa spalviņai, pa sariņam un no visām zvēru putām, kas

iz mutes kritušas, pa lāsītei. To visu tā sajauc kopā un tad izcep
lielu muskuļu kā dūri. Nu tā iedod muskuļu princesei un piesaka:

„Ja tu izcepto muskuļu zobiem arvien paknaibīsi, tad no muskuļa

piedzims tas, ko vēlējies redzēt."

Pa to starpu ķēniņš bija licis kuģīti uztaisīt ar tādu istabiņu,

kur durvis no iekšpuses neieraugāmas. Šai istabiņā tas pavēl
lielu daudzumu visādu ēdienu sakraut. Un kad viss tas padarīts,

ķēniņš ieved jauno princesi istabiņā, aiztaisa durvis un palaiž

kuģīti jūrā, lai aiziet savā vajā. Princese pilnīgi bija ieslēgta, jo

istabiņas durvis no iekšpuses it nekur nav ieraugāmas, lai ska-

tās, lai meklē, kur grib. Pirmo dienu princesei loti garš laiks,
bet otrā dienā tā atminas raganas muskuļa. Knaši viņa sakampj
muskuļu un sāk ar to darboties gan kodaļāt zobiem, gan knai-

bīt nagiem. Vēl nekas. Otrā rītā rauga vēl kodalāt, tomēr kā

nekas, tā nekas. Trešā rītā ņemsies kost, Jai zobi krakst, un

kniebt, lai nagi brikst. Tas līdzēja, muskuls sašķīda un no dru-

pačām rodas tāds kustonis, kas ne sunim, ne kaķim līdzīgs. Bet

tas trakākais vēl tas: kustonis aug acim redzot un ēd tik daudz,

ka ne piedot. Divās, trijās dienās tas izaudzis zirga lielumā un

apēdis gandrīz visu līdz doto barību. Kad beidzot visa barība

bija apēsta, tad kustonis iesaucās: „Laid mani ārā! Gribu pa-

sauli redzēt, gribu citu barību pagādāt!"

„Labprat tevi laistu," princese atbild, „ja tik durvis at-

rastu."

To dzirdēdams, kustonis ilgāk nemaz negaida; kā iet tā iz-

lauž braikt! ar spēku istabai durvis. Abi nu gan bija brīvi, bet

tagad atkal citas bēdas. Nav vairs ne drupačiņas ko ēst. Bet
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kustonis drīzi apdomājas, viņš sadabū virvi, apsien vienu galu

sev ap vidū, otru piesien pie kuģa, tad ielec ūdenī, sāk peldēt un

vilkt kuģi uz priekšu. Tā tas mocās trīs dienas, trīs naktis, ka-

mēr beidzot izvelk kuģi pie malas, netālu no kāda pilsēta. Kuģi

jūrmalā piesējis, tas atstāj princesi vienu pašu un steidzas uz pil-

sētu, barību pameklēt. leiet pilsētā, visi brīnās, kas šis par tādu

savādu kustoni. Bet kustonim viena alga, vai brīnās, vai nebrī-

nās, viņš tik prasa, lai dodot ko ēst.

„Ka lai tev est dodam, kad nezinām, ka tevi sauc," pilsēt-
nieki atbild.

„Ka mani sauc? Par Brīnumu mani sauc. Vai nu sapratāt?
Vai nu dosit ēst?"

„Dosim, dosim!" pilsētnieki atbild un iznes vienu klēpi mai-

zes. Bet Brīnumam viens klēpis nekas. Nu iznes otru klēpi, vēl

nepietiek. Iznes trešo, Brīnums apēd ir to un tad uzprasa vēl

ceturto klēpi princesei. Pilsētnieki iznes ceturto klēpi maizes un

grib zināt, kas tā par princesi, kam maize vajadzīga. Uz to Brī-

nums atbild īsi: „Tā ir tā princese, kas mani izaudzināja."

Bet tai pašā pilsētā dzīvojis arī ķēniņš. Līdz ko nu Brīnums

aizgājis, tā pilsētnieki visil pie ķēniņa projām, sacīdami: «Klau-

sies, ķēniņ, te jūrmalā atkūlies savāds kustonis ar vārdu Brī-

nums. Tam esot uz kuģa viena princese klāt. Ej, skaties, kad

tik nav tava paša princese, kuru aizvakar zagli, slepkavas, no-

zaga."
To dzirdēdams, ķēniņš tūlīt sasauc kara spēku un iet pie

kuģa princesi atprasīt.
Aiziet, Brīnums iznāk pretim un noprasa, ko kara spēks

īsti gribot.
«Gribam, lai tu princesi atdod."

«To gan ne!" Brīnums atcērt.

«Nu, ja ar labu neatdosi, tad sāksim cirst un nonāvēsim tevi."

Tos vārdus dzirdēdams, Brīnums vairāk negaida; viņš sāk

brīnumus rādīt ar savu spēku un netaupa nevienu, kamēr viss

kara spēks pagalam. Tik ķēniņš izglābjas. Tas nokrīt Brīnumam

pie ceļiem un lūdzas, lai atstājot viņu dzīvu.

„Ta pavisam cita valoda!" Brīnums iesaucas, „kapec nenāci

tūlīt ar laipnību, tad tavs kara spēks būtu palicis dzīvs."

„Ja, ko lai dara?" ķēniņš atbild, „Princese man nozagta un

ļaudis man ieteica, ka tev viņa esot."

„Tad ļaudis melojuši. Nac pats skaties, tur kuģi viņa ir,

tad redzēsi, vai ta būs tavēja."
leiet kuģī — nav vis. Bet ķēniņam jaunā princese tā patīk,

ka labprāt viņu precētu, jo gadi seši jau aiztecējuši, kamēr tam

ķēniņiene mirusi un ilgāk par atraikni dzīvot tam īsti netikās.
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„Vai dzirdi, Brīnurn?" ķēniņš iesaucas., „tu varētu ar prin-

cesi labāk pie manis pilī dzīvot, nekā šinī kuģī."

„Kalab ne? lesim!"

No rīta ķēniņš saka tā uz Brīnumu: „Vai dzirdi? Tava prin-

cese varētu pie manas vecākās princeses palikt; iesim mēs rau-

dzīt manu jaunāko princesi uzmeklēt, kuru zagli, slepkavas aiz-

vakar nozaga. Varbūt, ka tur lielajā mežā neģēļus atrodam un

princesi izpestam."

„Labi, iesim!"

Brīnums ar ķēniņu izmeklējās vienu dienu — nekā, izme-

klējās otru dienu — nekā, trešā dienā tie pamana dūmus. let

klāt — jā — liels slepkavu bars sildās gar uguni un jaunākā

princese vāra neģēļiem ēst. Līdz ko slepkavas nācējus pamana,

tā viss bars kājās un šiem diviem virsū. Bet Brīnumam nebija
ne labs pagrābiens —

viss slepkavu bars guļ kā blāķis. Ķēniņš,

savu bērnu atdabūjis, nezin kā priecāties. Par pateicību tas at-

dod jaunāko princesi Brīnumam par sievu un apsola vēl labu ga-
balu no valsts. Labi. — Brīnums pateicās.

Bet no tās dienas vecākā princese vairs nevar savu jau-
nāko māsu labi ieredzēt, tādēļ ka gājusi pie Brīnuma, pie tāda

zvēra. Vina tīko māsai atbriebties un pat to nonāvēt. Kādu

nakti tā paņem tēva zobiņu un ielien māsas istabā, lai izpildītu,
ko apņēmusies. Bet pa tumsu tai vīlās, māsai cērtot, iecirta Brī-

numam. Un kā par laimi tam bija tā notikt. Brīnums caur šo

cirtienu acumirklī pārvēršās par daiļu cilvēku.

No rīta nu bija prieki lielu lielie. Vecākā princese vēl tā ka

baidītos par saviem darbiem; bet senākais Brīnums to apķer,
sacīdams: «Paldies, ka to tā darīji! Man tā bija nolemts par cil-

vēku tikt."

Drīz pēc tam ķēniņš apprec to princesi, kuru uz kuģa ie-

skatījies. Un nu abi pāri dzīvo laimīgi.

2. A. 708. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā, LP, I,

107, 72.

Vienam ķēniņam ir vienīga meita, kura iemīlējusi bodes zelli.

Ķēniņš sadusmojās par to un pavēl bodes zelli mežā nokaut, bet

acis un sirds jāpārnes parādīt. Princese kāvēju pierunā, lai bo-

des zeļļa vietā nokauj suni un tēvam suņa acis un suņa sirdi

pārnes. Tā notiek. Bodes zellis priecīgs, ka izglābies, aiziet uz

citu pilsētu un dzīvo tur. Princese turpretim loti sēro pēc bodes

zeļļa. Tai nav miera mājās. Viņa aizmūk no tēva uz mežu, uz-

taisa no apiņu stīgām priedes zaros mājiņu, ieliek vienu lodziņu

un dzīvo tur viena pati.

Vienu dienu princesei loti iegribas dzert. Ta uzmeklē avo-
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tiņu, pieliecas un dzer. Bet tai pašā acumirklī suņi mežā sāk

pikti dzīt. Princese iemāk savā būdiņā un skatās, kas tie par tā-

diem sutiiem. Suņi, princesi saošņādaml, apstājas no dzīšanas

un sāk apiņu būdiņu plēst. Princese izbailēs uzmūk augstāki prie-

des zaros un sauc pēc palīdzības. To sadzird kāds svešs ķē-

niņš, kas turpat medī un kam arī piktie suņi pieder. Ķēniņš iz-

glābj princesi no suņu nagiem un pārved to par savu līgavu

mājā. Bet ķēniņa mātei, raganai, tas netīk, ka viņas dēls tādu

meža putnu apprecējis. Viņa kopā ar savu pavāru, lielu pesteli,

nobur jauno ķēniņieni, ka tai trešajā dienā pēc kāzām piedzimst

tik maziņš dēliņš, kā pundurītis. Ķēniņš sadusmojas par ķēni-

ņieni, kā arī par tik mazu dēlu, un aizdzen abus mežā atpakaļ uz

aniņu būdu. Ķēniņiene nokrista mežā pati savu dēlu un nosauc

viņu par Pundurīti. Kad Pundurītis jau paaudzis par brangu zē-

nu, tad tas saka uz māti: „Es iešu šodien pie sava tēva, ķēniņa,

uz brokastu. Ēdīšu tik daudz, ka simt karavīriem un tev būs

diezgan."
Tas aiztek un pārnes ēdienu simtu karavīriem un arī mātei.

Otrā dienā Pundurītis saka: „Es atkal iešu pie tēva uz brokastu.

Bet šodien man pavārs dos karstu putras bļodu ņemt. Ja es bļodu

ņemšu, tad pavārs man acis izplucinās; bet es to ņeņemšu vis."

Pundurītis aiziet. Pavārs dod karstu putras bļodu un grib
Pundurītim acīs ieliet; bet šis bļodas vietā saņem pašu pavāru

pie kājāml, iesviež katlā un maisa un maisa, kamēr kauli vien

atliek. Nu Pundurītis ieiet pie tēva un saka: „Vai iesit savu pā-
vāru glābt, tas dulburis maisās pa katlu."

Iziet — pavāram kauli vien atlikuši. Trešā dienā Pundurītis

saka uz māti: „Es atkal iešu pie tēva uz brokastu. Bet man jā-
iet pār upi un tiltu. Tēva māte, ragana, gan noārdīs tiltu un nāks

man pretim ar lielu karaspēku, bet gan jau iztiksim."

Viņš aiziet pie tilta — tilts jau noārdīts. Tomēr nekas —

Pundurītis iekāpj upē, un upe, kur brien, tur sausa, kur brien, tur

sausa. Otrpus upes tēva māte gaida ar lielu karaspēku, bet

Pundurītis raganai izrauj /zobiņu, nOkauj to papriekšu un tad

sakauj visus karavīrus. Ceturtā dienā Pundurītis saka uz māti:

«Šodien es aiziešu pie tēva un nebūšu tik ātri mājā, jo tēvs brauks

uz prūšiem sievu precēt un man tur jābrauc līdz."

Pundurītis noiet pie tēva un prasa pieci podi ziepju un lielu

vannu, kurā mazgāties. Kamēr šis nomazgājies, tēvs jau uz prū-

šiem aizlaidis. Knaši, knaši Pundurītis laižas tēvam pakal un

atron šo ķēniņa pilī pie brūtes. Abiem vīna biķeri priekšā un tik

tērzē. Bet tēvs to nemaz nezin, ka princese viņa biķerī nāves

zāles ielikusi. Pundurītis pielien tēvam pie auss un klusi tā pa-
māca: „Jūsu biķerī ir nāves zāles — nedzeriet, kamēr teikšu.

Es palikšu par visādiem zvēriem un beigās par vārnu. Vārna pa-
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celsies spārnos un sauks: šauji! Princese tad tūlīt paskatīsies uz

vārnu un pa to laiku slepeni pārmainiet biķerus."

Tā notiekas. Līdz ko nu princese dzer, tā atkrīt augšpēdu un

pagalam. Tēvu nu saņem brūtes tēvs cieti un iemet cietumā, jo
esot viņa princesi nožņaudzis. Tēvs cietumā raud un lūdzas, lai

Pundurītis viņu izpestītu. Bet Pundurītis ātrāki nepestī, kamēr

apsolās māti no apiņu būdiņas pārvest un atkal par sievu pie-

ņemt. Tēvs to apsolās un tiek tūlīt atpestīts. Kad māte pārvesta,
tad Pundurīts saka uz tēvu: «Paņemiet zobiņu un nocērtiet man

kaklu!" <

Tēvs negrib, negrib, bet beidzot cērt arī. Līdz nocērt kaklu,
te Pundurītis paliek par mazu bērniņu. Māte nu izskaidro, ka

itin pareizi, jo Pundurītim toreiz nemaz nebijis laika dzimt: pa-

vārs un māte tik nobūruši viņu. Tagad turpretim tam bijis īstais

laiks dzimt un tādēļ arī piedzimis par tādu cilvēku, kā katrs.

17. Sniegbaltīte.

1. A. 709. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplas

Plānu pagastā.

Reiz bīsi viena šuvēja un tā bīsi jau precēsies. Viņa šuvusi

un Sūnot iedūrusi ar adatu, tā ka asinis bīš ārā. Vienc asinc

pilienc iepilēs sniegā. Šuvēja skatīsies uz asinc pilienu un domāsi

pati pie sevis: „Kau man būtu tāda meitīna, tik sārta kā tas asinc

pilienc un tik balta kā sniegs!"

Pēc kāda laika šuvējai piedzimusi meitīna un tā bīsi nere-

dzēti skaista. Meitenīti iesaukuši par Sniegbaltīti. Sniegbaltīte
augusi un ar katru dienu smukāka vie palikusies. Šī ar patiesībā
bīsi tik balta, kā sniegs un tik sārta kā asinis. Šuvēja nomirusi

un Sniegbaltīte palikusies bārenīte. Tēvs padzīvāš kādu laicīnu

vienc pats un ta apprecējies pa otram lāgam. Nu Sniegbaltītei
bīsi jauna māte un tā ar bīsi varēn smuka. Jaunai mātei bīš tāds

apburts spieģelis, kas runāš. Kā no rītīņa jaunā māte cēlusies

augšā, tā tūlī pie spieģela un prasa šim: „Spieģelīt', kura ir vis-

smukākā?"

~Tu!" atbildēš spieģelis.

Sniegbaltīte augusi pie pamātes un bīsi jau liela meita. Viņa
bīsi varēn skaista. Vienā rītīnā pamāte akai piegāsi pie spieģela
un prasīsi, kura esot vissmukākā. Tagad nu spieģelis atbildēš,
ka Sniegbaltīte esot vissmukākā. Nu pamāte vais nezināsi no

skaudības, kur būt. No tās reizas šī vais nevarēsi Sniegbaltītes
ne pa acu galam ieraudzīt. Viņa nu šo visādi nerrosi un dzinusi

no mājas prom. Sniegbaltītei nu gāš grūti, un ka šī vais nevarēsi
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izturēt, ta aizbēgusi. Viņa nu gāsj pa mežu vie, pa mežu vie, ka-

mē piegāsi pie vienas pils. Šī nu gāsi tik iekšā un redzēsi, ka te

nav neviena cilvēka. Vienā istabā bīš apklāts galds un uz galda

septiņi zelta telēķi, pilli ar gardim ēdienim. Turpat stāvēši

septiņi krēsli un otrā istabā septiņas gultas. Tā pils bīsi pundurī-
šu un viņā dzīvāši septiņi pundurīši, kas pa dienu strādāsi un tik

vakarā nākuši mājā. Sniegbaltīte pasmeķēsi no viena telēķa, pa-

smeķēsi no otra un trešā, un ka apgāsi visus, ta bīsi paēdušies.
Nu šai uznācis snaudienc un šī likusies vienā gultā iekšā un gu-

lēsi no.

Vakarā sanākuši pundurīši no darba mājā. Šie nu sēdušies

pie galda. Bet vienc skatās: „No mana telēķa vienc ir ēdis."

Skatās otrs — tam ar tāpat un pēdīgi ieskatīšies visi, ka vienc ir

bīš klā. Nu pundurīši gāši visu pili cauri un meklēsi, kur tas

svešnieks palicies. Kā nu šie gāši guļamā istabā iekšā, tā ar uz-

skatīši Sniegbaltīti. Nu visi bīši priecīgi un nemaz necēluši Snieg-
baltīti augšā, lei šī guļ un izguļas vie. Ka nu pundurīši gāši pie

miera, ta vienam pietrūcies gultas, jo vienā gultā gulēsi Snieg-
baltīte. Tas pundurīts nu pagulēš vienu stundu pie viena drauga,
otru stundu akai pie otra. Kamē apgāš visas sešas gultas, tikmē

rīts ar bīš klā. Sniegbaltīte nu dzīvāsi pie septiņim pundurīšim
un šai gāš labi. Pa dienu pundurīši aizgāši uz darbu un pa to

laiku Sniegbaltīte uzpasēsi viņu pili.

Kā nu Sniegbaltītes vais mājā nejutis, tā pamāte tūlī skrēsi

pie spieģela un prasīsi: „Spieģelīt\ vai es esmu visā zemē vis-

smukākā?"

Bet spieģelis atbildēš: „Aiz septiņim kalnim, pie septiņim
pundurīšim dzīvā Sniegbaltīte, un tā ir par tevi septiņ' reiz smu-

kāka."

Nu pamāte vais nezināsi no dusmām, ko iesākt. Šī jau visu

laiku domāsi, ka Sniegbalfte ir beigta, un nu uzreiz Sniegbaltīte
iz dzīva un vē dzīvā pie septiņim pundurīšimu Par tādu lietu nu

pamāte bīsi traki noerrosies un šī visādi izdomāsies, kā va-

rētu Sniegbaltīti nobeigt. Pēdīgi pamāte izdomāsi viltītbu.
Šī nu saģērbusies par vecu veceni, saņēmusi visādas mantas

līdza un pa visām mantām smukāka bīsi viena ķemme un to šī

sajiptesi. Nu pamāte gāsi meklēt Sniegbaltīti rokā. Šī nu gāsi,
gāsi, kamēr dabūsi ar pundurīšu pili rokā. Pundurīši visi bīši

darbā un Sniegbaltīte viena vie bīsi mājā. Pamāte piegāsi pie pils
un sākusi klauvēties. Sniegbaltīte gāsi pretī un laidusi dūris vaļā.
Pamāte iegāsi iekšā, rādīsi un dāvāsi Sniegbaltītei savas mantas,

un Sniegbaltītei iepatikusies ķemme. To nu šī paņēmusi un ie-

spraudusi matos. Bet kā Sniegbaltīte ķemmi iespraudusi, tā bīsi

uz vietas pagalam, jo tā bīsi tā pati sajiptētā ķemme. Pamāte nu
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atri vie no pils lauka, uz maju prom. Šī nu bīsi laimīga, ka dabūsi

Sniegbaltīti no ceļa no,

Ka nu vakarā pundurīši atnākuši no darba, ta redzēši, ka

Sniegbaltīte ir beigta. Šie nu visādi izprovēšies šo pie dzīvības

dabūt nu nevarēši vie saprast, kas Sniegbaltītei vainas. Pēdīgi

vienc pundurīts uzskatīš Sniegbaltītei matos pamātes doto ķem-
mi. Pundurīts izrāvis ķemmi šai no matim. Nu Sniegbaltīte tūlī

cēlusies augšā un bīsi akai vesala. Viņa pundurīšim visu iz-

stāstīsi, kā bīš, un pundurīši šai piekodināsi, lei vais neviena

sveša cilvēka nelaiž iekšā, ka šo nav mājā.

Rītīnā, kā pamāte pamodusies, tā tūlī skrēsi pie spieģela un

prasīsi, kura esot vissmukākā. Spieģelis akai atbildēš, ka Snieg-
baltīte esot vissmukākā. Nu pamāte sacīsi akai, ka Sniegbaltīte

jau esot beigta. Bet spieģelis atbildēš, ka Sniegbaltīte bīsi gan

beigta, bet nu esot akai dzīva un tāpat dzīvājot pie septiņim pun-

durīšim. Nu pamāte sapratusi, ka vais nav labi un ka Sniegbaltīte
akai atdzīvāsies. Šī nu akai saģērbusies par vecu tirgus bābu,

saņēmusies dažādas mantas līdza un vienu vareni skaistu jostu

sajiptēsi. Ta šī akai gāsi pie Sniegbaltītes. No sākuma Sniegbal-
tīte vais ne par ko negribēsi pamāti iekšā laist. Bet šī tikmē ne-

likusies mierā, kamē Sniegbaltīte ielaidusi ar iekšā. Nu pamāte
akai rādīsi līdzpaņemtās mantas un skaistā josta dikti iepatikusies

Sniegbaltītei. Sniegbaltīte paņēmusi jostu un apsprādzēsi sev

riņķī, bet tūlī arī pati bīsi beigta, jo tā bīsi tā sajiptētā josta. Pa-

māte skrēsi laimīga vie uz māju, ka nu reiz Sniegbaltīte ir paga-

lam. Ka pundurīši sanākuši mājā, ta tūlī redzēši, kas noticies.

Visi šie bīši dikti nelaimīgi un akai ķērušies klā, kā var Snieg-
baltīti pie dzīvības dabūt. Ka noraisīsi Sniegbaltītei pamātes doto

jostu, tā šī akai palikusi vesala. Nu Sniegbaltīte akai stāstīsi visu,
kā bīš, un pundurīši šai piekodinājuši, lei vais neviena sveša ne-

laiž pilī iekšā.

Rītīnā akai pamāte, kā cēlusi galvu augšā, tā pie spieģela
klā un prasa, vai šī esot visskaistākā. Bet spieģelis akai atbil-

dēs, ka Sniegbaltīte esot visskaistākā, un ta vē spieģelis pastā-
stīš, ka Sniegbaltīte bīsi gan beigta, bet tagad akai esot dzīva.

Pamāte sapratusi, kas par lietu, un tūlī akai posusies ceļā. Šī
paņēmusi nu līdz visādus gardumus un saldumus un varēn skai-

stu ābolu, kam viena puse bīsi sajiptētā, Pamāte akai aizgāsi
pie Sniegbaltītes, ilgi klauvēsies ap durim un lūgusies, kamē

pēdīgi šo Sniegbaltīte ielaidusi ar iekšā. Nu pamāte akai cēlusi

Sniegbaltītei visas savas mantas priekšā. Bet Sniegbaltīte ne

pirstīna nepiedūrusi. Nu, ka tā, ta tā. Pamāte nu ņēmusi sajip-
tēto ābolu, pati kodusi vesalā pusē un sacīsi, ka to jau varot ēst.

ja jau šī pati esot pirmā kodusi. Nu Sniegbaltīte ņēmusi ar ābo-
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ļu un kodusi. Bet ka nokodusi kumasu, ta tas iespiedies rīkle un

Sniegbaltīte bīsi uzreiz pagalam.

Vakarā sanākuši pundurīši un atraduši, ka Sniegbaltīte paga-

lam. Gan pundurīši gribēši šo pie dzīvības dabūt, bet nekas ne-

iznācis, Sniegbaltīte kā bīsi, tā ar palikusi beigta. Nu pundurīši
ielikuši Sniegbaltīti glāžu skapī un glabāši, jo šī bīsi tikpat smuka,

kā dzīva būdama.

Ka nu rītīnā akai pamāte cēlusies augšā, tā tūlī gāsi pie spie-

ģela un prasīši, kura esot visskaistākā. Spieģelis nu atbildēš, ka

šī esot vissmukākā. Pamāte bīsi varēn laimīga, ka Sniegbaltīte nu

reiz ir pagalam.

Reiz pundurīšu pilī ienācis vienc princis. Viņč usskatīš

Sniegbaltīti, kas vē tāpat glāžu skapī bīsi un izskatīsies kā aizmi-

gusi. Princis nu prasīš pundurīšim, lei pārdodot šim Sniegbaltīti.

Pundurīši gan negribēši, bet pēdīgi atdevuši ar. Princis nu licis

skapi ar visu Sniegbaltīti likt uz vāģim un vest uz savU pili.

Prinčam bīš jābrauc pa meža ceļu un vāģi dikti kratīsies. Pēdīgi

Sniegbaltītei sajiptētais kumāss izkratījies no rīkles ārā un šī cē-

lusies augšā. Nu princis vais ne par ko ar vais negribēs šķirties

no Sniegbaltītes un abi nodzēruši kāzas. Ta nu Sniegbaltīte

prinčam izstāstīsi, kā pamāte šo nerrosi un gribēsi nojlptēt. Prin-

cis pārskaities par tādu lietu un licis pamāti četriem zirgiem sa-

raustīt. Bet Sniegbaltīte ar princi dzīvāši laimīgi.

Piezīme. Loti līdzīgu pasaku H. Skujiņa ir vēl uzrakstījis no 67 g.

vecas Annas Rudzītes Smiltenē. Tikai pundurīšu vietā ir tur rūķīši un sa-

giptēto lietu vietā apburtas lietas. Ļaunajai pamātei tur tiek uzvilktas node-

dzinātas baltas dzelzs kurpes kājā. Vēl tādu variantu ir uzrakstījusi A. Krū-

miņa Smiltenē, A. Bērzkalnes kr. Sie visi trīs varianti gan būs cēlušies no

J. Zvaigznītes tulkotās Grimmu pasaciņas (sk. (levads 112. 1. p.). P. S.

2. A. 709. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkl. kr.

Reiz vienam ķēniņam nomirst sieva un viņa atstāj mazu mei-

tiņu, kas bijusi loti skaista. Tēvs drīz vien apprec otru sievu, kas

ar' bijusi skaista, bet pamāte nevarējusi ieraudzīt savu pameitu.

Vienu dienu jaunā ķēniņiene izdzen bārenīti no pils. Meitiņa
iet un iet par deviņiem kalniem, ieiet mežā, ierauga mazu mājiņu,
iet iekšā un redz apklātu galdu, uz galda stāv deviņi šķīvji, devi-

ņas karotes, deviņas dakšiņas, deviņi biķeri un turpat ir arī de-

viņas mazas gultas. Viņa pieiet pie viena šķīvja — pasmeķē, pie-
iet pie otra, un tā no visiem pa druskai pasmeķē, un no katra

biķera padzer. Nu ies nogulties, bet izprovē vienu gultu — tā par

īsu, izprovē otru — tā par īsu, izprovē visas — ar tās visas par
īsam, nu ies beidzamā — jā, tā ir laikā. Nu liekas tanī un aiz-

mieg.
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Vakarā pārnāk pundurīši, pieiet pie galda, te viens iesaucas:

„Kas no mana šķīvja ir ēdis?"

Otrs saka: „Kas manul dakšiņu ir turējis?"

Trešais prasa: „Kas no mana biķera ir dzēris?"

Un tā visi iesaucas, bet beidzot ierauga meitiņu gultā guļam.
Visi pieiet lēnām klāt, apskata un iesaucas: „Cik skaista!"

Nu visi atkal uz pirkstu galiem lien atpakaļ, paēd un liekas

gulēt. Bet devītam jāiet katru stundu pie katra gulēt.

Otrā rītā meitiņa pamostas, ierauga tik daudz pundurīšu un

nobīstas. Bet pundurīši teic, lai viņa nebaidoties, tagad viņa va-

rēšot pie viņiem 1palikt un apkopt viņu māju.

„Nu mēs tevi sauksim par māsiņu."

Viņa paliek un dzīvo. Bet ķēniņienei bijis tāds spieģelis: ko

tik paprasa, to viņš pateic. Vienu dienu ķēniņiene piegājusi pie

spieģela un prasījusi: „Spieģeli, pasaki, kas ir visskaistākā."

Spieģelis atbild: „Kēniņiene, tu esi skaista, bet aiz deviņiem
kalniem pie deviņiem punduriem tava j»ameita ir vēl skaistāka."

Nu ķēniņiene paliek ellīga, ies meklēt pameitu rokā. Viņa pa-

ņem ķemmes — viena loti skaista — ņem sazāļo un aiziet meklēt.

Vienu dienu meitiņa redz, ka nāk veca vecīte, pienāk pie

loga un lūdz, lai šī ņemot kādu ķemmi. Meitiņa atbild, ka viņai
neesot naudas, ar ko nopirkt. Vecīte paņem visskaistāko, iedā-

vina un piesaka, lai šī tūliņ spraužot galvā, kad šī aiziešot.

Kā vecene aiziet, tā meitiņa iesprauž galvā, bet kā iesprauž,
tā tūliņ arī pakrīt kā mirusi. Vakarā pārnāk pundurīši, ierauga

māsiņu beigtu un nu ņemas visi raudādami apkārt. Te viens ie-

rauga galvā ķemmi, paņem un izrauj. Bet tikko izņem, te māsiņa

paliek dzīva. Nu pundurīši izprasa, kā tas ir nācis. Māsiņa iz-

stāsta, ka viena vecene esot ienākusi un viņai iedevusi ķemmi.
Pundurīši piesaka, lai nu vairs nelaižot nevienu pie loga.

Ķēniņiene
,

pārnākusi mājā, pieiet pie spieģela un prasa:

„Spieģeli, pasaki, kas ir visskaistākā."

Spieģelis atbild: „Tu, ķēniņiene, esi skaista, bet aiz deviņiem
kalniem pie deviņiem pundurīšiem tava pameita ir vēl skaistāka."

Ķēniņiene pārģērbjas par citādīgu veceni, paņem skaistu

jostu un pieiet pie mājiņas, bet māsiņa baidās logu attaisīt. Ve-

cene rāda skaistu jostu, kas māsiņai ļoti patīk un viņa attaisa

logu. Vecene teic: „Dod, es tevi apjozīšu!"

Kā vecene apsējusi, tā māsiņa bijusi pagalam. Pārnāk pun-

durīši mājā, ierauga māsiņu beigtu, pieskrien, attaisa jostu — mā-

siņa paliek dzīva. Nu pundurīši piesaka, lai logu vairs vaļā ne-

taisa.

Ķēniņiene, pārnākusi maja, prasa spieģelim: „Spieģeli, pa-

saki, kas ir visskaistākā."
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Spieģelis atbild: „Tu ķēniņiene, esi skaista, bet tava pameita
aiz deviņiem kalniem pie deviņiem pundurīšiem ir vēl skaistāka."

Ķēniņiene pārģērbjas atkal par citādīgu veceni, aiziet un pie-
iet pie mājiņas. Viņa rāda skaistu ābolu un māsiņa domā: „Abolu

es jau varu paņemt."

Viņa paņem, un kad vecene aiziet projām, māsiņa doma: „Ja-

paprovē, kā labi smēķē tik skaists ābols."

Bet kā rij pirmo kumāsu, tā aizrijas un ir uz vietas paga-

lam. Pārnāk vakarā pundurīši, nu ņemas izskatās visapkārt, bet

neatron neko. Raud dienām un naktīm. Pienāk tā diena, kad jā-

nes projām, nu ieliek glāžu zārkā.

Pa to laiku viens princis taisa lielas medības, nomaldās no

citiem un ejot uziet pundurīšu mājiņu. leiet iekšā, ierauga tik

skaistu meitu zārkā guļam, skaidri kā dzīvu. Princis jautā, ko

viņi domā darīt. Pundurīši atbild, ka nodomājuši apbest. Princis

saka, vai viņiem neesot kur nolikt, vēl lai neapbedot. Pundurīši

teic: klētī varot nolikt. Princis paņem tauri, sasauc citus med-

niekus, liek, lai paņem zārku, iznes no istabas ārā un ienes klētī.

Bet kā nes klētī, tā vienam paslīd kāja un zārks dabūn stipru

triecienu. Māsiņai ābola kumāss izskrien no mutes un viņa pa-
liek dzīva. Princis ņem viņu uz savu pili līdz un taisa kāzas. le-

lūdz arī pamāti un princis tik ilgi to dancina, kamēr tā paliek

slima un nomirst. Un tā princis dzīvoja laimīgi ar savu sieviņu.

Piezīme. Sal. piezīmi pie pirmā varianta. P. S.

3. A. 709. Skolniece K. Jaunzeme Nīcā. K. Lielozola kr.

Bija reiz viena meitiņa, kas dienāja pie savas pamātes, kas

bija veca ragana. Un tai vecai raganai bija tāds spieģelītls, kas

varēja pateikt skaistumu. Tā katru dienu viņa gāja pie spieģelīša
un prasīja: „Spieģelīt, spieģelīt, vai var redzēt mani vienu pašu?"

Bet spieģelītis atbildēja: „Ja, tu gan esi skaista, bet tava

pameita ir visskaistākā pasaulē."
Tas pamātei nepatika, tādēļ viņa padzina savu pameitu. Pa-

meita gāja, gāja, kamēr aiz trijdeviņiem kalniem uzgāja vienu

mazu mājiņu, kur dzīvoja rūķīši. Meitiņa iegāja tur iekšā, bet

rūķīši nebija mājā: tie bija aizgājuši mežā. Meitiņa paēda un no-

likās gulēt. Pa tam bija pārnākuši rūķīši mājā. Viņi apskatīja
visas savas lietas un atrada, ka kautkas nav kārtībā. Tā uzreiz

ierauga vienā gultiņā guļam mazo meitenīti. No iesākuma sa-

baidījās, bet tad sāka aplūkot meitiņu tuvāki. Meitiņa viņiem ļoti
patika, ka viņi to vairs nelaida mājā. Tā nu meitiņa palika pie
viņiem un dzīvoja labas dienas. Bet vecā ragana nepalika vis

miera. Viņa gāja atkal pie sava spieģelīša un vaicāja: „Spieģelīt,
spieģelīt, vai var redzēt mani vienu pašu?"
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Spieģelītis atbildeia: „Tu gan esi skaista, bet aiz trijdeviņiem

kalniem, tava pameita ir skaistākā visā pasaulē."

Tas vecai ragnai nepatika, viņa tūliņ-taisījās uz tālu ceļu pie

savas pameitas un sapirka visādas preces. Nonākusi pie pamei-

tas, tā izlikās par pārdevēju un solīja tai skaistu saģiftētu ķemmi.

Pameita, nekā ļauna nedomādama, nopirka arī to ķemmi. Bet tik

līdz viņa lika to matos, tūliņ nokrita nedzīva zemē. Vecā ragana

nu taisījās, kā tik tiek pa durvīm laukā.

Rūķīši pārnāk mājā, atron meitiņu beigtu un nu visi raud un

žēlojas. Bet tie gribēja vēl viņas galviņu noglāstīt, un glāstot uz-

gāja saģiftēto ķemmi. Rūķīši izņēma svešo ķemmi un meitiņa at-

dzīvojās, tad nu visi bija bez gala priecīgi. Pa to laiku vecā ra-

gana ir atkal pie spieģelīša un prasa: „Spieģelīt, spieģelīt, vai

var redzēt mani vienu pašu?"

Spieģelītis atbild: „Ja, tu gan esi skaista, bet tava pameita

aiz trijdeviņiem; kalnieml ir skaistākā par visu pasauli."

Tad vecā ragana taisījās atkal ceļā, lai varētu nonāvēt savu

pameitu. Vienu dienu viņa nonāca pie rūķīšu mājiņas un pieso-

līja meitai saģiftētu ābolu. Lai gan rūķīši bija meitai piekodinājuši,
lai nevienu nelaiž iekšā, un lai neko nepērk no citiem cilvēkiem:

bet meitiņa nevarēja nociesties, tik skaistu ābolu neēdusi. Vecā

ragana arī pati iekoda vienā ābola pusē, bet otra puse bija sa-

ģiftēta. Un kā meita iekoda ābolā, tā tūliņ nokrita gar zemi un

bija beigta.

Pārnāk rūķīši un atrod atkal meitiņu nomirušu. Viņi gan iz-

kratīja visas malu maliņas, bet nevarēja viņas vairs atdzīvināt.

Viņi ielika to stikla zārkā un nesa mežā paglabāt. Pa mežu ejot,
vienam rūķītim paslīdēja kāja un viņš paklupa. Bet to brīnumu.

Skaistā meitiņa tūliņ atmodās, jo viņai bija izkritis saģiftētais
ābols no kakla. Nu rūķīši dzīvoja laimīgi ar skaisto meitiņu, bet

veco raganu spieģelītis vairs nesauca par skaistu.

Piezīme. Otru šādu pasaku ir uzrakstījis skolnieks J. Ktava no 64 g.

vecas M. Ansekas Nīcā. K. Lielozola kr. Pasakas beigās pats ķēniņš meklē

un atrod pazudušo meitu, „iecel to ratos un brauc uz māju, bet braucot Iz-

kritis ābols no mutes un Sniegbaltīte atdzīvojusies. «Mājās ķēniņš aizdzinis

savu nikno sievu un apprecējis citu «ķēniņieni, kas loti mīļojusi Sniegbaltīti."

Sis un ieprēkšējais variants nav daudz šķirams no pirmās pasakas. P. S.

4. A. 709. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, 11,

57, 2L

Vienam tirgotājam bijuši divi pieauguši bērni: dēls un meita.

Reiz tirgotājam jābūt uz ilgāku laiku citā pilsētā. Kur nu pa to

laiku abus bērnus atstāt? Sieva tam mirusi un tik ilgu laiku jau-
nus cilvēkus uz savu roku pamest, tam īsti netīkas. Beidzot vi-
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nam ienāk tads padoms prata: viņš atstāj delu un meitu pie sava

laba kaimiņa.
Neba nu katrureiz tas labs, ko par labu dēvē, tā ari še. Kai-

miņš, līdz ko tirgotājs projām, tūliņ uzbildina tirgotāja meitu uz

precībām. Šī, nabadzīte, bez tēva ies ko solīties: un bez tā vel

nākošā naktī tai sapņos parādās, lai nekādā ziņā pie kaimiņa ne-

ejot, jo esot nolemts, ka viņa ķēniņa dēlu par vīru dabūšot. Meita

atraida kaimiņu. Bet nu bija uguns pakulās.

Kaimiņš tūlīt sagrābj meitu un pavēl viņas pašas brālim aiz-

vest uz mežu nolietāt. Brālis nedrīkst ne vārda iepīkstēties, citādi

pašam tāds pats liktenis no kaimiņa. Mežā brālis tik pacel mazo

pirkstiņu pret māsu un re: pirkstiņš sasalis. To redzot, tam ie-

šaujas labāks padoms prātā. Viņš pamāca māsu, lai bēg no šejie-

nes projām. Abi noslauka gaužas asaras un tad izšķiras.

Tirgotāja meita, pa mežu maldoties, nokļūst mazā mājiņā, kur

tai brīdī nevienas dvēselītes nav mājā. Istabā redz divpadsmit

gultu, divpadsmit krēslu, divpadsmit šķīvju, divpadsmit karošu.

Meita iestriebj no katra šķīvja pa lāsītei un tad paglabājas pa-

gultē. Vakarā pārnāk divpadsmit vīriņi, paskatās un brīnās:

„Te kāds cilvēks bijis pie mana šķīvja, te viens bijis pie mana,

te pie mana! Ja viņš būtu jauna sieviete, tad turētum viņu par

māsu, ja veca, tad par māti. Tādēļ ja kāds te kur paslēpies, lai

nāk ārā, mēs apsolāmies nekā ļauna nedarīt!"
Meita izlien. Šie tūlīt visi pretim un nu vairāk tik ne: „Mūsu

māsiņa, mūsu mīļā māsiņa! Divpadsmit brālīši esam, nu mums

vēl māsiņa!"
Naktī citi vīriņi aiziet gulēt; bet divi paņem vienā rokā zāļu

trauciņu, otrā zobiņu nu nostājas mājiņu sargāt, jo nikna ragana
katru nakti nākot ar viesuli mājiņu postīt. Māsiņa paliek abiem

sargiem biedros. Te ap pusnakti viesulis šņāc, un melna ragana
drāž mājiņai pāri. Šie kā izveik zobiņus un gāž zāles acīs, tā ra-

gana aiziet šķaudīdama. Citām naktīm esot kavējusies ilgi jo
ilgi, bet šonakt ragana, kā par brīnumiem, ātri aizskrējusi.

Bet raganai savs nodoms šonakt tik ātri steigties. Viņa stāv

ar nelietīgo kaimiņu saziņā un tas jau vēl itin silts jāsteidz kai-

miņam paziņot, ka tirgotāja meita pie vīriņiem. Kaimiņš, tādas

vēstis sadzirdējis, atplēš muti un brīnās: „Kas to būtu varējis no

miroņiem uzmodināt? Nudien, tur tie sasodītie rūķīši vainīgi!
Bet vēl nekas! Es tev iedošu kreklu, kas ar nāves zālēm svaidīts!

To tu aiznes tādā dienā uz mājiņu, kur pirts kurināta. Kamēr mei-

ta pirtī peras, vari kreklus pārmainīt: viņas kreklu paņemt un šo

kreklu vietā atstāt."

Ragana paņem kreklu un apsolās uz matu izdarīt.

Kādā dienā divpadsmit vīriņi saka meitai: „Māsiņ, izkurini

nu atkal pirtiņu, esam nostrādājušies gluži melni!"
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Vīriņi noperas papriēkšu un tad māsiņai reize. Bet kamēr

šī peras, ragana slepus pārmaina kreklus. Meita apvelk to, kas

ar nāves zālēm svaidīts, un paliek uz vietas. Vīriņi gaida, gaida,

nevar māsiņas sagaidīt. Aiziet raudzīt — ak tu manu sūro die-

niņu! Māsiņa pagalam! Nu raud un nu žēlojas, bet kas pagalam —

pagalam. Labie vīriņi ieliek mirušo zelta zārkā ar dimanta kā-

jām, uztaisa skaistu pili ar gaišiem logiem, uzliek pils čukurnī

zelta vērloku [vērlogs, vālogs] un tad ienes zelta māsiņu tur

dusēt.

Bet nu gadījās, ka ķēniņa dēls šinīs dienās izgājis medīt. Tas

nevilšus ierauga zelta vērloku un tūlīt sūta sulaiņus, lai paskato-

ties, kas tā par savādu pili ar zelta vērlokiem. Sulaiņi atnāk at-

pakaļ ar tādām vēstīm: „Zelta vērloks vēl nekas; bet pilī guļ
zelta zārkā ar dimanta kājām, tik daiļa meita kā saule. Mums

viņa izliekas pamirusi."

Ķēniņa dēls aiziet turp: jā — mirusi nevar jau tik daiļa būt;

jāved uz māju un jārauga atdzīvināt. Nu sasauc pareģus un sa-

aicina zīlniekus, lai pasakot un zīlējot, kā iespējams to atdzīvi-

nāt. Zīlniekiem viegla lieta: tie uz rāvienu pasaka: „Dzīvība ra-

dīsies, ja raganas krekls nebūs mugurā!"
Un pareizi. Līdz ko novilka raganas kreklu, tā daiļā meita

atplēš acis. Ķēniņa dēls vairs nelaiž daiļo meitu projām; viņš
bildina par savu līgaviņu un nodzer kāzas trīs dienas, trīs naktis.

Bet līdz ko kāzas nosvinētas, te ragana arī kājās. Viņa uz-

glūn jaunajai ķēniņienei un aizrauj to ar viesuli dziļi, dziļi mežā,
lai tā nomaldītos. Šī maldās, maldās, bet izmaldās uz to pilsētu,
kur vecais tēvs aizgājis tirgoties. Pašā pilsētas malā tā satiek

cūkganu, kam prasa: „Zēniņ, kā to pilsētu sauc?"

Tā un tā.

„Kam tās cūkas, ko tu gani?"

„Cūkas pieder tam tirgotājam, kas priekš gada te atnāca."

„Vai viņam nevajaga kalpones?"

„Ne, kalpones viņam nevajaga, bet sulaiņa gan,"

To izdzirdējusi, ķēniņiene ieiet pilsētā, pārģērbjas sulaiņa
drēbēs un tad iet tīši gar tēva logiem.

Vecais tirgotājs, sulaini ieraudzīdams, tūlīt uzbļauj: „Ē! vai

nelīgsi pie manis?"

„Kālab ne?"

Labi — salīgst. Te otra, treša diena visai pilsētai ziņa klat,

lai ejot uz ķēniņa pili, jo jaunajam ķēniņam ķēniņiene zudusi —

jāpalīdzot sataujāt. Visi brauc, vecais tirgotājs ar savu sulaini

ar. Pilī nu katrs stāsta, ko tik zin un ko tik redzējis, bet to pa-

teikt, kur ķēniņiene — to neviens nevar. Beidzot pienāk ir su-

laiņa reize stāstīt. Sulainis pasmudzina galvu un tad iesāk tā:

„Redziet, labprāt stāstītu; bet iekams iesāku, katram jāapņemas,
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ka nerunas man ne pušplēsta vārdiņa pretim un, ja kads tomēr

runātu, tad tam lai būtu trīs gadi cietuma."

Labi — visi ta ar mieru.

„Nu, tad iesākšu. Priekš kāda gada mans tēvs, uz citu pil-
sētu aiziedams, nodeva mani ar brāļi pie kaimiņa. Šis kaimiņš

pavēlēja manam brālim mani nokaut."

„Tas nav tiesa!" kaimiņš tūlīt iebļaujas, jo šis arī bija at-

nācis uz ķēniņa pavēli pilī.

„Nu, ja tas nav tiesa, tad tev trīs gadi cietuma!" ķēniņš at-

saka un liek iemest pagrabā.

„Stāsti nu tālāk!" ķēniņš pavēl.

„Tad -piepeši nokļuvu mežā pie divpadsmit vīriņiem, jo brālis

mani palaida nenokautu. Tur pamiru, bet te ķēniņa pilī atdzīvo-

jos. Pēc tam nodzērām ar ķēniņu kāzas."

To sakot, ķēniņš vairs noturēties; bet sulainis māj ar

roku lai nerunā, citādi cietums.

„Pēc kāzām mani viesulis aizrāva uz mežu, kur tik ilgi māl-

dījos, kamēr iemaldījos pie sava tēva."

Līdz ko nu sulainis izstāstījis, tā ķēniņam atveras acis, viņš
pazīst. Tēvam atveras acis, viņš pazīst un brālim atveras acis,

viņš lai pazīst. Nu bija prieki bez gala. Ķēniņš nelaiž neviena uz

māju, visiem' jāpaliek un jādzer vēl trīs dienas atkāzas. Bet pēc
atkāzām nelietīgo kaimiņu izvilka no pagraba un notiesāja labāk

uz nāvi, nekā likt vēl cietumā tupēt.

5. A. 709. J. Henninš no Treilība Sasmaka.

Vienreiz vienā1 mājiņā bija saimniece, saimnieks un viena

meita, ,kas pie tiem dienēja. Kādu reiz tai samniecei bija ādere

jālaiž, tad ienesa sniegu un laida āderi, bet tā saimniece teica:

„Kad man būtu tāds bērns, tādās miesās kā sniegs, un tik sarka-

niem vaigiem kā asins!"
Pēc kādiem mēnešiem tas arī notika, viņa dzemdēja meitiņu,

kas arī bija pēc viņas prāta.
Dienasta meitai, kas pie viņas dzīvoja, bija tomēr vēl smu-

kāks bērns, bet tas viņai nepatika un tā dusmojās par to.

Kad abi bērni bija paauguši, tad tie kādu reiz uz ceļu spē-

lējās; tur brauca kāds kungs, tas prasīja tai saimniecei, kam šie

bērni pieder. Viņa atbildēja: „Tas smukākais ir mans, un otrs ir

manai meitai."

Kad tas bērns bija lielāks paaudzis, tad tā meita gāja uz

muižu pelnīties un tā saimniece to meitas bērniņu gribēja novār-

dzināt. Viņa ielika to apcirknī un nedeva ēst, bet otra meitiņa

slepeni deva tai arvien maizi un gaļu, un ko vien tik dabūja, tā
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ka vina varēja iztikt ar ēšanu. Lai gan saimnieces meita pati pie
tam gandrīz panīka, tomēr tā gādāja par savu draudzeni.

Kad meita nāca no darba mājā, tad tā saimniece izņēma to

meitiņu no apcirkņa un brīnījās, ka tas tik smuks var būt, kam

ēst nemaz netop dots, bet viņas meitene ir bāla un vāja, lai gan

katru dienu var dabūt ēst, cik grib. Meita tak par svētdienu vien

mājās paliek un tad pirmdienā aiziet atkal uz muižu strādāt.

Nu saimniece aiznes to bērnu un iemet pie cūkām, lai viņa to

pašu ēd, ko cūkas; bet viņas draudzene staigāja gar cūkkūti un

vienā vietā iesāce caurumu kaust apakš pamata, lai varētu skatī-

ties. Viņa iekausās un deva, ko bija līdz ņēmusi, maizi un visu,

ko māte tai deva ēst.

Vienreiz māte nu vaktēja, kur viņa to ēdienu liek, uu nu re-

dzēja, ka visu aiznesa tai, kas bija cūkkūtī. Kad nu meitiņa at-

nāca uz istabu, tad māte to kūla par to, ka viņa otrai meitenei

ēst nesusi.

Tad saimniece teica, ka tas meitas bērns jānes uz upi —

jāuzsien uz dēļa un jāpalaiž ar straumi. Kad viņa to dzirdēja,

viņa paņēma savas drānas un grāmatas, un gāja uz to vietu, kur

to otru slīcinās, bet viņa negāja vis taisni pa ceļu turp, bet ar lī-

kumu pa mežiem un krūmiem. Par mazu brītiņu atnāca saim-

niece ar meitas bērnu, uzsēja to uz dēļa un iesvieda upē, lai iet

ar straumi. Uz māju iedama, ta vairs neskatās atpakaļ uz upi;

bet par to laiku pietek viņas meitene ar ķeksis izvelk n«* upes un

atlaiž draudzeni vaļā. Nu iet abas gar upmali vien, kamēr sa-

sniedz vienu muižu un ieiet tur iekšā. Muižas jumprava, tās ie-

raudzījusi, iet pie kunga un teic, ka divi smuki bērniņi ir atnā-

kuši, kurus kungs varētu ņemt par saviem bērniem!, jo viņam ne-

bija neviena bērna. Viņš gribēja svešos bērnus redzēt un nāca

skatīties. Tos ieraudzījis, viņš teica uz to smuko meitu: „Tu esi

saimnieka bērns, kāpēc tu te nāci?**
Meitene atbildēja: „Es neesmu vis, bet otra ir."

„Kā tad jūs še esat tikuši?"

Meitas bērns atbildēja: „Mani tā saimniece slīcināja, bet vi-

ņas pašas meita mani izglāba, un tad mēs nācām gar upmali vien,
kamēr te iegriezāmies."

Kungs lika tūlīt zirgu iejūgt un aizbrauca uz to māju, kur viņš
tos bērnus bija redzējis, un prasīja tai saimniecei: „Ko tam būs

darīt, kas otram padara galu?"

Saimniece ātri atbildēja: „To būs mucā ielikt, tad mucu ar

naglām sadzīt un no kalna zemē laist."

Kungs prasīja: „Kur ir jūsu bērni?"

Saimniece atbildēja: „Viens nomira vienā nedēlā, otrs otrā."

Tad viņš teica: „Nu ar jums tā tiks darīts, kādu sodu jūs
esat sev pašai nospriedusi,"
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Ļauno kaimiņieni nu noveda uz muižu un izpildīja viņas pa-

šas spriesto sodu. Bet tās meitenes tas kungs paturēja pie sevim

muižā. To smukāko viņš apņēma par sievu un otra palika pie vi-

ņas par jumpravu.

6. A. 709. Teicēja V. Pudule Latgalē. Latvju kultūras kr.

Vīnam veiram ar sīvu nabeja nivīna bārna. Vīnu reiz sīva

īgrīzja pierstā un, izguojuse uorā, asni tacynuodama uz snīga,

sacīja: „Ka Dīviņš dūtu mums bērniņu tik boltu, kai itys snīgs, ar

tik sorkonim byudiņim, kai itys asnis."

Tū nūrunuojuse sīva īguoja ustobā. Napaguoja gars laiks un

jai pīdzyma meitiņa bolta kai snīgs un ar sorkonim byudiņim.

Meitiņa beja cīši smuka. Tāvs ar muoti beja cīši laimīgi, ka jīm
ir bērniņš. Sīva auklēja bārnu un nabeja kam struoduot. Tuodēl
veirs pajēmja kolpyuni un tej beja rogona. Nailgi padzeivuoja
veirs ar sīvu un jei nūmyra. Palyka meitiņa buorinīte. Jū tagad

audzēja tei kolpyune rogona. Rogonai beja taisnības spīgeļs. Rei-

zi rogona pajēmja sovu spīgeli, veras un prosa: „Pasok, spīgelīt,

kas ir smukuoks par mani uz pasauļa!"

Spīgeļs atbildēja: „Smuka gon tu esi, bet par tevi smukuoka

tei meitiņa, kuru tu audzēj!"
Nu tuo laika rogona buorinītes cīši naīredzēja un gribēja jū

nūnuovēt. Vīnu reiz pi rogonas īguoja laupītuoji. Rogona soka

laupītuojim: „Pajemīt itū meitiņu, aizvedīt un nūnuovējīt! Izje-

rņīt juos sirdi un atnezīt man, tad es jums īdūšu daudz zalta!"

„Labi!" atbildēja laupītuoji un vad meitiņu. Pakal meitiņai

skrēja juos tāva sunīts. Laupītuoji vedja, vedja meitiņu un gri-
bēja jau nūnuovēt. Tad sunīts pīskrēja pi laupītuojim un soka:

„Nanuovējīt meitiņas, bet nūnuovējīt maņi, izjemīt munu sirdi un

aiznesīt rogonai! Rogona taipot napazeis vai tei muna sirds, vai

buorinītes!"

Laupītuoji dūmuoja, dūmuoja un soka vīns utram: „Palaissim
meitini un vītā juos nūkausim itū sunīti!"

Tai jī izdarīja. Nūkuova sunīti, izjēmja sunīša sirdi un aiz-

nesja rogonai. Rogona, dūmuodama, ka meitiņas sirds, laupītuo-

jim pīdevja daudz zalta. Bet meitiņa buorinīte guoja par kolnim,

par mežim, par lejom un īraudzēja mozu ustabiņu. īguoja mei-

tiņa ustabiņā un redz, ka tur ir divpadsmit mozu galdiņu, div-

padsmit bļūdiuu ar putru, divpadsmit gultiņu, vvsa kuo beja pa

divpadsmit. Meitiņa beja cīši izolkuse un izēdja putriņu nu vysom

divpadsmit blūdiņom. Tad pagullēja kotrā gultiņā, nūsaglobuoja un

gaida. Na par garu laiku atskrīn divpadsmit ryukīšu. Vīns pī-
skrēja pi sovas blūdiņas un soka: „Muna putriņa izāsta!"

Taipat pasacīja ūtrs, trešs un vysi divpadsmit. Ryuķīši dū-
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muoja, ka putriņu izēdja kaids ceļa guojējs, un lyka mīru. At-

guoja vokors, ryuķīši atsagula kotrs sovā gultiņā un guļ. Reitā

vysi pīsacēla un vīns ryukīts soka: „Es redzēju sapnā, ka myusu

putriņu izēdja kaida cīši skaista meitiņa un ka tej meitiņa tagad

guļ zam guļtiņas nūsaglobuojuse nu myusu."

Cvti ryukīši pasasmēja juo sapņam. Ūtrā reita otkon ūtrs

rvukīts izstuostīja taidu pašu sapņu. Tad rvukīši soka: „Vajag

pasavērt zam gultas, varbvut ir taida meitiņa!"

Pīleika kotrs ryukīts vērtīs zam sovas gultiņas un vīns soka:

„Te viņa ir!"

Meitiņa izleida nu gultas. Ryukīši soka: „Paliksi pi muysu

par saiminīcu?"

Meitiņa palyka. Tai dzeivoj meitiņa pi ryukīšim un ni par
kū nabādoj. Vīnu reiz rogona pajēmja sovu taisnības spīgeli un

prosa: „Pasoki, spīgelīt, vai par mani kas smukuoks uz pa-

sauļa?"

„Tu esi smuka," atbildēja spīgeļs, „bet par tevi ir smukuoka

tei meitiņa, kuru tu audzēji!"

Rogona nūsabreinuoja un vaicoj: „Vai tad jei vēl ir dzeiva?"

„Jā, jei ir dzeiva un dzeivoj pi divpadsmit ryukīšim aiz devi-

ņiim kolnim, deviņim mežim un deviņom lejom," atbildēja spīgeļs.

Rogona sasadusimuoja, pajēmja zalta grebiņas um! kai rogona,

dreiži atroda tū muojiņu, kurā dzeivuoja meitiņa. Tīt rogona pi

meitiņas, izavylka zalta grebiņas un soka: „Nūpierc, meitiņ, ituos

grebiņas!"

Meitiņa rogonas vairs napazyna un nūpierka grebiņas. Ro-

gona prīcīga aizguoja uz sovu sātu. Kad meitiņa īspraudja motūs

grebiņas, tyuleņ palyka nadzeiva. Atskrīn ryukīši uu redz, ka

meitiņa nadzeiva. Rauduoja, rauduoja jī vysi — suoka runuot

par bēru taisīšonu. Te vīns ryukīts īsavēra meitiņas motūs zalta

grebiņas. Jis izvylka nu motim tuos grebiņas un meitiņa palyka
dzeiva. Pēc kaida laika rogona otkon pajēmja sovu spīgeli rūkā

un prosa: „Pasoki, spīgelīt, vai ir kas smukuoks par mani uz

pasauļa!"

~Jā, ir," atbildēja spīgeļs, „ir smukuoka tei meitiņa, kura

dzeivoj pi ryukīšu."

Rogona sasadusmuoja, pajēmja zalta zeiles, nūnesja un puor-

devja meitiņai. Meitiņa aplyka ap koklp zalta zeiles un otkon

paiyka nadzeiva. Atskrīn ryukīši un raud. Otkon vīns ryukīts

īsavēra meitiņai zeiles ap kokļu, nūjēmja tuos un meitiņa palyka

dzeiva. Paguoja garuoks laiks un rogonai īsagoduoja pasaru-

nuot ar spīgeli. Pajēmja rogona spīgeli uu prosa: „Vai ir kas

smukuoks par mani uz pasauļa?"

„Smuka gon tu esi," soka spīgeļs, „bet par tevi smukuoka ir
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tei meitiņa, kura dzeivoj pi rvukīšu un tu es tev soku padeju

reizi!"

Rogona sasadusmuoja, svīdja spīgeli uz zemes — tvs sa-

duza — pajēmja zalta uobuli un nūskrēja uz meitini. Meitiņa nū-

pierka uobuli, bet rogona atskrēja uz sovu sātu. Uobuļs beja

cīši skaists un gribējās juo paraudzīt. Jei atkūdja kymūsu un

aizzarēja. Uobuļs izkrita nu rūkom un aizzavēļa koktā tai, ka

navarēja juo redzēt. Atskrīn ryukīši un redz, ka otkon meitiņa
nadzeiva. Jī apsavēra vysapkuort, vai vēļ nav kaidas lītas pi

juos, bet naatroda. Tad gauži aizrauduoja ryukīši, bet meitiņa

vys naatsadzeivvnuoja. Nūgaidīja jī treis dīnas, bet meitiņa vvs

nadzeiva. Sasarunuoja ryukīsi, ka vajag globuot skaistū meitiņu.

Dabuoja ryukīši stykla šķiersta un īlyka meitiņu šķierstā. Guļ

meitiņa šķierstā kai dzeiva, bet nakust. Pajēmja četri ryukīši

šķierstu nūnas, puorējī guoja īpakaļ un gauži rauduoja. Tai nas jī

šķierstu ar skaistu meitiņu un raud. Jau pi pašas dūbes. Te vī-

nam ryukīšam, kurs nesja šķierstu, pasleidēja kuoja un jis pa-

krita. Škiersts nūkrīta un meitiņa izžāvēja nu šķiersta. Te jai
izkrita nu mutes tvs uobuļa kymūss, ar kuru jei beja aizzarejuse,

un meitiņa palyka dzeiva. Rogonai vairs nabeja taisnības spī-

geļa un jei nazynuoja, vai ir kas smukuoks par jū uz pasauļa.

Tei meitiņa tagad dzeivuoja laimīgi ar ryukīšim un nikas jūs dzei-

ves natraucēja.

7. A. 709. Teicēja 36 g. veca J. Strode Višķos, Latvju kult. kr.

Vīnai pamuotei beja sova meita un pameita. Pamuote ar

meitu beja skaistas, bet buo'rimīte vēl skaistuoka. Meitas jau iz-

auga lelas un beja laiks pi veira īt. Bet svuoti braucja uz buo-

rinīti un uz pamuotes meitu nabraucja. Pamuote beja dusmīga
uz buorinītes un gribēja jū nūnuovēt. Kaidu reizi pamuote soka

šovam veiram: „Aizved buorinīti uz mežu un nūnuovej!"

Tāvs gon nagribēja vest, bet darīt nikuo navarēja un, pa-

klausīdams sovas sīvas, aizvedja buorinīti uz mežu un gribēja nū-

nuovēt. Buorinīte atsaprasīja nu tāva un aizguoja vīna paša, na-

zynuodama, kur īt. Guoja jei guoja un aiz deviņim kolnim un

mežim īguoja mozā ustabiņā. Ustabiņā stuovēja deviņas gultas,
deviņi galdiņi, deviņi sūliņi un vysa kuo pa deviņi. Buorinīte pa-
leida zam cepļa, guļ un gaida, kas byus.

Vokorā atskrēja deviņi bruoli, zalta racēji, un nūjuta, ka jūs
ustabiņā ir svešs cvlvāks. Bruoļi suoka meklēt un paceplī atroda

buorinīti.

„Lem uora! Mes esam deviņi bruoli un tu byusi dasmyta

muosa," soka bruoli.
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Buorinīte izleida un palyka pi bruoļim par saiminīcu. Bruoli
īt uz dorbu, bet muosa palīk sātā un gotovoj ēdīņus.

Kaidu reiz pamuote izvylka sovu taisnības spīgeli un prosa:

„Pasoki, spīgelīt, kas par mani un munu meitu pasauli ir smu-

kuoks?"

„Aiz deviņim kolnim un deviņim mežim pi deviņim bruo-

ļim, zalta racējim, dzeivoj buorinīte, tei ir smukuoka par tevi un

tovu meitu," atbildēja spīgeļs.
Pamuote grib buorinīti nūnuovēt un, palykuse par vācu žei-

dīti, aizguoja uz buorinīti un aiznesja skaistas zeiles. Botfrinīte

napazyna pamuotes, nūpierka zeiles un kad aplyka ap kokļu, pa-

lyka nadzeiva, bet pamuote prīcīga atskrēja uz sātu.

Vokorā atguoja bruoļi nu dorba un redz, ka muosa nūmyruse.
Vysaiž bruoli pyulējuos muosu atdzeivynuot, bet navarēja un sa-

runuoja puorgērbt cytas drēbes un globuot. Kai. tik zeiles nu

kokla nūjēmja, tai muosa palyka dzeiva.

„Vai beja kas atguojis?" prosa bruoli.
Muosa pastuostīja, ka beja atguojuse žeidīte un jei nūpierka

zeiles. Bruoli saprota, kaida žeidīte te beja, un soka: „Verīs, vai-

ruok nalaid nikuo ustobā, ka myusu nabyus sātā!"

Tai jī dzeivoj otkon kaidu laiku. Pamuote otkon pajēmja

sovu spīgeli un prosa, kas skaistuoks par jū un par juos meitu.

Taisnības spīgeļs atbildēja, ka buoriniīte ir skaistuoka. Pamuote

otkon īt uz buorinīti un nas grebiņas, lai buorinīti nūnuovētu. Buo-

rinīte pajēmja grebiņas, īispraudja motūs un paJyka nadzeiva, bet

pamuote prīcīga aizguoja uz sātu.

Vokorā bruoli, zalta racēji, atguoja nu dorba un muosu at-

roda nadzeivu. Tagad bruoli suoka meklēt, vai nav pi muosas

kaidas jaunas lītas. Motūs atroda grebiņas un kad tuos i<zjēmja,

muosa atsadzeivynuoja. Otkon bruoli vēl styngruok, pīklīdzja
muosai nalaist sveša cylvāka ustobā, bet paši kai ogruok, stai-

guoja uz dorbu.

Pēc kaida laika otkon pamuote pajēmja sovu taisnības i>pī-

geli un prosa: „Pasoki, spīgelīt, kas ir smukuoks par mani un

munu meitu pasaulī!"
„Buorinīte, kura dzeivoj pi deviņim bruoļim, zalta racējim!"

atbildēja spīgeļs.
Pamuote palyka par skaistu sīvīti un, pījēmusi uobūļu, aiz-

guoja pi biiorinītes. Buorinīte pajēmja vīnu uobūļu un raudzīja ēst

Kai tik jei atkūdja kymūsu, otkon palyka nadzeiva, bet pamuote

prīcīga aizguoja uz sātu, dūmuodama, ka tagad buorinīte naat-

sadzeivvnuos.

Vokorā bruoli atguoja nu dorba un atroda muosu nadzeivu.

Bruoli suoka meklēt kaidas jaunas lītas, bet naatroda un muosu

kai naatsadzeivynoj, tai naatsadzeivynoj. Nikuo cyta nabeja darīt
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un bruoli nūsprīdja muosu pagiobuot. Ilvka jū stykla šķierstā un

nas vysi uz kopim. Pi pašim kopim kaidam bruoļam pasleidēja
kuoja un jis pakrita. Škiersts nūkrita nu nesēju placim un meita

izžāvēja uu šķiersta. Tymā laikā jai uobūla kymūss, kurs beja
koklā īsasprīdis, izkrita un muosa palyka dzeiva. Nu tuo laika

bruoli muosas vīnas pašas naatstuoja ustobiņā, bet vysod pēc
kuortas vīns nu bruoļim palyka sātā un sorguoja muosas.

8. A. 709. A. Gari-Juone no 40 g. vecas M. Dortholcas Dri-

cānu pag.. Latvju kultūras kr.

Seņuok vīnam ķēneņam nūmyra sīva un pailyka tikai moza

meitine. Padzeivuojis kaidu laiku bez sīvas, kēneņš suoka me-

klēt ūtras sīvas un apprecej vīnu jaunu, skaistu sīvu, tei beja

rogona. Skaista beja kēneņa sīva, vēl skaistuoka rnozuo meiti-

nīte. Rogonai stypri napatyka, ka meitine skaistuoka par jū, un

jei soka šovam veiram, lai tys nūvad mozū meitiņi uz mežu un

atstuoj. Jo navešks uz mežu, tod šei meitini nūnuoveškūt. Ķēne-

ņam cīši žāl beja sovu mozū, skaistū meitini vest uz mežu, bet

jis nūsprīdja, ka lai jei lobuok dzeivoj mežā, nakai jū juo sīva nū-

nuovej. Kēneņš pajēmja mozū skaistulīti uz mežu, paruoda jai

ūgas un soka: „Losi ūgas, meitin, es drusku paīšu mežā un tyu-
liņ atīšu atpakaj pi tevis."

Meitinei ūgas patyka un jei suoka lasīt, a tāvs uotrim sūlim

aizguoja uz muojom. Pec laiciņa mozuo veras apleik, bet tāva

vairs naredz. Suoc saukt, bet mikas naatsasauc. īt, īt jei pa mežu

un daīt pi vīnas skaistas muojas — vērās: durovas vaļā. līt

īškā, tur vysi kambari ņakuortībā: guļamā kambarī divpadsmit

gultu, vysas sajauktas, koktūs pylns māslu, cytuos ustobuos vyss

izsvaidīts, nateirs. Kuknē jei īrauga lelu kotlu un kubulu gaļas;
vvsu apsavāruse, jei suoc pīkūpt ustobas: sataisa vītas, izslauka

ustobas, apsadz goidus, sakur kuknē guni un vuorej pušdīnes.

Izvuorējuse pušdīnes, salīk uz golda divpadsmit šķeivus, sa-

grīž maizi, un vysu sakuortuojuse pīlej izvyrušuos zupas kotram

pa šķeivam. Cykom jei struoduoja, klausuos: atbrauc nazkas. Jei

nūsagloboj, lai nūsaklausīt, kū sabraukušī runuos. It bruoļi ustobā,
redz: vyss izteirētS', gultas apkluotas, pušdīnes izvuorītas. Jī

breiuuojas un nasaprūt, kas tū vysu varēja padarīt. Suoc meklēt

pa vysim koktim, bet naatrūn. Jei beja pasaslāpuse augšā uz

ustobas. Izameklējuši jī suoc saukt: „Atsasauc, kas tu esi! Jo esi

vāca — tad byusi myusu muote; ka esi jauna — byusi myusu
muosa!"

Tad meitine nūkuopja nu ustobas viersa un īguoja ustobā.

Bruoli, īraudzējuši skaistū meitini, ļūti nūsaprīcuoja un soka: „Tu
byusi myusu muosa!"
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Meitine palyka dzeivuot pi divpadsmit bruolim, jī atluovja jai

darīt, kū vīn tik. grib. Rogonai beja būru spīgeļs, jis runuoja tai

pat kai cvlvāks. Reizi vērās jei spīgēiī un ka spīgeļs soka:

„Šmuka, smuka tu esi, tova meita vēļ šmukuoka, dzeivoj mežā

skaistā pilī."

Rogonai nyu gribīs izzynuot, kur dzeivoj juos meita. Jei ap-

samat par vēcini, aizīt uz mežu ūguos un daīt pi pilis, kurā meita

dzeivuoja, un soka: „Miluo meitiņ, izej šur pasarunuot! Es tev

kū īškiņkuošu."
Meitine nūsaprīcuoja, īraudzējuse vecīti. Jai gribējuos sa-

satikt un pasarunuot ar cytim cylvākim, jo bruoli reti kad beja

sātā, jei īvad vecīti pilī, vysu paruoda uu pastuosta.
Rogonai acis daga nu skaudības, verūtīs uz slkaisti apvylktū

šmukū meitini, jei īdama pa ceļu, īškinkuoja meitai miotu odotu.

Pavadījuse vecīti, jei sasukuoja golvu un īspraude motūs vecītes

odotu. Kai tikai īspraudja, tyulii; nūkrita uz greidas zemē. At-

brauc bruoli — vērās, kur jūs muosa, un īrauga vīnā kambari

nadzeivu gulūt uz greidas. Bruoli nu žāluma suoc rauduot un

nūvalk muosai vysas drēbes, izjem nu motim odotas un jei atsa-

dzeivoj. Vysi stypri nūsaprīcoj un vaicoj: „Kas šūdīn beja atguojis
uz myusu muojom?"

„Beja atguojuse vīna vecine, jei aizīdama īdevja man motu

odotu. Tikkū es īspraudu odotu motūs — tyuliņ aizmygu," at-

soka meitine.

„Muosiņ, cytā reizē nalaid nivīna sveša cvlvāka pilī!" pīsoka
bruoli. Muosina ari apsasūlej. Paguoja ilguoks laiks, rogona sēd

pret spīgeli un dzierd, ka spīgejs soka: „Šmuka, šmuka tui esi,
tova meita vēl šmukuoka, dzeivoj mežā skaistā pilī."

Rogonu apjem dusmes, ka juos meita vēļ nava pagolam. Jei

otkon sasataisa par vēcini un aizīt uz pili. Vecenīti īraudzējuse,
meitine nūsaprīcuoja un pasaucja jū ustobā. Vecene īdevja jai
skaistu brošu, kū īspraust kryutīs. Isprauduse tū brošu, jei tyulin

aizmyga. Atbrauc bruoļi uz muojom, atrūn nadzeivu sovu muosu.

Suoc otkon vysi bāduotīs, nūgērb drēbes, izjem brošu un muosa

atsadzeivoj. Izvaicoj nu muosas, kas jai īdevja broštu, jei pastuo-
stīja, ka beja atguojuse vecenīte.

„Mes jau sacījom nalaist nivīna sveša cyivaka muojuos un

nikuo nu svešim najemt!"
„Nalaisšu vairs nivīna sveša cylvāka īškā," nūsasūlej muosa.

Vēļ par laiku, ka jau meita beja aizmiersuse sovu sūlējumu,

rogona sēd pi spīgela, kas jai soka: „Šmuka, šmuka tu esi, tova

meita vēļ šmukuoka, dzeivoj mežā skaistajā pilī."

Rogona otkon apsamat par vēcini un īt uz pili. Daguojuse

pi pils un īraudzējuse meitu, soka: „Miļuo meitiņ, voi naatļausi pi
tevis drusku atsapyust?"
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"Ej vīn šur, vecenīti" atsoka meita, īvad veceni pilī, un pa-

baroj jū. Tej atsasāst un soka: „Mīluo meitiņ, dūd es tev paīs-

kuošu golvu."

Meita nikuo ļauna nadūmuodama, atsasāst, īlīk golvu vecines

klēpī, lai īskoj. Rogona īskuodama, ībuož jai ausī vaina zūbu un

meita par reizi palīk nadzeiva.

„Nyu gon bvusi beigta," ar prīcu pasoka rogona un aizīt.

Atbrauc bruoli un atrūn muosu nadzeivu, nūsabādoj, nūvalk

muosas drēbes, izpurina motus, bet tei vys naatsamūst. Jī nū-

sprīdja iztaisīt stvkla grobu (zārku), tamā īlikt muosu un grobu

pakuort kūkūs. Bruoli iztaisa stvkla grobu, īlīk īškā sovu na-

dzeivū muosu, pītaisa pi groba golim ķēdes, aiznas uz mežu un

pakar storp divējom lelo-m prīdem. Jī kotru dīnu guoja muosas

apsavārtu, kura gulēja grobā un beja tikpat skaista kai dzeiva.

Reizi kēneņš ar sovim saldatim juoja medībuos, dajuoj pī vī-

nas lelas prīdes un vērās, ka tur karinej stykla grobs. Pasyuta sal-

datus izkuopt prīdē un labi pasavērt, kas tur gul. Saldāts izkuopj

prīdē un redz stykla grobā šmuku meitu, kura izzaskota kai

dzeiva. Nūkuopis nu prīdes, jis pastuosta vysu ķēneņam, kē-

neņš līk saldatim nūlaist stykla grobu un aizvest uz pili. Saldati

pa vīgliņom nūlaiž grobu un aizvad uz kēneņa pili. Ķēneņam beja
lels breinums, ka nūmiris eylvāks izzaruoda gluži kai dzeivs; jis

sasaucja daudzi ārstu. Ārsti apsavēra meitu nu vysom pusēm,

nikur nikaidas slimības naatzyna. Tad vīns ārsts veļ seikuok ap-

savārdams meitu, atroda jai ausī īlaistu kaulu. Ārsti izvylka jai
kaulu nu auss un jei tyuliņ pīsacēle. Kēneņš lūti nūsaprīcuoja un

skaistū meitu pajēmja sev par sīvu. A kas par brangom kuozom

beja, tuo naizstuostīt.

9. A. 709. K. Luta Asūnē, J. Rupjā krājumā.

Dzeivova dāds ar buobu i pi jūs cīši slavna (skaista) beja
meitine. Muote meitiņis nūmyra un jei palvka buorineite. Tāvs

pajēme sev cytu buobu ar trejom meitom. Paguoja daudz godu

un juos visas četrys palika lelvs. Atbrauc pi jūs svuoti un tāvs

nazyna, kuru meitu dūt aiz puiša. Tod jis pascēja juom: „Jemlt
kožna pa kērzītei i ejte uz mežu ūguos, kūrei pyrmuo pīlaseisīt
kērzīti ūgu, tū i atdūšu aiz puiša."

Nūīt juos uz mežu. Buorineite pīlasēja par vysom paprīšku.
Tad loluokuo rogonys pamuotis meita buorineitei soka: „Buori-

neit, muoseņ, saber man ūgas, tu vēl pllaseisi sev."

Buorineite saber ūgys jai. Tai buorineite pīlasēja ar jaunuo-

kajom muosom ūgu, koļč tuos nū juos aizbāga un jei palyka vīna

ar sovu kuceiti. Kuoeitei spolvas beja nu zalta, a kā papyuš vējs,
nu sudobra. Aizmaldēja jei ar sovu kuceiti, nūguoja da nazkaidu
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razboinīku ustobas, kura visa ar ašņi, a jūs pošu sātā nava. Juos

tvuleņ, ar kuceiti divējuos ustobu izmozgova tik teiru, ka visi

koktv atspeidēja, i pošys pasaglobovuos nu jīm.

Jī atguoja i breinovuos, kas tī taids ir. Pasavieruos aiz šapa
[leit. šepas, skapis], suoka ēst, bet bļūdys vysas izmozguotys tei-

ras. Bet jī suoka dzert i ēst vysaidus zvārus, kurus pīšaudējuši,
tai kai vyss palyka vēļ taids pat nateirs, kaids beja nu poša suo-

kuma, a paši nazkur nūguoja pa ceļi. Meitiņa vēļ ar kuceiti vysu

izmozgova, teirēja, paēde i pasaglobova vēl nu jīm. Jī atguoja i

breinīs: kas tī taids var byut pi myusu. Sarunuoja vacuokyjam

bruolam piļnavuot [polu pilnovac, sargāt, rūpēties], kas te taids

var byut, jīm breinums. Jaunuokī bruoļi nūguoja medīt, bet va-

cuokys palyka sātā piļņavuot, kas tī taids byus. Pilņavova, piļ-

ņavova i aizmyga iz loškys [polu ložko, gulta] gulādams. Tad

tyuleņ kuceite ar meitini izleida nu aiz kacarāgu (aizkrāsne), iz-

teirēja ustobu, paēda i pošas pasaglobova vēļ. Cēluos piļnavuo-

tuojs i nūsabeida, kas tī taids ir, ka nikuo navar nūpilņavuot.

Tāri piļņavuos vyduskys bruols. Vyduškym talpot naizza-

deve, kai i vacuokyjam. Kad jis cēluos un bruoli atguoja, vyss

beja izteirēts, drusku šapā aizāsts, vairuok naatrada nikuo.

Atguoja eile jaunuokyjam piļnavuot. Vacuokī bruoli nūguoja
uz mežu, medeibās, bet jaunuokys bruoļs palyka sātā. Atsaguluos

uz loškys i veras, to vīnu to ūtru aci pīmīdzis. Irauga juos, bet

nikuo nasoka, tik veras. Kai juos vysu izteirēja, izmozgova,

paēda, pošys sev motus sasukova i nūsaslēpa aiz cepļa koktā.

Atguoja juo vacuokī bruoli nu medeibom i vaicoj: „Vai nūpiļņa-

vuoji, vai nē?"

Tys soka; „Nūpilņavovu."

„Tad ruod šur, kas tī taids ir!"

Jis pīguoja pi jūs, kur juos beja pasaglobovušvs, i soka:

„Šekur," ruodēdams bruoļim. Par nūpiļnavuošanu jis i apsaže-

nēja ar jū. Apsaženējusēs buorineite palyka pi bruoļu par sai-

mineicu, divuos ar kuceiti.

Muote rogona pasavērās spīgelī i vaicoj: „Spīgel, spīgeļ, voi

muna pameita dzeiva?" Spīgeļs soka: „Dzeiva?"

Tod jei padūd aizčaravuotys [noburtas] tūplis krauklam i

soka: „Še, nas munai pameitai gostinča [dāvanu]."
Krauklis skrīn i klīdz: „Krum — krum, še tev nu muotis

gastinčs."
Meitine tyuleņ pajēme tūplis, apmauca i uz reizys nadzeiva.

Kuceite tyuleņ nūskrēja uz mežu, maklātu bruolu, kuri beja nū-

guojuši medeibā. Bruoli tyuleņ saprota, ka sātā nav' labi, jo kucei-

te nikur nasaškīra nu juos. Atguoja uz sātu i radz, ka saimineica

nadzeiva. Kai tolka jī nūmauca tūplis jai nu kuoju tai jei palyka
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dzeiva. Bruoli veļ kai guoja medeiba, pasacēja, kab nikaida ga-

stinča nu muotis rogonys najemtu.
Muote rogona pasaver spīgeli i vēļ radz, ka juos pameita

dzeiva, i soka uz kraukļa: „Nūnes munai pameitai gastinča!"

Krauklis skrīn i nas aizčaravuotu gradzynu. īraudzēja meitini

i soka: „Krum — krum, še tev nu muotis gradzvns."

Meitine pajēme vēļ. Kai toļka apmauce gradzynu uz piersta,
tai tvuleņ palvka nadzeiva. Skrīn kuceite vēļ da bruoļu. Bruoļi

toļka īraudzēja kuceiti, tyuleņ skrēja uz sātu, zynuodami, ka sata

nalobs nūtika. Atskrēja i īraudzēja gradzynu. I pazvma, ka tys

na juos, pi juos taida nabeja. Kai nūrnauce gradzynu, tai tvuleņ

jei vēļ palvka dzeiva. Kai palyka dzeiva, tolka pascēja: „A, di-

neņ, kur tai aizzagulēju."

Muote rogona spīgeļī pasavērās i nazyna, kū nu siržu dareit,

kai īrauga, ka vēļ juos pameita dzeiva. Syuta jei vēļ ar krau-

kli pameitai būrdi [banti] peit bizī. Krauklis, skrīdams da pa-

meitai, soka: „Krum — krum, tev nu muotis gastinčs."

Meitiņa vēļ pajēme nū kraukļa muotis gastinču i īpyna sev

bizī. Bet tān ni kuceite, ni bruoli nivīns navarēja nikuo atrast, i

jei naatsadzeivova. Kuceite nu žālunra nūmyra. Bruoli pataisēja

jai cīši skaistu šķierstu, paguildēja jū jimā I pakuora līpas zorūs,

natuoli nu lela ūzula. Tod nūsašuove poši.

Kēneņa dāls, reizi juodaļādams uz skaisti apsaglūta kumeļa,

īraudzēja pi līpas zoru cīši skaistu meitini, kuru nūjēme, atvede

uz sovu pffi i pagUldēja zam sovys loškys. Kēninīne, īraudzījuse,
ka jis sovu ustoibu, kožnu reizi īdams uorā slādz, padūmova, ka

pi juo ustobā kas nibejs taids sovaiduoks.

Reiz sestdīn kolpi īskrēja ustobā i pascēja ķēniņa dālam, lai

mudruok īt uz pierti. Jis mudri steigdamīs i aizzamiersa aizslēgt
ustobu. Tod juo muote ar kolpyunem nūguoja i atroda zam loškys
skaistu meitiui. Izvilka jī jū nu šķiersta i suoka sukuot motus.

Motus sukuodamas juos izsukova aizčaravūtū būrdi, tai kai skai-

stuo meitiņe palyka dzeiva.

Apsaženēja jei ar kēneņa dālu. Kēneņš dālam atdeve vysu

kēnesti i jī dzeivova laimeigi. Es jūs kuozuos beju, ēžu, dzēru,
a mutī nikuo nabeja.

10. A. 709. Teicējs J. Rečs Rozentavā, Latvju kult. kr.

Seņ senējūs laikūs dzeivuoja pasaulī boguots muižinīks; jam

beja cīši smuka sīva un moza meitiņa. Muižinīks muižā dzeivuo-

ja moz, bet arvīn braukuoja darīšonuos uz mīstiņu, Muižinīka sī-

vai beja vacuo tāva īduovynuota vēziņa, kura vysu runuoja.
Reizi muižinīca, kad nabeja veira sātā, pajēmja vēziņu izsyta
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treis reizes uz galdiņa un vaicoj: „Vēziņ, pasok man, kas ir smu-

kuokais pasauli!"
.

Vēziņa jai atbildēja: «Smukuoka par tevi ir tova meita!"

Muižinīca dūmoj: „Kū darīt, ka meita smukuoka?" Jei sa-

dūmuoja nūnuovēt sovu meitu. Pasaucja mnižinnīca nu muižas

ībavīti, kura beja cīši nabadzīga un dzeivuoja pi juos bez kaidas

moksas. Struoduot jei navarēja: jei jau beja cīši vāca un nabeja

jai vairs spāka. Muižinīca soka ībavītei: „Tu pajem munu meitu

un nūnuovej, bet kab nikas par itū nazynuotu!"

ībavīte dūmuoja, dūmuoja, kū darīt. Vajag klausīt sovai ga-

spažai. Pajēmja ībavīte meitiņu, atnezja uz sovu ustobu un sa-

dūmuoja nanuovēt meitiņas, bet nūnest tik uz mežu un pamest,
lai jū tī vylki apād. Tai jei padarēja. Nūnesja meitiņu un nūlyka
mežā zam eglītes, bet paša atīt uz sātu un dzeivoj.

Muižinīca vaicoj ībavītei: „Voi nūnuovēji munu meitu?"

„Jā, gaspažiņ," atbildīja ībavīte.

Muižinīca pajēmja otkon sovu vēziņu, pīsyt treis reizes uz

golda un vaicoj: „Pasok, vēzin, kas smukuokais pasauli!"

Vēziņa jai atbildēja: „Tova meita smukuoka par tevi!"

Muižinīca palyka dusmīga un lyka kolpim pasaukt ībavīti.

Kolpi pasaucja ībavīti un muižinīca jai vaicoj: „Kai tu nūnuo-

vēji munu meitu, ka jei dzeiva?"

ībavīte pīsazyna muižinīcei, kaijai beja žāl nuovēt bārnu un

jei nūnesja jū uz mežu un nūlyka zam eglītes, dūmuodama, lai lo-

buok jū apād vylki. Muižinīca soka ībavītei: „Ej dreižuok uz

mežu, pajem bārnu un tyuleņ nūnuovej!"
Nūīt ībavīte uz mežu pec bārna, bet naatroda.

Mežā dzeivuoja treis laupītuoji, kuri īdami uz sovu dorbu,
atveda itū meitiņu. Meitiņa beja cīši smuka. Vacuokais laupītuojs

pajēmja meitiņu pi sevis, runuodams: „Kad meitiņa izaugs, byus

man smuka sīva!"

Tai meitiņa dzeivoj pi laupītuoju un aug na pa dīnom, bet

pa stundem. Laupītuoji juos cīši žāluoja. Atīt nu meža ībavīte un

stuosta sovai gaspažai, ka bārna jei vairuok naatroda tai vītā,

varbyut vylki jū apēdja.

Puorguoja nalels laiks, gaspaža otkon sadūmuoja pavaicuot
sovai vēziņai. Pajēmja gaspaža vēziņu, izsyta treis reizes uz gol-
da un vaicoj: „Pasok, vēziņ, kas smukuokais pasaulī!"

Vēziņa jai atbildēja: „Tova meita smukuoka par tevi!"

Sasadusmuoja muižinīca uu dūmoj paša sevī, kai dabuot

meitu un nūnuovēt. Muižinīca nūpierka golvas skustiņu, izmoz-

guoja jū ar nuoves zuolem un lyka ībavītei nūnest un atdūt juos
meitai. ībavīte pajēmja itū skustiņu, nūnesja uz mežu un atroda

tur tū ustobiņu, Ikurā dzeivuoja laupītuoji. Tymā laikā nivīna

laupītuoja nabeja sātā, kai tik vīna smukuo meitiņa, ībavīte īguo-
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ja ustabiņā un redz, ka tur sēd vīna paša meitiņa. ībavīte suoka

runuot, ka jei atguoja nu juos muotes, kura ir cīši boguota, un at-

syutīja jai par pīmlņu duorgu golvas skustiņu. Meitiņa pajēmja
tū skustiņu un gribēja nūlikt, bet vacuo ībavīte jai soka: „Apsīn

jū golvā, es gribu pasavērt, kai jis tev labi izskotuos!"

Meitiņa paklausīja vecenei; un apsēja golvu. Kad jei apsēja,
uz reizes palyka nadzeiva. ībavīte pīzoga uu laupītuoju daudz

zalta, nūguoja uz muižu un stuosta gaspažai, ka juos meita, kai

apsēja skustiņu, tai uz reizes nūmyra. Gaspaža beja cīši prīcīga,
ka pasauli nav vairuok nivīuas smukuokas kai jei.

Atīt laupītuoji uz sovu sātu un redz, ka meitiņa gul nadzeiva;

jī cīši jū žāluoja. Jau laupītuoji taisījuos jū globuot, gribēja nū-

jemt vacuos drēbes un apvilkt jai jaunas. Kad jī atraisīja skusti-

ņu, jei tvuleņ palyka dzeiva un vaicuoja: „Bruolīši, es varbyut
ilgi gulēju?"

Laupītuoji nūdūmuoja paši sevī, ka te kas ir, un pīsacīja mei-

tiņai: „Tu nikuo najem, jo kas tev kū dūs. Tev pi myusu ir dīz-

gou vysaida monta."

Tai laiks īt un gaspaža otkon dūmoj: „Vajag pavaicuot vē-

ziņai."
Pajēmja gaspaža vēziņu, izsyta treis reizes uz golda un vai-

coj: „Pasok, vēziņ, kas ir smukuokais pasauli!"

Vēziņa jai otkon atbildēja: „Tova meita smukuoka par tevii!"

Kū darīt, dūmoj gaspaža. Nūpierlka jei duorgu zalta gra-

dzynu ar duorgim akmiņim, aptraipīja jū ar nuoves zuolem uu

otkon sauc ībavīti nūnest itū gradzynu un atdūt juos meitai,

ībavīte otkon nūīt mežā uz tū ustobiņu, kurā dzeivuoja laupītuoji.
Otkon laupītuoju nabeja sātā, un meitiņa vīna paša sēdēja ustobā.

īguoja ībavīte ustobā un soka meitiņai: „Tev muote atsyutīja
duorgu gradzynu, kuru tu nosoj uz rūkas piersta!"

Meitiņa pajēmja zalta gradzynu un gribēja nūlikt, jo jai beja

pylni piersti gradzy.nu; bet ībavīte soka meitiņai: „Izmauc tyu-
īeņ, es gribu redzēt, kai tev stuovēs muotes gradzyns!"

Meitiņa paklausīja vacai ībavītei un izmaucja uz mozuo

pierstiņa tū gradzynu. Kad jei izmaucja gradzynu, uz reizes pa-

lyka nadzeiva. ībavīte pīlasēja zalta un izguoja nu ustobiņas, un

sasatyka taišņi a laupītuojim. Laupītuoji īraudzēja, ka večiņa beja
pi jūs ustobā, pajēmja nūsyta jū uu īgryudja zam egles. īguoja

laupītuoji ustobā un redz, ka meitiņa guļ nadzeiva, bet taida smu-

ka kai dzeiva. Laupītuoji cīši žāluoja meitiņu, un vēl gaidīja, kad

jei atsadzeivynuos. Jau puorguoja treis dīnas, bet meitiņa arvīn

nadzeiva. Sarunuoja laupītuoji, ka vajag globuot meitiņu. Nū-

vylka nu juos drēbes, izmozguoja, iztaisēja nu stykla šķierstu.

bet tai kai vacuokais laupītuojs cīši juos žāloja, tad nagribēja glo-
buot zemē, bet pataisēja pi sovas ustobas nu prīžu lelu uu augstu
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galdu un tī pastatīja šķierstu ar smuku meitiņu. Jei tur gulēja
škierstā izpuškuota ar zalta krūni golvā.

Tai guoja laiks un vīnu reizi gaspaža suoka otkon vaicuot

savai vēziņai, vai pasaulī ir kaida smukuoka par jū, un vēziņa

jai atbildēja, ka nav. Prīcīga paiyka gaspaža un dūmoj paša sevī,

ka juos meita jau nūmyra un nav juos vairs uz pasauļa.
Vīnu reizi pa mežu staiguoja ķēneņa dāls ar sovim kolpim

un īraudzīja, ka mežā nazkas cīši speid, un pīguoja tvvuok. Kē-

neņa dāls redz, ka tur ir golds un uz golda stuov stvkla škiersts.

Kēneņa dāls lvka sovim kolpim nūjemt šķierstu, Veras kēneņa

dāls, ka tī gul cīši smuka meitiņa un taišņi kai dzeiva. Kēneņa
dāls lyka koilpim nūnest itū šķierstu ar vvsu meitiņu uz sovu kē-

nesti un nūlikt juo kambarī. Kolpi nūnesja nūmyrušū uz pili un

pastatīja kēneņa dāla kambarī. Kēneņa dāls sovā kambarī izjēmja
nu šķiersta meitiņu, un nūlvka uz sovas gultas, bet šķierstu pa-

lyka zam gultas, un tymā kambarī nalaidja nivīna kolpa, un arvīn

turēja aizslāgtu.
Vīnu reizi kēneņa dāls nūguoja uz mežu medībuos un sova

kambara durovas aizmiersa aizslēgt. KoLpyune veras, ka kam-

bars vajā, īguoja un suoka slaucīt, bet naradzēja, ka gultā gul
smuka meitiņa, juos ruka beja nūlkrituse par gultas molu un ka-

rimēja. Kolpyune, naradzādama, kad slaucīja zam gultas, pīsa-

dyura pi juos rūkas. Gradzyns beja lels un nūkrita nu juos pier-
sta. Meitiņa uz reizes pīsacēla un veras. Kolpyune nikuo nazy-

nuoja un vaicoj meitiņai: „Voi jyusim atnest yudena nūsamoz-

guot?"

„Ja," atbildēja smnkuo meitiņa, „bet cik es ilgi nuguleju?"
Kolpvune, nikuo nazynuodama, otkon soka: „Tagad pulk-

stens ir divpadsmit."
Kad meitiņa runuoja ar kolpyuni, veras: atīt kēneņa dāls.

Kad jis īraudzēja, ka meitiņa dzeiva, jis nazynuoja nu lelas prīcas,

kū dareit. Tad meitiņa jam izstuostīja, kas ar jū beja nūticis.

Kēneņa dāls pajēmja smukū meitiņu sev par sīvu, sataisēja
lelas kuozas un vysi lauds nu juo kēnests dzēra un ēdja, bet mutē

nikam nikas natyka. Vēl tagad jī dzeivoj labi uti laimīgi.

11. A. 709. J. Mi glinieks, E glūņā.

Dzeivuoja tāvs, muote un meita. Muote beja lūti skaista, bet

meita vēl skaistuoka. Kad muote beja palykuse vāca un nūmyra,

tad tāvs soka uz meitas: „Precēsimīs mes ar tevi. Jo tu pi ma-

nis naīsi, tad es tevi izdzeišu nu sātas."

Meita apjēmās īt pi tāva. Kad sataisēja kuozas, beja sabrau-

kuši vysi radinīki uz kuozom. Tad nūguoja tāvs uz pierti un

tad otkon meita. Kai nūguoja meita uz pierti, tai vairs naatguoja
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uz sātu. Jei beja pīsacējusi vīnam vainām, lai jis izrūk dziļu olu

nu piertis uz vīnu mežu, kurs beja trīsdesmit verstu tuolu. Tad

meita skrīn un Skrīn pa olu, un īskrīn lūti ielā mežā. Izguojusi

nu olas mežā, redz tymsā mozu ustobiņu, kurā dzeivuoja seši

bruoli. Visi seši bruoļi karuoja ar vīnu rogonu pee zalta kolnim.

Iguojuse skaistule ustobā, redz, ka ustobā pilna ar asni, meita

lūti puorsabejās. Jei tyuleņ ustobu izmozguoja, poša izkuope uz

cepļa dybyna un sēd. Kad jau beja vokors, tad atguoja visi seši

bruoli nu kara un redz, ka jūs ustobā izmazguota, golds numoz-

guots, kruosne izkurynuota. Tad soka bruoļi: „Kas pi myusu ir

taids lobs cylvēciņš, kurs mums apmozguoja?"

Tad vīns bruols sauc, lai līn nu cepļa zemē. Ka jei jauna,
bvus par muosiņu; ka vāca, par muoti. Un nūleida taida skaista

meitiņa, kuru vysi lūti mīluoja un žāluoja leidz pašai nuovei. Un

kad bruoli guoja karuot ūtrā dīnā, tad pīsacēja sovai muosiņai, lai

nikuo nalaiž ustobā, pat tāva vai_muotes. Atīt rogona, izzataisē-

juse par juos muoti, un prosa: „īlaid mani, meitiņ, ustobā."

Meita, dūmuodama, ka tai ir muote, pajem un īiaiž jū. Tad ro-

gona soka uz meitas: „Meiten, tev galviņa nav sasukuota. Dūd.

es tev paīskuošu galviņu."
Rogona kai jēme īskuot, tai īsprauž golvā špījkus un meita

palīk nadzeiva.

Vakarā atīt bruoli nu kara —vērās, ka viņu muosiņa jau
nadzeiva. Viņim juos lūti žāl, raud vysi pec juos, tad vērās, ka

viņai golvā špīlka. Vīns bruols izraun špīlku nu golvas un mei-

tiņa palīk vasaļa.

Otrajā reitā bruoļi pasacēja, lai jei nivīna cylvāka nalaiž,
pat sova tāva. Tad atīt juos tāvs un prasa, lai īlaiž tū ustobā,
bet tur beja tei poša rogona. Meitiņa pajem un īlaiž ustabā sovu

tāvu un jis soka uz viņas: „Ai, muna meiteņ, tev nav uz piersta
gredzentiņa."

Tāvs pajem un uzmauc viņai uz piersta gradzynu un meita

palīk tvuleņ nadzeiva. Bruoli, atguojuši vokorā, raud, raud pec

muosiņas, ka jei jau nadzeiva. Nivīns bruols nadadūmuoja nū-

maukt gradzynu nu piersta. Tai viņim vajadzēja sovu mīļū muo-

siņu globuot, bet viņi lūti žāluoja juos un globuot nagribēja zemē.

Tad jei nūpierka stykla šķierstu, paguldēja tamā, nūnesa uz mežu

un pakuora uz egles zora.

Vīnu dīn brauce par šū mežu ķēniņa dāls un skotās, ka eg-

les zorā koruojas stykla šyupels. Jis pasoka kučēram, lai nū-

stuoj. Ķēniņa dāls nūjām tū šķierstu un vērās, ka tymā škierstā

gul ļūti skaista meita, ka taidas ūtras pat nav šajā pasaulī. Viņš
nāvad viņu uz muojom, īnas sovā kambarī, nūlīk skapī un skapi
aizslādz ar trejim atslāgim. Tuo laik kēneņa dāla muote vērās, ka

juos dāls palyka pavysam vuojs un naspēcīgs. Viņa vaicoj: kas
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tev ir, .bet viņš nasoka nikuo. Tad vīnu dīnu atīt vāca vecīte,
kura beja tei paša rogona, un vaicoj ķēniņa dālam: „Kas tev ir,
kungs, ka jūs taids slvms?"

Viņa jau vysu zvnuoja, kuodel šys slvms. Tad jis šitai ve-

cītei vysu pastuosta, ka jam ir taida smuka meita, ka ūtras tai-

das nava pasauli, bet jei ir nadzeiva. Tad vecene soka: „Cik

moksuosi, es tyuleņ jū izuorstēšu?"

Kēneņa dāls soka: „Cik gribi, tik i jem!"
Tad ķēniņa dāls vecinei pībēra vasaļu kuli zalta. Vecine nū-

mauce šai meitai nu piersta gradzynu un jei tyuļeņ tyka vasaļa

un beja prīcīga bez gola, ka atrodās taidā lelā un skaistā pilī.

Kēneņa dāls arī lūti prīcuojās un pījēma šū skaistū meitu sev par

sīvu. Kuozas beja lūti lielas un es tur beju — ēžu, dzēru un don-

cuoju kuozuos.

12. A. 709. 3ļt. Ulanovska, Viļānos. „Zbior wiadomosci do

antropologu ikrajoweļ," XVIII, Varšavā 1895,412,47.

Bjeja tāvam dāls i mjeita. Jis dāla pats audzjēja, a mjeitu at-

djevja bruoļam šovam; lai jei tī aug. Tjei mjeita izauga i jei cīši

šmuka bjeja. I dazvnova tāvs, ka suoka lauds runuot, ka jei ar

djādi dzjeivoj. Jis cīši aizzasirdjāja, nadazynova, voi tjei prauda

[taisnība] ir, voi na, djevja dālam zūbynu i nūsyuta jū, lai jis
nūīt, lai nūcārt golvu.

Atguoja bruols i soka iz muosys, ka tāvs aizdjevja jam taidu

dorbu padarēt. Jei suoka rauduot, ka jei nava vys vainīga. I djēļ
kam tāvs pavīrēja [noticēja] nataisneigu runu i par kū pajemš-
kys juos dzjeivis, kad jei nava vainīga? Bruoļam tyka cīši žāl, jis
soka tai: „Es tjevi nasyššu, a tu ej iz lylu bīzu mježu, dzjeivoj tī

i napazaruodi nikam iz itū pusi!"
Jei sazalaidja i nūguoja cīši tuoli iz brīsmeigi lylu mježu —

vjērās: atī ustabjeņa. līt jei vydā, a tamā ustabjenā nava nikuo!

Vjerās: vīnā pokojā [istabā] guļ nabašnīki, ūtrā pokojā pakuonys

vysaidys drābis —
iz sīnu kar [karājas] naži, zūbini, blisis —

a

trešā pokojā golds apsagts djēļ divpadsmit cvlvāku i paši lobuokī

jēdīni stuov salikti iz golda. Jei bjeja nūdžeibusja [izsalkusi], pa-

jēmja, paādja pa drusciņai sjev nu kūris bļūdys. Nabjeidzja vjāļ
āst — dzierd, ka jau atīt daudz ļaužu. Jei mudri pazaglobuoja

zam gultys, a jī atīt i bjeja jūs divpadsmit cylvāku. Aizsāda aiz

golda i pazyna, ka nazkas tja bjeja jēds.

„A var byut, ka jis tja iraida vjāl," soka vīns iz ūtru. „Ka irai-

da, lai pazaruodjās myusim. Ka jis puiss, byus myusim par

bruoli; ka mjeita, byus par muosu!"

Jei izleida zam pagultis i pazaruodjeja jīm, a jī cīši nuzaprī-

cuojās i pīzvjērāja, ka tureis jū sjev par muosu. Pjec tuo soka tai
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iz jū: „Mjes nūīsim pa cjeļu, a tu pīgotovjei jēdīni i dzjērīni djel

divpadsmit cylvāku. Atīt tja divpadsmit razboinīku i vot tjev mi-

ga-zuolis. Pīlej faa tūs mīga-zuoļu, a ka jī pajēss i padzjers i

atsaguls, tūlaik padūd mums ziņi, mjes atīsim i atciersim jīm vy-

sim golvys nūst!"

Jei pīvuorēja vysaidu jēdīņu, pīgotovjēja dzjērīņu i pilēja

tūs mīga-zuolu, a poša pazaglobuoja. Atguoja razboinīki, pajēdja,

pazadzjēra, atsagulās i aizmyga. Jei tūlaik pajēmja zūbynu i

nūeierta jīm vysim golvys. Pjec tuo īt iz tīm divpadsmit bruolim

pascjēt, lai atīt, ka jau vyss gotovys. Atīt bruoļi — breinīs, ka jau
razboinīkim apcierstys golvys, vaicoj: „Kas tū padarēja?"

Jei soka: „Es padarēju."

Jī razzasmējās — soka: „Vot molods muosa! Vot smiela [ne-
bēdīga]! Mums taidys i vaidzjēja. Tagad dzjeivuosim mīreigi!"

Jī dzjeivuoja tī cik ilgi i cīši žāluoja tū muosu — gribjēja,
kab jei staiguotu šmukuos drābjās, kab jei šmuka bvutu. Jai bjeja

gona vysa kuo: pjec razboinīkim palyka daudz šmuku drēbu.
kuru jī bjeja pīzoguši. Jei vīnu dīnu kai apvylka pošu smukuokū

drēbu, tai i nūmyra. Atīt bruoli, vjerās: jei nūmyrusja guļ. Rau-

duoja jī, rauduoja i soka tai, ka jī naglobuos juos dūbjā, a pataisjēs
zalta šķierstu ar stykla vuoku, sallyka jū vydā i pastatjēja storpā

ūzula, kur auga tivi pi sātys. Cik dīnys īt i vjerās iz jū, a jei
taida šmuka, na kai nūmyrusja, a tai kai dzjeiva.

I bjeja tīna cīši tuoļi kjēniņa pils, kur dzjeivuoja jauns kjē-

niņč pi tāva ar muotis. Jis cīši lubjēja [mīlēja] mjedjeibvs i cik

dīnys juoja iz mjeideibys, iz mježu.
Vīnu reizi nūjuoja jis cīši tuoļi iz sylu. Sauleitja spjeidjāja —

vjerās jis: kas tī spjeid vydā kūka storpā ūzula! Daguoja tivi ■—

vjerās: zalta škiersts, a tamā šķierstā gul cīši šmuka mjeita. Vje-
rās jis, vjērās i ocu navar atraut nu tuos mjeitiņis; jei jam cīši

patyka — nūjēmja tū šķierstu nu ūzula, lyka iz zyrga i nūjuoja
iz muojom sovom. Jau vokors bjeja, tymss, nikas naredzjēja, kai

jis īņasja jū sovā pokojā vydā, a jis i napascjēja nikam, kū jis
atvjedja nu mjedjeibys. Tik nu itys dīnys jis -iīajuoj vaira iz mje-
deibys, vys sjād sovā pokojā, vys vjerās iz tuos guleidamys mei-

tys. Soka vacijs kjēniņč iz kjēniņeiti: „Vot breinums! Jis vairuok

najuoj iz mjedjeibys, vys sjād sovā pokojā. Kas tys var byut?
Vajag nūīt pazavārt, kū jis tī dora."

Nūīt i atrūn jū pi škierstā •— soka iz jū: „Nu, kas byus nu

tuo, ka tu vjērsīs iz juos, a jei nava dzjeiva? Vajag jū nūņast iz

kjēniņa skļepim, lai jei tī stuov, a ka gribjēškys, varēšķys nūīt tī

vjārtīs iz juos!"
Jis nūzalīcjās — vot pajēmja jū i nūvyļka juos drābis, kab

apgjērbtu cytuos_ drābjās, baguotūs, kai pīdar djel kjēniņu. Cik

nuvylka tuos drābis, kur jai bjeja apvylktys, jei thieņ paplāsja
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acs ir pazamūdās. Vaicoj iz jū, kas jai bjeja, voi tjei slimjeiiba

kaida bjeja. Jei atsoka: „Na, es asmu vasaļa!"

Isuoka stuostjēt, ka jei palvka kai nūmyrusja nu drēbu tūs,

kur jei bjeja apvvlktvs. Kai apvylka jūs, tai navarēja ni parunuot,
ni pazakustynuot, ni pīsacelt, koč dzierdjēja vysu, kū runuoja ap-

leik jū. Jei tagad patyka vjāl cīšuok jaunam kjēniņam, i prosa

jis tāvu ar muoti, lai jam pazvalej [atjauj] pajemt jū sjev par sīvu.

Jī i nalīdzja jam, tik drābis tuos sadadzynuoja, kur jai bjeja ap-

vylktys. Vot jis i apsažeņēja [apprecējās] ar jū i nūsyuta pjec juos
eistuo bruo'la i pjec djadis i pjec tīm divpadsmit bruoļim. I vysi

dzjeivuoja leidza, a tāvu pajēmja nūraustjēja smoikom druponom

par tū,. ka jis gribēja jai navainīgai smierti padarēt. I bjeigta!

13. A. 709. V. Filšs no A. Savicka Daugavpilī.

Vīnā pilsātā dzeivuoja vīns boguots kungs ar sovu sīvu. Viņi

dzeivuoja cīšy labi un boguoti, vysa-.kuo jīm beja dīzgon. Par

kaidu laiku sīva cīšy saslyma, un naizturēja suopis un dreižy

nūmyra. Boguotais kung-s nūturēja bēras un pagiloibuoja sovu sī-

vu. Kū dareit kungam? Bez sīvys dzeivuot gryuti — sadūmuoja

jis precētīs. Tai puorguoja cik tī laika, kungs pajāmja sev ūtru

sīvu, sataisēja lelys un baguotys kuozys un suoka ar jū dzeivuot.

Utra sīva beja cīši naloba un dusmeiga sīvītja un dzeivuoja jī kai

katis ar suni.

Vīnu reizi kunga nabeja sātā, a juo sīva, stuovādama pi lūga,

šyva sev kraklu un ar odotu īdyura sev pierstā, nu piersta suoka

teceit ašnis. Boguota kunga sīva, mīgdama tū pierstu, suoka ru-

nuot: „Kab man dzvmtu taids bārns ar malnim motim, uu vaigs

juo lai byutu taids, kai itys ašnis, kurs iztecēja man nu rūkys

piersta!"
Tai puorguoja laiks, dzyma pi boguotuo kunga meitiņa ar

malnim motim, un bārna vaigs beja sorkons kai ašnis. Meitiņa

auga pa dīnom un stundem, tāvs ar muoti beja cīši prīceigi. Kod

meitiņa izauga lela, jei beja cīši skaista: juos skaistumu navarēja

ni ar spolvu pīraksteit, ni posokā izstuosteit.

Vīnu raizi meitiņa izguoja uorā pastaiguot un poša naredzēja,

kai jei īguoja lelā mežā, nu kura jau navarēja nikai tikt uz sovu

sātu. Tāvs ar muoti ilgi meklēja meitiņis, bet nikai navarēja jū
atrast. Jī cīši rauduoja dūmuodami. ka jūs meitini apēdja meža

zvāry. Meitiņa, staiguodama pa mežu, cīšy pīkusa, atsaguluos uz

zemis un aizmyga lelā mīgā. Kod jei puorzamyuda — veras, ka

pi juos stuov septeņi mozētu punduri, kuri suoka vaicuot meitiņai,
nu kureinis jei ir. Jei jīm izstuostēja, ka jei izguoja nu sava tāva

un muotis uorā pastaiguot un patyka itymā lelā mežā, nu kura

nikai navarēja izīt. Punduri jai pasacēja: „Tagan tu byusi myu-
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slm par muosu un dzeivuosi ar mvusim, mes tevi žāluosim lobuok

kai tova muotja ar tāvu. Tagan, koleidz tu vjāl esi moza meitiņa,
tovs tāvs ar muoti ir cīši prīceigi; a kod tu byusi lela, tod muotja

nu dusmis tevi varātu nūkaut. Bet tu esi ar lelu laimi. Dīvs tevi

nagrvbēja atstuot un tu patyki pi mums septiņim bruolim, un dzei-

vuosi šai pasaulī cīši laimeigi."

Meitiņa beja ar itū mīra un suoka dzeivuot ar septiņim pun-

durim, kuriji jū cīši mīluoja un žāluoja.
Vīnu reizi kēneņa dāls, staiguodams medeibās pa mežu, īrau-

dzēja itū meitu, kura beja taida skaista, ka kēneņa dāls ni par

kū navarēja jū pamest un suoka praseit jū, kab jeil bvutu jam par

sīvu. Meita nagrvbēja pamest šovus bruoļus pundurus un pasa-

cēja kēneņa dālam 1
,

lai jis pagaida, koleidz atīs nu dorba juos

bruoli. Kēneņa dāls sagaidēja pundurus, un kad tī atguoja, kē-

neņa dāls suoka jūs praseit, kab jī atdūtu jam savu muosu, un

apsūlēja pajimt jūs vysus pi sevis dzeivuot. Bruoli ilgi dūmuoja

un golu golā pasacēja: „Labi, lai ir tai, kai muosa saceis!"

Muosai cīši patyka kēneņa dāls un jei pasacēja: „Es īšu pi

kēneņa par sīvu."

Kēneņa dāls pajāmja skaistū meitu, pasādynuoja sovā zalta

karētā, tai pat pajāmja vysus septeņus bruoļus un atvedja uz

sovu pili, kur sataisēja lelys kuozys. Pēc kuozu kēneņš sataisēja
ari bruoļim lelu muoju, kur jī dzeivoj tagan boguoti un laimeigi.

14. A. 709. Skolnieks J. Valains Lubānā. A. Aizsila krāj.

Beja tāvs un muote, jīm beja divi dāli un vīna meita. Bruoļi
kotru dīnu agri guoja uz dorba nabrūkastējuši. Muosa viņim ņasja
brūkasti leidz_ saules lēkšonai. Vīnu reitu bruoļi gaida muosas,
kod atņess brūkasti. Bruoli dora, dora — jau saule lelā gobolā —

dadora leidz puišdīņom nabrūkastējuši. Is pasavērt uz sātu, kū

tī tik ilgi dora, ka naatņas pušdīnes.

„Kū dora muosa," bruoli soka uz muotes, „ka naatņesa brū-

kastes mums?" "

„Ai, dēliņi, jei jau leidz dīnai aizņesa jums brūkasti."

„Mes, māmiņ, juos naredzējom."
Bnioji palīk vīni poši muojuos leidz reitam, bet muosas na-

sagaida. Iz reita īs jī muosas meklēt. Meklej jī, meklej muosas

cik ilgu laiku, bet naatrūn. Pa tū laiku nūmierst jīm tāvs, palīk
tikai muote vīna poša. Tī bruoli īīt mežā, īt, īt jī pa tū mežu —

veras: ustobiņā ar syunom apauguse. īīt jī tymā ustobiņā —
vē-

rās: uz golda pīlykts vysaidu ēdīņu un dzērīņu un koktā stuov

sakritusi gulta. Bruoļi paēda un lykuos tymā gultā gulēt. Tymā
ustobā dzeivuoja rogonas jaunuokuo meita. Par nagaru laiciņu
atskrīn uz tū ustobiņu rogonas meita.

.
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«Kas te par laudim ir atguojis?"

„Mes," bruoli atbildēja

«Kuo jyus meklējat?"

«Meklējam sovas muosas."

«Kaidas muosas?"

„A, ot tuos, kur izgaisa, mums brūkasti ņasdama."

„Tyuleņ es jums paruodīšu muosu. Gulēsit dūbī, kai cyti, kuri

te gadējuos."
Rogona jēme atcierta obim bruoļim golvas uu īsvīda dubī.

Tū muosu beja nūkovuse tūs rogonu muote. Tai bruoļi beja pa-

golam. Bruolu muote beja nūsadzeivuojusi pavysam, nabeja pat
kū mutē buozt. Muote, smaidāma nu okas yudeni, īsrmēla spainī
ziernīti un beja par tū prīcīga. Tū jēma un ībuozja mutē. Par

cik laika pīdzymst dāls. Tys dāls auga na godim, bet dīnom, Vī-

nas dīnas viņš beja jau tik liels kai desmit godu puiškins, un ka

jau viņam beja treis dīnas, viņš beja tik lels kai divdesmit pīcu

godu puiss, Nūdzeivuoja viņš sātā divi nedēļas un sajēma lelu

spāku. Is jis bruolu maklātu.

It jis, īt kaidas pus nedēļas — īsagrib viņam gulēt, pīsaslīn

pi rasna ūzula un aizmīg. Kur bejus nabejus — izskrīn iz ūzula

tei rogona, kur bruoļus nūkava. Tei rogona mūdynoj, mūdynoj —

naizmūdynoj; rauga pacelt — napaceļ. Jem un dasīn, dagrūžoj ar

volgim pi ūzula i poša aizskrīn.

Tys dāls pasakustynoj — ūzuls nūsaleigoj, ūtru reizi pasa-

kustynoj — ūzuls vēļ cīšuok nūsaleigoj, trešū reizi kai cēlās, tai

izraun ūzulu nu sakņu. Jis tū ūzulu aiznas uz muojom, saškolda,
salīk kaudzī un izīt treis kubikas molkas. Nūbyun jis dīnu sātā, īs

otkon bruolu meklēt.

līt me_žā — īt, īt pa tū mežu — vērās: ustobiņā ar syunom

apaugusi. līt jis tymā ustobiņā —
vērās: uz golda pīlvkts vysaidu

dzērīņu un ēdīņu. Jis paād, padzer un taisnos gulēt. Atskrīn ro-

gona: „Kas te par laudim? Kuo meklej?"

«Bruolu meklēju,"

«Kaidu bruoļu?"

„A, ot tūs, kur izgaisa, muosas maklādami."

„Tyuleņ es tev paruodīšu bruoļus, Gulēsi tī, kur i tavi bruoli

gul."

Rogona paķer nazi un skrīn da viņam. Dals saķer rogonai aiz

rūkas, rogona raustuos, raustuos
—

naiizraun rūkas nū dāla. Tai

rogona palīk par zivi, par vardivi, to par čyusku, rupuci un golā

palīk par rogonu. Tai jis jem rogonai nūcārt golvu ar tū nazi,

un īsvīž dūbī. Izīt nu ustobiņas uorā — redz: zyrgs stuov. Dāls

jem zyrgam nūplēš uodu, pats īlīn uodā un sēd. Skrīn vuorna ar

jaunu meitu kruokdama pa gaisu. Jaunuo vuorna, kai glupuoka,

kreit uz tuos gaļis zyrga — dāls jū nūker. A vuorna lyudzās,
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kab palaistu, bet dals napalaiž. Vuorna soka: „Kuo tik prasīsi,

tū es izpildīšu, tikai palaid munu meitiņu."
Dāls sacīja: «Atnes man aiz treideviņom zemēm dzeivības

un veselības yudiņa pa butelītei. Tī stuovēs, kreit vydā, pī-
smelsi yudiņa."

Vuorna aizskrēja. Pec kaida laika vuorna atskrēja ar dzei-

vības un veselības yudiņi. Dāls, lai puorbaudrtu, vai lobs yudins,

jēmja uu puorplēse vuornānu pa pusei. Pasmērēja ar veselības

yudini — vuornāns saauga; pasmērēja ar dzeivības yudini —

vuornāns dzeivs palyka. Tai dāls atlaide vuornānu vaļā.
Dāls aizguoja uz tū dūbi, salasīja bruoļus un pīlyka koitram

savu golvu. Bruoli jau 'beja apauguši ar svunomi. Apsmērēja ar

veselības yudini — bruoļim golvas pīauga un pālyka vasali. Pa-

smērēja ar dzeivības yudiņi un bruoli palyka dzeivi. Bruoli sa-

sveicīnuoja un dāls sacīja, ka šis asūt viņu bruoļs, un pastuostīja,
kas ar viņim beja nūticis un, ka šis asūt viņus izzuolējis. Tagad

vysi treis guoja meklēt muosas. Tei vacuo rogona, kur beja viņu

muosu nūkovuse, dzeivuoja drusku tuoluok olā, un viņai beja

treis dāli, kuri arī beja rogaņi. Rogona vacuokuo beja izzynuojuse,
ka tī bruoļi, kur meklēja muosas, ir gon bejuši nūkauti, bet ir pa-

lykuši otkon dzeivi un tagad nūuuovējuši viņas meitu.

Vacuo kurynuoja treis cepļus: div bruoļim un vīnu muosai.

Vysi treis bruoli daguoja pi olas. Vacuokī bruoļi īguoja olā,
bet jaunuokais palyka uorā, vārdamīs olā, kas nūtiks ar viņa

bruoļim. Rogona bruoļus aicynuoja uz skuordu sēstīs, bet bruoli

atteicja, ka namuoikūt. Kolleidz rogona ruodīja vot tai i tai, tyu-

leņ dāls jaunuokais īskrēja olā vm ar leknu dusmem īgryuda ro-

gonu vīnā ceplī, bet viņas obējus dālus tymūs divējus ceplūs. Ro-

goņu spāks beja nīcīgs pret jaunuokuo dāla spāku, un viņi iz-

capa ceplī.
Viisi treis bruoļi atsvabinuojuši muosu, guoja viz sātu. Viņim

palyka tikai vīna vīnīguo īnaidniica, rogonas vacuokuo meita.

Guoja, guoja jī — īsagribēja jīm gulēt. Bruoli nū sagula zemē ar

muosu, bet jaunuokais bruols pīsaslēja pi rasna ūzula un aizmyga
bagatyrsku mīgu uz divdesmit dīnom. Vacuokī bruoli ar muosu

izzagulēja, cēla, cēla jī jaunuokū bruoli, grūzēja jī jū, grūzēja un

napīcēla. Nastu jī jū uz sātu — navar pacelt: tai i atstuoja jī jū un

poši aizguoja uz sātu, napīcāluiši bruola. Muotja nazynuoja, kū nu

prīcas darīt, nu vaicuoja dāiimi: „Kur ir palicis jaunuokais
bruols?"

Bruoļi saceja: „Viņš ir aizmidzis," un ka viņi navarejuši iz-

mūdinuot.

Uz reita bruoļi guoja jaunuokuo bruoļa meklēt. Bruoļi guoja,

guoja — pīguoja leidz tai vītai un redz, ka viņu bruols pīsīts pī
uzula un rogonas vacuoka meita, pīlylkuse kaudzi žogoru, grib
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aizdazynuot, lai sadadzynuotu viņu 'bruoļi. Bruoļi, īsavāruši itū,
suoka klīgt. Jaunuokais bruols, izdzierdis mīgūs savu bruolu

bolsu, tryukdamīs nu mīgā izruove ūzulu ar vysom saknēm.

Inaidnīca rogona aizbāga. Jaunuokais bruols lyka ūzulu uz plača

un ar bruoļim aizguoja uz muojom. Dzeivoj viņi un pīdzeivoj
daudz monta, palīk boguoti. Pec nazcik godu nūmierst muotja

un palīk jī četrūs veļ dzeivi. Muosai vacuo rogona beja duovvnuo-

juse gradzynu un jei jū nosuoja. Vīnu reizi muosa, mozguodo-
damuos, naatroduse, kur nūlikt gradzynu, jēmja tū un ībuoza

mufi. Tyuleņ jei aizzareja ar rogonas gradzynu un nūmvra.

Bruoļi aprauduoja muosu, iztaisīja zalta šķierstu ar stykla

vuoku. Muosu īlvka tymā šķierstā un nūlyka uz cīš augsta kolna.

Muosa beja kai dzeiva, bet viņa tikai navarēja kustēt. Dasaīt

juot gorum kēneņa dālam car tū kolnu. Kēneņa dāls, īraudzējis

speidumu uz kolna, juos pasavērt, kas tī taids ir, pījuoj kluot,

vērās: skaista meita guļ zalta šķierstā. Ķēniņa dāls pavēris aiz-

juoja uz muojom, aizjuojis ījyudzja zyrgu rotūs un aibraucja pec

tuo šķiersta ar tū meitu. T:lyka tū šķierstu ar meitu rotūs, aiz-

vedja uz muojom un īlyka savā guļamajā ustobā. Tei muosa

kotru nakti palvka dzeiva, bet dīnu beja nadzeiva. Ķēniņa dāls

kolst i kolst; kū dīna, tū švokuoks. Ķēniņš redz, ka nikuo nabyus,

pīsauc vysaidu doktoru. Doktori zuolej, zuolej, bet nikai navar

viņa izzuolēt. Doktori sasarunuojās pasavērt viņa kambarī. līt

viņa guļamajā kambarī, vērās: stuov zalta škiersts ar stykla du-

rovom un tymā šķierstā guļ skaista meita nūmyrusi. Vīns dok-

tors škierstam sājam aiz kuoju gola un pastota tū uz golvas:

meita kai cārt ar golivu šķiersta golā pi zemes, tai izkreit tys

gradzyns nu kokla pa muti uorā un meita palīk dzeiva. Tai ķē-

niņa dāls palīk vasals un viņu pajem par sīvu.

Dazynoj tei rogona, kur palyka dzeiva, ka tei muosa pa-

lykusja par ķēniņa sīvu. Tai tei rogona pasataisuos par muosas

myrušū muoti un aizīt da viņai. Tei muosa, ķēniņa sīva, sasa-

sveicynoj ar rogonu, kai ar sovu muoti, „Meitiņ, es tev atnesu

krekliņu. Es zynu, tev te nadūd taidu nosuot, un tev itvs cīši

pateik."
Tai keniņa sīva paklausa tuos rogonas un apmauc tū kra-

klu. Ķēniņa dāla sīva otkon nūmierst un rogona aizbāg prūjom.

Ķēniņa dāls apraud sīvu, īlīk tymā pat šķierstā un izlīk šķierstu

uz augsta stykla kolna. Meita šķierstā zīd kai zīdējuse. Ķēniņš iz-

sludynoj, juo kas nūjemtu tū jaunovu nu stykla kolna un izzuo-

lītu, tam atdūtu puskēnestes.

Izzynoj par ītū bruoļi. Vacuokī bruoļi apkausta savus zyr-

gus ar tāraudu, bet jaunuokais ar dimantu. Bruoļi aizjuoja uz

tū kolnu, kur gulēja viņu muosa šķierstā.

Vacuokī bruoļi nadajuoja leidz puskolnam un atkryta. Jau-
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nuokais bruols atsaskrēja ar savu zyrgu un izskrēja uz stykla

kolna. Pa tū laiku rogonas meita jau taisējuos šķierstu aiznest.

Rogona, īsavāruse styprū bruoli, suoka bēgt, bet viņš jū pa-

nuocja un nūcierta jai golvu ar zūbynu. Tikkū rogonai nūcierta

golvu, muosa tyuleņ palyka dzeiva. Tagad viņš nūnesja vinu

nu kolna ar zalta šķierstu un aiznesja ar bruolim uz kēnina pili.

Kēnina dāls ar prīou viņim atdevja pusi kēnests. Nyu vysi dzei-

vuoja laimīgi.

18. Māras meita.

I. A. 710. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas Annas

Rudzītes Smiltenē,

Bīš vienc tāds malkas cirtēš un šis dzīvāš varēn badīgi, un

tā kāvies, kā pliks pa nātrēm. Bet nekādas jēgas — tukšs bīš,

tukšs palicies, kā izšauta plinte. Malkas cirtējam bīsi viena pati

meitenīte, trīs gadi veca. Reiz malkas cirtēš aizgāš akail uz mežu

malkas cirst. Ciirtis, cirtis, kamē pienācis pusdienas laiks. &im

nu sācis gribēties ēst, bet ko ēst nebtš ne kau kā. Bēdīgu dūšu

malkas cirtēš dagāš pie upītes padzerties un domāš par savu

bēdu likteni un meitenīti, ka tai gan laikaimi būšot badā jāno-
nīkstot. Un ta vē malkas cirtēš domāš, ka tak būtu kāds cilvēks,
kas ņem meitenīti audzināt, kā šī pavisīnārn badā nenonīkst. Tā

nu domāš malkas cirtēš un dagāš pie upītes padzerties. Šis nu

nometies un gribēš dzert, ka uzreizi redzēš ūdenī savādu atspī-
dumu. Aiz upītes stāvēsi sieviete ar spīdīgu kroni galvā un tā

bīsi pati Māra. Māra sacīsi malkas cirtējam, lei atdodot šai mei-

tenīti, šī šo izaudzēšot.

Nu malkas cirtēš domāš, domāš, ko lei nu dara; vai do Mā-

rai meitenīti, vai ne? Pēdīgi malkas cirtēš nospriedis, ka būšot

vie jādodot Mārai meitenīte rokā, lei jau šī audzinot, tā kā tā

jau šis pats nevarēšot meitenītes izaudzināt. Malkas cirtēš at-

devis Mārai meitenīti un Māra to aiznesusi un audzināsi.

Meitenīte jau bīsi izaugusi liela un Māra šai ļāvusi visur

iet, bet tik vienā kamburī vie nelaidusi iet. Reiz Māra aizgāsi un

atstāsi meitenīti vienu pašu mājā, atdevusi šai trīspadsmit zelta

atslēgas un piekodināsi, ka nav brīvu iet trīspadsmitā istabā un

citās divpadsmit istabās ar šai nekā neesot ko meklēt. Māra aiz-

gāsi un meitenīte palikusi viena pati mājā. Šī dzīvāsi un stai-

gāsi riņķī, un pēdīgi: šai palicis varēn garš laiks. Nu meitenīte

nezināsi, ko lei iesāk, ko lei dara! Pēdīgi meitenītei iekritis prā-
tā: kas gan varot tais kamburos būt, ka Māra šai neļaujot iet

iekšā. Meitenīte nu domāsi par kamburim un šai pēdīgi tā gri-
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Dējies redzēt, kas tur iekšā ir, ka vais nekur ar iet. Nu meitenīte

dagāsi pie pirmām durim un slēgusi vaļā. Atslēgusi pirmā kam-

bura dūris un skatīsies un brīnēsies. Kamburī vairāk nekā

nebīš, kā tik vienc pats apustulis. Nu meitenīte gāsi pie otra

kambara un slēgusi dūris vaļā. Tai kamburī ar bīš vienc pats

apustulis. Nu meitenīte gāsi no viena kambara uz otru, slēgusi
dūris vaļā un katrā kambarī bīš pa vienam apustuļam un tā vi-

sos divpadmit kamburos. Meitenīte dagāsi pie trīspadsmitā kam-

bura durim un domāsi, ko lei nu darot; vai lei slēdzot kamburi

vaļā, vai ne? Bet šai pēdīgi varēn iegribējies redzēt, kas tai trīs-

padsmitā kamburī ir, ka Māra šai tik varēn noliegusi tur iet.

Meitenīte dagāsi pie durim un slēgusi val.ā. Trīspadsmitā kamburī

bīsi pati svētā Trīsvienība. Bet kā meitenīte atslēgusi trīspads-
mitā kambura dūris, tā šai tas pirsts, kur šai atslēga bīsi, uz-

reiz! palicis tāds kā no zelta. Nu meitenīte pārbīsies un apti-
nusi pirstu ar lupatīnu, lei Māra neredz.

Ka Māra atnākusi mājā, ta tūiītās meitenītei prasīsi, vai šī

neesot bīsi tais kamburos. Meitenīte liegusies, ka šī neesot ne

solīša ar uz to pusi spērusi. Bet Māra neticēsi un sacīsi, lej
stāstot vie, šī jau zinot, ka šī esot bīsi tais kamburos, Bet mei-

tenīte liegusies, ka neesot bīsi. Nu Māra piegāsi meitenītei klā,
uzlikusi roku uz sirds un sacīsi, ka šī tak esot bīsi'. Bet meite-

nīte liegusies, ka šī tak neesot un neesot bīsi. Māra nu ar vairāk

nekā nesacīsi un uzlikusi meitenītei cietu miegu un nolaidusi šo

ērkšu biezoknī un šī palikusi tur iekšā. Ta vē Māra par strāpi,

ka meitenīte melosi, noņēmusi šai valodu. Nu meitenīte dzīvāsi

pilī viena pati un ap šās pili bīš apaudzis vēsais ērkšu mežs,
tā kā nevienc pats ar neticis pilī ne iekšā ne ārā.

Ķēnīna dēls izgāš uz jakti un suņi sākuši triekt stirnu. Ķē-
nīna dēls ar pats dzinies stirnai pakaļā un pamānīš, ka stirna iz-

spraucas cau ērkšim un pazūd ērkšu biezoknī. Ķēnīna dēls da-

skrēš pie ērkšu bezokņa un sācis ar zobiņu kapāt ērkšus, kamē

iskapāš ērkšu sienā caurumu un līdis iekšā, lei dabūtu pazudušo
stirnu rokā. Šis nu izlīdis cau ērkšu sētu un iegāš pagalmā, kur

bīsi meitenītes pils. Ķēniņa dēls gāš tālāku, uu iegāš pilī un

redzēš meitenīti. Šī bīsi dikti smuka un tik valoda vie šai bīsi

atņemta. Meitenīte varēn iepatikusies ķēnīna dēlam un šis šo bil-

dināš. Nu tā meitenīte ar ķēnīna dēlu nodzēruši kāzas un abi

dzīvāš laimīgi ķēnīna dēla pilī. Pēc gada meitenītei piedzimis

puika un ka puika bīš akurāt trīs gadi vecs; ta nakti nonākusi

Māra, paņēmusi puiku un aiznesusi sev līdza. Meitenīte gan visu

redzēsi, bet nevienam nevarēsi pastāstīt, jo šai bīsi valoda at-

ņemta. Rītīnā nu ķēnīna dēls ar atradis, ka puikas vais nav,

un šis vaimanāš un žēlos puiku pa visu varu. Bet meitenīte dau

nekā nevaimanāsi pēc puikas, jo šī jau zināsi, ka puika ir pie
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Māras un visi cilvēki sākuši par to brīnēties um spriest, ka mei-

tenīte laikam esot ciilvēku ēdāja un pati nemaz pēc sava bērna

nevaimanājot. Nu cilvēki sākuši spriest, ka tā vie būšot, pati būšot

apēdusi savu bērnu un šī jau tā kā tā esot nosaueināta, ka bez

valodas palikusi, un tādu maitu vaigot mušīt zemē. Tā, luk, ru-

nāš visi cilvēki un tās valodas ar nākušas pašam ķēnīna dēlam

ausīs, bet šis vis neticēš.

Pēc gada akai meitenītei piedzimusi meitene un ka meitene

bīsi trīs gadi veca, ta akai nonākusi Māra un aiznesusi meiteni.

Meitenīte visu redzēsi, bet darīt nekā nav varēsi un izstāstīt ar

nevienam nevarēsi. Rītīnā ķēnīna dēls tik atradies, ka meitenes

vais nav. Nu ķēnīna dēls bīš varēn bēdīgs un visi cilvēki runāš,
ka māte vie esot meiteni apēdusi un ka šo vaigot mušīt zemē.

Bet ķēnīna dēls neticēš un viss palicis pa vecaml, bet abi bērni

bīš kā ūdenī iekrituši un nevienc pats nezināš, kur šie palikuši.
'Pēc gada meitenītei akai piedzimis puika un ka puika bīš trīs

gadi vecs, ta akai nonākuši Māra un aiznesusi puiku. Rītīnā ķē-
nīna dēls uzgājies, ka puikas vais nav. Nu ķēnīna dēls varēn

nobēdājies un ka cilvēki akai sākuši šim stāstīt, ka meitenīte

esot cilvēku ēdāja un pati savus bērnus apēdot, ta ķēnīna dēls

noticēš ar valodām un vēlēš, lei rīkojot ugunc sārtu un sadedzi-

not meitenīti. Noliktā dienā meitenīti veduši uz ugunc sārtu un

likuši šo uz ugunc. Bet kā meitenīti' uzlikuši uz ugunc, tā no-

nākusi Māra, atdevusi meitenītei visus trīs bērnus un valodu ar.

Nu meitenīte stāstīsi, kā viss bīš, un ķēnīna dēls vais neļāvis, lei

meitenīti sadedzina. Abi nu, šie luk, ķēnīna dēls un meitenīte,
dzīvāš laimīgi un dzīvājot tā patās vē varbūt šo die.

Piezīme. Šī pasaka ir cēlušies no pazīstamās Grimmu pasakas (sk.
levads 111. 1. p.), tikai epizods no Erkšku Rozītes ir te ielikts no jauna. P.S.

2. A. 710. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Lu-

dzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania

Lotewskie. VVarsza wa, 1i892, 32.

Tas bija loti sen atpakaļ. Dzīvoja vīrs ar sievu, un Dievs vi-

ņiem deva meitu. Gribēdami viņu nokristīt, viņi lūdza kaimiņus
kūmas, bet tā ka viņi bija loti nabadzīgi, tad neviens viņiem ne-

gribēja iet par kūmu. Kad nu viņi tā bēdādamies bija atsēdu-

šies, pie viņiem atnāca viens vecītis, kas bija ar mieru palikt

par kūmu. Paņēmis bērnu un aizgājis uz baznīcu, viņš tur sa-

stapa vecu nabadzīti, viņi nokristīja bērnu par Elizābeti. Pēc tam

vecītis aiznesa bērnu vecākiem un atvadīdamies, teica krustmei-

tai: „Audzi vesela un atnāc pie manis pasērsties!"
Meitene auga stundām un minūtēm. Pēc kāda laika viņa

lūdza vecākus, lai atļautu viņai aiziet pie krustēva. Tā viņa arī
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aizgāja un iedama nokļuva debesīs. Nonākusi pie Dieva, noskūp-

stīja viņam roku.

Krusttēvs iedeva viņai atslēgas no visām savām istabām

un sacīja: „Katrā istabā vari ieiet un apskatīt to, izņemot tikai

to, kurai durvis aizsietas ar sarkanu lenti."

Elizabete izstaigāja visas istabas un beigās iedomājās ap-

skatīt arī to istabu, kurā ieeja bija aizliegta.

Atraisījusi sarkano lenti viņa tur ieraudzīja būrīti, kurā bija

ieslēgtas trīs čūskas. Čūskas viņu lūdza, lai iedodot viņām
būrīša atslēgu. Elizabete to nedeva, bet tikai apskatījusi, atgrie-
zās atkal pie tēva. Krusttēvs viņai jautā: „Vai visas istabas esi

aplūkojusi?"

„Visas."

„Bet vai biji ari tajā istaba, kura ieeju biju aizliedzis?"

„Nē, nebiju."
„Zinu, ka esi bijusi. Par melošanu ej uz savām mājām pie

vecākiem!"

Elizābete pārnāca mājā.

Kādu reizi viņa atradās tīrumā, sāka dziedāt, un no viņas

lūpām varēja sadzirdēt divpasdmit balsis. Karaļdēls tur bija me-

dībās, dzirdēja tādu dziedāšanu un pienāca Elizabetei klātu. Viņa

bija tam loti patikusi un viņš to apprecēja. Kad laulātie draugi

bija nodzīvojuši vienu gadu, Dievs viņiem deva bērnu. Tur at-

nāca Jumprava Mārija, noņēma mātei guļot bērnu un tā vietā ie-

lika viņas mutē kāda cita bērna kājiņu. Rītā pārnācis vīrs, ie-

rauga bērna kājiņu sievas mutē.

„Kāpēc tu bērnu apēdi?" viņš jautā.
„Nē, neesmu ēdusi."

„Šoreiz tev piedodu."
Pēc gada viņiem atkal piedzimst bērns. Jumprava Mārija at-

kal paņem bērnu pie sevis, bet cita bērna rociņu ieliek mātes

mutē. Rītā atnāk vīrs, ierauga sievas mutē bērna rociņu un

jautā: „Kāpēc tu apēdi bērnu?"

„Nē, neesmu ēdusi," viņa atbild.

„Arī šoreiz tev piedodu, bet trešo reizi tiksi sodīta."

Pēc kāda laika viņiem Dievs dod atkal bērnu.

Jumprava Mārija atkal paņem bērnu sev līdz un ieliek mātes

mutē kādu galviņu.
Vīrs atnākdams, sāka: „Tagad tu esi sodāma ar nāvi." Tad

pavēlēja sakurināt karstu pirti un aizvest tur sievu.

Pēc dažām stundām viņš ienāk pirtī, domādams atrast tur

jau nedzīvu sievu, bet ierauga tur Jumpravu Māniju, savu sievu

un visus trīs bērnus.

Jumprava Marija jsaka: „Tagad dzīvojiet šeit, bet velak

visi būsim debesīs."
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3. A. 710. V. Zacharovska no P. Barinovska, Silajāņu pag.

Vīnu reizi senētjūs laikus dzeivuoja veirs ar sīvu un jīm beja

divi bārni: puiškins un meitine. Cik viņii tur ilgi dzeivuoja na-

dzeivuoja, bet golu golā sīva nūmyra. „Kū tod dareit," dūmoj

veirs, „palykušam vīnam patim ar divim mozim bārnimi?"

Golu golā sadūmuoja, ka vajaga precētīs, byus lustīguok
dzeivuot divējās ar sīvu, kai vīnam patim. Un tai arī padarēja,

apsaprecēja un pajēme vīnu rogonas meitu. Tai) cik laika viņi

puordzeivuoja, vyss beja lalbi. Vīnu reizi sīva sasadusmuoja uz

sovu pameitu un gribēja kai urbējs jū nūvest nu šuo pasauļa, bet

nikai navarēja. Beja zīma, cīši solta, un dziļš snīgs. Vina sadū-

muoja, lai veirs vad sovu meitu uz mežu un tī lai pamat. Vina tī

sasals taidā lelā soltumā. Tūreiz sīva suoka veiram runuot, lai

jis nūvad sovu meitu uz mežu un lai tī pamat jū. Veirs dūmoj, kū

te darīt. Žāl jam sovas meitas, bet sīvas ar vajaga klausīt. Tai

sadūmuoja: vajaga vest meitu uz mežu, nikuo nabyus. Tai arī

padarēja, nūvede sovu meitu uz mežu, īvede lelā mežā, kur beja
cīši dziļš snīgs, pats nūsaglobuoja aiz kūku rasnu, tai ka mei-

tine vairuok naradzēja sova tāva. Suoka jei saukt tāva pa vuor-

dam un rauduot, bet nikas vairuok naatsauce. Tagad meitine

palyka vīna poša mežā un nazyna, kū dareit. Jai tyka solts un

baist. Tūreiz meitine suoka īt uz vīnu pusi mežā un 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 pikritu-

se, a aiz tuos leluos plovas stuov moza ustobeņa un moza guņ-

teņa vydā dag. Tūreiz meitine laidēs īt uz tū ustobeņu, daguoja
un īguoja vydā. Verās: tur sēd vāca veceite. Jei suoka vaicuot

nu juos, kai1 jei ite ipatyka itymā mežā zīmas laikā. Meitine

suoka stuostīt rauduodama vecītei, kai jei atguoja ar tāvu 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 mīrīgi un laimīgi. Puorguoja soltuo zīma un at-

nuoce pavasars. Vecīte vīnu reizi sadūmuoja nazkur aizīt, a

meitini atstuoja muojuos. Vecīte pajēme mozu pūdeņi, nazkū taidu

īlyka vydā, cīši aptvna ar lupotom, nūlyka cepļa prīškā un pa-

scēja meitiņei, kab jei tymā pūdeņī nasavārtu, kas tī ira nūlykts.

Tagad meitine, palykuse vīna poša muojuos, sadūmuoja pa-
ša vērtīs tymā pūdenī, kas tī ira vydā, Jei atraisēja pūdeni un

ībuoze vīnu piersteņi vydā. Bet kad jei izvylka piersteņi uorā,

to pierstenš beja vvss nu zalta un arī vysa ustobeņa palyka pa-

zeļteita. Tad meitine cīši nūsabeida un dūmoj, kū te byus dareit.
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Jei apsēja pūdeņl tai pat, kai beja apsīts vecītei, un arī piersteņu

apsēja ar lupotom. Na par garu laiku atguoja vecīte uz sātu un

vaicoj meitinei, voi jei vērēs tymā pūdeņī, bet meitine napīza-

zynuos jai, ka vērēs pūdenī un ka jai piersteņš palyka nu zalta.

Vecītei napatyka meitinis maluošona, jei sasadusmuoja un

puordzyna meitini pa ceļi, lai jei īt, kur grib. Meitine guoja, guo-

ja — palyka pavysam bez spāka un sadūmuoja atsapyust. Na-

tuoļi nu ceļa beja lels uobelu duorzs un tymā duorzā beja oka.

Meitine daguoja pi akas, atsasāduos uz okas molas un tei sadū-

muoja atraisīt pierstiņu un pasavērtīs.

Kai tik meitine atraisēja pierstiņi, tyuleņ jei palyka cīši

skaista un moty palyka visi 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 daguoja kluot pil meitines un

vaicoj: „Kū tu dori?"

Meitine nazynuoja, kas jis taids ir par cvlvāku, un suoka jam
stuosteit vysu, kal jei dzeivuoja. Tad kēneņa dāls vaicoj otkon

meitinei: „A kur tu tagad īsi?"

Meitine soka: „Nazynu poša, kur es īšu,"

Kēneņa dāls sadūmuoja pajimt itū meitini sev par sīvu, tai ka

jei beja cīši šmuka un jam cīši patyka. Jis pasādynuoja meitini so-

vūs gūda rotūs un laidēs braukt uz sovu pili. Tur kēneņa dāls

suoka stuostīt šovam tāvam, kai j)is itū meitini atroda. Ari vacais

kēneņš beja cīši prīcīgs un suoka šovam dālam taisīt kuozas un

prasīt gostus uz kuozom. Kēneņa dāls ar sovu sīvu dzeivuoja

prīcīgi un laimīgi. Cik viņi tur ilgi dzeivuoja — atsaroda juo sī-

vai dāls cīši smuks. Un kad jau sataisēja krystobas un suoka kri-

stīt tū bārnu, muote īsavēre, ka pi durovu stuov tei vecīte, pi
kuros jei dzeivuoja par zīmu. Kēneņa sīva pasādynuoja tū vecīti

vīnā kūpā ai visim gostim un tai dzēre vysas krystobas. Kod jau
beidze vysu tū gūdu, vecīte pīsazyna kēneņa sīvai, ka jei ir Lai-

mes muote un atguoja uz juos dāla krystobu, kab nūvēlēt jīm lobu

laimi. Tod poša aizguoja pa ceļu. Tai palyka tei meitine ar sovu

dālu un veiru laimīgi dzeivuodami.

4. A. 710. Skolnieks J. Laurinovičs Andrupienas pag.

Dzeivuoja treis bruoli: divi gudri, trešais muļķis. Gudrī bruo-

li dzeivuoja ustobuos, bet muļķīšam ustobas nabeja, tys ar sīvu

dzeivuoja piertī. Gudrajim bruoļim tyka piertes žāl. Tī izdzan

muļķīti nu piertes uorā. Muļķītis sataisa sev ustobiņu mežā un ar

sīvu aizīt uz tīni dzeivuotu. Tur viņim dzeivuotjūt,_ pīdzymst

bārns. Muļķīts aizīt pi sovim bruoļim un lyudz, lai nūkrista vi-
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ņam barnu. Bet bruoļi smīdamīs atsoka: „Kuo mes tur īsim pa-

ļāvu āstu uz vacim calmim?"

Mulkīts atguojis soka sīvai, ka bruoļi naīt krustīt bārnu. Tad

sīva pavēl, lai nas un nukrista pats. Muļķītis pajem bārnu un

aizīt. Viņš nas, nas un sateik vācu vecīti. Nabadzīte vaicoj:

„Kur īdams?"

Muļkīts vysu pastuosta. Nabadzīte tod soka muļkīšam: „Dūd

maņ šū bārnu, es tū nūkristīšu un vokorā aiznesšu tev."

Mulķīts bārnu atdevja un pats nūguoja uz sātu. Atguojis prī-

cīgs pastuosta sīvai, ka bārnu pasajēmja nukristīt vīna vecene,

tei vokorā apsūlēja atnest. Viņi gaida, gaida — pašreiz! —
sau-

lei nurītējūt atnas bārnu. Viņi tyuleņ suoka vaicuot, kai tū sauc.

Kristamuote soka, ka šei nūknistējuse sovā vuordā Adelīte. Ta-

gad kristamuote pavēļ aizīt uz kļāvu un klēti apsavārtu. Aizīt —

skotuos: klēts pylna maizes, kļāva pylua lūpu. Tad aizīdama

jei īdevja puķīti uu pasacēja: „Jo kur brauksit vai kaut kur iz-

īsit, tad puķīti tū aizslēdzīt, lai nadabūtu Adelīte tū nūplyukt."

Vīnu reizi tāvs ar muoti, braukdami gostūs, aizmiersa puķīti

aizslēgt, bet atstuoja tū uz golda. Adelīte, radzādama skaistu

puķīti, pajem tū un nūskiu. Tyulen kristamuote nūkuop nu daba-

sim, pajem Adelīti un uzceļ tū uz dabasim. Tagad kristamuote,

atstuodama Adelīti, pasadēja, lai staigoj pa vysim kambarim,
tikai lai naīt tymā, kurs byus āizsīts ar lyuku. Izstaiguojūt vysus

kambarus, jei gribēja arī pasaskatīt, kas tymā kambarī ir, kurs ir

aizsīts ar lyuku. Viņa pīguoja un pasaskatīja — tī beja elle.

Atguojuse kristamuote vaicoj: „Voi skatējīs tymā kambarī?"

Adelīte atsalīdze. Tad kristamuote pajēmja tū un nūcēla nu

dabasim. Viņa guoja, guoja — pīguoja pi vīna kūka, kurs beja

cauru vydu. īleida tymā un guļ. Brauc vīns kungs un tuo kunga

suņi, pīskrējuši pi šuo kūka, īsuoka rīt Kungs izšuovje šymā
kūkā

— vērās, ka nu kūka suoka tecēt ašnis: beja īšuovis Adelī-

tei un nūruovis pierstiņu. Kungs tad pajēmja un aizvedja tū uz

sovu muižu, kur jei struoduoja vysus dorbus. Reizii mozguojūt
drābes, jai izgaisa mutautiņš. Tei ilgi meklēja, bet kungs tai

pasacēja: „Jo byusi man par sīvu, tad atdūsi."

Vīnu dīnu tei, īmūt mežā, satyka slepkavas. Tī viņu sajēme
un aizvedja uz sovom' muojom, kur jū cīši turēja un nikur na-

laide. Adelīte suoka lyugtīs, lai izlaiž viņu uorā. Tī pajem Ade-

līti, pīsīn pi viervītes un caur caurumu izlaiž uorā. Atīt viņas
kristamuote, Adelītes vītā pīsīn kozu, bet Adelītei pasoka, lai

bāg. Pēc kaida laika slāpkavas valk, valk un meitenes vītā īvalk

kozu. Viņi tagad suoka skrīt pēc meitines pakal, pa trejim ce-

lim. Kurs dadzeis, tuo tei byus sīva. Meitine, bāgdama dadzan

pūdnīku un lyudze, lai tys jū nūgloboj pūdūs. Pūdnīks tū arī nū-
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globuoja. Pūdnīku dadzan vīns slāpkava un vaicoj: „Vai nare-

dzēji kaidas meitines?"

Pūdnīks pasacēja, ka naradzēja. Tai1 tys atsagrīze atpakaļ.
Pūdnīks aizvad meitiņi' uz muojom. Te caur pūdnīka muoju
brauce kēneņa dāls, īraudzēja šū tik skaistu meitini un lyka aiz-

vest sev uz pili. Tur viņš jū īmīluoja un sataisēja kuozas. Pēc

kaida laika Adeiītei pīdzyma dāls. Sasalasēja rodi, grib tū bārnu

kristīt, bet bārna vītā tī īrauga pagalīti.
Un tai Adelitei pīdzyma treis bārni, kas vysi izgaisa. Kļē-

niņa dāls sasadusmuoja uz sovas sīvas par šū un sulainim pa-

vēlēja izkurinuot pierti, bet labi korstu. Kad pierts beja izkuri-

nuota. Adelīti lyka aizvest uz piertil. Te pi pierts durovom Adelīte

sateik kristamuoti. Jei vaicoj, vai nasaskatēji tymā kambarī,
kurs beja aizsīts ar lyuku. Tagad Adelīte pīsazyna. Par šū at-

sazeišonu kristamuote Adelītei īdevja svaci, nu kuros pierts pa-

lyka solta. Un treis pagalīšu vītā Adelītei uz klēpa sēdēja treis

skaisti eņģelīši, juos dēliņi. Atīt ķēniņa dāls, grib pasavērt, kas

nūtyka ar sīvu, bet kū īrauga? Redz jū sēžūt piertes vydū ar

treisim skaistim dē'liiņim. Viņš palyka lūti prīcīgs, aizvedja tū

uz muojom un nu šuo laika dzeivuoja ar sovu sīvu lūti laimīgi.

5. A. 710. 451. A. Lerchis-PuškaitisDžūkstē-Pienavā. LP, I,

104, 70.

Vienam tēvam ir septiņi dēli un pusgada veca meitiņa ar

zelta zvaigzni pierē. Reiz meitiņa paliek loti slima. Tēvs sūta

dēlus uz kādu brīnumu avotu pēc veselības ūdens. Dēli aiziet,

bet nevar nemaz pārnākt. Tēvs sadusmojas par viņiem un dus-

mās izsaka: „Kad tādi nižģekli par kraukļiem paliktu!"

Tūdaļ septiņi kraukli arī laižas par istabas jumtu projām.
Tēvs nomana gan, ko izdarījis, bet nu par vēlu.

Kad meitiņa, ar zelta zvaigzni pierē, liela izaugusi, tad ve-

cāki tai daudzreiz stāsta par nelaimīgajiem brāļiem, kraukļiem.

Viņai tas iet pie sirds, un tādēļ viņa apņemas reiz brāļus uz-

meklēt. Māsa iet un apmetas kādā svešā būdiņā pa nakti. Būdi-

ņas dārziņā zied septiņas rozes un katra savādāka. Meitiņa no-

lauž rozes un domā ar tām savu gultiņu izpušķot. Bet līdz ko

rozes norautas, te pienāk kāda māmiņa, sacīdama: „Vai, mei-

tiņ, ko nu izdarīji! Tanī būdiņā mājoja tavi brāļi, kraukli. Ne-

būtu tu rozes nolauzusi, tad brāli pēc gadiem būtu par cilvēkiem

palikuši, bet tagad tiem mūžīgi jāpaliek par kraukļiem!"
To sakot, māmiņa pazūd. Meitiņa netic māmiņas vārdiem un

domā taču brāļus atrast. Viņa iet tālāk caur lielu mežu, kamēr

pēdīgi nogurst un aizmieg. No rīta ta atmožas debesīs pie kādas

māmiņas ar vārdu Māra. Māra mīlīgi uzņem- meiteni un atdod tai
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visas atslēgas. Viņai visur brīv iet. bet vienā kambarī nav brīv

<rre kājas spert. Nu tai iet tik labi, kā jau debesīs. Bet reiz mei-

tiņa domā paskatīties arī aizliegtajā kambarī. Ar atslēgu ta ne-

drīkst durvis slēgt. Viņa iebāž mazo pirkstiņu atslēgas caurumā

un atslēdz. Aizliegtajā istabā deg sērs un uguns. Nu grib ātri

istabu aizslēgt, bet pirkstiņš asiņains, jēls un atslēgas arī pazu-

dušas. Meitiņa nu raud un raud, kamēr Māra pārnāk.

„Kāpēc raudi? Vai nebiji aizliegtajā istabā?"

„Ne, neesmu bijusi!" meitiņa liedzas.

Māra nesaka nekā un aiziet. Pēc brītiņa meitiņa aizmieg un

kad nu atmostas, tad nav vis vairs debesīs, bet tai pašā mežā.

Nabadzīte nu raud žēli Māra atkal gadās un prasa: „Vai biji

aizliegtajā kambarī?"

„Ne, neesmu bijusi," tā atteic un raud atkal. Necik ilgi Māra

vēl trešo reizi klāt un prasa: „Vai biļji aizliegtajā kambarī?"

neesmu bijusi!" tā atteic un raud atkal. Tagad Māra
vairs nenāk, bet tai vietā brauc kāds kungs; tas ieņem meitiņu
karītē. Kungam viņa loti patīk un viņš to apprec. Pēc gada sie-

vai piedzimst dēls un nu Māra atkal klāt prasīdama: „Vai biji

aizliegtajā kambarī ? "

„Ne, neesmu bijusi!" tā atbild, bet tūlīt arī paliek mēma.

Māra paņem viņas dēliņu un aiziet. No rīta visi ļaudis runā, ka

kunga sieva savu bērnu apēdusi; bet kungs stingri noliedz, tā

runāt. Otrā gadā pēc tam kunga sievai atkal dēls un nu Māra at-

kal klāt, prasīdama: „Vai biji aizliegtajā kambarī?"

„Ne, neesmu bijusi!" tā atteic un paliek mēma, kā bijusi.

Māra nu paņem otru dēlu un aiziet. No rīta visi ļaudis to vien

runā, ka kunga sieva jau otru bērnu apēdusi; bet kungs vēl

stingrāki aizliedz tā runāt.

Trešā gadā kunga sievai piedzimst trešais dēls un nu Māra
atkal klāt, prasīdama: „Vai biji aizliegtajā kambarī?"

„Ne, neesmu bijusi!" tā atteic un palliek tāpat mēma kā bi-

jusi. Māra paņem trešo dēlu un aiziet. No rīta ļaudis runā, ka

kunga sieva ir un ir cilvēku ēdāja, jo nu jau trešo bērnu apēdusi.

Tagad Kungs arī tic laudim un saka: „Trīs bērnus tā man no-

ēduši, tādēļ likšu šoreiz pakārt!"
Pie karātavām nosodītā rauga ko runāt, bet nevar parunāt.

Te redz netālu kādu sievu ar trim bērniem nākami: divi uz ro-

kām un viens blakām tek. Sieva pienāk klāt un prasa: „Vai biji

aizliegtajā kambarī?"

„Biju, biju!"

„Nu tad še tavi bērni! Butu man toreiz ticējusi un nebūtu vē-

lāk tik briesmīgi melojusi, tad — kas zin — tavi brāļi ar visu

rožu neļaušanu, vēl iespētu par cilvēkiem pārvērsties; bet nu tā

lieta par vēlu!" Ar šiem vārdiem sieva pazūd. Kungs nu dabū
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zināt it visu un tadeļ pieņem savu sievu no jauna un dzīvo

laimīgi.

6. A. 710. 510. R. Štreitberģis Leste niekos. LP, IV, 103 (21, 1).

Vienreiz dzīvojis slotu sējējs. Viņš vienu dienu aizgājis slotu

zaros uz mežu un apmaldījies. Gājis, gājis — nevarējis teka at-

rast. Beidzot nopūties: „Kad jel labs, vai arī ļauns gars izvestu

mani no šejienes!"
Te gadījusies melna sieviete, pavisam melnās drānās, un tei-

kusi : „Apsolies pēc divpadsmit gadiem to dot pie manis, kas tev

no jauna mājā, tad izvedīšu."

Viņš domājis: „Kas nu var mājās būt no jauna? Vistai cāli,
cūkai sivēni — cita man nekā nav. — Lai iet!"

Salīguši. Tūliņ melnā sieviete Izvedusi slotu sējēju no meža,

parādījusi māju un teikusi, lai rītu, kad nesīšot slotas pilsētā

pārdot, mežmalā apklausoties: tur saukšot viena balss, un ko tā

saukšot, to lai liekot savai jaunpiedzimušai meitenei vārdā. Pār-

gājis mājā — sievai bijusi l maza meitiņa.
No rīta nesis slotas pārdot. Gar mežu ejot, viens saucis:

„Marianna!" Nu ielicis savai meitiņai Mariannu vārdā.

Pēc divpadsmit gadiem vedis savu Mariannu tai pašā mežā.

Iznākusi melnā sieviete pretim un paņēmusi Mariannu pie rokas,
teikdama: „Nu, Marianna, nāc man līdz!"

Melna sieviete ar Mariannu gājušas — beidzot iegājušas lielā

pilī. Tur melnā sieviete iedevusi Mariannai vienpadsmit atslē-

gas un teikusi, lai ejot visās vienpadsmit istabās un dzīvojot, kā

vien tīkot, tik tai istabā, kas ar lūciņu aizsieta, lai neejot. Vienu

dienu Marianna izgājusi visas vienpadsmit istabas; palicis dikti

garš laiks un viņai tā ticies, tā ticies arī divpadsmitajā istabā ie-

iet. Ilgi šaubījusies, vai iet, vai neiet: Nē— neiešot vis! Otrā

dienā uznācis atkal garš laiks, gribējusi' drusku aizliegtā Istabā

pažūrēt. Atraisījusi lūciņu vaļā, mazu nieciņu pavērusi durvis,
bet tūliņ atkal aizcirtusi: nedabūjusi nekā redzēt. Trešā dienā

uznācis vēl vairāk garš laiks, nu atvērusi durvis pavisam un ie-

gājusi istabā. Tur stāvējusi aizdurvē liela balla un pie tās baļļas

bijis piesiets melns vīrs. Tas vīrs teicis, lai viņa nesaka nevie-

nam, ko divpadsmitajā istabā redzējusi. Nu izgājusi ārā un aiz-

sējusi durvis. Bet tūliņ nākusi melnā sieva pretim, prasīdama:

„Marianna, ko tu redzēji divpadsmitajā istabā?"

is
Nekā neesmu redzējusi!"

„Ja neteiksi taisnību, iesusu tevi lāču ādā un padzīšu meža!"

Bet Mariannna nav un nav teikusi, lai arī desmit reiz šūtu.

Melnā sieviete iešuvusi to lāču ādā un palaidusi mežā. Viņa mal-

dījusies mežā ilgu laiku par lāci. Bet vienreiz viens kungs bijis
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medīt. Lācis laidies viņam) klāt. Kungs brīnījies par tik lenu

lāci, noķēris dzīvu un pārvedis mājā. Visi ļaudis drīzumā apra-

duši ar lēno lāci; bet kunga pavārs visvairāk. Tas pieņēmis viņu

pavisam pie sevis un licis traukus mazgāt.
Reiz otrā muižā kunga dēls taisījis lielas dzīres, jo gribējis

sev sievu izmeklēt. Lācis lūdzis pavāram viņu arī palaist uz

dzīrēm. Pavārs atbildējis: „Tur jau tevi samīs — ko tur darīsi?"

~Nesamīs vis, es pa durvju šķirbiņu paskatīšos."

Labi — laidis arī. Lācis gājis uz dzīrēm un paskatījies at-

pakaļ. leraudzījis aiz muguras karītii. No karītes izkāpusi mel-

nā sieviete, atārdījusi lācim, ādu vaļā, noņēmusi nost un apģēr-
busi sudraba drānām, teikdama, lai nu ejot uz dzīrēm! Līdz ko

iegājusi dzīru namā — tūliņ kunga dēls ieraudzījis sudraba prin-
cesi un ņēmis vienmēr dancot. Pusnaktī viņai bijis jāiet lāču

ādā atpakaļ; bet kunga dēls nemaz negribējis laist ārā. Klāt vien

stāvējis, cik viņam paticis. Lielām mokām taču iztikusi ārā un

tā tūliņ melnā sieviete aplikusi viņai lāča ādu.

Otrā reizē atkal kunga dēls taisījis dzīres, jo gribējis to su-

draba princesi vēl redzēt. Lācis runājis pavāram vēl palaist uz

dzīrēm. Negribējis, negribējis —
beidzot laidis arī. Netālu no

dzīru nama, lācis paskatījies atpakaļ un ieraudzījis karīti. No ka-

rītes izkāpusi melnā sieviete, atārdījusi lācim ādu vajā, noņēmusi
nost un apģērbusi zelta drānām. Kunga dēls tūliņ ieraudzījis un

ņēmis zelta princesi vienmēr dancot. Pusnaktī bijis jāiet lāča

ādā atpakaļ; bet kunga dēls ne par ko laist. Apkārt vien lēkā-

jis. Lielām mokām taču iztikusi ārā un tā tūliņ melnā sieviete ap-

likusi lāča ādu.

Trešā reizē atkal kunga dēls taisījis dzīres, jo gribējis to

zelta princesi vēl redzēt. Lācis runājis pavāram atkal palaist

uz dzīrēm. Negribējis, negribējis — beidzot laidis arī. Netālu no

dzīru nama lācis paskatījies atpakaļ un ieraudzījis karīti. No (ka-

rītes izkāpusi melnā sieviete, atārdījusi lācim ādu vaļā, noņēmusi
nost un apģērbusi dimanta drānām. Tagad dzīru namā visi sapla-

kuši, ieraudzīdami dimanta princesi, bet kunga dēls nolicis pie
visām durvim sargus un nelaidis šo nemaz ārā, lai atkal neiz-

bēgtu. Pienākusi pusnakts — bijis jāiet lāča ādā atpakaļ, bet

nekā laukā tikt: visur priekšā. Nekā darīt — palikusi pēc pus-

nakts. Tik viena liga: līdz ko pusnakts pagājusi — šī pallikusi
-mēma. Tomēr kunga dēls teicis: „Lai viņa ir arī mēma, es tikpat

viņu precēšu!" un tā arī apprecējis.

Sadzīvojuši veselu gadu. Pēc gada kunga sievai piedzimuši
meitene. Bet nākošā naktī visiem laudim muižā uznācis ciets

miegs; tik kunga sievai ne. Pusnaktī atnākusi melnā sieviete pie

kunga sievas un teikusi: „Tagad tu vari runāt! Nu, Marianna,

ko tu redzēji tai divpadsmitajā istabā?"
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„Neka neesmu, redzējusi!"

_

„Ja neteiksi taisnību — iztriekšu tavam bērniņam rociņu un

iebāzīšu tev mutē, lai ļaudis domātu, ka savu bērnu apēdusi. Te-

vi vedīs pie karātavām!"

Lai arī desmitreiz pie karātavām, bet nav un nav teikusi.

Melnā sieviete iztriekuši bērnam rociņu, iebāzusi kunga sievai

mutē, bet pašu bērnu paņēmusi un aizgājusi.

No rīta ļaudis stipri vien runājuši, ka kunga sieva apēdusi

savu bērnu; bet kungs aizliedzis tā runāt un nav vedis pie ka-

rātavām.

Otrā gadā kunga sievai piedzimis puisēns. Bet nākošā naktī

visiem laudim muižā uznācis ciets miegs; tik kunga sievai ne.

Pusnaktī atnākusi melnā sieviete pie kunga sievas un teikusi:

„Tagad tu vari runāt! Nu, Marianna, ko tu redzēji tai divpads-

mitajā istabā?"

„Nekā neesmu redzējusi!"

„Ja neteiksi taisnību — noraušu tavam bērnam galviņu un

iebāzīšu mutē, lai ļaudis domātu, ka savu bērnu apēdusi. Tevi

vedīs pie karātavām!"

Lai arī ved desmitreiz pie karātavām, bet nav un nav tei-

kusi. Melnā sieviete norāvusi puisēnam galviņu, iebāzusi kunga
sievai mutē, bet pašu bērnu paņēmusi līdz un aizgājusi,.

No rīta [audis stipri vien runājuši, ka kunga sieva nu jau
otru bērnu apēduši, Arī kungs nu apskaities un tiešām vedis savu

sievu pie karātavām. Gandrīz jau bijuši pie karātavām, te skrē-

jusi spoža karīte un viena balss saukusi: „Nekariet, nekariet!"

Visi skatījušies brīnīdamies. Bet no karītes izlēkusi melnā

sieviete ar diviem bērniņiem uz rokām un prasījusi: „Marianna,

tagad tu vari runāt! Še tavi bērniņi un saki man, ko tu tai div-

padsmitajā istabā redzēji?"

„Melnu vīrieti pie ballas pieslēgtu!"

Un tai pašā acumirklī no melnās sievietes un no karītes pa-

likusi tik tāda migla. Bet kungs apķēris savu sievu un no prie-
kiem tīri raudājis. Valoda atdabūta, abi bērni atdabūti, kā lai

arī neraud prieka asaras? Un no šīs dienas laime vien, tai smai-

dījusi visā muižā.

7. A. 710. 510. A. Lerchis-P v š ka i t i s Džūkstē. LP, IV, 105 (21,2).

Vecs vīrs un veca sieva dzīvojuši nabadzīgā būdiņā un vi-

ņiem nebijis nekā ko ēst. Vienu dienu, kamēr sieva govis ko-

pusi, vīrs izgājis pa vārtiem. Sieva prasījusi: „Kur tu iesi?"

„lešu zirgus ganīt!"
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Bet vīrs negājis vis pie zirgiem — gājis kārties, tādēļ, ka bi-

jis apnicis tik lielā nabadzībā dzīvot. Nogājis birzī un jau noliecis

bērzu. Te uzreizi melns mākonis savilcies un no mākoņa at-

skanējis: „Vīrs, vīrs, nekaries!"

Bet vēl nav laidis bērzu vaļā. Nu gadījušies zibeņi un pēr-

koni mākonī un atkal saucis: „Vīrs, vīrs, nekaries!"

Bet vēl nav laidis bērzu vaļā. Tagad no mākoņa nolaidusies

sieviete pie vīra, teikdama: «Nekaries! Ej mājā, tavai sievai

piedzims meitiņa. Šo meitiņu audzini labi un, kad viņa divpadsmit

gadus veca, tad atved šinī pašā vietā!"

„Bet ko lai dodu meitiņai ēst? Man nav nekā."

„Nebēdā, ej tik mājā: visi apcirkņi būs pilni!"

Tā arī bijis. Mājā pāriedams, atradis savu sievu ar mazu

meitiņu uz rokas un klētīs visus apcirkņus pilnus labības. Dzīvojis
bez bēdām.

Divpadsmitajā gadā vedis savu meitiņu pie tā paša bērza.

Gadījies atkal tāds pats mākonis. No mākoņa iznākusi sieva, pa-

ņēmusi meitiņu pie rokas un uzveduši debesīs tādā pilī ar div-

padsmit istabām. Vienpadsmit istabās meitiņai bijis brīv iet —

divpadsmitajā ne. Bet vienu dienu, kamēr sieviete nebijusi mājā,
meitiņa taču iegājusi aizliegtā istabā. Tur ieraudzījusi nomirušu

vīrieti zārkā, ar vienu celi pār zārka maltu. Tas esot bijis šīs

pašas sievietes dēls. Pēc tāda brīža zārkā gulētājs sācis kustē-

ties; meitene sabijusies, izskrējusi ārā un aizcirtusi durvis. Pār-

nākusi sieviete, tā tūliņ prasījusi: „Ko laba redzēji divpadsmitajā
istabā?"

„Nekā neredzēju!" meitene atbildējusi.

„Debesīs nav melot brīv!" sieviete iesaukusies un tā apģēr-
busi meiteni par lāci un novedusi tai pašā mežā atpakaļ.

.

[Viens kungs, pa mežu medīdams, noķer šo lāci un pārved

majā. Kunga dēls taisa mājā trīs reiz lielas dzīres un svešā sie-

noņem meitenei lāča ādu, laiž to arī uz kunga dzīrēm. Kun-

ga dēlam patīk skaistā meitene, pēc trešajām dzīrēm' tas to noķer
un apprecē, bet sieviete ir to tagad mēmu padarījusi. Viņai pie-
dzimst divi bērni, kurus slepeni aiznes svešā sieviete. Kunga
sievu nu apvaino, ka tā apēdusi pati savus bērnus. Viņu nu ved

uz karātavām. Priekš karātavām viņa pēdīgi atzīstas svešai sie-

vļetei, ko redzējusi divpadsmitajā istabā. Nu viņa dabū abus

bērnus atpakaļ un dzīvo laimīgi ar savu vīru.]

Piezīme. Otrā variantā no Džūkstes teikts, ka aizliegtajā istabā ne-

bijis viss zārks, bet stiprs uguns. Meitene drusku pavērusi durvis un iebāzusi

vienu pirkstiņu uguni: pirkstiņš palicis no zelta. Sieviete, pārnākdama, ierau-

dzījusi zelta pirkstiņu un tādēļ prasījusi: „Ko redzēji divpadsmitajā istabā?"
Šī liegusies un tādēļ izraidīta tai pašā mežā atpakaļ. L. P.
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8. A. 710. 407. No.Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Lu-

dzas Stiglovas draudzē. W\ Weryho, Podania

L o t ewsk i c, W ars z a w a, 1892. 15.

Dzīvoja reizi meitene-bārenīte. Reizi viņa aizgāja uz kap-
sētu pie tēva un mātes kapa un raudāja. Te pie kapa viņa ierau-

dzīja miroņa galvu. Kad viņa atnāca uz māju un apgulās, tad vi-

ņai rādījās sapnī, itkā miroņa galva viņai prasītu: „Meitiin, ko tu

redzēji kapsētā?"

„Nekā neredzēju," viņa atbild.

Galva viņai saka: „Ja nesacīsi man, ko redzēji, tad tu no-

mirsi,"

„Kaut arī nomirtu, bet neteikšu."

Otrā naktī viņa nosapņoja atkal to pašu.
Trešā naktī galva teica: „Ja tu, meitiņ, nesacīsi, tad jau rītā

vairs nedzīvosi."

Meitene nekā neteikusi, nomira. Priekš nāves viņa lūdza,
lai viņu par slieksni nenesot, bet lai zem' tā izrokot bedri un lai

pa to izstumjot viņas zārku. Tad lai uz kapsētu viņu nevedot pa

ceju, bet lai nesot viņas līķi pa tīrumu un lai iemetot purvā. Vi-

ņas vēlēšanās tika izpildīta. Uz viņas kapa izauga skaists rožu

krūms.

Karaļdēls, pārnākot no medībām, bija ieraudzījis šo krūmu.

Viņš to izraka, aiznesa uz pili un iedēstīja puķu podā. Karaļdē-
lam atnes pusdienas maltīti. Viņš drusciņu noēdis aizgāja, atstā-

dams uz galda atlikušos ēdienus. Tad no šī rožu krūma izgāja
nomirusī jaunava, apēda visu, kas bija uz galda, un pati atkal

iegāja rožu krūmā. Karaļdēls, ienācis savā istabā un redzēdams

pabeigtos ēdienus, jautā sulainim: „Kas to apēdis?"

„Nezinu," sulainis atbild.

Kad karaļdēlam tika atnestas vakariņas, tad viņš ar nodo-

mu ēda vēl mazāk, pēc tam izgāja un noskatījās, kas notiks ar

ēdieniem. Kad meitene iesāka ēst vakariņas, karaļdēls nāca

iekšā un, kaut gan meitene sāka bēgt, tomēr saķēra viņu pie
stērbeles.

Tikusi karaļdēlam rokās, viņa pārvērtās par vilku, tad par

lāci, beigās par_ vārpsti.
Tad karaļdēls salauza šo vārpsti, pārsvieda to sev par kreiso

plecu un atskatījies atpakaļ ieraudzīja skaistu meiteni. Nu at-

sauca mācītāju, kas šo meiteni nokristīja un tad abus salaulāja.

Drīzi vien viņiem Dievs deva loti skaistu dēlu, pēc tam otru

un beidzot vēl trešo.

Visi izaug skaisti un daiļi. Tad atkal atnāk pie gulošās ka-

ralienes miroņa galva un jautā: „Pasaki, karaliene, ko tu redzēji

kapsētā?"
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Bet viņa atkal atbild spītīgi: „Nekā neredzēju."

Tā divas naktis no vietas ieradās miroņa galva un jautāja.
Trešā naktī miroņa galva sacīja: „Ja nesacīsi, ko tu redzēji, tad

tavi trīs dēli nomirs."

Karaliene palika cietsirdīga un viņas dēli nomira. Pilī taisī-

jās uz bērēm un tur sanāca daudz laužu. Tēvs un māte gauži

raudāja par saviem bērniem. Tad karaliene iesāka pati sev pār-

mest, sacīdama: „Ak, jūs mani bērniņi, laikam' tikai tādēļ vien

nomirāt, ka es negribēju sacīt, ka kapsētā uz savu vecāku kapa

redzēju miroņa galvu."

Kad viņa izteica šos vārdus, miroņa galva iesāka sisties

delnā un bērni atdzīvojās. Vecāki par to loti nopriecājās un sa-

nākušie ļaudis pārgāja mājās.

19. Pazudušais līgavainis.

A. 711. Skolnieks P. Čikuts n-o 73 g. vecas Annas Čikutes

Preiļos.

Vīrs ir loti saskaities uz sievu un dod savam dēlam pātagu,

lai iesitot ar to mātei pa muguru. Māte pašulaik mīca maizi, kad

dēls ienāk ar pātagu istabā un taisās viņai sist. Māte dusmās

tam uzkliedz: „Lai velns tevi parautu, kad tu reiz atbrauksi no

laulībām!"

Vēlāk visi apmierinās, atkal izlīgst un aizmirst dusmās iz-

teiktos lāstus.

Dēls drīz ir izaudzis liels, ir sadomājis precēties, pašulaik ir

pārbraucis no laulībām un sēstas pie kāzu galda. Visi kāzu viesi

sāk ēst, dzert un runāties, kad piepeša pazūd brūtgāns. Neviens

nav redzējis, kur tas palicis. Izmeklējas pa visām malām — nav

un nav. Brūte ir ļoti bēdīga, raud rūgtas asaras, bet nevar neko

izdarīt.

let viens vecs nabags pa pasauli, maizi diedelēdams, ieiet

vakarā pa ceļam vienā krogā atpūsties un uzgulstas tur uz

krāsns. Lai gan kroga istaba ir tukša un klusa, vecais vīrs tomēr

nevar tik drīz aizmigt. Ap pusnakti viņš dzird, ka krogā ieskrien

viens jauns cilvēks, aizdedz uguni, atsēstas pie galda un raudā-

dams lasa kādu grāmatu. Pirmajam gailim dziedot, viņš atkal

aizskrien projām, nosacīdams pie sevis: „Jāskrien par tēva mā-

cību un mātes lāstu."

Nakti pārgulējis, nabags rītā pieceļas un iet tālāk savu gaitu,
visur stāstīdams, ko šai krogā pa nakti redzējis un dzirdējis.
Izgadās viņam ieiet arī tanī mājā, kur bija pazudis jaunais cil-

vēks. Kad nu nabags atkal stāsta savu piedzīvojumu krogā, tad
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tevs, māte un jaunā sieviņa atcerās agrākos lāstu vārdus un

domā, vai tik tas nebūs pazudušais jauneklis. Māte saka: „Es

iešu uz to krogu apskatīt to jauno cilvēku. Ja viņš būs mans dēls,

tad lūkošu viņu atvest atkal uz māju."
Māte arī aiziet uz to krogu, nogulstas uz krāsns un klausās,

kas notiks. Ap pusnakti atkal atskrien tas pats jauneklis, pieiet

pie galda, aizdedz uguni, sāk lasīt grāmatu un raudāt. Tad māte

nokāpj no krāsns, pieiet pie jaunekļa un prasa: «Dēliņ, vai es

varbūt varētu tevi kaut kā glābt?"

Dēls atbild: „Tik tad tu mani varētu glābt, ja tu spētu pār-

skriet pār trim ugunim."
Māte saka: «Varbūt, ka es varēšu."

Pienāk laiks, ka dēlam jau jāskrien projām. Māte pieķeras

pie dēla un viegli pārskrien pār pirmo uguni; bet ka nonāk pie

otras uguns, tā tai pietrūkst spēka un viņa nokrīt zemē. Māte

aiziet uz māju raudādama, bet dēls aizskrien projām sacīdams:

«Jāskrien par tēva mācību un mātes lāstu."

Kad māte mājā visu izstāsta, ko piedzīvojusi, tad tēvs saka:

„Es iešu, varbūt, ka man izdodas viņu glābt."

Tā nu arī tēvs aiziet uz to krogu, nogulstas uz krāsns un

klausās. Ap pusnakti atskrin jauneklis, aizdedz uguni un sāk

lasīt. Pieiet viņam tēvs un saka: «Dēliņ, vai es varētu tevi

glābt?"
Dels atbild: „Tik tad tu mani varētu glābt, ja tu spētu pār-

skriet pār trim ugunim."

Tēvs saka: „Varbūt, ka es varēšu."

Tēvs pieķeras pie dēla un pārskrien pār div ugunim; bet kā

nonāk pie trešās uguns, tā tam pietrūkst spēka uu viņš nokrīt

zemē. Tēvs nu aiziet raudādams uz māju un stāsta: «Redzēju gan

dēlu, bet nevarēju pārvest uz māju."

Jaunā sieva, to dzirdēdama, saka: «Tagad es iešu uz to kro-

gu, varbūt, ka es viņu varēšu glābt."
Aiziet sieva, atgulstas uz tās pašaš krāsns un klausās. Ap

pusnakti atskrien atkal tas pats jauneklis, aizdedz uguni, lasa

savu grāmatu un raud. Pieiet viņam sieva klāt un saka: «Mī-

ļais vīriņ, varbūt, ka es varētu tevi glābt."

Vīrs atbild: «Tik tad tu mani varētu glābt, ja tu spētu pār-

skriet par trim ugunim."

Sieva saka: «Gan es pārskriešu,"

Sieva pieķērās vīram* un pārskrēja par visām trim ugunim.

Vīrs nu ir ļoti priecīgs un pamāca sievu tālāk: «Mēs tagad iesim

uz to māju, kas stāv priekš mūsu acirn. Tur tev piedāvās visā-

das mantas; bet tu itin neko nejem un prasi tikai vārpsti. Kad tev

iedod to vārpsti, tad tu liec to pret ceļa kaulu un pārlauz pušu.
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Ja tu visu to izdarīsi, tad es būšu no burvības brīvs un varēšu

iet uz māju."
Tā nu abi iet tālāk projām uz to māju. Tur sievai piedāvā

visādas dārgas mantas, bet tā neko nejem un prasa tikai vārpsti.
Kad nu viņai arī pēdīgi iedod vārpsti, tad viņa to liek pret ceļa

kaulu un pārlauž.
Nu ir viņas vīrs arī atsvabināts un tad abi iet laimīgi uz

māju.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. S.

20. Sniega vīrs.

A. 712. Noteicēja P. Gaidula Latgale. Latvju kultūras kr.

Senos laikos dzīvoja pasaulē viens vecītis ar savu vecenīti,
bet viņiem nebija bērnu. Reiz ziemā, kad sniegs bija atlaidies,

puikas spēlēdamies uztaisīja sniega bērnu un nolika to pie ve-

cīšu loga. Kad vecie to ieraudzīja, viņi norunāja pie sevis: „Ja

mums būtu tāds bērns, tad vecumā mums būtu liels prieks."

Pēdīgi vecītis saka uz savu veceni: «Lūgsim Dievu, varbūt

Dievs mums to atdzīvinās."

Tā viņi sāka lūgt Dievu vienu dienu, otru dienu — trešā

dienā sniega bērns jau sāk kustēties. Vecītis ienes to istabā un

drīz vien tas paliek dzīvs, izrādās skaists puika un sāk ļoti ātri

augt. Vecie nu atkal lūdz Dievu, lai dēis būtu labs strādnieks un

palīdzētu viņiem vecumā. Atnāk vasara un dēls iet tīrumā art,

par ko vecie nevar vien nopriecāties.
Vienu dienu kaimiņu puiši taisās jāt pieguļā un aicina arī ve-

cīšu dēlu jāt tiem līdz. Šis arī pajem savu zirgu un aizjāj kopā
ar citiem puišiem. Pieguļā puiši sakur lielu ugunskuru un sāk lekt

pār to smiedamies pāri. Arī sniega dēls lūko lekt pār uguni, bet

kā lec, tā apjern to uguns un karstumā viņš izkūst.

Tā nu vecītis ar vecenīti palika atkal bez dēla. Gan viņi rau-

dāja un lūdza Dievu, bet otrreiz Dievs viņiem tās laimes vairs

nedeva.

Piezīme. Šī pasaka ir tulkota rakstu valodā. P. S.

21. Gailis vēderā.

1. A. 715. 565. No J. Lautenbacha krājuma.

Vecos laikos bijis viens nabaga saimnieks, kam nav bijis
nekā ko ēst. Tas staigājis pa klēts tukšiem apcirkņiem un tad
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atradis tik vienu pašu pupu. Domājis, ko darīt. Un to iestādījis

pirts palāvē.
Otrā rītā gājis to raudzīt un atradis, ka tā bijusi līdz lāvai

izaugusi. Viņš izcirtis lāvai caurumu un trešā rītā tā bijusi līdz

griestiem izaugusi. Kad griestus izcirtis cauri, tad ceturtā rītā

tā Izaugusi līdz jumtam un, kad jumtam pataisījis caurumu, tad

tā beidzot izaugusi līdz debesim.

Nu saimnieks kāpis pa pupas zariem uz augšu, pupas slī-
dams. Pašā augšā, debesīs, viņš ieraudzījis vecu vīriņu, kas vi-

ņam1 iedevis tādas dzirnavtiņas, kad ar viņām maļ, tad nāk nauda

ārā. Nu saimnieks, pupu nozarojis, piepildīja visus apcirkņus ar

pupām, mala ar dzirnavtiņām naudu un labi iedzīvojās.
Kad kungs muižā dzirdēja, ka saimniekam ir tādas dzirnavas,

ar kam var naudu malt, tad viņš aizsauca saimnieku muižā un

atprasīja viņam tās dzirnavtiņas. Gan saimnieks negribēja dot,
bet viņam tās atjēma ar vari. Nu saimnieks staigāja atkal un

teica gailim, kas sētā dziedāja: „Ja tu, gailīti, man dzirnavtiņas

pārnestu, tad dotu tev pupas ēst, cik gribi."

Gailis aizgāja uz muižu un dziedāja: „Ķlkurigu! kundziņu ba-

riņu, atdod manas dzirnavtiņas! Ja tu neatdosi, velns tevi raus!"

Kungs lika sulainim to gaili noķert, nokaut un izvārīt un vi-

ņam dot šo ēst, jo viņš gribēja to labi smalki saēst. Kad kungs

bija gaili apēdis, tad tas dziedāja kungam vēderā;. Kungs lika su-

lainim pajemt zobenu un kad gāja ķembriķenā nosēsties un kad

gailis tad galvu pabāzis dziedāja: „Ķikurigu! kundziņu bariņ, at-

dod manas dzirnavtiņas! Ja tu neatdosi, velns tevi raus," tad su-

lainis cirta tam ar zobeņu pa kaklu, bet iecirta tā kungam, ka

tam bija jāmirst.
Nu gailis izlēca ārā, pajēma dzirnavtiņas un gāja uz mājām

pie sava saimnieka atpakaļ dziedādams. Nu saimnieks savas

dzirnavtiņas atpakaļ dabūjis, iecēla priecīgs savu gaili pilnā pupu

apcirknī un dzīvoja laimīgi.

2. A. 715. V. Filšs no J. Gajevska, Kapeņu pag. Latv. kult. kr.

Dzeivuoja uz pasauļa vīns bēdīgs zemnīks; itam zemnīkam

beja vīns gails. Vīnu reizi itvs gails izguoja uz ceļa un suoka

raktīs syudūs, un izroka zalta dziernaviņas. Atnas gails dzierna-

viņas zemnīkam un soka: «Dziernaviņas pi myusim ir na pro-

stas, bet zalta, tak nav kuo maļt. Bet nikuo, nabādoj, es dabuo-

šu kvīšus!"

Aizguoja gaiļs otkon raktīs syudūs. Ilgi jis tī kapačuojas un

dabuoja vīnu kvīšu ziernīti [graudiņu], Atnas gaiļs tū zier-

nīti uz sātu zemnīkam un lyka jū ceplī pakaltēt. Puorguoja kaidas

dīnas treis. Veras zemnīks ceplī un tī pylns kvīšu zierņu. Zem-
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nīks ar gaili salasīja kvišus, samala zaMa dziernaviņuos un suoka

cept peiragus un bļīnus. Vīnu reizi gailis pasaucja visus pi sevis

kēneņu. Kēneņš paklausīja gaili un atbraucja pi juo vīsūs. Gaiļs

pamīluoja ar peiragim kēneņu uu paruodīja jam dziernovas. Kē-

neņš suoka prasīt gaili puordūt jam dziernaviņas. Gaiļs ni par

kaidu naudu nadūd. Kēneņš ilgi dūmuoja, kai pīmiuoneiit gaili, bet

nikai navarēja un golu-golā nūzoga tūs dzicrnaviņus un dreižuok

aizbraucja uz sovu sātu. īraudzēja gaiļs, ka nav dziernaviņu, iz-

meklēja vvsur, bet nikur naatroda. Aizguoja gails pi kēneņa, iz-

lēcja uz vuortim un suoka klīgt: „Atdūd, ķēneņ, munas dzierna-

viņas!"

Kēneņš izdzierda, ka gaiļs klīdz uz vuortim. Jis tvuleņ pasa-

cēja kolpim sagyut gaili un nūkaut, gaļu izvuoreit un padūt jam
apēst. Kalpi tai izdarīja, sagvva gaili, nūkova un izvuorējuši pa-

devja ķēneņam. Kēneņš apēdja gaili. Napuorguoja pusstundes,

gaiļs vādarā ķēneņam suoka klīgt: „Atdūd, kēneņ, munas dzier-

naviņas!"

Kēneņš nūsabeida, ka gaiļs jam vādarā var kū nabejs izdarīt

slvktu. Kēneņš tyuleņ pasaucja kolpu, īdevja jam ciervi un pa-

sacēja: „Es tyuleņ īšu uorā, bet tu sorgoj. Kad īraudzēsi gaili,
atciert jam ar ciervi golvu."

Kolps pajēmja ciervi un aizguoja pec kēneņa. Kēneņš sāduos

zemē, bet kolps stuov un veras, kad īs nu čuksta gails. īraudzīja
kalps, ka nu pakaļis ķēneņam lem gails. Kolps gribēja atcierst

gailam golvu, bet natyka gaiļa golvai, a taišņi ķēneņam par pa-

kalu. Kēneņš nu lelys suopes aizklīdja, bet gaiļs nu pakaļas krita

uorā, izlēcis uz vuortim, suoka klīgt: „Kēneņ, atdūd munas

dziernaviņas!" Sasadusmuoja kēneņš un izsvīdja gaiļa dziernavi-

ņas uorā. Pajēmja gails sovas dziernaviņas un aizguoja pi sova

zemnīka, ar kuru suoka dzeivuot vīnā vītā un kvīšu peiragus ēst.

3. A. 715. Skolnieks no J. Rožana Latgalē. N. Rancāna kr.

Senuok laikim beja vīnai buobai vīglis, vīglis dziernaveņis.
Vīnā reitā atīt muojā — vaids dziernaveņu nav. Ustobā sādā-

dama suokuse cīši rauduot. Iguojis gaileitis, vaicoj: „Kuo tu, buo-

beņ, raudi?"

„Kai es narauduošu, ka man nūzoga dziernaveņis?"

Gaileitis soka: „Pabaroj tu mani, es īšu maklāt dziernaveņu."
Tyuleņ buoba atnazuse māžu sītu ustobā un pabāruse gailam.
Gaileits aizguoja maklāt dziernaveņu. Paguojis gabolu, sa-

ticis lopsu, lopsa vaicoj: „Kur tu īsi?"

Gaileits soka: „Isasaun man ūkstā!"

Tai lopsa īsasuove.
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Gaileitis paguojis gobolu, saticis vylku, vylks vaicoj: „Kur

tu īsi?"

Gaileitis atsoka: „Isasaun man uksta!"

Tai vylks īsasuovs.

Gaileitis guojis par tiltu, ups [upe] vaicoj: „Kur tu īsi?"

Gaileitis soka: „īsasaun man ūkstā!"

Tai ups īsasuove.

Gaileitis paguojis gobolu — veras: lela muiža. Iguojis mui-

žā, īsēdīs uz gaņkom dzīd: ~Kikirigi, atdūd buobis dziernaveņis!"

Kungs izdzierdis pascējis sulainim, lai jū nūnas uz zūšu kļā-

vu. Sulaiņi paklausa kunga, nūnas gaili uz zūšu kļāvu.

Reitā kungs nūīt, dūmoj, ka jū zūsis sakopuos. Gaileitis pa-

laidis lopsu, lopsa aprejuse zūsis. Kungs pasoka sulaiņim, lai jū
nūnas uz zyrgu kļāvu, kungs dūmoj, ka jū zyrgi nūspers. Gailei-

tis palaidis vylku, vylks nakti apsaplēsis vysus zyrgus! Sulainis

īt reitā agri uz kļāvu, atrūd, ka vysi zyrgi saplāstk Gaileitis

klāvā dzīdoj: „Kikirigi, atdūd buobis dziernaveņis."

Kungs pasaka sulaiņim, lai jū nūnas uz cisu šķiuni. Sulaiņi

paklausa kunga i nūnas gaili uz škiuni, dalika jam guni i dūmuoja,
ka jis sadegs. Gaileitis palaida upi i apdzisa guns. Gaileitis at-

skrēja uz gaņkomi, dzīd: „Kikirigi, atdūd buobis dziernaveņis."

Kungs pasoka sulaiņim, lai jū nūkaun i lai sacap cepeti. Tis

kungs jū apēdis.
Utrā dīnā jam pībrauc daudz gostu. Sasāduši vysi ap goldu,

ta kungam vādarā suoc dzīduot: „Kikirigi, atdūd buobis dzier-

naveņis!"
Vīns kungs izruovis zūbinu, cierts tam kungam gurnā. Gailei-

tis izskrējis iz golda i dzīd: „Kikirigi, atdūd buobis dziernaveņis!"

Kungs pasoka sulaiņim, lai jū dasīn jam uz mugoras i lai jis

aiznas tai buobai. Tai sulaiņi paklausa i dasīn jam uz mugoras

dziernaveņis.

22. Ļaunā pamāte.

1. A. 720. J. Srtrogis Koknesē. Brīvzemnieka „Sboroik",

269, 130.

Reiz dzīvoja viens tēvs ar divi bērniem: dēlu un meitu. Kā

pirmā sieva bija mirusi, viņš tūliņ atkal apjēma citu sievu. Dzī-

voja viņi diezgan nabadzīgi. Jau tā pamāte neieredzēja savus

pabērnus, bet trūkums šo ienaidu vēl palielināja. Bārīši turpretī

loti mīlējja viens otru: vienādi bija abi kopā.
Reiz tēvs aizgāja uz lauku zemi art. Pamātei nu nebija nekā

mājā, ko vīram sūtīt uz pusdienu. Viņa domāja, domāja, kamēr
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izdomāja ko ļoti ļaunu. Vina pasauca meitenīti pie sevis un sa-

cīja: „Se tev siets un aizskrēj uz avotu pēc ūdens, bet bez ūdens

tu atpakaļ nenāc!"

Meitene pajēma sietu un aizskrēja uz avotu pēc ūdens. Lai

viņa smēla kā smeldama, ūdens iztecēja arvien sietam cauri. Uz

māju atpakaļ griezties viņa nedrīkstēja, jo baidījās no pamātes.

Tā nabadzīte nopūlējās ilgu laiku, bet ūdeni nevarēja dabūt.

Kamēr meitene pūlējās pie avota, tikmēr pamāte nokāva

brālīti un ielika to katlā vārīt. Kad tas bija jau izvārīts, tad viņa

aizgāja pēc meitenes un sacīja: „Ko tu tur tik ilgi dari?"

Meitene atbildēja: «Ko es esmu nomocījusies! Lai smeļu cik

smeldama, ūdens vienādi tek sietam cauri. Tā es nevaru ūdens

atnest."

Pamāte runāja talak: «Kam tev, meitiņ, vajadzēja tik daudz

mocīties? Kad nevarēji iesmelt, varēji nāJkt uz māju. Es tev ti-

kai no pārskatīšanās esmu iedevusi tādu trauku. Ej tagad uz

māju, es izvārīju pusdienu, aiznes tēvam, uz tīrumu!"

Mājā atnākusi, meitene tūliņ prasīja: «Kur brālītis?"

Pamāte atteica: „Viņš laikam tepat kaut kur staigā; kad

gribēs, gan atnāks."

Viņa iedod meitenītei trauku ar pusdienu un šī to aiznes uz

tīrumu. Tēvs izstrēba zupu, apēda galu, noskrubināja kauliņus

un nosvieda zemē. Meitenīte salasīja kauliņus, aiznesa un ielika

zīlītes lizdā. Zīlīte uzsēdās uz skauliņiem un sāka perēt. No kau-

liņiem tika izpērēts putniņš, kas tūlīt aizlaidās uz vienu svešas

zemes pilsētu. Tur viņš nolaidās un sāka dziedāt: «Pamāte mani

nokāva, izvārīja katlā un aizsūtīja tēvam uz pusdienu; tēvs

mani apēda, apkrimta kauliņus un nosveda zemē; māsiņa sa-

lasīja kauliņus, ielika zīlītes lizdā un zīlīte mani izperēja."
Labi ļaudis to noklausījās un pastāstīja saviem kungiem:

«Kādu skaistu dziesmiņu nodziedāja ārā viens putniņš!"

Kungi iznāca ārā un sacīja uz putniņu: «Nodziedi mums vēl

to skaisto dziesmiņu!"

Putniņš atbild: «Labi, es dziedāšu; bet dodiet man par to

zelta vaiņagu!"

Kungi arī apsolīja un putniņš atkal nodziedāja savu dziesmu.

Kungi vēl grib reiz klausīties, bet putniņš tagad pieprasa caunu

cepuri.
Dabūjis arī cepuri, putniņš aizlaižas uz vienām dzirnavām,

nosēstas tur un dzied atkal pa vecam. Šoreiz viņš izlūdzas par
dziedāšanu dzirnavu akmeni, ko arī dabū.

Tad putniņš aizlaižas uz savu tēva māju un sāk tur dziedāt.

To izdzird vispirms viņa māsa, ieskrien pie tēva un pamātes un

saka: «Cik stkaistu dziesmiņu ārā viens putniņš dzied."

Iznāk tēvs ar pamāti klausīties un putniņš atkal dzied savu
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dziesmu. Beidzis dziedāt, viņš uzliek zelta vaiņagu māsai uz gal-

vas. Vēl otrreiz nodziedājis, viņš uzliek tēvam uz galvas caunu

cepuri. Kad viņš nodziedāja vēl trešo reizi, tad pienāca pamāte,

gaidīdāma, ka arī viņai tiks dota kāda dāvana. Bet putniņš uz-

svieda dzirnavu ratu un tā nosita ļauno pamāti.

2. A. 720. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

Plāņu pagastā.

Vienam tēvam bīš div bērni, puika un meitenīte. Puiku sau-

kuši par Kārlīti un meitenīti par Annīnu. Bet īstā māte drīz vie

nomirusi un abi bērni palikuši bārīši. Tēvs apprecējies akai un

atvedis mājā jauno māti. Pamāte bīsi traki nejauka un nevarēsi

bērnus ne acu galā ieraudzīt. Annīna, ko Annīna, ar to vē pa-

mātei gāš šā vai tā, bet Kārlīti šī pavisam ar nevarēsi paciest.

Reiz pamāte stellēsi Kārlīti uz klēti pēc ābolim. Āboli esot

šķirstā, lai šis aizejot un paņemot. Bet pamāte pati pirmā aiz-

skrēsi uz klēti un aizlīduši aiz šķirsta. Kā nu Kārlītis piegāš pie

šķirsta, pacēlis vāku un ņēmis ābolus, tā pamāte — blaukš! šķir-

sta vāku cie un šķirstā tā sasitusi Kārlīšam galvu, kā šis bīš uz

vietas pagalam. Nu pamāte paņēmusi Kārlīti, nosēdināsi pie galda

un saukusi Annīnu un šai sacīsi tā: „Do Kārlīšam' ābolus, un ja

šis neņem, ta sit pa galvu."

Annīna piegāsi pie Kārlīša un devusi šim ābolus. Bet Kārlīts

jau neņēmis un nevarēš ar ņemt, jo šis jau bīš beigts. Nu Annīna

atvēzāsies un šāvusi Kārlīšam pa galvu — tā kā pamāte šai pa-

vēlēsi. Bet Kārlīts uz vietas no krēsla zemē un paliek uz grīdas

guļam. Nu Annīna pārbijušies un sākusi kliegt. Nu pamāte ar klā

un prasa, kas ta te esot. Bet kā nu šī redz, ka Kārlīts guļ gar

zemi beigts, tā šī tūlī Annīnai virsū, kāpē šī nositusi Kārlīti. Nu

Annīna vais nezināsi no bailēm, kur dēties, un aizbēgusi uz mežu.

Pamāte nu ātri vie sakapāsi Kārlīti gabalos, podā iekšā un

izvāra. Kā nu šis izvārīts, ta saukusi vīru, lai šis nākot pusdienā.
Tēvs ar atnācis no linu kulstīšanās, sēdies pie galda, ēdis un

priecājies un prasīš pamātei, kurt' šī tik mīkstu un gardu galinu

ņēmusi. Pamāte melosi, ka šī jau esot nokāvusi to nelieša sivēnu,

tā kā tā no tāda merkša nekas neiznākšot. Tēvs nu ēdis un ēz-

dams izkaisīš kaUlīnus pa zemi. Ka tēvs bīš paēdis, ta akai aiz-

gāš darbā. Pa to strēķi Annīna ar atnākusi apakal un nu šī re-

dzēsi, ka Kārlīts izvārīts un apēsts un kaulīni izmētāti pa zemi.

Šī nu veikii vie salasīsi kauliņus, sasēsi zīda šņudaucīnā, aizne-

susi uz pļavu un pabāzusi zem kārklu cera.

No Kārlīša kaulīnim izaudzis mazs smuks putnīc, šis nu lai-

delējies ap māju un dziedās:
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„Annīna, mana mīf māsīna,

Salasīja man's kaUlīnus.

Satin' zīda šnudaucīnā,
Aiznes' pļavā krūmīnā!"

Annīna klausīsies un brīnēsies, ko tas putnīc dzied. Ta šī sa-

cīsi putniņam, lei dziedot vē. Putnīc dziedās ar. Nu Annīna sa-

pratusi, ka tas ir Kārlīts. Šī nu vienmē putnīnu uzmanīsi. Reiz nu

akai putnīc laidelējies pā māju un dziedās. Annīna stāvēsi un

klausīsies. Ta nu putnīc uzlaidies šai taisni virsū un nometis An-

nīnai zelta kurpes. Tēvs ar gāš pā pagalmu un putnīc šim ar no-

metis zelta ķēdi. Bet kā pamāte gāsi pā pagalmu, tā putnīc šai —

blaukš! — dzirnavu akminu uz kakla un šī uz vietas pagalam.
Ka nu pamāte bīsi pagalam, tā putnīc ar pazudis. Putnīc pārvēr-
ties par Kārlīti un atnācis akai apakal. Visi trīs: tēvs Annīna un

Kārlīc dzīvāš laimīgi un tāpat dzīvājot vē šodie.

Piez im c. Šī pasaka pilnīgi līdzinās Grimmu variantam. P. S.

3. A. 720. K. Skujiņa no Frīdas Celmioas Smiltenes ločos.

Dzīvāsi pamāte, brālītis un māsīna. Pamāte brālīti un māsīnu

neieredzēsi. Reidz viņa stellēsi brālīti pie kastes pēc ābolim. Brā-

līts attaisīš kastes smagro vāku un ieliecies pēc ābolim. Pamāte

jau priekšlaikā bīsi noslēpušies aiiz kastes un uzgrūdusi brālīšam

kastes vāku virsū, kas to tūliņ nositis.

Pamāte brālīti izvārīsi pusdienā un tēvam sacīsi, ka tā esot

kazas gaļa. Tēvs, nekā nezinādams, galu ar gardu muti noēdis.

Mašīna brālīša kaulus salasīsi, iesēsi šņudaukā un aprakusi
mežā apukš viena koka.

Reiz pa māju laidies vienc skaists eņģelis, māsīna eņģeli pa-
zinusi par savu nosisto brālīti. Eņģelis māsīnai nosviedis zelta

kurpes. Pamāte to redzēsi un gribēsi ar ko, lei eņģelis tai no-

sviež, un izgāsi ārā.

Eņģelis pamātei uzsviedis uz galvas dzirnavu akminu un to

nositis.

Piezīme. Līdzīga pasaka, kļūdaini uzrakstīta, atrodas arī V. Maldoua

uzglabātās Blomu skolnieku pasakās. Tas koks, kur aprakti brāļa kauliņi, tiek

tur saukts r>ar mandeļu koku, kas atgādina Grimmu „Machandelboom" (pae-
glis). P. S.

4. A. 720. Skolnieks A. Kurps no Annas Kurpes Nīcā.

K. Lielozola kr.

Reiz vienam vīram nomirusi sieva un atstājusi divus bērnus:

vienu puišeli, otru meiteni. Vīrs aprecējis otru sievu, kas bijusi
loti ļauna un netaisna. Reiz tēvs ar meiteni aizgājis pie darba
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un pamāte ar puišeli! palikusi mājā. Pamāte likusi puikam, lai iz-

ņem divus ābolus no lādes. Kā puika ņēmis ābolus laukā, tā vina

ar lādes_ vāku nocirtuši tam galvu. Tad pamāte paņēmusi puiku,
nosēdinājusi uz krāģa un uzlikusi galvu virsū.

Pārnāk mājā meitene, tad māte iedod tai divus ābolus, teik-

dama, lai vienu patur sev un otru dod brālim. Ja brālis ir dus-

mīgs un neņem, lai tad sit tam pa galvu. Meitene nu arī dod

brālim ābolu bet šis neņem. Ka nu viņa sit šim pa galvu, kā pa-

māte mācījusi, tā galva nokrīt zemē. Meitene loti sabīstas, bet

pamāte to mierina, tomēr piedraudēdama, lai nevienam nestāsta,

kas noticis. Tad pamāte paņem puiku, ieliek to katlā un izvāra

zupā, Vēlāk pārnāk arī tēvs no darba un māte dod tam tūliņ iz-

vārīto ēdienu.

Meitenīte paņēmi zīda lakatiņu un salasa tur visus kauliņus
no pagaldes. Šos kauliņus viņa ielika irbes pereklītī, kur tika iz-

perēts mazs putniņš. Meitenīte nu sāka dziedāt: „Māsiņa salasīja

brāļa kauliņus, sasēja zīda lakatiņā, ielika irbes perēļklītī, irbīte

man izperēja sīku mazu putniņu."

Tūliņ uz jumta parādījās arī mazs putniņš un dziedāja: «Mā-

siņa salasīja manus kauliņus, iesēja zīda lakatiņā, ielika irbes pe-

reklītī un irbīte izperēja mazu putniņu."
Iznāca visi mājas ļaudis laukā. Tēvs lūdza, lai putniņš vēl

uzdzied. Putniņš arī dziedāja vēl reiz un tad atlaidās uz pulksteņu

taisītāja jumtu. Tur viņš atkal dziedāja to pašu dziesmiņu. Iz-

nāca visi no tās mājas un pulksteņtaisītājs viņam iedeva vienu

pulksteni, ko putniņš uzkāra sev kaklā un uzlaidās uz kurpnieka

mājas jumtu. Tur viņš dziedāja atkal to pašu dziesmiņu. Iznāca

kurpnieks un iedeva viņam kurpītes, kuras putniņš uzkāra sev

kaklā. Tad viņš aizlaidās uz vienu māju, kur taisīja dzirnavu ak-

meņus, un atkal dziedāja savu dziesmiņu. Iznāca visi ļaudis no

tās mājas un iedeva viņam vienu dzirnavu akmeni. Putniņš uz-

kāra to kaklā, aizlaidās tagad atpakaļ uz tēva mājas jumta un

nosēdās, dziedādams savu dziesmiņu. Iznāca atkal visi mājas

ļaudis laukā un putniņš nu nometa savas dāvanas zemē. Pamātei

viņš uzmeta dzirnavu akmeņi uz galvas un tā bija tūliņ pagalam.
Tēvam viņš dāvināja pulksteni un māsai kurpītes. Tad putniņš
nolaidās no jumta, pārvērtās par skaistu jaunekli un dzīvoja ar

tēvu un māsu laimīgi.

ii

5. A. 720. J. A. Jansons

Pamāte nav padēlu inemaz ieredzējusi. Vienā dienā viņa

gājusi uz klēti, un puika tecējis līdzi' un lūdzies, lai iedod viņam
vienu ābolu. Pamāte teikusi, lai paņem pats no tīnes. Bet līdz

ko zēns liecies tīnē pēc āboliem, pamāte aizciertusi tīnes vāku un
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nocirtuši puikam galvu un pašu izvārījusi tēvam pusdienā. Pēc

pusdienas māsiņa salasījusi brālīša kauliņus zīda nezdodziņā un

aiznesusi uz mežu paegļu krūmiņā. No krūmiņa izlaidies smuks

putniņš un aizlaidies pie kurpnieka dzied: „Kivit, kivit, smuks

mazs putniņš. Māte mani nokāva, tēvs mani apēda, māsiņa kau-

liņus salasīja zīda nēzdogā."

Kurpnieks grib, lai putniņš vēl dzied, bet putniņš prasa, lai

kurpnieks iznes smukāko pāri kurpju, tad dziedās. Kurpnieks iz-

nesis vissmukākās kurpes, putniņš nodziedājis savu dziesmiņu
vēl reiz un tad aizlaidies pie pulksteņu taisītāja. Nodziedājis reiz

savu dziesmiņu, bet puilksteņtaisītājs grib, lai dzied vēl. Putniņš

saka, lai iznes visdārgāko pulksteni, tad dziedās vēl. Labi —

pulkteņtaisītājs iedod putniņam skaistu pulksteni un putniņš iz-

dzied savu dziesmu vēl reiz.

Tad putniņš aizlaidies uz sudmalām un izlūdzis par dziedāša-

nu dzirnu akmeni. Nu putniņš ar savām trim mantām aizlaižas

pie vecāku mājas un dzied: „Kivit, kivit, smuks, mazs putniņš!
Māte mani nokāva, tēvs mani apēda, māsiņa kauliņus salasīja zī-

da nēzdogā!"

Izskrej māsiņa klausīties, kas tik skaisti dzied. Putniņš no-

sviež viņai visskaistākās kurpes un dzied atkal: „Kivit, kivit..."

Iznāk tēvs klausīties — putniņš nosviež viņam pulksteni. Nu arī

pamāte iznāk, bet viņai putniņš uzsviež dzirnu akmeni virsū. Nu

jaunā pamāte ir beigta, putniņš paliek atkal par cilvēku un dzīvo

visi trīs vēl šodien.

6. A. 720. Skolnieks J. Bernāts no K. Juškevices Nīcā,

K. Lielozola kr.

Pamātei bija divi bērni: puišelis un meitene, bet viļņa dikti

neieredzēja šos pabērnus. Viņai bija āboli, un kad bērni reiz tai

prasīja ābolus, tad viņa meitenei gan iedeva vienu ābolu, puišelim

teica, lai nākot līdz uz klēti, tad dabūšot.

Puišelis aizgāja līdzi klētī un pamāte attaisīja šķirsta vāku,
lai puika jemot. Kad nu puika ieliecās šķirstā ābolus jemt, pamāte
uzlaida šķirsta vāku virsū uu nocirta puikam kaklu.

Pamāte vakarā izvārīja puišeļa galu un deva tēvam ēst. Ma-

zā Marija staigāja pa plānu un salasīja kauliņus, kurus tēvs ēdot

nosvieda, un iznesa tos pie ābeles paglabāt.
Vienu dienu kāds putniņš dziedāja uz skursteņa gala: „Čiv!

čiv! Māte mani nokāva, tēvs mani apēda, Marija, mana māsiņa,
manus kauliņus paglabāja!".

Tēvs dzird, ka putniņš dzied, un iziet laukā. Putniņš nosviež
tēvam zelta pulksteni.
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Otru dienu dziedāja putniņš, un izgāja laukā Marija. Putniņš

nosvieda māsiņai zelta kurpītes.
Trešo dienu putniņš atkal dziedāja, un izgāja laukā pamāte.

Putniņš nosvieda pusdzirnas un nosita pamāti.

7. A. 720. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā., LP, I,

169.

Reiz vienam tēvam bija dēls un meita. Māte [pēc cita stā-

stītāja, pamāte] bija ļoti nikna un nevarējusi dēlu nemaz ieredzēt.

Reiz tā sūta dēlu ar sietu pēc ūdens; kad nu puika ar sietu ūdeni

nevar nekādā ziņā atnest, tad niknā māte liek to nogalināt un

tēvam par barību izvārīt. Tēvs tai dienā ar un meitenei, māsai,

jānes izvārītā barība uz lauku. Tēvs, nekā ļauna nezinādams,
noskrubina sava dēla kauliņus un uzteic sievu, ka garšīgu barību

izvārījusi. Māsa, novaldīdama asaras, kā varēdama, salasa visus

kauliņus un aiznes purva malā, putniņa ligzdā.
Putniņš izperina no kauliņiem jaunu putniņu. Kad jaunais put-

niņš jau kautcik laižas, tad citādāku dziesmu nedzied, kā: „Man

jāceļ ķīvītis, ķīvītis, ķīvītis!"
Kādu dienu brauc zelta vedējs gar ligzdiņu. Putniņš domā

tam savu likteni pastāstīt; tas paceļas un dzied: „Man jāceļ ķī-

vītis, ar māti ķīvītis, jo māte mani nogalināja, tēvs nezinot kau-

liņus noskrubināja, bet māsiņa, labā māsiņa, ielika kauliņus ligz-

diņā, ķīvītis, jāceļ ķīvītis!"
Zelta vedējam jaukā dziesmiņa varen patīk, viņš iedod put-

niņam zelta cepuri. Otrā dienā brauc gar ligzdiņu zelta vaiņagu

pinējs. Putniņš stāsta ir tam savu likteni: „Man jāceļ ķīvītis, ar

māti ķīvītis, jo māte mani nogalināja, tēvs nezinot kauliņus no-

skrubināja, bet māsiņa, labā māsiņa, ielika kauliņus ligzdiņā, ķīvī-

tis, ķīvītis, jāceļ ķīvītis!"
Vaiņagu pinējam jaukā dziesmiņa varen patīk, viņš iedod

putniņam zelta vaiņagu. Trešā dienā brauc gar ligzdiņu dzirkalis.

Putniņš stāsta ir tam- savu likteni: „Man jāceļ ķīvītis, ar māti ķī-

vītis, jo māte mani nogalināja, tēvs nezinot kauliņus noskrubi-

nāja, bet māsiņa, labā māsiņa, ielika kauliņus ligzdiņā, ķīvītis,

ķīvītis, jāceļ ķīvītis!"
Dzirkalim jaukā dziesmiņa varen patīk, viņš iedod putniņam

dzirnu akmeni.

Nu putniņš paņem zelta cepuri, zelta vaiņagu, dzirnu akmeni

un laižas uz tēva māju. Jumta galā tas atkal dzied: „Man jāceļ

ķīvītis, ar māti ķīvītis, jo māte mani nogalināja, tēvs nezinot kau-

liņus noskrubināja, bet māsiņa, labā māsiņa, ielika kauliņus ligz-

diņā, ķīvītis, ķīvītis, jāceļ ķīvītis!"

Mājinieki, jauko dziesmiņu sadzirdējuši, iznāk klausīties. Te



350

putniņš plaukt! uzsviež niknajai mātei dzirnu akmeni uz galvu;

bet tēvam uzliek zelta cepuri un māsai zelta vaiņagu. Aizlaizda-

mies tas vēl dzied: „Tas bij ķīvītis, ar māti ķīvītis!"

Ļaudis putniņu iesauca par ~ķīvīti". Un vel šodien tas riņķo

garām gājējiem ap galvu un sauc: ķīvītis!

Tā izcēlusies ķīvīte.

8. A. 720. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos. R. N. V. R. Kr.

lp. vii, n, c.

Kādam vīram nomirusi1sieva un palikuši divi bērni: zēns un

skuķis. Tēvs apprecējis citu sievu-raganu, ļoti niknu. Kādu dienu,

kad tēva nebijis mājā, nokāvusi pamāte zēnu un izvārījusi pus-

dienā. Meitene pārnākusi no lauka un ieraudzījusi asiņu peļķi,

teikusi: „Vai, memmiņ, kāda asiņu peļķe pie brālīša šūpuļa!"

Pamāte atbļāvusi: „Klusi, maita, turi muti! bērns guļ šū-

pulī!"
Pamāte ielikusi galu podiņa, likusi meitenei, lai to aiznes uz

lauka tēvam. Tēvs noskrubinājis visus kauliņus; meitene kau-

liņus Palasījusi, 'ielikusi ķīvītes ligzdiņā,~\kur viņus ķīvīte iz-

perējusi !

Kādu dienu atlaidusies ķīvīte pie tēva mājiņas un saukusi:

„Pamāte mani nokāva; tēvs manus kauliņus noskrubināja; māsa

manus kauliņus salasīja, ielika ķīvītes ligzdiņā; ķīvīte mani izpe-

rēja— ķīvītis! Nāc! tētiņ, ārā!"

Tēvs izgājis uu ķīvīte uzsviedusi tam zelta cepuri galvā.
Otru dienu atlaidusies atkal ķīvīte un saukusi: „Pamāte mani no-

kāva; tēvs manus kauliņus noskrubināja; māsiņa manus kauliņus

salasīja, ielika ķīvītes ligzdiņā; ķīvīte mani izperēja; nāc, māsiņ,
ārā!"

_

Masa izgājusi un ķīvīte tai uzsviedusi zelta kroni galvā!
Trešā dienā atlaidusies atkal ķīvīte un saukusi: „Pamāte

mani nokāva; tēvs manus kauliņus noskrubināja; māsiņa manus

kauliņus salasīja, ielika ķīvītes ligzdiņā, ķīvīte mani izperēja; nāc,

pamāte, ārā!"
Pamāte arī iet steigšus ārā, lai dabūtu kādu dāvanu; bet ķī-

vīte tai uzsviedusi dzirnu akmeni uz galvas un nositusi. Tēvam

un māsai klājies visu mūžu labi.

9. A. 720. A. Ķirse Jelg. apr. Rubas pag. J. A. Jansona kr.

Reiz dzīvojuši viena saimniece, kurai bijušas divas meitas:

pameita un īstā meita. īsto meitu saimniece loti mīlējusi, bet pa-
meitu, kas bijusi vēl maza, visādi spīdzinājusi, un likusi tai vis-
grūtākos darbus strādāt. Tomēr pameita arvienu bijusi loti laipna
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un ar prieku paklausījusi sīvo pamāti. Reiz pamātei pietrūcis

grūto darbu. Tā ilgi gudrojusi, kā nu atkal pamocīt pameitu. Bei-

dzot sadomājusi, ka vislabāki būtu no tās pavisam atsvabināties.

Tūlīt iekurinājusi krāsni un iešāvusi nabaga meiteni cepināt. Pēc

kāda laika izrāvusi cepeti no krāsns un sagriezusi gabalos. Tad

lifkusi īstai meitai aiznest to uz lauku, darbiniekiem launagā.

Strādnieki, ilgi galu neēduši, brīnījušies, kā saimniece iedomāju-
sies galu dot. Gardu muti apēduši visu, izņemot kaulus, kurus

atstājuši turpat tīrumā. Drīzi pienācis vakars. Mājās pārgājuši,
tie dabūjuši zināt pameitas likteni. Nobēdājušies, tie griezušies

atpakaļ uz tīrumu, lai paglabātu meitenes kaulus. Liels bija viņu

brīnums, kad kaulu vietā tie redzēja pameitu sveiku un veselu

sēžami. Jautri tie atgriezušies mājās. Neganto saimnieci tie aiz

dusmām nogalinājuši, bet par saimnieci iecēluši pameitu. Tad pa-

meitai nodzēruši bagātīgas kāzas, pēc kurām tā dzīvojusi ļoti

laimīgi.

10. A. 720. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslavā.

Reiz dzīvoja vīrs ar sievu un viņiem bija divi bērni: viens

dēls un otra meita. Viņi vēl bija gluži mazi, kad nomira māte.

Māte priekš miršanas pieteica savam vīram, lai viņš otrreiz vairs

neprecētos, bet vīrs to bija pavisam piemirsis un apprecējās
otrreiz un otra sieva bija ragana. Ragana mātes bērnus neie-

redzēja un visādi nīda. Viņa gribēja šos mazos bērniņus nogalināt.
Vienu dienu ragana izlikās par slimu. Viņa nobūra puisēnu

par aitiņu un lika vīram, lai to nokaunot, tad viņa palikšot ve-

sela, 'kad apēdīšot aitiņas galu.
Meitiņu viņa sūtīja vienmēr pie akas linus sprēst. Meitene

sprēzdama, nejauši iemeta spolīti akā. Meitiņa ienāca istabā un

žēlojās par savu nelaimi. Ragana tūlīt pavēlēja meitenītei dabūt

to spolīti, kas bija iekritusi akā. Meitene aizgāja uz aku un gribēja
izvilkt noslīkušo spolīti, bet vilkdama pati iekrita akā un noslīka.

Puisēns, redzēdams, ka viņam arī būs gals, sāka dziedāt:

„Pamāte ragana nažus trin, podus vāra, grib mani kaut."

Ciema ļaudis, to dzirdēdami, atskrēja šurp izglāba nelaimīgo

puisēnu. Viņi pajēma ļauno raganu pie matiem un piesēja to zir-

gam pie astes. Zirgs nu skrēja pa laukiem un mežiem un nosita

nikno raganu.

11. A. 720. R. Tabine Rēzeknes Viļānos.

Vīnam saiminfkam nūmyra sīva un atstuoja divi bārnus:

puisīti un meitini. Saiminīks gon žāluoja bārnus, bet pats na-

zvnuoja, ka pajēmja rogonu sīvu. Tai ari beja sova meita, bet

taida nagleita, dusmīga, ļauna, kai jau i rogonas bārns.
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Bet buorinīte beja skaista, lēnīga, mīla un struodīga. Vysi

lauds mīluoja buorinīti, bet rogonas meitu nā. Rogona par tū

dusmuojās, izgudruoja vvsaidas nabvutības, apmaluoja buorinīti

un vīnumār runuoja veiram, lai tvs vad sovu meitu prūjom, bet

tāvs naklausīja.
Tad rogona iztacynuoja osu nazi, un, cikom veirs un buori-

nes tāvs beja pi dorba, tikom jei nūkova buorinīti, sakopuoja go-

bolim, izcepja un devja veiram ēst. Poša ari ēdja un baruoja

sovu meitu. Un tikai bruoļs buorins tuos gaļas naēdja. Jis zy-

nuoja, ka tei ir muosas mīsa, bet stuostīt tāvam nadreikstēja.
Pēc pušdīnem rogona salasīja vysus kauliņus un sasvīdja

akmiņu čupā. Te atskrēja mozs putniņš cizs, atsarada uz kauli-

ņitm un izperēja raibu putniņu. Tys tryukos, gauži aizkyukuoja

un nūskrēja prūjom.

12. A. 720. A. Aizsils no L. Kluces Jaungulbenē.

Reiz senos laikos uznākuši bada gadi. Laudim nebijis uztura

un tie sākuši pat cits citu ēst.

Tai laikā vienai mātei bijušas divas meitas. Badam par

daudz uzmācoties, viņa vienu meitu nokāvusi un izvārījusi. Citi

visi ēduši gaļu, tikai tās māsa neēdusi. Viņa salasījusi tās kauli-

ņus, sasējusi lakatiņā un nolikusi. Nokautās māsas kauliņi pār-
vērtušies par dzeguzi un sākuši kūkot:

„Tēvs apēda manu galu,
Māte dzēra manu asni,
Mana mīļā māsiņa,
Kauliņus salasīja."

13. A. 720. Zvaigžņu Andžus Ērgļos. Etn. I, 1891.

LP. IV, 96, 19, 3.

Tēvs manii nosita, māte apēda,
Izmeta kauliņus pa pirts lodziņu;

Mīļā māsiņa salasīja,
lelika baloža ligzdiņā.
Balods mani izperināja; iztecēju saulītē —

Iztecēju saulītē, kā cielaviņa,
Ar gludu galviņu, ar baltu mutīti;
Uzvēlu tēvam mazo bluķi,
Uzvēlu mātei dzirnu pusi,

Es mīlai māsiņai — uzsedzu vilnainīti.

Piezīme. Lai arī šī pasaka ir ienākusi pie mums no Vācijas, tomēr
aizjemšanas ir jau diezgan sen notikusi, par ko liecina arī šī romance, kas
var but vecāka pat par prozas variantiem. P. Š.
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23. Sapnis.

1. A. 725. 0. Kiršt c i n s Krona Misā. LP, IV, 44 (8, 2).

Reiz vienam bagātam tirgotājam bija ļoti gudrs dēls: viņš

prata putnu valodu. Vienu rītu dēls mazgā muti laukā pie ābe-

les un mazs putniņš ābelē sāk jauki dziedāt. Tēvs prasa dēlam:

„Saki, ko tas putniņš dzied?"

„Viņš dzied: ka tad, kad būšu izaudzis liels, mana māte stā-

vēs ar ūdens trauku man priekšā un tēvs ar dvieli pakaļā."
„Tad man, tik bagātaml vīram, lai pienāktu reiz tā diena,

kurā paša dēls jāapkalpo; nu to tik ne!"

Un tūliņ tēvs savās dusmās liek dēlu uzsiet uz dēļa un ielaist

jūrā. Bet dēls uz sava dēla laimīgi aizpeld pa jūru līdz vienam

kuģim. Kuģa ļaudis izglābj to un nodod kapteinim. Kapteinim nav

neviena bērna, tādēļ paņem šo bērna vietā.

Bet drīz pēc tam tas pats putniņš atlaižas jūrā, nosēžas uz

masta un atkal dzied. Kapteinis iesakās: „Diezin, ko tas putniņš
te sadzied? Kaut jēl kāds saprastu to!"

„Es saprotu, ko viņš dzied," dēls atsaka, „viņš dzied, ka

mūsu kuģim nāk liela, liela zivs pretim, ja neizvairāmies, pagriez-
dami kuģi uz šo pusi, tad zivs ieris visu kuģi."

Jā, un pareizi: līdz ko kuģis tādu gabalu sāņus — zivs aiz-

peld garām, ka nožvākst vien. Kapteins pilns prieka nezin kā nu

dēlu par tādu labumu izturēt, kā atmaksāt. Bet dēls tik atbild:

„Nāks laiks, nāks atmaksa!"

Pēc kādām dienām putniņš atkal uz masta dzied.

„Saki dēls, ko tagad putniņš sludina?"

„Viņš māca, lai tam ķēniņam, kas šā kuģa preci pirks, atdod

arī mani, tad būšot atmaksāts."

„Labi, labi, dēls, to dabūsim, ja tik ķēniņš ņems vien."

Pēc kādām 1 nedēļām kuģis aizbrauc pie ķēniņa pilsētas. Ķē-

niņš atnāk preces pirkt un tāpat blakus ieprasās: „Kaptem, kam

tas dēls?"

„Tas mans audžu dēls, gudrs puika: māk pat putnu valodu

itin skaidri."

„Vai akls! tāds man derētu! Vai nevari man viņu atdot?"

„Kālab ne? Pie jums viņam labāki klāsies, nekā te uz kuģa."

Dēls aiziet ķēniņam līdz uz pili. Bet šim ķēniņam ir princese,

vienīgā mantiniece. Tā, līdz ko dēlu ieraudzījusi, tēvam ap kaklu:

„Mīlo tēt, neliedziet! Man šis jaunais puisis tā patīk, tā patīk —

es viņu precēšu.

„Kālab ne? Viņš jau tas gudrākais visā mūsu valstī: saprot
pat putnu valodu, ko taču neviens no mums ne domāt nevar ie-

domāties."
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Un tā nu dēls apņem ķēniņa meitu. Pēc kādiem gadiem jau-

nais ķēniņa znots pa ausu galiem sadzird, ka viņa vecāki brie-

smīgā nabadzībā iestiguši. Viņam iežēlojas. Un tā tūliņ liek zir-

gus sajūgt, paņem savu sievu un brauc gar jūrmalu vien vecākus

apraudzīt. Nobrauc tai zemē — nemaz vecākus sadzīt; beidzot

atron tos pirtī.
Tēvs, māte, ieraudzījuši tik lepnus zirgus, tādu zelta aiz-

jūgu, nemaz saprast, ne arī iedomāties, kas tie par ciemiņiem.
Bet dēls nestāsta vis tūliņ, viņš tik kaulējas, vai nevarot nakts-

māju dot. Šiem tas par lielāko godu — tūliņ abām' rokām nezin,
kā saņemt, ko cienāt.

No rīta agri, jo agri, kamēr augstmaņi vēl guļ, māte berž

mazgājamo trauku, tēvs rullē dvieli; un līdz ko šie acis paplē-

tuši, te māte ar mutes ūdeni klāt, tēvs ar dvieli pakal; vai augstie

ciemiņi negribot muti mazgāt?
„Kālab ne? Pag, pag, tūliņ!"
Dēls nomazgājas, noslaukās, bet tad arī ilgāki vairs nevar

nociesties: „Tēt mīļais, māmiņa labā, redziet, ka putniņa dziesma

piepildījās. Es esmu jūsu dēls, tā mana sieva, ķēniņa vienīgā
meita. Man klājās labi, jums turpretim sūri, grūti — nāciet mums

līdz un dzīvojiet manā pilī."

Tēvs, māte apkampj dēlu un raud: lai piedodot, ko viņi grē-
kojuši. Dēls arī piedod un aizved vecākus sev līdz.

Piezīme. K. Ziema Mežotnē. LP, VII, 11, 21, 1, 3. Viens kēnioš sap-

ņojis: viņa dēls viņu ar šķēpu noduršot, ja neievaldīšot. Dēlu saukuši par

Bavu. Tad ķēniņš Bavu ieslēdzis pagrabā 7 gadi. Pagrabā dēls palicis tik

stiprs, ka izplēsis sienu, iznācis pasaulē un aizgājis. Gājis — iemaldījies muk-

lāja; bet viņš noliecis resnus kokus par laipām, izkūlies no muklāja, aizgājis
līdz jūrmalai un aizbraucis ar kuģi uz svešu ķēniņa valsti. Šim ķēniņam viņš
izkaro karus un dabū par to viņa meitu par sievu. [Viņš nu aiziet pie sava

tēva ciemā un noder mieru]. L. P.

2. A. 725. J. Henniņš no T. Frīdberga Sasmakā.

Vienam ķēniņam bija dēls, kas visu zināja, kas noticis un

notiks. Kad vecais ķēniņš ar ķēniņieni reiz gribēja braukt uz

juru, tad tas sacīja savam dēlam: „Tu visu zini, brauc mums

līdz!"

Par jūru braucot, uzlaidās divi putni uz masta gala, krau-

klis un balodis. Tēvs sacīja: „Tu visu zini, ko šie putni no-

zīmē."

„Es nedrīkstu jums teikt, citādi jūs.mani iesviedīsit jūrā."
Kad tevs nodievojās nekā nedarīt, viņš teica: „Krauklis ir

tevs, balodis māte. Tēvs mazgās man acis, un māte noslaucīs."

Par to viņi palika dusmīgi un gribēja dēlu jūrā iemest. Viņš
lūdza, lai noveļot viņam kādu mazu laiviņu. Tie aizbrauca pro-



355

jām, bet viņš palika uz jūras. Tad nāca valzivs un ierija viņu ar

visu laiviņu. Viņš dzīvoja tik ilgi iekš valzivs, kamēr tā bija pa-

galam un jūra to izskaloja malā. Ķēniņa dēls izgāja ārā un ierau-

dzīja mazu uguntiņu turpat jūrmalē, tad cepa un ēda. Kad re-

dzēja kādu cilvēku, tad muka mežā. Kādureiz viņš satika kungu

ar kučēru braucam un sacīja: „Es zinu, kur jūs braucat. Jūs

braucat pie ķēniņa sievu precēt, bet tas jums nav vērts. Cikdaudz

tur nav nāvi dabūjuši, un to jūs arī tur dabūsit." Ķēniņš lilka vi-

ņam nomazgāties un apģērbties un ņēma pašu līdz. Kad viņi

aizbrauca, tad ieveda tos mazā kambarī un ķēniņš sacīja: „Jums
ir jāuzmin, un kad jūs uzminēsit, tad dabūsit vienu princesi par

sievu,- bet ja ne, tad kakls nost."

Tami ķēniņam bija trīs vienādi šķimmela zirgi, un bija jā-
uzmin, kurš ir jaunākais. Kad viņi gāja stallī, tad skrēja spāre

pretim, viņš to noķēra un turēja pie ausim. Tā sacīja: „Laid mani

pa atslēgas caurumu iekšā, es tam jaunākajam zirgam' kodīšu pa-

kaļas kājā, tad tas spers."
Viņi iegāja un teica: „Šis ir jaunākais!"

Ķēniņš teica: „Jūs nu esat uzminējuši," un iedeva jaunajam

ķēniņam vienu princesi par sievu.

3. A. 725. K. 2iemaozo Ini cko s pie Jelgava s. LP, IV, 41 (8, 1).

Viens ķēniņš liek katru rītu savam dēlam to sapni stāstīt,
ko tai naktī sapņojis. Bet vienu rītu dēls nemaz negrib stāstīt

sapni. Tēvs izrunājas ar labu, bet dēls ne un ne. Beidzot vecais

paliek dusmīgs un uzsauc: „Vai saproti? Kad es pavēlu, tev būs

stāstīt!"

Nekā darīt — sāk stāstīt, ka esot redzējis ērmīgas dietas:

tēvs nesis viņam uz labā pleca dvieli un māte nesusi zelta bļodā
ūdeni. Viņš esot nomazgājies, noslaucījies un tad māte paņēmusi
bļodu, tēvs dvieli un aizgājuši.

Ķēniņš, to dzirdēdams, paliek tīri bērns: viņš prāto, gudro
cauru dienu, ko tāds sapnis nozīmētu. Beidzot ķēniņiene iesa-

kās: „Ko nu citu? Pēcdienās dēls atņems tev valdību un mums

abiem viņš būs jāapkalpo."

„Vadzi, tu uzminēji, tā tas patiesi saprotams! Bet to ne!

Lai labāk mans dēls tad mirst, nekā padara man tādu kaunu."

Un no rīta ķēniņš pasauc sulaini, lai aizved viņa dēlu mežā

nomaitāt; bet lai pārnes par pierādījumu, ka patiesi nomaitāts,

dēla acis un mazo pirkstiņu. Sulainim gan netīk tāds darbs, bet

ko darīsi, kad ķēniņš pavēl? Mežā ķēniņa dēls gauži lūdzas su-

laini nemaitāt viņu. Sulainim laba sirds — paliek arī žēl, tomēr

bail atkal, ka dēls kādreiz nepārkuļas mājā un tad pašam nelabi.

Beidzot iešaujas labs padoms prātā: viņš būšot nomaitāt to su-
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nīti, kas līdz atskrējis, un izņemt sunītim acis; tik mazais pirks-

tiņš būtu nocērtams dēlam, vairāk nekā. Tomēr, lai dels neie-

domātos uz mājām bēgt, sulainis izlīdzas tā: uzdabū kaut kur

vecu mucu, iebāž tur dēlu, nostīpo vēl labi cieti un tik atstāj

spundu vaļām, ka nenoslāpst. Pāriet mājā: ķēniņam ne jausmas,

ka tās sunīša acis. Tā paliek.
Bet mucā dēlam moku diezgan: ēst gribas, lauka nevar tikt

— nekā iesākt, nekā līdzēties, tik atliek izraudāties. Sāks nu rau-

dāt — troksnis mucā atskan pa puspasauli, pa visumežu. Vilki,

izdzirdējuši, sāks tik ap mucu kopā lasīties. Sanāk liels, liels

bars un klausās un brīnās. Šie 'labi nomana, ka iekšā kaut kas

dzīvs kušņājas, bet nevar klāt tikt: gan bāž purnu pie spunda

cauruma, gan rauga ar mēli kacēt — ne un ne. Beidzot viens

vilks grūdīs asti spunda caurumā un maisīs ar to pa iekšu; bet

dēls noķer asti abām rokām un tura atspēries. Vilks mana, ka

labi nav, sāk, vadzi, skriet uz priekšu; muca pakal un dēls tik

tura, lai zaļš ap acim metas. Citi vilki, to paredzējuši, aiziet kā

putenis; bet šim, nabadziņam, nu vēl vairāk bailes; un jo nu bai-

les, jo nu skrien mēli izkāris. Beidzot, nezin, kā, pret vienu prie-
di klaiikt! noiet muca un šķīst gabalu gabalos. Dēls izlec tik ve-

sels kā pauts un skatās, kas nu bija, kas nebija; bet par to laiku

vilks, nabadziņš, iekampj pilnu muti sūnu un nosprāgst, tāpēc ka

pārskrējies.
Nu dēls iet pa mežu maldīdamies, un uziet niedrīšu puduri.

No tām izmauc stabulīti, lai īsāks laiks. Beidzot uziet mazu mā-

jiņu, kur dzīvo divi akli vecīši. Dēls lūdzas pieņemt viņu maizē.

Vecīšiem bērnu nav, tiem Dievs augstais, ka šis atnācis. No rīta

vecīši saka: „Dēliņ, vai neiesi drusku bucīšus paganīt? Varētu

gan; tik nelaid tur ābeļu dārzā, tur raganas piemīt; ja laidīsi —

raganas uzburs tevim aklību tāpat kā mums."

Labi — iziet ganos. Bet dēls neklausa; dzen un dzen bucī-

šus ābeļu dārzā. Necik ilgi — ragana klāt:

„Kas tev te vēlēja ganīt?"
„Kur nu vēlēja — drīzāk nevēlēja, nekā vēlēja, bet lai nu

kā — atvēli tik man par to, ka te ganu vienu jandāliņu uzpūst."
Dēls izrauj savu stabulīti un pūš; bet raganai tūliņ, vai grib

vai ne, jāliec kā trakai. Lec, lec labu laiku
—

cik ilgi lēksi —

nokrīt gar zemi elsdama, pūzdama. Bet dēls ar rungu klāt: „Mai-
ta tāda! Vai neteiksi, kur vecīša acis, kur vecenītes acis?"

„Teikšu, teikšu, nesit, nesit! Vecīša acis kambarī ar lūciņu
pie vadža piesietas, vecenes acis istabā uz loga."

Labi. Dēls iebāž stabulīti kabatā un dzen bucīšus mājā. Ve-

cīši izlien pretim, sagaida un grābsta bucīšiem gar vēdaru, sacī-

dami; „Vai, dēliņ, tu taču esi ganījis ābeļu dārzā, ka tik pieēduši
musu bucīši."
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Dēls neko.

Otrā dienā dzen atkal 'bucīšus ganīt. Vecīši izlien pa durvim

un brīdina: „Dzen bucīšus tepat pavārtītē, nedzen ābeļu dārzā —

var nelabi klāties, negani arī pārāk ilgi, šodien vēl pirts jāizku-
rina un rītu jābrauc uz brīnumu dzīrām!"

Bet dēls neklausa — dzen un dzen bucīšus ābeļu dārzā. Ne-

cik ilgi — ragana klāt: „Kas tev te vēlēja ganīt?"

„Kur nu vēlēja — drīzāk nevēlēja, nekā vēlēja; bet lai nu —

atvēli man tik vienu jandāliņu uzpūst."
Dēls knaši izrauj stabulīti un pūš'; bet raganai jālec kā tra-

kai. Izlecas labu laiku — cik ilgi lēksi — nokrīt gar zemi elsda-

ma pūzdama. Bet dēls ar rungu klāt. „Vai neteiksi', kā var ve-

cīšus redzīgus dabūt?"

„Teikšu, teikšu, nesit, nesit! Tur manā istabā uz loga būs

zāļu pudelīte; apsmērē pirtī uz lāvas vecīšu acis, iebāz acis acu

vietās — būs redzīgi."
Dēls aiztek uz raganas istabu un grib zāles nemt. Bet tur

tilkdaudz bērnu, tikdaudz bērnu — tie zāles nedod. Dēls apsit

bērnus, tad pagrābj zāļu pudelīti un steidzas pie bucīšiem mājā
dzīt.

Pārdzen — vecīši pretim, apbrauka bucīšiem vēderus un

saka: „Vai, dēliņ! tu esi ganījis atkal tur!"

Bet dēls neko; viņš ielaiž bucīšus un steidzas pirti kurt. Un

līdz pirts gatava — tūliņ aicina vecīšus pērties. Papriekšu uzkāpj

vecītis uz lāvu. Dēls mudīgi apper acis garā, aplaista ar zālēm,
iebāž acu vietās; vecītis brīnās: „Vai sieviņ! es jau varu oglītes
ieraudzīt!"

Vecenīte saka: „Ved mani arī uz lāvu; varbūt, ka Dievs man

arī atdos gaismiņu atpakaļ."
Uzved vecenīti, apper acis garā, aplaista ar zālēm, iebāž acu

vietās, vecenīte brīnās: „Vai vīriņ! varu jau pa lodziņu zaļu zā-

līti redzēt!"

„Es jau arī varu — nu esam veseli!"

No rīta vecīši ar dēlu brauca uz dzīrām. Uz ceļa viņi pie-

saka: „DēMņ, tur dzīrās visur tu varēsi iet, tik neej tanī astotajā
istabā!"

Bet dēls neklausa, līdz ko nobraukuši — tūliņ astotajā ista-

bā iekšā. leiet un atron zelta zirgu, zelta pātagu, zelta apaušus,
zelta drānas un suni. Ko nu gaidīt — tā tūliņ apģērbjas, kāpj

zirgam mugurā un jāj projām. Vecīši apmāna, ka dēla nav vairs.

Tūliņ vecais kāpj četri gadi vecam āzim mugurā un steidzas dē-

lam palkal. Bet līdz labi panāk, dēls atgriežas, sacīdams: „Vai

tu. āzīti, neatmini, ka es ābolu dārzā tevi ganīju?"
Azis apstājas, nospraušlojas un neiet ne no vietas. Nu vecī-

tis kāpj seši gadi vecam āzim mugurā un steidzas pakaļ. Bet
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līdz labi klat, dels atgriežas, sacīdams: „Vai tu, azīti, neatmini,

ka es ābeļu dārzā tevi ganīju?"

Bet āzis neklausa, dodas priekšā un notura dēla kumeļu. Ta-

gad vecītis saka: „Es tev vairāk būtu iedevis, kam bēgi! Bet kas

bijis, bijis, tagad klausies! Tur būs priekšā nabaga drāmas, tās

tu apvelc; tad būs lāča āda, to apvelc zirgam; tad būs čūskas

nomauka, to apvelc pātagai ; tad gadīsies muiža. Tai garām» tek

7 asis plata, 7 asis dziļa upe. Kas tur var pārjāt, tam ķēniņš mui-

žā atdos savu meitu par sievu."

Dēls patencina par padomu un aizjāj. Viss gadās, kā vecītis

tekas, un viņš arī izdara visu, kā vecītis mācījis. Līdz ko upei

pārjājis, te ļaudis pretim: „Kēuiņa znots pārjājis, ķēniņa znots

gadījies!"
Bet ieraudzījuši, ka šim tādas drānas mugurā, gavilētāji pie-

peši nolaiž acis, norūkdami: „Tāds nabags!"

Bet ķēniņa meita iznāk jāļjējam pretim; sacīdāma: „Kāds

man nolemts, tādu ņemšu, kaut arī nabaga drēbēs."

Un nu bija kāzas, nu sadzīvoja vareni. Pa kāzām, tad ļaudis
tik atvēra acis, kas ķēniņa znots bija īsteni par vīru.

„Vai akls! kāds nu parādījās; zelta zirgs, zelta drēbes, kas

to būtu domājis, kad viņš atjāja? Zirgs bij pēc lāča, pātaga pēc
čūskas un pats pēc gatava nabaga."

Pēc kāzām jaunais ķēniņa znots saka uz sievu: „Tagad
brauksim manus vecākus apraudzīt!"

„Jā, bet mēs jau nezinām ceļu." •

„Lai, lai, man tāds suns; tas tecēs pa priekšu un mēs tik

brauksim."

Tā notiek. Aizbrauc pie tēva, tēvs iztek pretim brīnīdamies,

kas tie par augstiem' viesiem: zelta zirgs, zelta drēbes, zelta ap-

auši, zelta pātaga. Vecais ietek pie ķēniņienes: „Diezin, kā nu

uzņemsim, ar ko nu pacienāsim? Tu redzi, kādi augsti, vareni

ciemiņi, sabraukuši. Kur mēs? Mēs jau pazūdam viņu priekšā."

„Nekas, nekas — būs labi! Ēdināsim ar labākiem ēdieniem,

guldināsim labākajās gultās." Labi.

No rīta ķēniņš saka: „Vadzi, apkalposim paši augstos vie-

sus, tas viņiem labāki patiks; še nes tu zelta bļodā mutes ūdeni,

es nesīšu dvieli."

Labi. Bet līdz ko nomazgājušies, te dēls iesakās: „Tēt, mā-

miņa, redziet, kā nu viss piepildās. Viens no jums ienesa ūdeni,
otrs dvieli. Es esmu jūsu dēls, paskataities, kur vēl mazā pirks-

tiņa trūkst, ko toreiz sulainis nocirta."

Tēvs, to padzirdējis, paliek kā stabs; viņš krīt dēlam ap

kaklu, lai piedodot viņa grēkus. Dēls arī piedod un tad saka : „Vai

nenotika, kā es sapņoju?"
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4. A. 723. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienava. LP, Ķ

51, 18.

Vienam ķēniņam 3 bērni: 2 dēli uti 1 meita. Visiem trijiem

katru rītu jāstāsta tēvam, ko izgājušā naktī sapņojuši. Jaunākais
dēls stāsta arvienu pirmais; bet vienā rītā tas negrib stāstīt. Kad

beidzot tēvs ar varu uzstāj, tad nabadziņš stāsta ar', un proti:

tēvs, ķēniņš, būšot savu dēlu pats kādreiz apkalpot, ienesdams

sudraba bļodā acu ūdeni un zelta kausā dzērienu. Ķēniņš, tādu

sapni dzirdēdams, sadusmojas un domā: viņš, liels izaudzis, at-

ņems man valdību un iecels mani, vecu vīru, par savu sulaini.

Likšu labāk to pie laika aizvest tālā, lielā mežā un palaist tur, lai

ne mūžam manu pili neatrastu.

Kā domājis, tā darījis. Ķēniņa dēls nu neēdis maldās ilgi jo

jo ilgi pa mežu. Lai varētu pārtikas sadabūt, tas nolauž lielu

rungu, ar kuru laimējas stirnu nosist. Bet stirnu ēdot, tam piero-
das biedrs lācis. Šis cepeti saozdams, čāpo pa ceriem klāt. Ķē-

niņa dēls atdod pusstirnas lācimi un lācis aiz pateicības parāda
tam būdiņu, kurā divi akli veči dzīvo. Veči pieņem viņu bērna

vietā un liek bucīšus ganīt, cieši pieteikdami, lai tikai bucīšus ne-

kad nedzenot tur uz viņu kalnu.

Bet pulka neklausīja. Otrā dienā biicīši visu dienu ganās

aizliegtā kalnā. Zēns pie tam mierīgi nodarbojas ar stabulīšu

maukšanu. Te ap vakaru — kur gadījies, kur ne — liela stipra
ragana ar nazi rokā grib zēnu noķert. Bet zēns izvairās un sāk

savu stabulīti pūst. No tam raganai gribot negribot jālec, kāmēr

apreibst. Tikko ragana apreibusi nokrīt, puika paņem viņas pa-
šas nazi un to nokauj. Lācis visu to noskatās un izlien no krū-

miem. Viņš lūdz, lai raganu viņam atdotu, pie kam pasaka, ka

kociņš, no kura stabulīte maukta, esot viņa audzināts.

Trešā dienā iznāk tāda pati ragana; bet tai tāpat iziet. Ce-

turtajā dienā iznāk vēl jo briesmīgāka ragana un draud: „Manas
māsas tu gan nokāvi, bet no manis nekādā ziņā neizbēgsi!"

Puika uz viņas plukšķēšanu nemaz neklausās un pūš tikai

savu stabulīti, lai ragana dabūtu lēkt. Tomēr šī nelec vis riņķī,
kā abas pirmajās, bet tikai uz vienu kāju, uz otru kāju. Puika

pūš, pūš, kamēr nogurst, bet tā nekrīt un nekrīt. Te lācis no me-

ža ārā un pasviež zēnam lielāku stabulīti, ko pūšot raganai jākrīt

gar zemi. Puika tūdaļ grib raganu nokaut, bet šī lūdzas un apso-

lās visu ko darīt, palīdzēt, ja tikai dzīvu atstāšot.

„Labi, bet tad saki man, kur palika abu vecīšu acis?"

„Pirtī uz palodās," ragana atteic.

„Nu, kā tad lai viņas atkal ielieku?"

„Izkurini pirti, nosēdini vecos uz lāvu, iespied vienu aci, pa-

per ar pirts slotu, iespiedi otru aci, paper atkal ar slotu!"
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„Nu, kā lai tieku pie sava īstā tēva?"

„Zem pirts grīdas ir pagrabs, kurā zelta zirgs. Uzlec tam

mugurā, tad pārtiksi."
Tā nu ragana izmāca zēnu un tādēļ paliek pie dzīvības, Ķē-

niņa dēls izdara visu, ko no raganas izdabūjis: vecīši paliek re-

dzīgi un zelta zirgs arī atrasts. Viņš šķīrās no vecīšiem, kā arī

no 'lāča, un pārjāja pie tēva viens, divi.

Tēvs, ieraudzīdams zelta zirgu, domā diezin kāds augsts,

bagāts ķēniņa dēls nāk pie vina ciemoties. Viņa sulaiņi tam iz-

liekas apkalpošanai daudz par zemiem. Nekā darīt, jānes pašam

no rīta sudraba bļodā acu ūdens un zelta kausā dzēriens. Dēls,

nomazgājies, paēdis, padzēris, dodas tēvam pazīstams un nu abi

tikai atminas, kas toreiz nosapņots. Vecais tagad atzīst, ka to-

reiz velti baiļojies un dēlam nepatiesi pāri darījis.

5. 726. 502. 461. J. Rudovics Grēciniekos. LP, IV, 123 (26, 2)

Vienam! tēvam bijis viens vienīgs dēls. Tas bijis vienumēr

loti jautrs. Bet uz vienu reizi dēls palicis tāds ērmīgs: nerunājis
nemaz un bēdīgs vien staigājis. Tēvs prasījis, kas viņam noticis.

Dēls atbildējis: „Sapņoju ērmīgu sapni, ko nespēju nevienam iz-

stāstīt!"

„Nu man, savam tēvam, taču spēsi!"

„Nespēju, ne!"

„Kā var tā teikt?" tēvs sadusmojlies un stājis ar varu

virsū, lai stāsta; bet dēls ne un ne. Beidzot tēvs vēl vairāk sa-

dusmojies un pārdevis dēlu vienam citam par vergu, piesacī-
dams, lai raugot šis uz savu laimi sapni izkrāpt. Pircējs izdarbo-

jies ilgu laiku gar dēlu, bet neteicis un neteicis, ko sapņojis. Bei-

dzot ir tas sadusmojies un vedis dēlu kārt. Tomēr tanī brīdī ie-

gadījies vienam jaunam ķēniņam garām braukt. Tas prasījis, kā-

dēļ dēlu karot. Tā un tā.

„Nē!" ķēniņš atteicis, „tad labāk pārdod viņu man, gan es

izdabūšu sapni."
Labi. Ķēniņš mājā samocījies veselu dienu, bet dēls atkal

neteicis un neteicis. Par tādu stūrgalvību dēls iemests cietumā.

Bet ķēniņam bijusi māsa, tai iežēlojies cietumnieks. Viņa nesusi

tam cietumā ēst un skubinājusi, lai tik ēdot droši — brāļa ne-

esot mājā, esot aizgājis uz svešu zemi sievu precēt.

„Vai! tad tavam brālim labi neies! Laid mani no cietuma ārā

un dod man vienpadsmit vīru līdz — steigšos viņu glābt!"

Labi! paņēmis vienpadsmit vīrus un gājis taisni mežā iekšā.

Gājuši, gājuši — uznākusi nakts, gribējuši uguni iekurt. Biedri

nu palikuši žagarus lasīt, bet dēls gājis uguni paraudzīt. Bijis
labu gabalu jāiet — nekur uguni sadabūt. Beidzot taču pamanī-
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jis mazu uguntiņu un steidzies klāt. Tur atradis divus zēnus, kas

plūkušies. bet pašā uguntiņas malā redzējis zelta čupiņu un virs

tās cepuri.

„Ko kaujaties?" dēls uzsaucis, «izdaliet zeltu uz pusi, nekau-

sities vairs."

„Mēs nekaujamies zelta dēl — kaujamies tās cepures dēļ,
kas virs zelta. Tā ir tāda: ja uzliek galvā, tūliņ paliek nere-

dzams. Izspried, kam cepure jādabū!"

„Labi, es šaušu viņā kokā. Kurš ātrāk no jums lodi atnesīs,

tam viņa piederēs!"
Zēni aizskrējusi abi reizē pie koka, abi reizē nogrābuši lodi

un tādēļ kāvušies atkal. Dēls nevarējis sagaidīt kavēkslus atpa-

kaļ, tādēļ paņēmis pats cepuri ar visu zelta čupiņu un aizgājis

pie saviem biedriem. Otrā dienā gājuši tālāk. Vakarā gribējuši
atkal uguni iekurt. Biedri lasījuši žagarus, šis gājis uguni meklēt.

Atradis atkal tāpat kā vakar: mazu uguntiņu, pie uguntiņas zelta

čupiņu, bet virs zelta čupiņas taurīti. Divi zēni atkal plūkušies
līdz asinim.

„Ko kaujaties?" dēls uzsaucis, «izdaliet zeltu, nekausities

vairs!"

„Mēs nekaujamies zelta dēl! — kaujamies tās taurītes dēl,

kas virs zelta. Tā ir tāda: jā papūš, tūliņ viss gadās, ko vien

vēlies. Izspried, kam taurīte jādabū!"

„Labi! Es sviedīšu akmeni mežā. Kurš ātrāk no jums ak-

meni atnesīs, tam viņa pieder!"
Zēni abi reizē noskrējuši pie akmeņa un tādēļ bijis atkal jā-

kaujas. Dēls negaidījis ilgāk, paņēmis taurīti ar zelta čupiņu un

aizgājis pie saviem biedrieml
.

Trešā dienā gājuši tālāk. Vakarā gribējuši atkal uguni ie-

kurt. Biedri lasījuši žagarus, šis gājis uguni meklēt. Atradis at-

kal mazu uguntiņu. Pie uguntiņas bijusi zelta čupiņa, virs čupi-

ņas sega un divi zēni plūkušies līdz asinim.

„Ko kaujaties?" dēls uzsaucis, «izdaliet zeltu, nekausities

vairs!"

„Mēs nekaujamies zelta dēl, kaujamies tās segas dēl, kas

virs zelta. Izspried tu, kam sega jādabū! Viņai ir tāda vara: uz-

kāp virsū, tūliņ acumirklī vari notikt, uz kurieni vien vēlies."

„Labi — es bļaušu un kurš ātrāk no jums manu balsu atne-

sīs, tam viņa piederēs!"
Dēls ilgi izgaidījies zēnus ar balsu atpakaļ — nevarējis taču

sagaidīt, tādēļ paņēmis pats segu ar visu zeltu un aizgājis pie bie-

driem.

No rīta dēls ar saviem biedriem uzkāpuši uz segas un tad

vēlējies, kaut būtum tur, kur mūsu jaunais ķēniņš aizgājis sievu

precēt. Acumirklī aizskrējusi sveša ķēniņa pilsētā. Dēls tūliņ uz-
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licis savu cepuri galvā un gājis par neredzamu ķēniņa pilī. Tur

sēdējis viņa ķēniņš pie savas brūtes runādami. Brūte teikusi:

«Citrīt iesim abi divi laulājamo kleiti meklēt; es dabūšu košu

kleiti, bet tev jādabū vēl košāka, citādi nelaulāšos."

Dēls visu noklausījies. No rīta brūte ātri sameklējusi savu

kleiti, bet brūtgānam nemaz nevedies. Dēls nu viņam1 izlīdzē-

jis: uzlicis cepuri, iegājis brūtes istabā, paņēmis brūtgānam košo

kleiti un atlicis kaut kādu vietā. Paņemto kleiti tūliņ iedevis

brūtgānam piekodinādams: «Kad ieej pie savas brūtes, tad saki,
lai viņa rāda savu kleiti papriekšu, citādi ne."

Brūtgāns tā darījis un viss izdevies labi. Bet nu brūte tei-

kusi: „Citrīt iesim abi divi laulājamās kurpes meklēt: Es dabūšu

košas kurpes, bet tev jādabū vēl košākas, citādi nelaulāšos."

Dēls visu noklausiji.es. No rīta brūte ātri ātri sameklējusi sa-

vas kurpes, bet brūtgānam nemaz nevedies. Dēls atkal izlīdzējis:
uzlicis cepuri, iegājis par neredzamu brūtes istabā, paņēmis brūt-

gānam košās kurpes un atlicis kautkādas vietā. Paņemtās kurpes

tūliņ iedevis brūtgānam, piekodinādams: „Kad ieej pie savas brū-

tes, tad salki, lai viņa rāda savas kurpes papriekšu, citādi ne."

Brūtgāns tā darījis un viss izdevies labi. Bet nu brūte tei-

kusi: «Citrīt iesim abi divi drānu birstes paraudzīt, ka var uz

kāzām drānas iztīrīt. Man būs koša birste, bet tev vajaga košā-

kai būt, citādi nelaulāšos."

Dēls visu noklausījies. No rīta brūte gājusi uz jūrmalu; dēls

uzlicis cepuri un gājis par neredzamu pakal. Jūrmalā brūte lū-

gusi: «Mīļais papiņ! nāc ārā!"

Tūliņ ūdens atvēries un vecs velns iznācis malā, prasīdams:

«Meitiņ, ko tu gribi?"

«Gribu no tavas galvas pāra matiņus drānu birstei. Ja tu

man nedod, tad esmu beigta."
Vecais bijis ar mieru. Brūte saņēmusi ar diviem pirkstiem

matus un izrāvusi tādu drusku; bet dēls, neredzams, sagrābis

ar visu sauju un izrāvis labu riekužu. Vecais nejauki saīdzis un

plunkt! ielecis ūdenī lādēdamies. Brūte nu taisījusi savu birsti,

bet neiznācis nekas — matu bijis par maz. Dēls taisījis brūtgā-

nam birsti un iznākuši varena, tādēļ, ka matu bijis pa pilnam.
Nu iedevis birsti brūtgānam', sacīdams: «Nerādi savu birsti pa

priekšu, lai viņa rāda, citādi ne!"

Brūtgāns tā darījis un viss izdevies ļoti labi. Bet tagad brūte

teikusi: «Tik tālu viss kārtībā; tik pagādā vēl laulībām sta-

bulniekus un tauriniekus tādus, kādu nekur nav, tad laulāšos."

Dēls visu noklausījies. Viņš izgājis laukā pie saviem vien-

padsmit biedriem, papūtis savu taurīti un vēlējies: kaut maniem

biedriem būtu tādas stabules, tādas taures, kādas nevienam nav.

Tūliņ viss gadījies un šie vienpadsmit stabulējuši, ka plīsīs vien.
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Bet nu brūte teikusi: «Tagad tik tālu viss kārtībā; tik pa-

gādā vēl priekš laulībām to, ka visi meža koki zied, tad laulāšos/

Dēls noklausījies. Viņš izgājis Jaukā, papūtis savu taurīti un

vēlējies: kaut mana ķēniņa kāzu dienā visi meža koki izziedētu."

Tūliņ tā gadījies: ziedējušas egles, ziedējušas priedes, viss

viss balts vien bijis.

Tagad brūtei neatlicies cits nekas — bijis jālaulājas. Labi.

Pēc kāzām dēls uzsēdies ar saviem biedriem uz segas un

pārlaidies mājā pie ķēniņa māsas, sacīdams: «Izlīdzēju tavam

brālim, nu varu iet atkal savā cietumā. Bet kad viņš ar savu jau-

no sievu pārronas, tad tu piemini viņam, ka viens cilvēks cietumā

smok."

Ķēniņa māsa apsolījusies.
Nu pārbaucis ķēniņš itin priecīgs un stāstījis, ka viņam viens

cilvēks no laba prāta visur izlīdzējis, bet beidzot nozudis, kā

ūdenī. Māsa klausījusies, klausījusies tādu laiku, beidzot ieminē-

jusies par to cietumnieku, ko projām braukdams ieslodzījis. Ķē-

niņš atteicis: «Tas labi, ka atminēji! Kur viņš ir, lai nāk priekšā!"

Dēls atnācis. Ķēniņš prasījis: «Nu vai nu gribi man savu

sapni izstāstīt?"

«Jā, tagad gribu! Es sapņoju, ka vienam ķēniņam brūtei

bija jārauga koša kleite. Viņš nevarēja atrast, es viņam palī-

dzēju. Es sapņoju, ka viņam bij jārauga brūtei košas kurpes, arī

tās palīdzēju atrast. Es sapņoju, ka viņam bij jārauga brūtei drā-

nu birste, arī to palīdzēju atrast."

«Diezgan, diezgan!" ķēniņš iesaucies, «tagad pazīstu tevi.

Kas to būtu domājis, ka tu man izlīdzēsi? Še, par atmaksu, mana

māsa par sievu; izdalīšu savu valsti uz pusi: vienu tev, vienu

man un dzīvosim kopā, kā brāļi!"
Dēls apprecējis ķēniņa māsu un dzīvojis laimīgi.

6. A. 502. 518. 275. Qerb c r v Jānis Balgalē. LP, UV, 126 (26, 3).

Vienam tēvam trīs dēli. Vienreiz tēvs iedomājies izzināt,

kurš no viņa dēliem vislaimīgāks kļūšot. Bet kā lai to izzina?

Sadomājis Pie burvja iet pēc padoma. Noiet turp — burvis saka:

«Nem trīs miežu maizes un noliec nākošu nakti katram dēlam

vienu apakš pagalvja, tad dēliem parādīsies sapnī visa nāka-

mība."

Labi — vecais tā dara. No rīta tikko dēli piecēlušies, tēvs

tūliņ uzstāj, lai stāstot savus sapņus. Abi vecākie dēli labprāt iz-

stāsta, ko sapņojuši, bet jaunākais ne par ko. Tēvs gan izrunā-

jas apkārt ar labu, bet ne un ne; uzsauc arī ar dusmām, bet ne

un ne. Beidzot domā stūrgalvi iebaidīt, vezdams uz upi slīcināt,
ja vēl neteikšot, bet ne un ne, lai slīcina, ja patīk, desmitreiz.
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„Vai tie nav nagi?" vecais nopūšas, „par koka vērdiņu es

tevi, patgalvi, kurami katram atdotu, ja tik kāds ņemtu."
To teikdams, vecais pagriežas uz otru pusi un ierauga svešu

kungu garām braucam. Bez vienas runas tēvs piedāvā tam savu

dēlu par sieku naudas. Svešais domā: „Gan es viņam to sapni

izkrāpšu!" — un salīgst. Tomēr nekā — bija izsvaidījis savu

sieku tikpat kā zemē: dēls nestāsta — sit viņu nost. Nekā da-

rīt — atdevis ķēniņam stūrgalvi. Ķēniņš domā: „Nu, kad es vi-

ņam labi uzstāšu, gan tad izstāstīs visus sapņus!" Bet gaidi ve-

sels: dēls tik pasmīn vien un nestāsta vis. Tas ķēniņam nebija

pa prātam, dusmās liek dēlu iemūrēt viscaur mūrī, tik galvu vien

ārā, un nosaka, ka nevienam cilvēkam nav brīv pie iemūrētā

piesisties, nedz arī notālu sarunāt. Vienīgi tik barības nesējs
drīkstot reizi par dienu parādīties un to brītiņu palikt, kamēr ie-

mūrētais paēdināts.

Tā paiet savs laiks. Te vienu dienu dēls ēzdams ieprasās
barības nesējam: „Kas šodien ķēniņam par nelaimi? Kamdēļ tāds

bēdīgs tur gar pilsdurvim grozās?"

„Ko nu izteikt? Man jau nav brīv ar tevi tērzēt, bet pa-

klusu varu pačukstēt. Ķēniņam' brūte šorīt atsūtījusi zosi, lai pa-

teicot, cik zoss veca, citādi pie viņa vairs nenākšot. Ķēniņš, na-

bags, cauru dienu mocās, gudrodams, bet man liekas, tikpat ne-

izgudros zosij gadus. Kurš to lai pateic? Nav jau zirgs, kas pēc

zobiem apsverams."

„Neteic nekā! Var gan zosij izzināt gadus, tik vajaga mācēt,

kā mezgls atraisāms. Saproti, tā: jāpaklāj melna sega ar baltām

malām, jāuzber auzas, un jāļauj zosij ēst. Cik graudu zosij ēdot

izlkritīs no knābja, tik gadu tā veca; cik graudu paliks uz segas,

tik dienu tā veca."

Barības nesējs, to padzirdējis, tūliņ noiet pie ķēniņa stāstīt,

kas ar zosi darāms. Ķēniņš aši, aši sarauga melnu segu baltām

malām, nober auzas un cītīgi vien skatās, cik graudu zosij atbirs,

cik atliks virs segas. Un re, viens grauds tik atbira no knābja

atpakaļ, bet uz segas nepalika nekā — visu noēda. Tā tad zoss

bija uz mata gadu veca. Nu aizsūta zosi brūtei atpakaļ un liek

pateikt, ka taisni veselu gadu vajaga vecai būt. Brūte atlaiž ziņu :

esot gan tā, lai rītu nākot uz precībām, ja gribot. Ķēniņš priecīgs
bez gala un nezin ko būtu izdarījis ar barības nesēju par tādu

gudrību. Bet, kā tas kādreiz iet, to ķēniņam neviens nesaka, ka

iemūrētais tas īstais gudrinieks bijis.

No rīta ķēniņš agri jo agri ceļa jūtīs pie brūtes. Bet vēl var-

būt nebija ne nogājis, te iemūrētais ierauga ķēniņa māti pils tu-

vumā. Dēls lūgšus aicina māti, vai nevarot uz vienu vārdiņu pie

viņa atnākt, esot kas teicams. Ķēniņa māte gan īsti negribētu,
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negribētu — neesot taču brīvu nevienam ar viņu runāt — bet sa-

domā: ies arī. Noiet pie mūra: kas esot, lai sakot ātri!

«Teikšu gan! Jaunais ķēniņš gāja brūti noprecēt, vai ne tā?"

„Nu, un tad?"

„Tad varu tik to pateikt, ka dzīvs nepārnāks, ja nelaidīsit

mani no mūra viņu glābt."
To dzirdēdama, ķēniņa māte paliek tīri bāla. Un tā tūliņ pēc

laudim, lai laižot dēlu vaļā, lai steidzoties! Viens, divi — mūris

noārdīts. Dēls iznāks no mūra, bet vēl neskrien vis ķēniņam pa-

kal: lai gādājot viņam divdesmit trīs palīgus, palīgiem vajagot
būt gluži tādā pašā augumā, tādā pašā vaigā, kā viņš, citādi ne-

derot. Ķēniņa māte sasauc visus pavalstniekus un nu meklē un

meklē lielajā drūzmā, muļķi palikdami, vajadzīgos divdesmit trīs.

Pirmajā dienā jau sadabū kādu pusi, otrā dienā gandrīz jau visi,
tik vienu nevar nekur uzķert, trešā dienā, tad lielām' mokām, pa-

laimējās beidzot ir to divdesmit trešo atrast.

„Labi!" dēls atsaka „tagad dosimies ceļā. Bet tur nonāk-

dami, citādi jūs nerunāsit, ja kāds ko prasa, kā tikai: „Mēs esam

divdesmit četri uu mani sauc divdesmit ceturto!"

Šie visādi ar mieru, kā tik vajaga, un tā nu visi aiziet pa

ceļu vien taisni mežā iekšā. let iet — pienāk vakars. Dēls saka

saviem biedriem: „Eita tik uz priekšu un apskataities derīgu

vietu, kur pārgulēt; man drusku jāpaiet sāņus, gan jau jūs pa-

nākšu."

Labi. Šie aiziet uz priekšu, bet dēls nogriežas sāņus vēl vai-

rāk mežā un ierauga tur augstu kalvu, kur divi milži plūcas.

«Kādēļ plūkties? Vai gribat kalnu apgāzt?" dēls ieprasās.

„Nē, to ne! Kalnu apgāzt var ātri, bet izlīgt, tā grūta lieta.

Saki tu pats — te mums no tēva mantots gredzens: ja uzmauc

pirkstā un trīs reiz pagroza — vēlies, ko gribēdams, viss tūliņ
piepildās. Kuram no mums abiem šis gredzens pieder?"

„Tam, kas viņu nopelnīs! Tādēļ dodiet man šo gredzenu, es

metīšu lejā akmentiņu. Kurš pirmais akmentiņu atnesīs atpakaļ,
tam gredzenu atdošu."

Tā esot labi —
lai sviežot vien. Dēls nosviež akmentiņu un

šie abi ko māk pakaļ. Noskrien lejā — atkal nelaime: viens

kampj, otrs kampj — ne cik ilgi — viens otram, kā suņi, saros

iekšā. Šie plūcas, ka čīkst vien; bet dēls domā: „Rauj jūs ko-

ciņš! Vai man vaļas ērmus skatīties?" To sacījis, tas aiziet ar

visu gredzenu pie saviem' biedriem.

No rīta, gaismiņai svīstot, dēls atmožas
—

citi vēl krāc —

un atkal ieiet sāņus mežā. Tur ierauga otru kalnu, kur tādi paši

milži plūcas.

«Kādēļ plūkties? Vai gribat kalnu apgāzt raudamies?"

„Nē, to ne! Kalnu apgāzt var ātri, bet izlīgt, tā grūta lieta.
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Saki pats — te mums no tēva cepure: ja uzliek galvā, paliek ne-

redzams: karam no mums šī cepure pieder?"

„Tam, kas viņu nopelnīs! Dodiet man cepuri : es metīšu lejā

akmentiņu; kurš pirmais atnesīs akmentiņu man' atpakaļ, tam

viņa piederēs."
Tā esot labi

—
lai sviežot vien. Dēls nosviež akmentiņu un

šie abi, ko māk, pakal. Noskrien lejā —
atkal nelaime: viens

kampj, otrs kampj — ne cik ilgi — saros iekšā kā suņi. Dēls

domā: „Rauj jūs kociņš! Vai man vaļas ērmus skatīties?" Tas

aiziet ar visu cepuri pie biedriem un atron tos vēl guļam.

„Miega pūžņi, vai celsities? Saule jau gabalā!"
Visi divdesmit trīs uzlec no miega un nu iet atkal. let iet —

pienāk pusdiena — jāejot dienas vidū! Bet kamēr šie dienas

vidū — dēls atkal ieiet sāņus mežā un ierauga trešo kalnu, kur

tādi paši milži plūcas.

„Kādēl plūkties? Vai gribat kalnu apgāzt plūkdamies?"

„Nē, to ne! Kalnu apgāzt var ātri, bet izlīgt, tā grūta lieta.

Saki pats — te mums no tēva mantots tāds zobens, ar ko var

pašu velnu nocirst; kuram: no mums šis zobens pieder?"

„Tam, kas viņu nopelnīs. Dodiet man zobenu; es metīšu lejā

akmentiņu; kurš pirmais atnesīs akmentiņu man atpakaļ, tam zo-

bens piederēs."
Tā esot labi

—
lai sviežot vien. Dēls nosviež akmentiņu, un

šie abi ko māk pakal. Noskrien lejā — atkal nelaime: viens

kampj, otrs kampj — ne cik ilgi — ēdas kā suņi. Dēls domā:

„Rauj jūs kociņš! Vai man vajās ērmus skatīties?" Tas aiziet

ar visu zobenu pie biedriem un atron tos vēl guļam.

„Miega pūžņi, vai celsities? Saule jau pavakarē!"
Visi saceļas un nu iet atkal. let, iet—nonāk pie jūras. Šiem

pietrūkst padoma; bet dēls klusītiņām pagroza gredzenu, vēlēda-

mies: kaut būtu visžiglākais kuģis pie rokas! Tūliņ arī gadās.
Šie brīnās par to, bet dēls saka: „Kas par visu brīnās, tāds ne-

kur netop. Kāpiet kuģī un laidīsim*!"
Labi. Līdz ko visi sakāpuši, dēls pagroza gredzenu un vēlas

labu ceļa vēju. Tūliņ pūš arī, un kuģis aiziet, ka viz vien.

Otrā dienā žiglais kuģis panāk citu kuģi. Šie prasa, diezin

kam tāds kuģis piederot.

«Mūsu ķēniņam! Skataities labi — tur jau viņš pats arī uz

kuģa grozās. Bet mums jāsteidzas garām, lai nonāktum pirmie

pie viņa brūtes."

Trešā dienā žiglais kuģis jau klāt svešā valstī pie ķēniņa

brūtes. Ķēniņa brūte apprasās, kas tādi esot, atbraukdami.

„Esam ķēniņa sulaiņi, braucam iepriekš paziņot, ka mūsu

ķēniņš ceļa jūtīs uz tejieni."
Labi, labi, lai tad nākot iekšā, būšot pacienāt. Bet ķēniņa
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brūte ir apburta par burvēm i. Tūliņ tā izmana, ka starp tiem div-

desmit četriem viens tāds atronas, no kura viņai jābaidās. Tā-

dam vajadzēja piekļūt, lai kas. Un ko nu burve dara? Klusīti-

ņām pieliek pie ēdiena miega zāles, lai ēzdami šie aizmigtos. To-

mēr dēls svešā vietā diezgan uzmanīgs; viņš pagroza gredzenu,
vēlēdamies: „Kaut tādi ēdieni pazustu, kas mums varētu kaitēt;
kaut citi ēdieni gadītos, kas mums varētu derēt!"

Tūliņ sazāļotie ēdieni — ne redzēt, ne dzirdēt
— pazuduši,

un citi tai vietā. Līdz ko labi paēduši — brūte iekšā: vai cie-

miņi negribot atgulties?

Kālab ne — esot gan tādi smagi kauli.

Tepat esot divdesmit četras gultas, lai tik droši vien lieko-

ties uz ausi. Labi. Necik ilgi — brūte nevar vairs nociesties,
paver durvis um glūn, vai tik aizmiguši. Jā, ir — visi krāc!

Bet to šī nebija spējusi noredzēt, ka divdesmit ceturtais nekrāc

vis. Un, vadzi, tā tik šī iekšā un sāks burt. Izburas pie viena,

izburas pie otra — nav. Burs atkal tālāk; bur, bur — nav un

nav. Nu brīnumi, burs vēl. Bur, bur — uz vienu reizi uzies dēlu,
ka šis tas, no kā vajaga baidīties. Tūliņ burvene paķer karstu

bulti un iededzina dēlam papēdī. Dēls neko — gul itin mierīgi,
lai domātu, ka aizmidzis. Bet līdz labi burvene aizgājusi — dēls

augšā un iededzina visiem papēžus.
No rīta visiem papēži jēli, nekā darīt. Veselās kājas apaun,

slimās paliek basas. Pēc tam viens iziet pirmais laukā. Brūte,

burvene, šo ieraudzījusi klibojam, priecīgi pieskrien, prasīdama:

„Kā tev vārds?"

„Mēs esam divdesmit četri um mani sauc divdesmitceturro!"

Nezin, ko šī patlaban grib attefkt, te atveras durvis un visi

divdesmit trīs klibiķi nāk pirmajam pakal. Burvene, to redzē-

dama, gandrīz izmisa: nekā vairs saprast.

Ko citu darīt — dos atkal pie ēdieniem miega zāles. Bet

dēls pagroza gredzenu, vēlēdamies: „Kaut tādi ēdieni pazustu,

kas mums varētu kaitēt; kaut tādi vietā gadītos, kas mums va-

rētu derēt!"

Tūliņ sazāļotie ēdieni pazuduši un citi vietā. Līdz ko atkal

labi paēduši — burvene iekšā: te esot divdesmit četras gultas,
vai negribot atgulties? Kālab ne — labprāt. Šie ieiet gulēt, bet

pēc tāda brīža burvene ielien burt. Izburas pie viena, pie otra —

nav; beidzot uzies dēlu un tā tūliņ dzirkles rokā, ātri apcērp dē-

lam matus un prom. Bet līdz burvene aizgājusi, dēls apcērpj vi-

siem matus. No rīta viens iziet pirmais laukā. Burvene klāt:

kā saucot?

"Mēs esam divdesmit četri un mani sauc divdesmitceturto!"

Nezin, ko šī grib atteikt, te atveras durvis un visi iznāk pir-
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mājam pakal. Burvene skatās, skatās: nekā saprast — tādi vie-

nam mati, tādi otram.

Ko citu darīt — dos atkal pie ēdieniem miega zāles, bet nu

labi pulku. Tomēr dēls pagroza gredzenu, vēlēdamies: „Kaut tādi

ēdieni pazustu, kas mums varētu kaitēt: kaut tādi vietā gadītos,
kas mums varētu derēt!"

Tūliņ citi ēdieni vietā. Līdz ko paēduši, te burvene iekšā:

te esot divdesmit četras gultas, vai negribot atgulties? Kālab

ne — labprāt. leiet gulēt — pēc brīža burvene ielien burt. Iz-

buras pie viena, pie otra — nav; beidzot uzies dēlu un tā tūliņ
nazītis rokā, ātri, ātri iegriež dēlam plaukstā mazu brūcīti un

prom. Bet dēls, līdz burvene aizgājusi, iegriež visiem tādas brū-

cītes plaukstās.
No rīta viens iziet pirmais laukā. Burvene klāt: kas esot

vārdā? „Mēs esam divdesmit četri un mani sauc divdesmit-

ceturto!"

Nezin, Iko šī grib atteikt, te atveras durvis un visi biedri iz-

nāk pirmajam pakal. Burvene skatās, skatās: nekā saprast —

tāda brūce vienam saujā, tāda otram.

Pašu laiku atskrien ziņnesis: viņas brūtgāns patlaban esot

piebraucis ar kuģi, vai neiešot sagaidīt?

lešot, iešot — tūliņ! Un tā nu šī aiziet. Bet dēls uzliek savu

cepuri, lai paliktu neredzams, un poš pakal. Jūrmalā šī sagaida

loti mīli savu brūtgānu; bet atpakaļ nākdami jau sprēgā tādi

vārdi: viņa labprāt iešot līdz savam brūtgānam uz svešu zemi,
tik lai viņš pagādājot līdz rītam vēl otru dimanta kurpi, gluži
tik pat lielu, kā to, kas šimbrīžam viņai kājā. Brūtgāns prasa,

lai parādot, cik liela tā pirmā kurpe esot; bet šī tik drusku drusku

parāda, vairāk nekā: gan jau nu zināšot. Kur nu zināsi, ja ne

ar pirkstu neesi dabūjis mēru noņemt? Nekā darīt — brūtgāns

sprukās. Tomēr dēlaml padoms pie rokas. Viņš neredzams ieiet

brūtei līdz noskatīties, kurā vietā šī kurpi noliks. Gaida, gaida —

nemaz lēti negrib kājas ataut: pašā vakarā, tad tik norauj kurpi
un iesviež aizkrāsni. Dēls mudīgi mudīgi pakampj kurpi, pabāž

apakš svārkiem un prom' pie saviem biedriem. Tūliņ iedod vie-

nam biedram dimanta kurpi ienest ķēniņam. leiet pie ķēniņa: tas

noskumis bez gala, jo nespējis nekur tādu dimanta kurpi atrast.

Nesējs noliek kurpi ķēniņam klēpī un vairāk neko. Ķēniņš, to re-

uzlec stāvus no prieka un nezin, ko nu būtu maksājis,
ko darījis. Bet nesējs, ne vārda neminēdams, atgriež muguru un

taisās aiziet, kur nācis.

«Apžēlojies, cilvēks, saki man mazākais, kas tu tāds esi, neej
taču bez maksas projām!"

„Mēs esam divdesmit četri un mani sauc divdesmitceturto!"

nesējs atbild un tad aiziet.
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No rīta ķēniņš parāda brūtei dimanta kurpi. Jā — esot gan

uz mata tāda pati, kā tā pirmā! Un šī to nemaz nezin, ka tā

pati ir tā pirmā. Tomēr, kas ķēniņam arī vairāk daļas. Ne viņš
zin ko par pirmo, ne par otru — kad tik no ķezas paticis —

diezgan.
Otrā dienā brūtei atkal cits kas galvā; ieraudzījusi brūtgānu

dārzā, šī izies un stāstīs, ka ātrāk nevarot tomēr precēties, ka-

mēr neesot padabūts vēl otrs tāds lakats, kāds jau viņai esot.

Brūtgāns gau tiepjas, lai parādot vismaz lakatu, tad zināšot otru

apgādāt; bet brūte nerāda un nerāda: vajagot pašam zināt. Par

laimi dēls neredzams dabū noklausīties sarunu, citādi ķēniņš spī-
lēs, kā jā. Pa brītiņu brūte ieiet iekšā, ķēniņš domīgs paliek
dārzā. Bet dēls neredzams iešaujas brūtei pakaļ un noskatās,

kur lakats nolikts. Līdz ko šī nu aizkustējusi nost — dēls paķer
lakatu un prom pie biedriem: lai viens tūliņ lakatu aiznesot ķē-

niņam 1
,

tur dārzā. Aiznes — ķēniņš priecīgs bez gala un grib par

varu zināt, kā nesējam vārds.

„Mēs esam divdesmit četri un mani sauc divdesmitceturto!"

nesējs atbild un aiziet.

No rīta ķēniņš parāda brūtei lakatu. Jā, — esot gan uz mata

tāds pats, kā pirmais. Un šī to nemaz nezin, kur lakats sadabūts.

Trešā dienā brūtei atkal cits galvā: ieraudzījusi brūtgānu

dārzā, iziet pie tā un stāsta, ka ātrāk nevarot precēties, kamēr

neesot padabūtas trīs spalvu sugas, tādas pašas, kā viņai būšot.

Brūtgāns gan tiepjas, lai kaut cik taču izskaidrojot, kādām tām

spalvām vajadzētu būt; bet brūte ne un ne: pašam jāzinot.
Par laimi dēls neredzams noklausās sarunu, citādi ķēniņš spī-

lēs, kā jā. Pa brītiņam brūte nozūd aiz vārtiem, ķēniņš domīgs

paliek dārzā. Dēls neredzams poš pakal noskatīties, kur šī pa-

liks. Iziet aiz vārtiem: šī teciņus vien steidzas uz jūru — dēls

pakaļ. Jūrmalā iznāk no ūdens apakšas jūras ķēniņš, prasīdams:

„Meitiņ, ko vajaga?"

„Labais tēt, dod man trīs sugas spalvu: no galvas, no padu-

ses, no krūtim."

„Še, meitiņ, ņem vien!"

Šī nu pieliecas pie tēva galvas un izrauj tādu mazumiņu;

bet dēls neredzams saķer ar visu sauju un izrauj labu tiesu. Jūras

ķēniņš jau saīgst, tomēr nenoprot, kas bijis, kas nebijis. Pēc

tam šī atkal izrauj tādu mazumiņu no tēva paduses; bet dēls

saķer ar visu sauju un izrauj gandrīz paduses spalvas pavisam.

Jūras ķēniņš nikni saīgst un negrib vairs ļauties no krūtim raut.

Bet meita lūdzas žēlā balsī, lai mazākais paļaujot vienu vienīgu

spalviņu izraut, vairāk arī ne. Labi, labi — ļaušot gan. Šī nu

viegli viegli raus vienu pašu spalviņu, bet dels saķer ar visu

sauju; tomēr vēl nebija dabūjis ne izraut, te jūras ķēniņš nikni
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iesaucās: „Ar tevi nevar apnesties!" un acumirklī grib juras viļ-

ņos nozust. Bet tai pašā brīdī dēls saķer savu milžu zobiņu, no-

cērt jūras ķēniņam galvu un tad izrauj krūšu spalvas, cik tīkas.

Un tai pašā brīdī jūra briesmīgi iekrācas; viļņi_ saceļas putodami

gandrīz līdz mākoņiem, ieraudami līdz nonāvētā: jūras ķēniņa līķi.

Visi kuģi, kas tobrīdi uz jūras, dabū galu niknos viļņos; bet dēls,

tas ar savām spalvu sugām laimīgs aiztek pie ķēniņa, sacīdams:

„Še, nesi spalvas brūtei; rādi papriekšu galvas spalvas, tad viņa

sabīsies; pēc tam paduses spalvas, tad viņa pārbīsies; beidzot

krūšu spalvas, tad viņa noģībs. Bet lai ģībst, tev nebūs vaļas
skatīties: teci ko māki viņas guļamistabā, kur atradīsi trīs su-

draba rīkstes. Tās iesvied, lai sadeg, un steidzies no pils ārā!"

Ķēniņš tā dara. Līdz nu rīkstes sadegušas, te vecā pils sa-

plīst trijos gabalos, bet tai vietā izceļas jauka jauka pils. Ķēniņš
nu ieiet jaukajā pilī un atron daiļu princesi priekšā: tā viņa brūte,
bet nu nav vairs apburta. Arī dēls tagad ieiet pilī pilnīgi redzams.

Brūte dēlu ieraudzījusi, saka: „Tu biji mans izglābējs, tev pie-
der šī pils! Bet es iešu tavam ķēniņam līdz un būšu laimīga."

„Kas tik var zināt, vai tik es esmu tas izglābējs?" dēls ieru-

nājās.
„Var gan!" princese atbild, „kad pils pacēlās, tad tava tēva

ēna stāvēja pils iekšpusē ar izceltu zobenu, un tādēļ to zinu itin

labi."

To dzirdēdams, ķēniņš nu arī apkampj delu, asaras lūgda-

mies, lai piedodot, ka nežēlīgi iemūrējis viņu, gribēdams sapni

izkrāpt. Bet dēls atteic: „Viss, kas te notikās, tas bija mans

sapnis; būtu stāstījis ātrāk, nekas nebūtu noticis."

Un nu ķēniņš pārbrauc mājā un nosvin priecīgas kāzas. Pēc

kāzām dēls atgriežas ar saviem biedriem dāvinātā pilī un dzīvo

laimīgs.

7. A. 725. 502. 518. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 129, 102.

Vienam tēvam ir viens dēls un viena meita. Dēlam vārds

Čuinis. Reiz tēvs uztaisa jaunu istabu. Kad istaba patlaban pa-

beigta, tad vecais saka sievai un bērniem: „Šodien ievadāsimies

jaunajā istabā un citurīt jāstāsta katram savs sapnis, ko pirmo
reizi jaunajā ēkā sapņojis."

No rīta visi izstāsta savus sapņus, tik Čuinis nestāsta un ne-

stāsta savu. Tēvs rauga ar labu pierunāt — nelīdz, tēvs rauga
kult — nelīdz, beidzot tēvs paliek zils no dusmām un saka pui-
šiem:

„
Vediet to pretinieku mežā pakārt!"

Puiši aizved Gurni kārt. Bet pašu laiku kādam kungam ga-
dās gar to vietu garām braukt. Viņš prasa kārējiem, kādēļ dēlu
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karot. Kārēji atbild: «Čuinis redzējis sapni, tomēr tēvam ne-

stāsta."

«Nekariet vis, pārdodiet man Čuini par simta dālderiem."

Labi. Pie kunga Čuinim sviežas brangi jo brangi. Bet nu

gadās reiz pie kunga vairāk ciemiņu, kuriem sēžot uznāk garš

laiks.

„Pag!" kungs atminas, „es pasaukšu savu Čuini, lai pastāsta
to sapni, kura pie tēva sapņojis!"

Atsauc Čuini
— Čuinis nestāsta, sit vinu nost. Viņš neesot

tēvam stāstījis, un tad gan stāstīšot kuram katram. Kungs pa-

liek zili melus un uzbļauj: „Utu miza, vai tādēļ tevi nopirku, lai

man dusmas aizdodi? — Puiši, prom viņu uz mežu pie karā-

tavām!"

Puiši aizved Čuini kārt. Bet pašu laiku kādam ķēniņa dēlam

gadās gar karātavām garām iet. Viņš prasa (kārējiem, kādēļ dēlu

karot. Kārēji atbild: «Čuimis redzējis pie tēva sapni, bet kun-

gam nestāsta."

«Nekariet vis, pārdodiet man Čuini par divisimti dālderiem."
Labi. Pie ķēniņa dēla Čuinim sviežas brangi jo brangi. Un

kas vēl tas lielākais: ķēniņa meita, izpircēja māsa, Čuini iemī-

lējusi. Bet nu gadās reiz pie ķēniņa vairāk ciemiņu, kuriemi sē-

žot uznāk garš laiks.

«Pag!" ķēniņa dēls iesaucas, „es pasaukšu savu Čuinīti, lai

pastāsta to sapni, kuru pie tēva sapņojis!"
Atsauc Čuini

—
Čuinis nestāsta, sit viņu nost. Viņš neesot

tēvam stāstījis, un tad gan stāstīšot kuram katram. Ķēniņa dēls

paliek zili melns un uzbļauj: „Utu lāci, vai tādēļ tevi nopirku, lai

man dusmas aizdodi? Puiši, stiepiet viņu uz mežu pie karā-

tavām!"

Puiši aizved Čuini kārt. Bet kur tu uzkārsi? Ķēniņa meita

Čuinim ap kaklu un neļauj un neļauj; lai labāk metot viņu pa-

grabā, ja bez soda nevarētu atstāt. Čuini nu iemet pagrabā. Bet

pagrabam ir mazs lodziņš. Pa šo lodziņu ķēniņa meita slepus
ēdina Čuini.

Pēc kāda laika ķēniņa dēls aiziet uz cita ķēniņa valsti sievu

precēt, bet tas tik tālu, ka knapi par gada laiku var domāt noiet.

Otrā dienā ķēniņa meita pasniedz Čuinim barību caur lodziņu un

tad iesāk stāstīt, kur brālis aizgājis, ko nodomājis,
čuinis ēd, ēd un domā. Beidzot tas saka: «Lai gan tavs brā-

lis mans ienaidnieks, tad tomēr man loti sirds nestos viņu iz-

glābt, jo tā, ko viņš nodomājis precēt, ir ragana, to tā esmu no-

sapņojis."
Ķēniņa meita to dzirdēdama, ieskrien pie tēva, lauza rokas

un izstāsta visu. Tēvs domā, ka meita ārprātā; bet šī apkampj

tēvu: «Neesmu ārprātā —

Čuinis man to teica!"
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„Kur tad Čuinis varēja gadīties? Tas jau sen pagrabā sa-

puvis, badā nomiris."

„Nav sapuvis, nav nomiris — es vinu ēdināju."

«Patiesi; nu tad tev labāka sirds, nekā man un tavam brā-

lim. lesim pie čuiņa. Ja viņš manu dēlu izglābj, tad došu tam

visu, ko tik viņš vēlas."

Čuini nu izlaiž no pagraba, iekurina pirti, nomazgā un tad

izvada uz tālo ceļu. Visi atiet atpakaļ, tik ķēniņa meita vēl pa-

vada mazu gabaliņu un apsien Čuinim ap kaklu mazu zīda prie-
vieti. Uz ceļa Čuinis satiek divus, kas kaujas. „Kāpēc tik ne-

godīgi viens otram» acīs lēkt?"

„Jā, mīļākais, tā mēs jau trīs gadi kaujamies pēc tēva tēva

tupelēm. Kad tanīs iekāpj un vienu soli sper, tad aiztiek, kur vien

vēlas."

„Tādēl neder kauties! Klausaities, es sviedīšu šo sprunguļu

un kurš no jums abiem sprunguļu ātrāki noķers, tam tupeles lai

pieder."
Labi. Bet kamēr šie pēc sprunguļa, tamēr čuinis tupelēs

iekšā un projām. Gabalu skrējis, tas atkal satiek divus, kas

kaujas.

„Kāpēc tik negodīgi viens otram acīs lēkt?"

„Jā, mīļākais, tā mēs jau seši gadi kaujamies pēc tēva tēva

paltrakiem. Kad paltrakus uzvelk, tad paliek neredzams."

„Tādēl neder kauties! Klausaities, es sviedīšu šo sprunguļu
un kurš no jums abiem sprunguļu ātrāki noķers, tam paltraki lai

pieder."
Labi. Bet kamēr šie pēc sprunguļa, tamēr Čuinim paltraki

mugurā un projām. Gabalu skrējis, tas atkal satiek divus, kas

kaujas.

«Kāpēc tik negodīgi viens otram acīs lēkt?"

„Jā, mīļākais, tā mēs jau deviņi gadi kaujamies pēc tēva tēva

sudmalām. Ja šo sudmalu akmeņus mazuliet uz labo pusi pa-
griež, tad sudmalas laižas tik ātri pa gaisu, ka pat iespējams ra-

ganas panākt; bet ja akmeņus uz kreiso pusi pagriež, tad sudma-

las sarūk tik maziņas, ka tās kabatā var iebāzt."

«Tādēļ neder kauties! Klausaities, es sviedīšu to sprunguļu
un kurš no jums abiem sprunguļu ātrāki noķers, tam sudmalas

pieder."
Labi. Bet kamēr šie pēc sprunguļa, tamēr Čuinis pagriež

dzirnu akmeni uz kreiso pusil, iebāž sudmalas kabatā un projām.
Noskrien pie raganas, apvelk paltrakus, lai taptu neredzams,

un ieiet iekšā. Ķēniņa dēls ēd ar raganu pusdienu. Pēc maltītes

abi ieiet citā istabā; Čuinis tamēr apēd maltītes atliekas un klau-

sās, ko šie abi runā. Ko nu runās? — Runā par kāzām. Ra-

gana saka: „Es atlikšu traukus, maltītes atliekas, un tad iesim
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laulības kurpes gādāt. lesim katrs pa savu ceļu kurpes gādāt:

ja man būs glītākas, tad tev jāpaliek manā zemē dzīvot; ja tev

glītākas, tad iešu tev līdz uz tavu zemi."

Ragana nem traukus no galda, brīnās un brīnās, kas maltītes

atliekas izēdis. Nu abi aiziet kurpes meklēt. Ragana priecīga, ka

smej vien; šis noskumis līdz asarām. Čuinis neredzams iet ra-

ganai pakaļ. Ragana sadabū spožu, spožu ādu un iedod kurpnie-

kam, lai rītu līdz pusdienai kurpes gatavas. Labi. Nu Čuinis iet

pie ķēniņa dēla, lai redzētu, kādu ādu tad šis sadabūjis. Kas nu

par ādu? Slimāk nekā veca zirga āda.

„Vai, kēnina dēl, tu jau dabūsi gan šinī zemē kulkot. Apžē-

lojies, kas tavai raganai par spožu ādu — kāda tev?"

„Kas par raganu, kas par raganu?" ķēniņa dēls uzprasa.
Čuinis nu dodas pazīstams un izstāsta visu smalki pieteikdams,
lai tikai te raganai nekā nesakot, kamēr mājā, pie tēva tikšot.

Tagad Čuinis paņem veco ādu, apvelk paltrakus un steidzas pie
kurpnieka. Kurpniekam spožās kurpes jau gatavas. Bet kamēr

kurpnieks tur suinās, Čuinis parauj spožās kurpes apakš neredza-

miem paltrakiem un noliek tai vietā ķēniņa dēla ādu.

No rīta Čuinis iedod ķēniņa dēlam kurpes un tad saka: «Ne-

rādi tu raganai savas kurpes pa priekšu, citādi viņa spožumu pie-
burs savām zirgu ādas kurpēm. Lai rāda viņa pa priekšu!"

Ķēniņa dēls tā izdara, raganai neizdodas.

Pēc pusdienas maltītes abi atkal ieiet citā istabā. Čuinis ta-

mēr apēd maltītes atliekas un noklausās, ko šie runā. Ko nu

runā? — Runā atkal par kāzām. Ragana saka: „Es atlikšu

traukus, maltītes atliekas un tad iesim laulības kleiti gādāt. lesim

katrs pa savu ceļu. Ja mana kleite būs glītāka, tad tev jāpaliek
manā zemē dzīvot; ja tava glītāka, tad iešu līdz uz tavu zemi."

Ragana ņem traukus no galda, un brīnās un brīnās, kas mal-

tītes atliekas izēdis. Nu abi aiziet kleiti meklēt. Ragana priecīga,
ka smej vien; šis noskumis līdz asarām. Čuinis neredzams iet

raganai pakal. Ragana sadabū spožu, spožu kleiti un iedod skro-

derim, lai rītu līdz pusdienai kleite gatava. Labi. Čuinis nu iet

pie ķēniņa dēla, lai redzētu kādu kleiti tad šis sadabūjis. Kas nu

par kleiti? Slimāk nekā veci ganu lindraki. Čuinis tagad pa-

ņem vecos lindrakus, apvelk paltrakus un steidzas pie skrodera.
Skroderim spožā kleite jau gatava. Bet kamēr skroderis tur te-

suinās, Čuinis parauj spožo kleiti apakš neredzamiem paltrakiem

un noliek tai vietā ķēniņa dēla lindrakus. No rīta Čuinis atdod

ķēniņa dēlam spožo kleiti un saka: „Nerādi tu raganai savu kleiti

pa priekšu, citādi viņa spožumu pieburs saviem lindrakiem. Lai

rāda viņa pa priekšu."

Ķēniņa dēls tā izdara, raganai neizdodas.

Pēc pusdienas maltītes abi ieiet citā istabā; Čuinis tamēr
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apēd maltītes atliekas un noklausās, ko šie runā. Ko nu runās? —

Rumā atkal par kāzām. Ragana saka: „Es atlikšu traukus, mal-

tītes atliekas, un tad iesim uz kāzām apgādāt man sudraba ma-

tus. lesim katrs pa savu ceļu. Ja man vairāk sudraba matu būs,

nekā tev, tad paliksi manā zemē dzīvot; ja tev vairāk, tad iešu

uz tavu zemi."

Ragana nem traukus no galda, brīnās un brīnās, kas maltītes

atliekas izēdis. Abi nu aiziet matus meklēt. Ragana priecīga, šis

bēdīgs. Čuinis neredzams tagad raganai uz pēdām vien pakal.

Te uz reizi ragana nosēžas uz veca ozola stumbru un paceļas

gaisā. Čuinis izrauj no kabatas sudmalas, apgriež dzirnu akmeni

uz labo pusi, uzkāp uz dzirnavām un pūš raganai pakal. Šī ne-

redz Čuini nekā; Čuinis viņu redz. Ozola stumbrs laižas vēja

ātrumā pa gaisu, kamēr tad tālu, tālu jūras vidū apstājas. Sudma-

las arī apstājas, bet neviens viņas neredz. Uz reizi jūra sāk šalkt,

jūra sāk viļņot un jūras vecais pabāž savu sudrabaino galvu no

ūdens. Krāpts! Čuinis izrauj no sudraba matiem mazu kušķīti.

Ragana arī taisās raut, bet saķer tik vēl vienu pašu matiņu, jo

jūras vecais — laikam no sāpēm —
uz reizi paliek vaigā nikns

up nolaižas apakš ūdens. Jūra sāk trakot, jūra sāk trokšņot un

šie abi vēl laimīgi, ka aiztiek veselu ādu projām.
No rīta Čuinis iedod ķēniņa dēlam sudraba matus un tad

saka: „Nerādi tu raganai savus pa priekšu, citādi viņa tev iz-

burs tos no rokām. Lai rāda viņa pa priekšu!"

Ķēniņa dēls tā izdara un nu raganai jāiet līdz uz to zemi.

kur ķēniņa dēls to vedīs.

Čuinis uzsēžas uz savām sudmalām un sen jau mājā; bet šie

tik pārronas otrā gadā. Nu taisa kāzas, nu dzīvos lieliskām. Arī

Čuinis ies uz kāzām, bet par nabagu pārģērbies. Kāzās vecais

ķēniņš paņem kausu un grib Čuini, nabagu, pacienāt; bet šis ne-

dzer, lai brūte nesot viņu cienāt. Tikko nu brūte, ragana, kausu

atnes, tā Čuinis noraisa savu zīda prievieti no kakla, apsien ap

kausu raganas zīmi un tad sauc pilnā kaklā: „Ja tagad brūte

kausu var atnest atpakaļ, tad viņa nav ragana; ja ne, tad viņa

ir ragana!"
Līdz ko šie vārdi izrunāti, brūte, ragana, paliek par pelnu

čupu.
Tagad ķēniņa dēls apprec Čuiņa masu un Čuinis apprec ķē-

niņa dēla māsu. Vecais ķēniņš pāršķir savu valsti uz pusi: vienu

pusi atdod Čuinim, otru dēlam.

Pēc laba laika Čuini apmeklē viņa tēvs un māte. Vakarā ķē-

niņš, Čuinis, mazgā savas kājas un atstāj kāju ūdeni turpat istabā.

Bet naktī abi vecāki gulēdami nejauki Viņi nodzeras

no tā paša ūdens, kur dēls kājas mazgājis. Dēls atmožas un

saka: „Redzi, tētiņ, redzi, māmiņ! Tas bija tas sapnis, ko toreiz
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sapņoju un jums nestāstīju: jūs dzerat pat to ūdeni, kur es vairs

ne godīgi otrreiz kājas nemazgāju!"

8. A. 725. 518. 502. 461. V. Krieviņš no 65. g. vecas Annas Krū-

zes Daugmalas pag.

Reiz viens tēvs uztaisījis jaunu māju. Kad pirmo nakti visi

mājnieki bijuši jaunajā mājā pārgulējuši, tad tēvs tiem no rīta

prasījis, kādu sapni katrs redzējis. Visi citi bērni stāstījuši, ko

tik nu katrs redzējis, tikai vecākais dēls nav savu sapni stāstījis.

Tēvs sadusmojies par vecākā dēla stūrgalvību un izdzinis to no

mājām.
Dēls atstājis tēva mājas un sācis klejot pa pasauli. Gabalu

no tēva mājām pagājis, viņš ieraudzījis divus vīrus uz ceļa kau-

jamies. Piegājis vīriem klāt, viņš prasījis: „Kāpēc jūs, brāļi, kau-

jaties?"
Šie atbildējuši : „Mums tēvs ir nomiris un ndkādu citu mantu

nav atstājis, kā tikai vienu zābaku. Kas to zābaku uzvelk kājā,
tas var ar vienu spērienu aizspert trīs verstis tālumā. Mēs ne-

zinām, kam mums šis zābaks pienāktos."
Dēls teicis: „Dodiet man to zābaku, es izspriedīšu jums

tiesu."

Vīri nu arī iedevuši zābaku dēlam. Dēls teicis vīriem: „At-

ejiet no manis katrs gabaliņu nost, un kurš pirmais pie imanis

pienāksit, tam zābaks piederēs."
Tiklīdz vīri atgājusi no dēla nost, viņš uzmaucis zābaku kāja

un teicis: „Ar Dievu; brāļi!" un aizgājis.
Gabalu pagājis, dēls saticis atkal divus vīrus kaujamies. Viņš

tiem prasījis: „Kāpēc jūs, brāļi, kaujaties?"
Šie atbildējuši: „Mums tēvs ir nomiris un citu nekādu mantu

nav atstājis, kā tikai vienu cepuri. Kas to cepuri uzliek galvā,
to neviens nevar redzēt. Mēs nezinām, kuram nu mums šī ce-

pure pienāktos."
Dēls teicis: „Dodiet man to cepuri, es izspriedīšu jums tiesu."

Vīri iedevuši cepuri dēlam. Dēls tagad teicis: „Atejiet katrs

no manis gabaliņu nost, kurš tad pirmais pienāksit, tam cepure

piederēs."
Vīri atgājusi no dēla nost. Tiklīdz vīri atgājuši, tas uzlicis

cepuri galvā un teicis: „Ar Dievu, brāli!" un aizgājis.
Gabalu nogājis, viņš saticis atkal divus brāļus kaujamies.

Dēls piegājis tiem klāt, prasījis: „Kāpēc jūs, brāli, kaujaties?"
Šie atbildējuši: „Mums tēvs ir nomiris un citu_nekādu_ mantu

nav atstājis, kā tikai vienu lielu pūsli. Kas šinī pūslī_ iekāpj, tas

var tūliņ aizbraukt, kur vien viņš grib. Mēs nezinām, kuram

mums šis pūslis pienākas."
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Dēls teicis: „Es jums izspriedīšu tiesu. Atejiet no manis

katrs gabaliņu nost, kurš tad pirmais pienāksit, tam pūslis pie-
derēs."

Vīri iedevuši pūsli dēlam un atgājusi no tā gabaliņu nost.

Kamēr vīri gājuši projām, tikmēr brālis iesēdies pūslī un teicis:

«Ardievu, brāli!" un aizbraucis.

Dēls aizbraucis pie viena kunga un salīdzis pie tā par su-

laini. Kad dēls bijis pie kunga kādu laiku nodzīvojis, tad kungs
braucis uz svešām zemēm ņemt sievu. Projām braucot, kungs
visu māju un visas atslēgas uzticējis sulainim. Kungam mājās

palikuši vienīgi sulainis un paša māsa. Kad kungs bijis aizbrau-

cis, tad pēc kāda laiciņa sulainis teicis kunga māsai: „Es paredzu,
ka kungam ceļā labi neklāsies." Viņš teicis, ka braukšot kun-

gam pakal, atdevis visas atslēgas kunga māsai, tad paņēmis savu

zābaku un cepuri, iesēdies pūslī un aizbraucis. Sulainis nonācis

tanī pašā pilsētā, kurā atradies kungs. Viņš salīdzis pie sava

kunga otrreiz par sulaini, bet kungs viņu nemaz nav pazinis.
Kungs bijis iemīlējis velna meitu un gribējis to dabūt sev par
sievu. Velns kungam apsolījis tikai tad dot savu meitu, kad tas

izpildīs viņa trīs vēlēšanās. Pirmā vēlēšanās bijusi tāda, ka

kungam otrā dienā vajadzējis atnest velna meitai tādu pašu

(kleitu, kāda viņai būšot. Kungs mājā visu izstāstījis un sulainis

tam prasījis: „Kur jūs tādu kleitu ņemsit, kāda būs viņai?"

Kungs atteicis: „Rītā, turpu iedams, nopirkšu!"

Sulainis uzlicis savu neredzamo cepuri, aizgājis pie velna

meitas un vaktējis, uz kurieni viņa ies pēc kleitas. Drīzi velna

meita iegājusi kādā lielā mājā, bet sulainis neredzams iegājis tai

līdzi mājā.
Mājā šuvējas šuvušas kleitas. Velna meita pastellējusi kleitu

un aizgājusi mājā. Sulainis palicis turpat un apsēdies uz gultas.

Šuvēja kleitu drīzi pašuvusi un pakārusi to pie sienas, bet sulair-

nis paņēmis neredzot kleitu, ielicis to gultā, pats uzsēdies virsū

un gaidījis, kas nu notiks. Drīzi šuvējas pamanījušas, ka kleita

pazudusi, un sākušas to meklēt, bet nav varējušas nekur atrast,

jo sulainis ar savu neredzamo cepuri sēdējis tai virsū. Šuvējas
nu šuvušas atkal citu tādu pašu kleitu. Kad kleita bijusi' gatava
un pakārta atkal pie sienas, tad sulainis izgājis nepamanīts ārā.

No rīta sulainis savu kleitu iedevis kungam un teicis, lai viņš

savu kleitu pirmais velna meitai nerādot, bet lai šī rādot pa-

priekšu savu kleitu. Kungs aizgājis pie velna meitas un teicis,
lai nu šī rādot savu kleitu, bet šī teikusi, lai kungs rādot savu

kleitu pirmais. Kad kungs nav pirmais savu kleitu rādījis, tad

to darījusi velna meita. Nu kungs arī parādījis savu kleitu un

abas kleitas bijušas uz mata vienādas. Velna meita loti izbrī-

nējusies, ka kungam tāda pati kleita kā viņai.
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Tagad velna meita likusi kungam atnest tādas pašas kurpes,

kādas būšot viņai1. Kungs izstāstījis sulainim, ka rītu jāaiznes
velna meitai tādas kurpes, kādas viņai būšot. Sulainis atkal kun-

gam prasījis: „Kur jūs tādas kurpes dabūsit?"

Šis atbildējis: „Rītā, turpu ejot, nopirkšu."
Bet sulainis nav palicis ar to mierā, aizgājis atkal pie velna

meitas un vaktējis, kur tā ņems savas kurpes. Viņš redzējis, ka

velna meita ieiet lielā mājā un neredzot iegājis tai līdzi. Tur

strādājuši daudz kurpnieki. Velna meita pastellējusi kurpes un

aizgājusi bet sulainis turpat apsēdies un palicis gaidot.
Drīzi vien kurpes bijušas gatavas, bet sulainis tās paņēmis un

palicis zem saviem svārkiem.

Kurpnieki gan tūliņ pamanījuši, ka kurpes pazudušas, un sā-

kuši to meklēt, bet nav varējuši atrast. Viņi nu taisījuši atkal

citas kurpes. Kad otras kurpes bijušas gatavas, tad sulainis ar

savām kurpēm izgājis nepamanīts ārā. Kurpes viņš iedevis sa-

vam kungam un teicis: „Jūs savas kurpes velna meitai pirmais

nerādiet, bet lai viņa rāda jums pirmā."
Kad kungs iegājis pie velna meitas, tad šī tūliņ prasījusi:

„Nu. vai kurpes ir?"

Kungs atbildējis: „Ir!"
Velna meita teikusi: „Nu tad rādiet jūs savas kurpes

pirmais!"
Kad kungs nav padevies, tad velna meita rādījusi papriekšu

savas kurpes. Nu kungs licis arī savas kurpes uz galda un abas

bijušas taisni vienādas.

Tagad velna meita teikusi kungam', lai atnesot viņai trīs tā-

das spalvas, kādas viņai būšot. Kungs izstāstījis visu atkal su-

lainim. Velna meita aizbraukusi nakti uz jūrmalu pie sava tēva

un lūgusies: «Mīļais papiņ, dod man vienu spalviņu!"
Sulainis ar savu pūsli bijis aizbraucis nemanīts velna meitai

līdzi uz jūrmalu. Velns iznācis krākdams un šņākdams no jūras

ārā. Velna meita nu nogriezusi lēnītiņām trīs spalviņas, bet su-

lainis, velna meitai neredzot, grābis ar abām rokām' pilnu sauju

ar dimanta, zelta un sudraba spalvām. Velns iegāzies rūkdams

ūdenī un nosolījies nekad vairs no jūras ārā nenākt. Nu sulainis

aizbraucis pie kunga un iedevis tam visas spalvas, bet vēl pie-
bildis, lai viņš savas spalvas velna meitai papriekšu nerādot.

Kungs aizgājis pie meitas un tā tūliņ tam prasījusi : „Nu, vai

spalvas jums ir?"

Kungs atbildējis: „Ir gan!" Meita teikusi: „Radiet jūs savas

spalvas pirmais!"
Kad kungs nav paklausījis, tad nu meita rādījusi savas trīs

spalviņas pirmā, bet kungs tūliņ licis galdā veselu sauju gluži
tādu pašu spalvu.
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Nu meita briesmīgi izbrīnējusies un iekliegušies: „Akarje,

tāpēc mans papiņš vakar blāva!"
Nu kungs bijis visas trīs vēlēšanās izpildījis un varējis dabūt

velna meitu par sievu. Viņš sulainim labi samaksājis un to at-

laidis. Sulainis iekāpis pūslī un braucis mājās. Mājās viņš visu

galu no gala izstāstījis kunga māsai un teicis, ka kungs arī drīz

būšot mājās ar savu jauno sievu un svinēšot lielas kāzas. Drīzi

pārbraucis arī kungs un atkal stāstījis māsai, kā viņam izdevies.

Viņš sacījis: „Labi, ka es dabūju tādu sulaini, kas man visur iz-

palīdzēja, citādi gan es nebūtu galā ticis ar velna meitu. Ja tas

sulainis te būtu, kas man palīdzēja, tad es viņam atdotu tevi par

sievu un vēl pusi no savas valsts."

Māsa izstāstījusi, ka tas jau bijis viņa paša mājas sulainis.

Nu kungs atsaucis savu sulaini un licis, lai visu izstāstot, ko ceļā

piedzīvojis. Sulainis nu arī visu izstāstījis galu no gala. Pēdīgi
arī kungs tam noticējis un atdevis tam pusi no savas valsts un

savu māsu par sievu. Tā nu kungs ar sulaini svinējuši reizā kā-

zas. Kāzās sulainis bijis ielūdzis arī savu tēvu un māti, kas viņu
reiz bija izdzinuši no mājām. Nakti sulaiņa tēvs un māte gulēja

turpat divi vien kādā istabā un pārrunāja par savu dēlu. Te uz-

reiz jaunā valdnieka tēvam sācis gribēties dzert un viņš lūdzis

savai sievai, lai padodot ūdeni. Šī teikusi: „Te cita ūdens nav,

kā tikai tas, kur dēls mazgājis kājas, bet tas jau arī ir tīrs, dzer

vien to pašu!"
To teikusi1

, viņa pasniegusi savam vīram to ūdeni. No rīta

to dabūjis zināt jaunais valdnieks un sacījis: „Nu mans sapnis ir

piepildījies, par kuru mani tēvs izdzina no mājām. Es sapnī re-

dzēju, ka mans tēvs un māte dzēra to ūdeni, kurā es mazgāju

kājas."

9. A. 725. 502. 518. J. Jakuškins Rēzeknē. Latvju kultūras kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli. Katru rītu tēvs piecēlies pra-

sījis saviem dēliem-, kādus sapņus esot redzējuši. Divi vecākie

brāli izstāstīja visus savus sapņus, bet jaunākais nestāstīja ne-

kad. Reiz tēvs, piegājis pie jaunākā dēla prasīja: „Nu, vai tu

man stāstīsi sapņus, vai ne?"

Lai gan jaunākais dēls bija redzējis tādu sapni
L

ka izglābis

ķēniņa dēlu no nāves un pats palicis par ķēniņu, tomēr savam tē-

vam nestāstīja. Un kad tēvs vēl reiz prasīja, vai stāstīšot šim

sapņus vai ne, tad dēls viņam pateica: „Tu esi muļķis, ka man

prasi, lai es sapņus stāstu. Es tak vēl nevienu neesmu redzējis

savā mūžā, ko tad lai es tev stāstu? Vai lai es melotu?"

Tēvs uz dēla loti sadusmojās un aizveda uz krustceļiem, kur

auga liels ozols, pakārt savu dēlu. Pie ozola, kad tēvs savam
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dēlam meta cilpu ap kaklu, viņiem brauca garām kāds kungs un

sacīja: „Kāpēc tu tādu skaistu puisēnu gribi pakārt?"
Puisēna tēvs atbildēja: „Ko lai es ar viņu daru, ka viņš man

nav pastāstījis neviena sapņa? Vecākie divi dēli visu izstāsta,

ko viņiem prasu, bet šis, kamēr piedzimis, nav stāstījis ne vienu."

Tad kungs saka puisēna tēvam: „Labāk tu viņu pārdod, es

tev samaksāšu labu naudu, tad varbūt pie manis viņš stāstīs

savus sapņus."
Puisēna tēvs saņēma par savu dēlu naudu un aizgāja mājā,

bet kungs ar puisēnu aizbrauca. Puisēns pie kunga bija jau no-

dzīvojis labu laiku, bet vēl nebija pastāstījis nevienu sapnil. Reizi

kungs puisēnam prasīja, lai pastāstot kaut vienu sapni, jo par šo

laiku varējis daudz pieredzēt. Puisēns atbildēja, ka vēl neesot

redzējis nevienu sapni. Ar šādu atbildi kungs arī apmierinājās.

Kad kungs prasīja otru reizi, tad arī puisēns tāpat atbildēja kā

pirmo reizi. Nu kungs vēl deva viņam laiku. Pēc dažām dienām

kungs prasīja puisēnam trešo reizi, tad puisēns atbildēja: „Kāpēc

tad tu tik daudz mani prasi, lai es tev pastāstu sapņus? Es tak

vēl neviena neesmu redzējis, ko tad lai es stāstu, vai lai meloju?"

Tad kungs atsaka: „Es tevi tāpēc nopirku, lai tu man stā-

stītu sapņus, bet tu man neesi pastāstījis neviena un tik ilgi jau

dzīvo še."

„Mulkis pārdeva, duraks nopirka. Nu ko lai es izdaru ar

jums abiem, pārdevēju un pircēju?" atbildēja kungam puisēns.

Kungs par tādu runu loti sadusmojās, aizveda viņu uz krust-

ceļiem un gribēja ozola zarā pakārt. Te pa ceļu brauc ķēniņa
dēls un prasa kungam: „Kāpēc tu tādu skaistu puisēnu gribi

pakārt?"
Tad kungs atsaka: „Es viņu nopirku un gribēju, lai viņš man

pastāstītu savus sapņus, bet viņš nestāstīja un galā nosauca mani

par duraku."

„Nu tad tu viņu man pārdod, es samaksāšu labu naudu un

pie manis viņš varbūt stāstīs sapņus."

Kungs arī pārdod, saņem naudu un aiziet uz māju. Bet ķē-
niņa dēls puisēnu iesēdināja savā karītē un aizbrauca.

Kādā rītā ķēniņa dēls prasa puisēnam, vai neesot redzējis

par šo laiku sapņus.

„Neesmu redzējis savā mūžā nevienu sapni," puisēns atbild.

Pēc dažām dienām ķēniņa dēls atkal prasīja puisēnam, lai

pastāstot kādu sapni; bet puisēns atbildēja, ka sapņus vēl neesot

redzējis. Un kad ķēniņa dēls prasīja vēl reizi, tad puisēns atbil-

dēja: „Kāpēc tad tu manus sapņus gribi izzināt? Es jau tev teicu,
ka neesmu redzējis neviena sapņa."

Tad ķēniņa dēls teica uz puisēnu: „Es tak tādēļ tevi- no-

pirku, lai tu man stāstītu sapņus."
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„Mulķis bija pārdevējs, muļķis pircējs!" atsaka puisēns ķē-

niņa dēlam.

Ķēniņa dēls par tādu runu loti sadusmojās un pavēlēja sa-

viem sulaiņiem ielikt viņu cietumā. Cietumā puisēns nosēdēja
vairāk gadu, bet tur viņam bija labāki dzīvot nekā pie tēva. Ķē-

niņa meita nesa viņam katru dienu ēst, šis puisēns viņai loti pa-

tika. Reiz ķēniņa meita sacīja savam brālim: „Atlaid šo skaisto

puisēnu no cietuma."

Bet ķēniņa dēls atsaka: „Ja es esmu vārdu teicis, tad tam

ir tā jānotiek!"
Un tad viņš pateica, kad šis precēšoties, tad šo puisēnu no-

nāvēšot. Ķēniņa meita sāka raudāt un vēl vairāk lūdza savu

brāli, lai atlaistu šo puisēnu, kas jau bija vairāk gadu nosēdējis
cietumā un izaudzis par lielu un skaistu vīru. Bet brālis neklau-

sīja un ķēniņa meita nekā nevarēja izdarīt. Tad viņa aizgāja arī

pie puisēna parunāties. Beidzot pienāca tas laiks, ka ķēniņa dēls

brauca precībās. Tad cietumnieku ķēniņa dēls atstāja savai mā-

sai pārzināt. Kad ķēniņa dēls bija projām, tad viņa māsa aiz-

gāja pie cietumnieka, izlaida to ārā un atveda savā pilī, izrādīja
tam visu un pastāstīja, ka brālis aizbraucis precībās.

Cietumnieks nu paņēmis ķēniņa plinti un aizgājis mežā me-

dībās. Visu mežu izstaigājis, bet nekā nevarējis ieraudzīt, ko

varētu nošaut. Viņš gāja pa mežu tālāk un ieraudzīja, ka divi

velni kaujas un sit viens otram par galvu. Medinieks, piegājis

pie velniem, redz, ka tie kaudamies ir izsituši tādu bedri, ka tur

cilvēks ieietu, tad to nemaz nevarētu redzēt. Tad viņš velniem

saka: „Dievs palīdz, mīļie draugi! Ko tad jūs te darāt?"

Velni galvas vien pacēla uz augšu un saka: «Paldies, dār-

gais cilvēks. Redzi, mēs te jau kaunamies daudz simtu gadu, un

nevaram nekā saprast, kā varētu pareizi izdalīt šo neredzamo

cepuri un ātri ejošos zābakus. Viens grib jemt abas lietas, bet

otrs nedod. Varbūt, tu prastu to izdarīt, tad lūdzam parādīt."

Medinieks padomājis saka: „Nu labi! es sviedīšu šos divus

dzelzs gabaliņus, kas papriekšu tos atradīs, tarm tad atdošu tās

div lietas."

Tad medinieks ieliek savā plintē divas skrotēs un izšaun divi

reizes mežā uz krūmu pusi. Velni nu sāka meklēt un beidzot arī

atrada, bet medinieks pa to laiku uzmauc galvā neredzamo ce-

puri, apaun kājās ātri ejošus zābakus un aizskrien uz pili pie sa-

vas ķēniņa meitas. Atraduši abas skrotēs, velni atskrien kā vie-

suli pie bedres, kur agrāk kāvās, bet tai vietā nav vairs neviena

cilvēka, ne cepures, ne zābaku. Viens velns saka: „Redzi, brāl,

cik gadu mēs kāvāmies par šo cepuri un zābakiem, bet nevarē-

jām to pareizi izdalīt. Bet te par laimi atradās labs cilvēks, kas

tās lietas pajēma un aizgāja."
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Mednieks, ķēniņa meitas brūtgāns, ieiet ar visu savu cepuri

galvā- ķēniņa pilī un atsēstas savai brūtei blakarm, bet tā to ne-

maz neredz. Te uz reiz viņš noņem no galvas cepuri. leraudzī-

dama savu brūtgānu sēdam, viņa saka: „Vai, kad tad tu te at-

sēdies? Kā es neredzēju, kad tu atnāci?"

„Varbūt tu biji stipri sadomājusies," atsaka ķēniņa meitas

brūtgāns. Bet tagad tu man iedod ēst, tad es vēl iešu pastai-

gāties."

Ķēniņa meita pavada savu brūtgānu ceļa. Šis vis nestaigā

lēnitiņām, bet ka saņem dūšu un sāk soļot ar saviem ātrajiem zā-

bakiem, tā arī drīz vien panāk ķēniņa dēlu, kas vēl brauca precī-

bās. Tad viņš izraun ķēniņa dēlam pātagu no rokām' un iesit

tam trīs reizes pa muguru, ka viņš no lielām sāpēm iekliedzas.

Ķēniņa dēls apskatās visapkārt, bet neredz nekā, kas tas

bija par sitēju. Brauc atkal tālāku ķēniņa dēls un līdz ar viņu
cietumnieks. Drīz viņi iebrauc otra ķēniņa valstī, tur par ķēni-

ņieti bija ragana. Ķēniņa dēlam līdzi ieiet pilī arī cietumnieks,

ko viņš nevarēja redzēt, tādēļ ka viņš nēsāja neredzamo cepuri

galvā. Ķēniņa dēls sāk sarunāties ar raganu, vai viņa neietu

šim par sievu. Bet ķēniņietes raganas māte saka: „PapTiekšu,

dēls, tu man padarīsi trīs darbus un tad tik atdošu tev savu

meitu par sievu. Ja tu šos darbus neizpildīsi, tad tev nocirtīs

galvu. Vispirms tu sašūsi tādus svārkus, kas nav no austas, ne

arī no mestas drēbes. Tad tev būs jāsašuj tādas kurpes, kas ma-

nai meitai būtu kā pieaugušas pie kājas bez nevienas vīles. Pē-

dīgi tev jādabūn tādas puķītes, kurām viens ziediņš zelta, otrs

sidraba."

Ķēniņa dēlam jau bija bailes, ka viņš tādus darbus nevarēs

izdarīt. Tad ķēniņa dēls aiziet no raganām meklēt tādu cilvēku,

kas viņam varētu palīdzēt. Meklēja, meklēja, bet neviens tādus

darbus neprata. Bet cietumnieks palika pie raganām un skatās,
ko tās darīs. Viena raganas meita aiziet un atved velnu, lai sa-

šuj svārkus ne no austas, ne no mestas drēbes. Velns izvelk no

maisa drēbi, izmērīja un saka: „Ja jūs gribat, lai es sašuju divus

svārkus, tad tie būs loti mazi, bet ja vienus, tad būs loti labi). Ra-

gana pateica, lai tik vienus sašuj, bet tik labi. Velns tā arī padara.
Kad svārki bija jau sašūti, tad velns tos pakāra vadzī un pats

sāka sarunāties ar raganām. Pa to laiku ķēniņa dēla cietumnieks

viegli pajem svārkus no vadža, salika tos kopā un paliek pa-
dusē. Velns jau taisās ceļā, bet te ragana prasa: „Kur tad svār-

kus liki?"

Velns atbildēja: „Pakaru vadzī, vai tad tur nav?"

Ragana meklēja, bet nevarēja atrast. Sāka meklēt velns,
bet arī viņš neatrada. Tad norunāja, ka laikam peles būšot aiz-

viilkušas. Velnam vajadzēja šūt otrus svārkus. Tad ragana pra-
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sa velnam, vai vēl neesot palicis kāds gabals no tās ādas, no ku-

ras esot sašuvis vecākām meitām kurpes. Velns atsaka, ka esot

to līdzi paņēmis. Ragana liek viņam ari tūliņ kurpes pašūt. Velns

izvelk tūliņ ādu, izmēri un saka: „Ja šuj drusku mazākas tad iz-

nāk divi pāri kurpju, bet ja lielākas, tad tikai viens pāris un ga-

bals no ādas vēl atliek."

Ragana pateic, lai šuj tik vienu pāri, ka tik būtu labākas. Sa-

šuj pāri kurpju un noliek tās cepli, lai pakalst, un pats sāk saru-

nāties ar raganu.

Te šis agrākais ķēniņa dēla cietumnieks viegli pieiet pie cepļa

noņem kurpes um paliek padusē. Velns pieiet pie cepļa kurpes

noņemt un skatās, ka vairs nav. Meklēja gan, bet nevarēja at-

rast, un nu nospriež, ka peles būšot novilkušas tāpat kā svārkus.

Velns ar raganu nezina neko darīt — jāšuj kaut no atlikušā ādas

gabaliņa. Tad velns pajem ādas gabaliņu, izstaipa un pašuj ne

visai labas kurpītes, bet labākas jau arī nekur nevar dabūt. Ta-

gad ragana tūliņ noliek šās kurpītes, lai peles atkal nenovilktu.

Velnam vairs nav vairāk darba pie raganām, un tas aiziet. Bet

ķēniņa dēla cietumnieks paliek vēl pie raganām, lai varētu dabūt

arī puķītes, kurām viens zelta ziediņš, otrs sudraba. Ragana saka

savām meitām': „Nu tagad, meitiņas, ejiet tai salā, kas ir vienā

ezerā, un paplēsiet puķītes, lai būtu preciniekam ko parādīt."

Ko ragana saka savām meitām, to nu noklausās arī agrā-

kais ķēniņa dēla cietumnieks. Raganas meitas iet pa durvim ārā.

un arī cietumnieks dodas no pakaļas. Meitas aiziet pie ezera un

taisās braukt ar laivu, bet ķēniņa dēla cietumnieks iekāpj pa-

priekšu un gaida, kad tās sēdīsies laivā. Visas trīs meitas drīzi

vien sasēdās laivā un sāka braukt. Piebrauc pie salas un cietum-

nieks pats pirmais no laivas ārā un gaida, kad izkāps raganas

meitas. Viņas nu aiziet tanī dārzā, kur auga puķītes, viena ar

zelta un otra sidraba ziediņiem. Viņām aiziet līdz arī ķēniņa
dēla cietumnieks. Katra meita noplēš puķītes pa saujiņai, bet

cietumnieks pieplēš gandrīz visu klēpi. Nu raganas meitas iet

atkal atpakaļ uz laivu, ari cietumnieks ir iekāpis laivā un brauc

reizā ar šīm1
.

Tagad cietumnieks atstāj raganu un iet meklēt ķēniņa dēlu.

Vispirms cietumnieks iet tuvākajā krogā un skatās: pie galda
sēd ķēniņa dēls, nolaidis galvu uz krūtim. Viņam ir lielas bailes,
ka nevar atrast neviena cilvēka, kas varētu dabūt ne austas ne

mestas drēbes un uztaisīt 'kurpes bez nevienas vlītes. Oie-

tumnieks piegājis pie ķēniņa dēla un saka: „Kungs, kas tad tev

ir noticis, ka tu tāds nobaidījies še sēdi?"

Ķēniņa dēls, pacēlis galvu uz augšu, paskatās viņam acīs un

domā, ka šis ir tāds, kā tas puisis, ko viņš sāvā piflī ielika cie-

tuma. Tā visu pārdomājis, ķēniņa dēls saka ienācējam: „Es esmu
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iekritis lielā nelaimē. Man vajag dabūt svārkus ne no austas

un ne no mestas drēbes, un kurpes tādas, kur nebūtu nevienas

vīlītes. Varbūt tu tādu cilvēku zini?"

„Jā, es pats to varu izdarīt," atbild atnācējs. „Tik tev būs

loti dārgi jāsamaksā."

Kēnina dēls tūliņ visu samaksāja, cik cietumnieks prasīja.
Tad cietumnieks saka vēl ķēniņa dēlam: „Vai vairāk nekā ne-

vajaga, kā tikai svārku uu kurpju?"

Ķēniņa dēls padomājis saka: „Jā, pavisam būtu aizmirsis,
ka man vēl vajaga dabūt puķītes, kurām būtu viens zelta, otrs

sidraba ziediņš."

„Tās arī es varu dabūt," atbild cietumnieks, „tik puķītes iz-

maksās trīs reiz dārgāki kā svārki un kurpes."

„Nekas, es samaksāšu, man naudas pietiks!" atsaka ķēniņa
dēls.

„Nu tad rītā es tev būšu visu sagatavojis un gaidīšu."

Ķēniņa dēls no liela prieka iedeva savam cietumniekam tik

daudz zelta naudas, ka viņš tikko varēja panest, bet pats aiziet

no kroga projām. Tagad cietumnieks, krogā būdams, pērk trīs

mucas brandvīna un sadzirdina visus kroga ļaudis.

Otrā dienā ķēniņa dēls atnāk atkai krogā pēc svārkiem,
kurpēm un puķītēm, bet cietumnieks neatdod vis tik vienkārši.

Viņš paņem papīru un iedod ķēniņa dēlam, lai uzraksta, ka visu

viņam piedod. Ķēniņa dēls arī parakstīja un dabūja visas lietas.

Cietumnieks piesaka, lai ķēniņietei nerāda vis savas lietas pir-

mais, bet lai viņa papriekšu parāda savas meitas svārkus, kur-

pes un puķītes. «Citādi viņa varētu tev atjemt, ka tu nemaz ne-

manītu."

Ķēniņa dēls pajem nu visas lietas un aiziet pie raganas. Bet

cietumnieks ar cepuri galvā aizskrien atpakaļ cietumā pie ķēniņa
meitas. legājis istabā tūliņ nojem cepuri no galvas un parādās

ķēniņa meitai. Tā ieraudzījusi cietumnieku, izsaucās: „Vai tu

te? Nu paldies Dievam! Es jau biju pavisam nobēdājusies, do-

māju, ka tu vairs atpakaļ nenāksi. Ja būtu atbraucis mans brā-

lis, tad viņš mani būtu nonāvējis, tādēļ, ka es tevi izlaidu no cie-

tuma."

„Es tepat vien biju, tik drusku gribēju pastaigāties," atbild

cietumnieks.

Ķēniņa meita iedeva viņam ēst un tad ielika atkal cietumā,
baidīdamās, ka brālis neatbrauktu. Otrā dienā atbrauc arī ķē-

niņa dēls ar raganas meituL Pēc tam ķēniņa dēlam dzēra kāzas.

Kāzu dienā viņš iedomājās par savu cietumnieku, ko viņš bija

solījies pakārt. Viņš pasauc sulaiņus, lai tie to sodu izdarītu.

Ķēniņa meita gan ļoti lūdza savu brāli, lai atlaiž cietumniekam

nāves sodu, bet tas neko nelīdzēja. Sulaiņi sajēma cietumnieku
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un veda to uz karātavām. Ķēniņa dēls un meita, kā ari daudz

karavīri, gāja tiem līdz. Beidzot cietumnieks jau bija novests

un bendes jau uzlika viņairn divas cilpas uz kaklu, Tagad cie-

tumnieks izvelk no kabatas vienu papīriņu, atdod to kādam kara-
vīram un pasaka, lai padodot to ķēniņa dēlam. Karavīrs arī aiz-

nes to zīmīti ķēniņam. Ķēniņa dēls apskatās un redz, ka viņš

pats ir parakstījis, ka visu piedod. Tad viņš saka bendēm, lai

cietumnieku atlaižot. Ķēniņa dēls pieiet klāt pie cietumnieka un

prasa: „Vai tad tu tas biji, kas man krogā pataisīja svārkus un

kurpes un atnesa puķītes ar zeltal un sidraba ziediem?"

„Ja netici, tad es tev vēl varu parādīt tādas pašas puķītes,
kādas tev iedevu!"

Pēc tam ķēniņa dēls ar savu cietumnieku aiziet uz cietumu,

lai parādītu- tās puķītes, kuras toreiz bija nodotas. Kad aizgāja
uz cietumu, tad cietumnieks izvilka no gultas apakšas lielu klēpi

puķīšu ar zelta un sidraba ziediem. Tagad ķēniņa dēls cietum-

niekam visu piedeva un apprecināja to ar savu māsu. Kāzas cie-

tiuimmieks nodzēra tai pašā dienā, kad ķēniņa dēls. Cietumnieku

ķēniņa dēls iecēla par ķēniņu, bet pats dzīvoja pie gatavas mai-

zes. Tā nu puisēna sapnis bija piepildījies.

Piezīme. Sī pasaka ir tulkota rakstu valodā. P. S.

10. A. 725. 461. M. Šiliņa Tukuma apkaimē A. Bīlenšteina

k r. LP, VI, 929. (137, 4).

Kalpa vīrs dabūjis no kunga zemes gabaliņu, uzcēliis jaunu
istabiņu un teicis savam dēlam (puikam), lai pirmo nakti, kad ie-

gājis tur dzīvot, jaunā istabā gulēdams, no rīta sapni izstāstot;

bet dēls neteicis sapni. [Tēvs pārdevis dēlu un beidzot to nopir-
cis ķēniņš.].

Kad dēls gājis ķēniņu glābt, trīs vēlna bērni ķildojušies tēvu

tēva cepures, naudas maka un roku dzirnu labad. Cepure bijusi

tāda: kad uzliek galvā — neviens neredz. Maks tāds: kad attai-

sa vaļā — birst nauda pa tūkstošiem laukā. Roku dzirnas tādas:

kad uzsēžas virsū un sāk griezt, tad ceļas gaisā un griežas kā

vēji projām. Nu viņš izmeklējis deviņi jaunus zēnus vienādām

drēbēm' un, par amatniekiem izlikdamies, aizbraukuši pa gaisu
ar dzirnām uz to pilsētu, kur ķēniņš vienu ķēniņa meitu bildinā-

jis. [Ķēniņa meita arī solījusies, ja ķēniņš izpilda trīs uzdevu-

mus.].
Bez kurpēm un kleites ķēniņa meita brūtgānam likusi trīs

spalvas jeb matus gādāt, kas nav ne no lopa, ne no putna, ne no

cilvēka ņemtas. Nu puika par neredzamu gājis ķēniņa meitai
līdz. Tā iegājusi dārzā, lielā lustūzī, tur karājušies pie sienas divi

lieli pūšļi. Ķēniņa meita iekāpusi ar katru kāju vienā pūslī, pa-
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cēlusies gaisā un aizskrējusi uz jūru. Puika neredzams uz dzir-

nām griezies pakal. Abi reizē nonākuši jūras otrā malā, tur šī

izkāpuši no pūšļiem, piegājuši pie viena smilšu kalniņa, pielikusi
muti pie zemes un saukusi: «Mīļais papiņ, panākat drusku laukā,

man vajaga jūsu palīdzību! Deviņdesmit deviņus es jau jums
esmu iedevusi un nu arī to simto dabūsit, kad man palīdzēsit."

Te iznācis no zemes stalts vīrs ar zelta matiem, sudraba

bārdu, dimanta ūsām., tas ir bijis velns, un tā ķēniņa meita viņam

kalpojusi, jo viņas māte to velnam apsolījusi, iekāms vēl meita

nebija ne dzimusi. Iznācis un nu šī lūgusi, lai dodot vienu matiņu

no zelta matiem, vienu spalviņu no sudraba bārdas un no di-

manta ūsām). Negribējis nemaz dot >— beidzot devis, bet lai

viegli un smalki raujot. Šī lēnām rāvusi, bet puika aptinis bārdu,
labu kušķī, gar pirkstu un izplūcis. Velns ieblāvies un ieskrējis
zemē. Nu ķēniņa meita atkal lūgusies — būšot vēl vieglāki raut.

Lielām mokām izlūgusi gan laukā, un nu lēnām, lēnām rāvusi

vienu zelta matiņu, bet puika aptinis labu kušķi gar pirkstu un

rāvis ar sparu. Velns vēl diktāki ieblāvies un atkal zemē iekšā.

Nu izlūgusies lielu laiku, lai vēlē dimanta ūsu spalviņu raut. Ne-

maz nenācis leti; beidzot iznācis gan un šī nu lēnām, lēnām rā-

vusi, bet puika saķēris visu ūsu un kā rāvis, gandrīz visa lāpa

palikusi pirkstos, ko norāvis līdz. Tagad velns palicis traks un

uzbļāvis ķēniņa meitai: lai nekad vairs savas acis viņam nerā-

dot! [Nu ķēniņš apprecējis to meitu, kas tagad bijusi no velna

atsvabinātā.].

Puika dabūjis no ķēniņa pus valsti un nu izkratījis no maka

tik daudz naudas, ka uzcēlis lepnāku pili par ķēniņu. Tad aiz-

sūtījis ar lepnu karīti savam tēvam, mātei pakal. Tie atnākuši

pilī, nezinājuši ko darīt. Vakarā, kad gājuši gulēt, jaunais ķē-

niņš (dēls) mazgājis kājas pēc agrākā paraduma ik vakaru kā-

jas baltas mazgāt, un atstājis samazgāto ūdeni turpat istabā.

Naktī vecāki noslāpuši gulēdami un nezinādami nodzērušies no

kāju ūdens. Dēls bijis nomodā, tas to manījis un tad no rīta sa-

cījis: «Redziet, tēvs, māte, tas bija mans toreizējais sapnis. Man

sapnī pieteica, lai es jums viņu ātrāk nestāstu, kamēr es būšu

par ķēniņu tapis un jūs manu kāju ūdeni būsit dzēruši. Nu tas_ ir

piepildījies. Es esmu ķēniņš un jūs šonakt dzērāt manu kāju

ūdeni."

11. A. 726. 502. 461. J. Jērums, Valkas apkaimē. A. Bīlenšteina

kr. LP, V, 926 (137, 2).

Vienam tēvam trīs dēli. Tēvs ikreizes gribēja, lai dēli sap-

ņus stāstot. Divi dēli stāstīja, trešais nemaz, jo viņš vienādi
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sapņoja, ka ķēniņu nokaušot, un tādēļ nestāstīja. Kad nu ne-

stāstīja, tēvs tad to atdeva ķēniņam, lai liek, kur grib. Bet ķē-

niņam šis arī nestāstīja un ķēniņš par to dēlu iemeta cietumā.

Ap to laiku ķēniņš apbrauca tālas zemes un gribēja sievu

precēt. Septiņi gadi pagāja, vēl nenāca atpakaļ. Te vienu dienu

ķēniņa māsa apmeklēja cietumniekus un prasīja arī šim, kādas

vainas dēl sēžot, par ko te iemests. Viņš izteica, ka ķēniņu no-

kaušot, ja nelaidīšot ārā. Izlaida. Nu viņš atrada, ka trīs velli

aiz lielās mājas plēšas. Tie bijuši viņa divi brāļi un tēva gars, jo
tēvs bija miris un brāļi gribēja tēva drēbes dalīties. Tad viņš

piegājis klāt un solījies tiesu izpriest, pavēlējis, lai tās mantas,

mēteli un cepuri, noliek zemē un lai skrien līdz tam un tam ko-

kam. Kamēr skrējuši, šis paņēmis mantas un aizgājis. Nu uzli-

cis cepuri un aizskrējis uz to pilsētu, kur ķēniņš sievu precējis
un iestājies viņu zaldātu pulkā, kas ķēniņam līdz bijuši.

Bet vienu dienu ķēniņš atnācis pie zaldātiem bēdīgs, stāstī-

dams, ka rītu viņa pēdīgā diena. Viņu nonāvēšot ar zobiņu, jo

viņa brūte paģērot tādas lietas, ko neviens cilvēks nevarot. Viņš
esot tas divpadsmitais brūtgāns viņai, tie pirmie vienpadsmit jau
nokauti. Te uz reizi viņš (glābējs) nācis no zaldātu pulka ārā

pie ķēniņa, lai sakot, kas tā par lietu — būšot palīdzēt. Ķēniņš

stāsta, ka viņam līdz rītam jāgādā gluži tāda pati kurpe, kā viņa
brūtei. [Tēva dēls uzlicis savu brīnuma cepuri, gājis visur nere-

dzams ķēniņa brūtei līdz un izgādājis tādu pašu kurpi, kā prasīts.

Gluži tāpat viņš dabūjis arī otrreiz pieprasīto kleiti.].

Trešo dienu ķiēniņš atkal bēdīgs atnācis pie zaldātiem: esot

jāgādā divi kapara, divi sidraba un divi zelta mati.

Nu viņš apvilcis mēteli, palicis par neredzamu, iegājis pie
brūtes un skatījies, kur tā ies. Gājuši uz jūru pie vectēva. Tur

jūrā bijis liels akmens. To viņa viegli pacēlusi, gājusi apakšā,
bet šis neredzams pakal. Apakšā dzīvojis brūtes vectēvs ar ka-

para matiem. Ši lūgusi vienu matu. Vectēvs sniedzis galvu. Šī

izplēš divi matus, dēls veselu šauju — vecis sācis brēkt, lai šī

tik daudz neplēšot. Šī atbild: „Es jau vairāk neņēmu, kā divi."

Pēc tam nācis vecā jaunākais dēls ar sidraba matiem un

sniedzis galvu. Atkal tāpat plēsuši. Pēc tam nācis vecā vecākais

dēls ar zelta matiem. Atkal tāpat. Nu princese nākusi no akmeņa

apakšas ārā, bet dēls viņai pieķēries klāt, lai velk augšā. Prin-

cese brēkusi, ko šie apakšā šo atkal velkot. [Tā nu ķēniņam

bijis iespējams izpildīt visu, ko brūte prasījuši. Beidzot viņš to

arī apprecējis. Savam glābējam ķēniņš atdevis savu māsu par
sievu un pusi no savas valsts. Tā arī tēva dēls ticis par ķēniņu
un viņa redzētais sapnis piepildījies.].
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12. A. 725. 502. 461. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 927 (137, 3).

Puikam nomiruši tēvs un māte. Gājis pie saimnieka cūku

ganīt. Rītā saimnieks šani prasījis, lai stāstus, vai kādu sāpini

redzējis. Šis teicies redzējis gan, bet nestāstījis. Saimnieks dus-

mās vedis uz mežu kārt. Tur satikuši kungu.' Tas vaicās, kur

vedīšus. Šis izskaidro, kā un kāpēc. Kungs vaicā: nu vai neva-

rus tā puikas pārdot. Jā! Nopircis par sieku naudas. Rītā atkal

prasījis, lai stāstus, vai kādu sāpini redzējis.

„Redzēju gan, bet nestāstīšu, ko!"

Nu kungs ved šo uz jūru slīcināt. Saticis ķēniņu, un tas, da-

būjis zināt, kas un kāpēc, nopircis šo par sieku; naudas ar kaudzi.

Bet ķēniņš bijis jauns un bijis iemīlējis viena pagānu ķēniņa mei-

tu. Puika noredzējis, kā šam iešot. Rītā ķēniņš prasījis, lai sa-

kot, vai kādu sāpini redzējis. Šis teicies redzējis gan, bet ne-

stāstīšus. Nu, kad šis redzējis sakās un nestāsta — liek šo cie-

tumā. Ķēniņš aizbrauc uz to pagānu zemi, tās meitas jau nu gri-
bēdams dabūt. Bet nu puika izstāstījis to sāpini ķēniņa māsai un

tā nu sāk noskumt. Bet nu šis saka, lai izmeklē no pulka vēl 5

tādu, kas tāpat izskatās, kā šis. Dabūj. Nu šis aiziet un dabūj no

viena burva tādu drēbu, ka, kad tās apvelk, šā nevar redzēt, un

tādas ādas, ar ko var aizbraukt, kur grib. Sakāp visi 6 uz tās

ādas un aizbrauc uz to pagānu ķēniņa pilsētu. Satiek savu ķē-

niņu staigājot pa ielu un bēdājoties. Vaicā, kas šam. Teicis šam

jādabūjot tādas kurpes, kā tai pagānu ķēniņa meitai būšote, ci-

tādi būšus gals. Puika teicis, ko šis tāpēc bēdājas, lai eimus tik

gulēt, gan šis kurpes dabūšus. Labi. Bet puika gājis neredzams

apģērbies tur, kur 12 kurpnieki pagānu ķēniņa meitai kurpes šu-

vuši. Kā šie pašuvuši to kurpi, tā šis to noņēmis un pasitis pa-

dusē, kamēr šie pīpējuši. Izpīpējušies, meklē, kur kurpe — nav!

Stīvējās, stīvējās — beigās cilti saka: „Nu, kad būtu pataisīta, tad

jau būtu!"

Taisa no paliekām atkal otru. Tā gatava, bijusi vel skai-

stāka kā pirmā, citādi tāda pati. Puika uzlicis pirmo uz galda un

paņēmis to otru. Aiznesis, iedevis ķēniņam un teicis: bet lai pa-

priekšu vien neradus, tad viņa varote citu uzlikt! šis aizgājis,

pagānu ķēniņa meita uzlikusi savu kurpi, šis daliek savu, šam vēl

drusku skaistāka.

Bet nu liek ķēniņa meita šam atkal, rītu pat, atnest tādu ap-

ģērbu, kā šai esote. Šis bēdājies, bet puika teicies izgādāt, lai tik

eimus vien gulēt. Apģērbies neredzams un iegājis tur, kur šai

to apģērbu šuvušas 12 šuvējas. Kā šās pataisījušas, šis atkal no-

ņēmis un pasitis padusē. Šās atkal ķīvējās un meklēj, kur palicis.

Beigās citas saka: „Nu, kad jau būtu pataisīts, tad jau tepat būtu!"
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Ņēmušas, pataisījušas no tiem atliekiem otru apģērbu, tadu

pašu un vēl skaistāku. Puika atkal pārmijis un, skaistāko aizne-

sis ķēniņam, teicis: lai papriekš vien^nerādus, tad viņa varote

citu uzlikt. Ķēniņš aizgājis, pagānu ķēniņa meita teikusi: nu, lai

nu liekus šis pirmais uz galda! Šis: nu mājas saimnīcei tak ar-

vienu pirmajai esot jārāda! Labi, Miks ari. Bet nu šis uzliek un

saka: „Mam jau vēl skaistāks!"

Nu šī liek, lai rītā dabūjus tādas pogas kā šai būšote! Puika

atkal izgādājis to pogu un šam bijusi tāda pati. Nu ķēniņa meita

gan teikusi: šam laikam esot slepens palīgs. Bet viņa domājusi,

ka no šās cilvēkiem. Šis teicis, ka neesot. Tad likusi: nu, bet

nu rītā lai dabūjus tādas pašas bārdas, kādas šī dabūšote, ja
tādas dabūšus, tad precēšoties, šis nu bēdājas: „Kur nu tādu lai

ņem?"

Saticis puiku. Tas vaicājis: kas nu šam? šis stāstījis. Puika

teicis: lai tik eimus vien gulēt, gan šis dabūšus. Apģērbies ar

neredžu drēbēm un gājis pagānu ķēniņa meitai līdzi. Šī aizgājusi

pie vienas jūras, iekāpusi laiviņā un braukusi pāri. Šis ar līdzi.

Pārbraukuši, iegājuši vienā alā un šis pakal. Tur vienā istabiņā

uz mūriņa pie krāsns sēdējis vecīts un ķēniņa meita tam izplū-

kuši bārdu. Šī gan plūkusi pa vienai spalviņai vien, bet šis kā

kritis, tā izrāvis lielu kumšķi. Vecs aizkliiedzies: nu, ka šī tik

daudz plūcote, tad vaira nemaz nedošus!

Aizbraukuši atpakaļ. Rītā sakote šī ķēniņam: lai pirmais rā-

dus! Šis teicis: nu, imājeniecei tak pirmajai nākoties. Šī rāda to

sirmo bārdu, šis parādijis: ā! šam vēl vairāk. Nu saprecējušies

un nākuši uz jaunā ķēniņa valsti atpakaļ. Puikam atlaiduši cie-

tumu un nu visi dzīvojuši zaļi.

Piezīme. Citi saka kurpes vietā tik apavi, un atkal kurpnieku un

šuvēju vietā tik vīrus un sievas, un pogas vietā kniepi, citi zelta bumbu, ābolu

lodi, zirni. K. Tarzieris.

13. A. 725. 545. 502. A. Lerchis-P v š ka i t i s Džūk s t ē. LP, 'IV, 119.

(26, 1).

Vienam ķēniņam trīs princeses. Tās divas — abas vecākās

māsas — ir tādas puslaicīgas, bet jaunākā māsa, tā tik daiļa un

balta, ka patiesi ko redzēt. Un, zināms, pie sievišķa tā nu vien-

reiz ir: kurai ar augumu palaimējies, tai tūliņ ar precību citādi

atšķiras. Jaunākai māsai nāk precinieks uz precinieka — vecā-

kām māsām ne rādīties nerādās. Šīs abas tālabad zobus vien

griež, kā tik varētu jaunākai māsai saskaust, lai precinieki rimtu.

Nu gudro šā, gudro tā — beidzot iešot pie raganas pēc padoma.
Aiziet tur — tā tūliņ: „Es jūsu jaunākai māsai ieburšu, ka viņa
paliek uz tadu laužu kājām!"
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Labi. Tā paiet savs laiks. Uz vienu reizi ķēniņš ar ķēniņieni
sāk čukstēt un raizēties. Vecākās māsas itin labi saprot, kas

vecākiem sirdi spiež, bet neliekas ne zinot. Beidzot ķēniņš saka:

„Tur nekā darīt! Čužas vislabāki iznīcina ar uguni, negodu vis-

labāk! apsedz ar nāvi. Tādēļ, iekams negods apgāna mūs visus,
lai labāki jaunākā meita tad mirst."

No rīta bendēm bija vest jaunāko māsu uz mežu nolielāt. Šī

raud elsodama un nodievojas, cik saprazdama, bet vecākās mā-

sas neiet nabadzīti ne izvadīt. Bendēm turpretim daudz mīkstāka

sirds, tas mazākais pāraud līdz, iesacīdamies: „Ko lai dara? Ķē-

niņa griba jāizpilda!"

„Var gan darīt!" raudātāja ierunā. „Palaid mežā mani vajā,
es jau kāju mājā nesperšu!"

„Neiet, kaut arī gribētu, Ķēniņš jau pavēlēja acis un sirdi

pārnest parādīt, kur tad tās ņemšu?"

„Tā maza lieta. Padabū cūciņu, nokauj to, izņem sirsniņu,

izņem; acis un pārnes tēvu apmierināt!"
„Vai, tā gan labi! Tas bija gudri — tā var darīt!"

Vakarā bende pārnes cūciņas acis un cūciņas sirdi parādīt

ķēniņam 1
.

Ķēniņš tic un vairāk neko netaujā.
Bet nabaga princese, kauču gan dzīva palikusi, tomēr labu

dienu mežā nepieredzēja vis. Pienāk nakts, mežā tik briesmīgi
tumšs un vilki vēl kauc un pūces aurē; nabadzīte piespiežas pie

egles un tai tik bail, tik bail, ka nedrīkst ne pakustēt. Nu stāv,
nu stāv — beidzot miegs pārvarējis: nokrīt pie egles. Bet itin

agri, gaismiņai svīstot, viens bēdulei lēni gar kamiesi čubinās,
modinādams augšā. Princese paskatās — tavus brīnumus! —

pelēks runcītis pie viņas gadījies.
Runčelis saka: „Mcm, ko brīnāties? Esmu jūsu dēls. Cik tad

atkal ilgi ir, kad piedzimu? Nāciet tik nu man līdz, es jūs izve-

dīšu mežam* cauri, otrā malā. Tur uztaisīšu jums būdu un tad

paraudzīšu ko ēst!"

Labi. Aiziet nu tur. Runčelis tūliņ savij zarus, saplēš sūnas,
noliek labi mīksti visapkārt un būda gatava. Nu raudzīšot ēst.

Māte jau ieteicas, kur te mežā ēdienus dabūšot, bet runcītis atsāk:

„Ko te bēdājat? Cik te tālu ķēniņa pils — padabūšu cepešus!"

„Vai, dēliņ, pie mana tēva neej, neej!"
„Ne, jel ne! Tas jau atkal cits ķēniņš, pie kā es iešu, tas

nemaz vēl tēvā nav — pavisam jauns, nu tik ko taisās precēties."
To sacījis, runcis samet kumpumu un laiž uz ķēniņa pili. leiet

kukņā — patlaban zoss izcepta. Ko nu gaidīt? Pakampj zosi

un griež pa logu ārā. Necik ilgi ar zosi pie mātes klāt. Bet pa-

vārs meklē zosi spļaudams. Ķēniņš prasa ēst — nav un nav. Ne-

kā darīt — ķēniņš tai dienā iekož konebūt un tā paliek. Pienāk

otra diena, pavārs izcepis cāli un nu patlaban nesīs ķēniņam iek-
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šā-, tik vēl jāietek noliekamā istabiņā pēc sāls. Bet par to laiku

runcis atkal izgriež cāli pa logu un prom pie mātes. Iznāk pa-

vārs, saņem rokas un nevar ne vārda parunāt. Iznāk pats ķē-

niņš, tas arī rausta plecus — nevar ne gudrs ne muļķis tikt._ Bei-

dzot ķēniņš iedomājas: ~'Pag, tā to lietu nevar pamest. Jaizzin

ir, lai kas. Vai dzirdi ko, pavār? Rītu es ielīdīšu aizkrāsni un

glūnēšu. Tu izcep atkal zosi un līdz ko gatava — tīši aiziesi pro-

jām! Gan tad es redzēšu, kur mani cepeši paliek!"
Labi — tā notiek. Līdz ko nu pavārs labi aizgājis, te runcis

šodien atkal zosij mugurā, Bet tagad vīram neizdevās. Ķēniņš

mudīgi no aizkrāsnes ārā, notver runci pie astes un uzprasa:

„Kur manus cepešus liec?"

„Kur lieku? Tev, ķēniņ, taču vajadzēja zināt, ka man ir

māte. Un kas tas par dēlu, kas savai mātei ne cepešus nevīžos

pagādāt?"

„Kas tava māte ir? .

JPelēka kaķe!"

„Kur tava mate dzīvo?"

«Pelēkā kaķe dzīvo mežā, sūnu būdiņā!"
„Tā, bet zosi tu šodien vairs nevari savai mātei dabūt."

„Kādēl tā?"

„Tadeļ ka pats gribu est!"

„Vadzi, ķēniņ, nemuldies. tev izies plāni, ja ar mani ieķil-
dosies. Es zinu itin labi, ka tu rītu iesi uz svešu zemi sievu pre-

cēt; bet ja neņemsi mani līdz, tici droši — ne tu sievu dabūsi, ne

arī mājā vairs pārnāksi. To tev pasaku!"

„Nu tad nāc man līdz svešumā, ja tik gudrs esi!"

„lešu gan,_bet papriekšu tev jādod manai mātei iztika uz ve-

seliem divi mēnešiem. Kad būšu aizstiepis visu, cik vajadzīgs,
un mātei atdevis — nākšu atpakaļ un tad taisīsimies ceļā!"

Ķēniņš tā mierā. Nu stiepa runcis mātei trīs dienas, trīs

naktis visvisādus gardumus. Sanesa tikdaudz: lai trīs mēnešus

ēd, arī nenoēdīs.

To padarījis, runcis atpakaļ un nu abi divi ar jauno ķēniņu
aizbrauca uz svešo zemi. Uz ceļa runcis saka: „Viņā zemē es

ar citiem vairs nerunāšu, ar tevi gan, kur citi nedzirdēs. Tādēļ
liec cienā manus vārdus! Redzi, tam ķēniņam, kur nobrauksim,
ir trīs meitas. Tur tai zemē tāda paraša: kad ciemiņš nobrauc,
tad vecākā meita papriekšu dod ēst; otrā dienā vidējā meita,
trešā — jaunākā meita. Bet nepiemirsti, ēd droši, kad jaunākā

cienā; neēd nemaz, kad vecākās cienā, jo tur būs nāves zāles

klāt. Tikdaudz tagad, vēlāk varbūt pateikšu vēl ko, ja būs va-

jadzīgs."
Labi. Nobrauc tur. Vecais ķjēniņš un meitas brīnum mīli

sagaida šos. Nāk ēdiena laiks — vecākai meitai vairs nav tik
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mīlīgs vaigs. Drīzi galds apklāts: lai nu nākot ēst! Runcis pa-

skatās savam ķēniņam acīs un vairāk nekā. Ķēniņš atminas

runča padomu un neiet vis pie galda. Kādēļ tā darot? Kādēļ

apsmādējot pacieņu?

Ne, to lai nedomājot, viņš nemaz neapsmādējot, bet nejauki
esot sakratīts braucot. Nemaz sirds tādēļ nekārojot. Labi — tas

ēdiens aiziet garām. Paiet tas cēliens — nu klās vidējā māsa

galdu un aicinās ciemiņu ēst. Runcis atkal paskatās acīs un vai-

rāk nekā. Ķēniņš atminas un neies vis pie galda. Kādēļ tā da-

rot? Kas tas par ciemiņu esot, kas nemaz nemielojoties?

Jā, ko lai darot? Viņš patencinot par visu labu, bet vidus

vēl esot sagriezies drusku, lai neņemot ļaunā!
Nekā darīt — tā ēdiena starpa atkal aiziet garām.

Drīzi nāk trešais ēdiena laiks; bet tagad ir runcis ir ķēniņš
tā izsalkuši, ka nemaz sagaidīt. Par laimi jaunākā meita nāk arī

ar ēdienu un tūliņ aicina ciemiņus klāt sēsties. Runcis pamet ar

acim, ka nu var droši ēst. Ķēniņš piesēžas, bet runcis paliek

apakš galda urādams, lai viņam arī dod. Nu ēd, nu ēd: viens

kumoss pašam, otrs runcim apakš galda. Bet jaunākā māsa stāv

un tik skubina, lai nekaunoties, lai ēdot pilnu launagu. Ciemiņi
domā : „Vai skubini;, vai neskubini, tikpat visu noēdīsim!" Un no-

ēda arī.

Otrā dienā vecais ķēniņš ar savu dēlu aicina ciemiņu pame-

dīt. „Labi, labi!" ciemiņš atsaka, bet bez sava runča viņš ne-

ejot ne pēdu no vietas. Varot runci ņemt līdzi, ja gribot, šim

atbild un nu visi aiziet. Mežā runcis ar savu ķēniņu atšķiras no

citiem, lai dabūtu izrunāties. Runcis saka:
„
Vakarā vecākā ķē-

niņa meita tev būs pataisījusi gultu, bet tur tu neguli; izliecies

par loti nogurušu un pakriti turpat kūts augšā!"

„Labi, runcīti, labi — darīšu gan tā!"

Jā, un runcim taisnība: vakarā guļamā laikā aicina šo gultā;
bet šis pie laika jau nolicies kūts augšā un neiet ne par ko. Tā

paliek. Bet vecā ķēniņa dēls, nekā nezinādams, tāpat pakritīs uz-

taisītā gultā, kamēr ciemiņš nāks gulēt, ne sapņodams, ka gultai

sava liga. Pēc tāda brīža vecākā māsa, garām iedama, pamana,

ka pašas brālis gultā iegulies.

„Brālīt! Neguli tur!" šī pieskrien klāt, bet jau par vēlu. Brā-

lis pagalam. Kam nu vainu dot? Kam citam? Ciemiņam. No rīta

vecākā māsa pie tēva iekšā: „Tēt, mūsu ciemiņš šonakt mūsu

vienīgo brāli noilietājis. Vai tādarm to piedot?"

Ķēniņam, to dzirdot, pāriet sausas dusmas; viņš sagrābj cie-

miņu un iemet cietumā, lai pūst. Šis nu died cietumā; bet runcis

pieiet pie cietuma lodziņa, sacīdams: „Pagalam tu nu esi, pats
taču redzi! Bet preci manu māti, tad tevi glābšu."

„Kas tava māte ir?"
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„Pelēka kaķe!"

„Vai! vai tad man lemts ar kaķi dzīvot!"

„Kas tad tur ir? Vai tad ar kaķi nevar nodzīvot?"

„Nevar, nevar, runcīt!"

No rīta ķēniņš apdomājies: viņš labāk likšot ciemiņu dēla dēl

pakārt. Nekā darīt — slēdz cietumu vaļā un ved pie kārtavām.

Runcis tek savam kungam līdz un prasa: „Vai precēsi manu

māti, tad glābšu?"

„Kas tava māte ir ir?"

„Pelēka kaķe!"

„Vai! vai tad man lemts ar kaķi dzīvot?

„Kas tad tur ir? Vai ar kaķi nevar dzīvot?"

„Nevar, nevar, runcīt!"

Bet tai pašā brīdī runcis sacel spurus gaisā, sāk rūkt un pie-

aug suņa lielumā, paudis jau brīnās. Pie kārtavām runcis atkal

prasa savam kungam: „Vai precēsi manu māti, tad glābšu?"

„Kas tava māte ir ir?"

„Pelēka kaķe!"

„Ja man tiešam lemts ar kaķi dzīvot, tad taču būs jādzīvo!"

„Labi, ka apdomājies!"
Un tai pašā brīdī runcis saceļ spurus gaisā, sāk rūkt un pie-

aug kumeļa lielumā. Ļaudis jau sabaidās un vecais ķēniņš uz-

sauc saviem laudim: „Kariet viņu ātri! Ko brīnāties?"

Bet lielais runcis dikti uzsauc: „Tiklīdz manu kungu kār-

sit — ādas vien jums te paliks, tā es saplosīšu jūs! Vecākā

princese ar vidējo princesi pašas ielikušas gultā nāves zāles, pa-

šas savu brāli nobendējušas un par to manu kungu kārt! Ejiet

raudzīt, vai nebūs apakš pagalvja nāves zāļu sainītis."

Aiziet ķēniņš raudzīt — jā, ir gan sainītis ar nāves zālēm

apakš brāļa pagalvja.
To redzēdams, ķēniņš liek savās dusmās abas vecākās mei-

tas pakārt, bet savam ciemiņam piedāvā savu jaunāko meitu par

sievu. Tomēr nu jau bija par vēlu.

„Man pašam brūte, pelēka kaķe, mājā, to solījos precēt!"

ciemiņš atsaka un aiziet ar savu runci uz māju.

Mājā ķēniņš prasa runcim: „Kur mana brūte ir? Ved nu pie

viņas!"

„Kad būs laulības, tad būs brūte: rīko tik kāzas!"

To sacīdams, runcis aiziet.

Labi. Kāzas sarīkotas, laulībāml tūliņ jāsākas, bet vēl ne

runča, ne brūtes. Vēl pagaida tādu brītiņu. Uz vienu reizi redz:

runcis nāk un vaska skapītis tam uz astes. lenāk iekšā, visi brī-

nās, kas tas par vaska skapīti. Bet runcis nolaiž asti ar skapīti

pie zemes un tad atslēdz skapīti, izlaizdams tādu daiļu princesi,
kā sauli. Ķēniņš apķer daiļo princesi un nezin runcim, kā pa-
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teikties; bet runcis saka: „Pēc laulībām tu liec labi tālu no pils
savest deviņas asis apses malkas; tad iekraujiet mani malkā

un pielaidiet uguni, lai sadegu."

„Vai, runcīt, kā lai ar tevi tā apietas?"

„Nelurksti — tā vajaga!"

Labi, ja vajaga, dara arī. Kad malka aizdedzināta — runcis

bļauj: «Skrieniet nu visi mājā! Kas manu balsu dzirdēsit, kad es

degdams bļaušos, tas paliks kurls!"

Visi pārskrien mājā un gaida uguni izdziestam. Pret vakaru

uguns vairs nekūp un nu ies_skatīties, kas ar runci noticis. Aiz-

iet — nekā. Sāk rušināt pa pelniem uz labu laimi, te — brīnumi

kādi nav!
—

no viņiem izceļas stalts, slaiks princis.
Nu sākas īstenās kāzas, diveišu uz reizi: ķēniņš apprecēja

to brūti, ko runcis skapītī atvedis, un staltais princis, senākais

runcis, ķēniņa māsu.

14. A. 725. 518. 502. 461. A. Bīlenšteins no Jāna Pelča, dzim.

Ķe vel nieka J aun-Aucē. LP, VI, 923 (137, 1).

Vienam tēvam bijuši trīs dēli. Vienu vakara atlaidis labi agri
no darba un piesacījis, lai' no rīta viņam izteic tos sapņus, ko tai

naktī būs sapņojuši.
Tie divi pateikuši, ko sapņojuši, tas trešais nav teicis. Tad

tēvs vedis (neteicēju) uz ceļa pērt, kālab neteicis; bet viņš at-

sacījis: „Jūs man varat diezi(n) ko darīt, es neteikšu un neteikšu!"

Ta(d) braucis viens ķēniņš, tas prasījis: „Kālab tu savu puisi

per?"
Tevs teicis: „Viņš man neteic savu sapni!"

Ķēniņš teicis: lai izdod viņam! „Cik pa(r) viņu grib(i), pa(r)
to puisi?" prasījis.

Viņš teicis: „Trī(s)simti dālderi!"

Un ņēmis to puisi pie sevim karītē un pā(r)braucis savās

mājās, uz savu muižu, atminējis prasīt to sapni. Viņš nav teicis

to sapni, tas puisis; nu ķēniņš akai vedis pērt uz ceļa. Braucis

akai viens ķēniņš garām pa ceļu un prasījis: „Kālab viņi per to

puisi?"
Teicis: „Viņš man neteic savu sapni, ko sapņojis."

Tas ķēniņš teicis: lai izdod viņam! Cik viņš grib? Viņš grib

savu naudu: trī(s)simti dālderi!

Atdevis tos trīssimti dālderi un vedis projām uz savu pili.

Akai atminējis prasīt to sapni, nav teicis arī tam. ķēniņam. Tad

viņu licis iemūrēt mūrī — nav un nav teicis.

Ķēniņš ta(d) braucis uz precībām. Tad tā ķēniņa māsa cie-

rējuse mūrim garām un viņš teicis: „Jūs nezinait vis, kā jūs brā-

lim ies!"
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Viņš bijis tāds uz priekšu zinātājs — visu. Viņa teikuse:

„Ja tu vari izglābt (brāli), tad es tev(i) laidīšu vaļām!"
Ta(d) licis sabungāt pa pilsātu visus vienādos augumos —

divpadsmit: visus vienādiem ģīmjiem, vienādiem matiem. Un

tad viņi izgāj(u)ši visi tie divpadsmit pa ceļu. Viņš gā(i)s tādu

gabaliņu līdz tiem citiem un iegājis krūmos — teicis, ka vēders

sāpīt. Un viņš uzgājis: divi velli kāvušies pēc viena mantelīša

un vienas cepures. Tie tādi bijuši: kā cilvēks uzģērbis, tad nebijis
vai(r)s redzams. Un viņš prasījis: vai viņi grib? Viņš izspriedīs

tiesu viņiem. Viņi teikuši: „Jā, mēs gribim gan, jo mēs te sep-

tiņi gadi jau kaujamies pēc tā mantelīša."

Viņš teicis: „Es sviedīšu vienu ripu, un kurš pirmāks atnesīs,
tam tas mantelīts piederēs!"

Viņam bijis krusta rubulis —to sviedis. Un tie velli spārdī-

juši (rubuli) ar kājām' — nevarējuši paņemt. Un tā spārdījuši —

viņš nogājis un pats paņēmis to rubuli. Nu uzvilcis to mantelīti,

(uzlicis) to cepuri un aizgājis projāml. Nogājis pie tiem citiem.

Bet noiedams viņš novilcis mantelīti, noņēmis cepuri, nesis uz

roku, lai tie citi redz viņu. Un pagājis kādu gabaliņu, gājis akai

tanīs krūmos un uzgājis divi velli kaujamies akai: kāvušies pēc

vienas zalvetītes. Tā zalvetīte tāda bijuse. Kad paklāja pie ze-

mes, tad visādi ēdieni bijuši virsū, ko tik grib. Un tad viņš pra-

sījis vai viņi grib — viņš izspriedīs tiesu viņiem? Viņš sviedīs

vienu ripu, kurš atnesīs, tam piederēs tā zalvetīte. Teikuši : „Mēs

gribam gan!"

Viņš sviedis akai to krusta rubuli. Noskrējuši, spārdot ar

kāju, nevārīt atnest. Pats nogājis paņemt to krusta rubuli un

iebāzis zalvetīti kabatā, aizgājis projām. Ta(d) gājis gabaliņu akai

tiem citiem līdz, saviem biedriem, un tad iegājis trešo reižu krū-

mos. Uzgājis akai divi velli kaujamies, katrs ar deviņām gal-
vām — pēc vienas polietes. Sacījis: vai grib — viņš izspriedīs
tiesu? Teikuši: „Mēs negribim!"

Bet šis apvilcis to mantelīti, uzlicis cepurīti, lai neredz, un

paņēmis to polieti, tie palikuši tukšā.

Aizgājis pie saviem biedriem, paklājis to zalvetīti un visi

paēduši. Paēduši un teikuši: „Kad mēs aiziesim, kad tā kavēsi-

mies arvienu?"

Tad viņš nolicis to polieti zemē, uzkāpis pats virsū, tie citi

uzkāpuši ar(ī). Kurš uzkāpis — zalvetīte pa gabalu paplēšoties

lielāka, un kad visi uzkāpuši, iesaucies: „Up, up, up!" trīs reizes.

Tad viņi cēlušies gaisā visi, gāj(u)ši, ka ne putns nevarējis līdz

skriet. Tā saskrējuši trīs nedējas pa gaisu, noskrējuši tanī pil-
sātā pa trīs nedēlu vēl priekšā tarm ķēniņam; un taču viņš bija

izgājis pa trīs nedēļām viņiem pa priekš no mājām.
Un tai frincesei — ko ķēniņš gājis precēt — bijis tāda maza
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kastīte un nu frincese prasījuse kastītei: „Kadas prezentēs liks

tam ķēniiiņam, kas atbrauks precībās, priekšā?"

Kastīte atteikuse: „Tavā dārzā ja(u) i(r) trīs zelta piles. leej,

paņem vienu un atnes! Kad ķēniņš atnāks, liec viņam priekšā!

Tādas būs tās frezentes."

Bet šis (puisis) to visu dzirdējis, jo gājis a(r) to mētelīti ne-

redzams arvienu tai frincesei līdz. Un puisis, to dzirdējis, ko ka-

stīte atsaka, ieskrējis dārzā, paņēmis to (pīļu) tēviņu. Frincese

pēc iegāj(u)se — divi vien bijušas (pīles). Un tad (puiša) ķēniņš
braucis pa tiltu pāri,, tur bijis tāds liels tilts. Puisis prasījis sa-

vam ķēniņam;: „Ku(r) tu brauc?"

Teicis: „Es braukšu uz precībām'!"
Puisis prasījis: „Vai tev i(r) prezentēs līdz?"

Ķēniņš teicis: „Jā, man i(r) gan!"
Puisis prasījis: „Kādas tad tev i(r)?"
Ķēniņš teicis: „Man i(r) zelta nauda!"

Puisis teicis: „Tu, muļķi! tu ja(u) būsi tūlīt pagalam, kad tu

liksi zelta naudu priekšā."
Tad puisis iedevis ķēniņam to zelta, pīli un teicis, lai neliek

ātrāki uz galda, kamet liek frincese savas frezentes. Viņš (ķē-
niņš) nogājis no rīta un tad liikuse savu zelta pīli' uz galdu un tā

šis krape! savu tēviņu blakām. Un tā palikuse viņa kā bāla, kā

i(r) bijis tūlīt pretīm (ko likt).
Un prasījuse akai tai kastītei: „Kas nu būs ar tām, prezen-

tētu?" Ka viņam bijis tādas pat.

Kastīte teikuse: „Liec kurpniekam uztaisīt zelta kurpi!"

Puisis bijis klāt un dzirdējis. Tad likuse kurpniekam', lai

uztaisa un a(r) zeltu lai appūš. Kurpnieks uztaisījis, a(r) zeltu

appūtis un licis uz krāsni žāvēt. Un ta(d) tas puisis noņēmis.

Kurpnieks meklējis — nav vai(r)s, jātaisa akai cita (kurpe). No

rīta ķēniņš braucis akai pa to tiltu, akai puisis prasījis: „Ku(r!
tu brauksi?"

Ķēniņš teicis: „Uz precībām!"
Puisis prasījis: „Vai frezentes tev līdz?"

Ķēniņš teicis: „Man i(r) gan līdz zelta nauda!"

Puisis atteicis: „Tu, muļķi, tu būsi drīz pagalam a(r) savu

zelta naudu."

Ķēniņš teicis: „Nu, ko ta(d) es likšu, ka man cita nekā nav!"

Tad puisis teicis: „Še tev tā kurpe!" bet lai ātrāki neliek uz

galda, kamēt viņa liek savu kurpi. Uzlikuse savu 'kurpi frin-

cese un viņš licis savu blakām — akurāt vienādas. Ķēniņš aiz-

gājis projām, divreiz viņu vinnējis. Piegājuse akai pie tās_ ka-

stītes: „Ko nu man būs darīt? Divi reiz jau viņš mani vinnējis."

Kastīte atteikuse: „Tu jau zini — jūrmalē i(r) tavs teva tevs
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un tam i(r) zelta bārda; lūdz, lai viņš tev dod pāri spalvas no

tās bārdas!"

Nobraukuse — (un tas puisis akai papriekš noskrējis ar savu

polieti) — viņa teikuse: „Labrīt! mans tēva tēvs — atnācu

uz lielu lūgšanu. Man brūtgāns ir un frezentes nekādas nevaru

dabūt!"

Un luguse no tas bārdas kadu paris spalvas lai vel(e) iz-

plūkt. Viņš teicis: «Plūc, bet plūc lēnām — veca bārda!"

Un tad šī izplūkuse, nobučojuse roku. Bet puisis (neredzams)

noņēmis — tur(a) to bārdu. Ta lūpa stāvīt atkārusies (vecajam),
viņš atrāvis a(r) visu to lūpu nost (bārdu). Un tad vecais dēla

meitu izšķennējis. Šī brauc uz mājām, bet puisis, a(r) pulleti pa-

priekš pā(r)skrējis, sacījis akai savam ķēniņam (viņš sasticis akai

ķēniņu uz tilta): „Še tev vecā bārda! Bet ātrāk neliec, kamet

viņa liek!"

Nobraucis — šī jau izlikuse tās trīs spalvas uz galdu. Tad

ķēniņš visu sauju licis blakām. Viņa teikuse: „Nu es nekā vai(r)s
nevaru darīt. Nu jāiet pie tā brūtgāna!"

Tad teikuse, ka deviņdesmit deviņus nonāvējuse, bet viņu

nevarējuse pievārēt. Tad tas puisis gājis uz tā nama, ku(r) tie

citi viņa biedri; ķēniņš palicis turpat pie brūtes, jaunās. Tūlīt

taisījuši kāzas. Piegājuse akai pie tās kastītes — prasījuse: kā-

pēc nevarējuse vai)(r)s nonāvēt tā beidzamā? Kastīte atteikuse:

„Tas nāk — tur i(r) divpadsmit otrā namā, tie visu zin, nokauj
tos!"

Un tad to ķēniņu arī pievilšot. Nu likuse uztaisīt krēslus,
tādus ar nažiem. Kad uzsēžas virsū, tad cilvēku sakapā lupu

lupās; un kafeju pataisījuse glāzēs gatavu un iebēruse ģifti iekšā.

Bet puisis (neredzams) bijis klāt, kad runājuse ar to kastīti. U/j

tad viņi lūguši uz kāzām; tos divpadsmit. Kāzas bijušas gatavas,
tad puisis zinājis visu uz priekšu, kas būs. Viņi paņēmuši visi

niedrītes; ta(d) tas puisis pavēlējis un pateicis: kā viņš dara,_tā
lai viņi dara pakal. Kā iegāj(u)ši istabā

— bijuši visi krēsli

sacelti un glāzes, lai tik sēd virsū. Un tad viņš (puisis) teicis:

lai liek niedrīti katrs pie sava krēsla! Un kā puisis iegājis, visi

iegājuši, uzspieduši to niedrīti uz krēsla — tā tas krēsls gaisā,

izkampis to niedrīti un sakapājis lupu lupās. Ta(d) viņš teicis:

„Are, vai uz tādiem varēja sēdēt?"

Un tad paņēmis savu kafejas glāzi un izlējis kaktā, un visi

citi arī izlējuši pakal viņam. Un tad tas kakts sācis kurēties

ar uguni.

Un visi tās kāzas noturējuši un tad ķēniņš braucis a(r) frin-

cesi uz mājām. Viņi, tie divpadsmit, palikuši sešas nedējas tanī

pilsātā un pēc tām sešām nedēļām' braukuši uz mājām. Trīs ne-
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dēlas skrējuši ar pulleti — pā(r)braukuši vienu vakaru. Un tad

tas ķēniņš vienu ritu pā(r)braucis, deviņi nedēļas uz ceļa bijis.
Tad puisis iestājies savā mūri akai — tie citi nogājuši katrs

savā amatā jeb dienesti.

Un tad viņi ošerājuši gar to mūri: ķēniņš, viņa māsa un tā

frincese. Tad tā māsa teikuse: „Redzi, brāli, tas tavs pestītājs,
kas tev(i) izglābis!"

Ķēniņš teicis: „Kā tas var būt? Es papriekš pa(r) viņu iz-

braucu, viņš mājās palicis, es pā(r)braucu no rīta, viņš jau bij
man priekšā. Kā viņš varēja man(i) pestīt tik tāļu?"

Tad prasījis: vai viņš ir viņu pestījis? Puisis atteicis: „Es

esmu gan tev(i) pestījis!"
Tad ķēniņš prasījis: kā tas zinājis, kādas frezentes viņa man

liks priekšā? Puisis teicis: „Es visu zināju, visu, ko viņa gri-
bēja darīt."

„Kā viņa tevi neredzēja?"

„Man tāda cepurīte un tāds mētelītis. Kā apģērbs cilvēks —

viņu nevar_ vai(r)s redzēt."

Tad ķēniņš teicis, lai viņš uzvelk to! Uzvilcis, uzlicis ce-

puri — ķēniņš nav redzējis un, kad novilcis, tad ķēniņš viņu

redzējis tāpat kā katrs cilvēks. Ķēniņš prasījis puisim: „Kā tu

varēji aizbraukt tik tālu?"

„Man i(r) tāda poliete, ku(r) es uzkāpu virsū, tad es varu

braukt līdz vējam."
Un tad viņš nolicis to pulleti zemē, uzkāpis pats virsū un

saucis to ķēniņu, lai arī kāp uz to pulleti. Tad viņi! braukuši

par to pilsātu. Braukuši, braukuši — puisis teicis: „Ja tu ne-

dosi pus valsti, tad es tev(i) celšu vēl augstāki un sviedīšu

zemē!"

Tad solījies dot to pusvalsti. Nolaidušies. Nu tas puisis ap-

precējis ķēniņa māsu un ta(d) bijuši švāģeri kopā: viņam viena

valsts puse, otram otra puse.

15. A. 726. 502. 956. 901. M. Šiliņa 1875. Tukuma apg. A. Bīlen-

šteina kr. LP, VI, 311, 74

Vienam ķēniņam tikai' viens vienīgs dēls bijis; to viņš licis

tik smalki izmācīt, ka varējis ar mušām sarunāties. Kad ķēniņa
dēls iekāpis astoņpadsmitā gadā, tēvs sarīkojis kuģi un sūtījis

viņu svešas zemes aplūkot; bet ķēniņa dēla mātes brālis brau-

cis par vadoni līdz. Labi. Braukuši, braukuši
— pabraukuši tādu

gabalu, te mušas sākušas ķēniņa dēlam ausī dziedāt: „Kad pār-

brauksi atpakaļ mājā, tad tēvs tev notīrīs zābakus, māte piene-
sīs mazgājamu ūdeni!"

Šis pabrīnījies, ko mušas tur dzied, un pastāstījis arī mātes
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brālim to. Bet mātes brālis par tādu lepnu valodu tik dikti sa-

dusmojies, ka cirtis ķēniņa dēlam pliķi, un no tā pliķa šis pār-

kritis pār kuģa malu ūdenī iekšā. Bijusi todien liela auka, glābt
arī nespējuši. Bet pašā tai brīdī liela, liela zivs aprijusi ķēniņa
dēlu un aizpeldējusi prom. Septiņi gadi sadzīvojis zivs vēderā

nabadziņš.

Te uz vienu reizi viņš manījis: zivs gul, gul uz vietas un

nekust. Tūliņ sapratis: tā būs nosprāgusi? Un tā paņēmis savu

nazīti, izgriezis augšpusē labu caurumu un izlīdis dienas gaismā.

Apskatījies: jūras mala nav tālu. Un kā par laimii tai pašā brīdi

braucis gar jūras malu viens kungs. Tas redz: jūrā tā kā liels

akmens — kas? Un uz tā viens kušņājas. Apturē jis karīti un

saucis: „Kas tu tāds esi? Vai spoks, vai cilvēks?"

„Esmu cilvēks, bet pliks!" šis atsaucies.

„Nāc ārā! Es tev drēbes došu!"

Ķēniņa dēls iznācis. Kungs apģērbis viņu un aicinājis līdz

braukt, palikt viņam par sulaini.

Labi. Bet pēc kāda laika šis pats kungs braucis uz svešu pil-
sētu precībās. Tur tās pilsētas ķēniņam bijušas divpadsmit mai-

tas un to vecāko vēlējies tai gadā izprecināt; tikai viena ķibele:

brūtgānam vajagot vecāko meitu māsu puikā uzminēt, un arī vi-

ņas ērzeli citu iērzelu pulkā uzzīmēt. Bet visas māsas bijušas

vienādi ģērbtas un gandrīz vēl vienādas izskatījušās; ērzeli at-

kal visi bijuši melni: un visi vienā lielumā — mini nu, mini!

Nu, un nu tai dienā, kad kungs taisījies ķēniņa vecāko meitu

noprecēt, sulainis arī par laimi aizbraucis līdz. Kamēr nu kungs

pa iekšu tērzējis, sulainis atkal pie citiem sulaiņiem pa kukņu.

pie pavāra — kur nekur. Un patlaban ķēniņa pavāram bijis jā-
vāra jaunajam brūtgānam, kungam, vakariņas. Labi, vārījis.
Kamēr tur vārījis, te mušas iedziedājušas kunga sulainim ausī:

„Ja dabūsim brūtgāna vakariņas apēst, tad viņš brūti, tad ir

ērzeli uzminēs!"

Sulainis nu teicis pavāram: „Vāri, vāri; bet tas ēdiens mu-

šām!" Pavārs sarājis sulaini par tādu neprātīgu valodu un ie-

skrējis pie kunga viņa trako sulaini sūdzēt. Iznācis kungs, su-

lainis pateicis: tā un tā, viens no diviem, mušas to un to teiku-

šas. Kungs domājis: «Jāklausa būs!" un pavēlējis pavāram, lai

tikai dodot vien mušām viņa vakariņas, tam tā vajagot būt! Kas

pavāram? Devis arī.

Mušas ēdienu noēdušas un tad sacījušas atkal sulainim: «le-

vēro: visas ķēniņa meitas sēdēs rāmi, tikai brūte vien ne, tā

dzenās mušas; arī visi ērzeļi stāvēs mierīgi, tikai brūtes ērzelis

vien ne, tas gaiņās mušas."

Sulainis to pateicis kungam. No rīta ķēniņšievedis brūtgānu

kambarī, kur visas meitas, vienādi ģērbtas, sēdējušas krēslos:
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lai nu minot! Šis apskatīsies: viena dzenā mušas, tā esot! Labi,

uzminējis. Nu vedīs pie ērzeļiem, visi stāv rāmi, viens tikai gaiņā
mušas: tas esot!

Labi, atkal uzminējis. Bet nu vēl nav diezgan: brūtgānam

arī brūtes ērzelis jāizjājot un jājot sudraba niedre, seši podi

smaga, jāizmētājot kā spalva, tad varēšot precēties.
Ko nu? Kungs nemaz tik stiprais nebijis un jājāj ir. Saru-

nājis ar sulaini: apģērbšot to savās brūtgāna drēbēs, un lai jā-

jot viņš. Sulainis bijis dikti stiprs. Labi, jājis sulainis, tas mē-

tājis niedri kā paijiņu. Un tad arī saskrējis to ērzeli tā, ka no-

kritis šūnās gar zemi un nemaz nekustējis vairs; atstājis arī, lai

guļ, un gājis niedri svaidīdams mājā. Bet brūte tamēr pamanī-

jusies: norāvusi saskrietajam ērzelim vienu sudraba pakavu un

pārnesuši mājā.
Nu dzēruši kāzas. Bet pēc laulībām brūte izņēmusi sudraba

pakavu, atstiepusi taisnu un devusi savam jaunam vīram, lai tas

atliecot pakavu kā bijusi. Jaunais vīrs tūdaļ nomanījis, ka ne-

spēs vis, tādēļ slepus pašāvis savam sulainim, lai tas atliecot.

Sulainis atlieca gan; bet brūte apmānījusi blēdību, paķēra zobiņu

un sulainim klāt: „Nu tev jāmirst, tēviņ, kam tu mani piekrāpi!"

Sulainis redz: labi nebūs, mūk pa logu laukā. Bet šī kā cērt,

nocērt sulainim kāju pēdas. Kā nocērt pēdas, tā šis paķer sa-

vas pēdas, iespiež padusē un prom.

Skrējis, skrējis, ārpus pilsētas panācis vecu vīriņu bez ro-

kām; tas llēnītiņām braucis mazos ratiņos ar dzeltenu ķēvīti. Nu

lūdzis: «Vectēvs, vectēvs, ņemiet mani pavediet, man nav kājām

pēdas!"

Vectēvs atteicis: „Kā lai tevi pavedu? Nevaru pabraukt,

man nav roku."

„Tad labi saderam! Man trūkst kāju, jums trūkst roku; es

nevaru iet, jūs nevarat braukt; mums jāsametas kopā, tad iz-

tiksim."

Labi, ieņēmis ratos un nu braukuši, kamēr iebraukuši bieza

mežā, tur ieraudzījuši caur kokiem uguni spīdam. Piebraukuši

klāt, bijusi maza mājiņa un divi lielas ēkas; tas lielās ka stallis

ar vāgūzi izskatījušās. legājuši istabā, atraduši vecu sieviņu

ēdienu vārām. Nu lūgušies: „Mīlā māmiņa, paturiet mūs pa

nakti un dodiet mums ko uzkost!"

Bet vecene atteikusi: „No Dieva puses! Eita projām, mani

dēli ir slepkavas, tie jūs nokaus, kad_ pārnāks."

„Gan jau viņus pielūgsim, kur mēs nakts laikā tikpat lai pa-

liekam?" puisis (sulainis) atteicis. Vecene tad arī paturējusi.

Bet sulainis nu noskatījies, ka istabiņā, pie pašām durvim

lūks bijis un apakšā pagrabs. Nu nostatījis veco ārpus durvim,
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pats paķēris cirvi, attaisījis lūku un teicis tā: „Kad viņi sāks

nākt mājā, tad tu, vecīti, ārpus durvitm skaitīsi, es atkal cirtīšu."

Pašā pusnaktī divpadsmit vecenes dēli, slepkavas, nākuši

mājā; bet kurš vien pabāzis galvu pa durvim, tam ar cirvi galva
nest un rumpis pagrabā iekšā. Tikai pašu beidzamo, divpadsmito,

ķēniņa dēls (sulainis) noķēris pie rīkles, nocirtis tam degunu un

uzsaucis: „Dod tādas zāles, ar ko zaļo un aug, tad manas kājas,

mana biedra rokas un tavs deguns — itin visi būs veseli; ātrāk

tevi vaļā nelaidīšu."

Šis domājis, domājis, neko nav atteicis. Sulainis tad nocir-

tis vēl ausi un atkal uzsaucis: „Dod, ar ko zaļo un aug!"

Slepkava redzējis: vaļā netiks, teicis mātei: lai izņemot to

un to glāztiņu no skapja. Atnesusi glāztiņu, sulainis paņēmis

sausu kociņu, iebāzis glāztiņā — kas ir — kociņš sācis degt. Nu

nocirtis slepkavām otru ausi un atkal teicis: „Dod, ar ko zaļo

un aug!"

Nu licis mātei atnest zaļu glāztiņu, un kad nu iebāzis sauso

kociņu, tad radies zaļš pumpurs galā, zaļa miza pa virsu kociņam.
Nu puisis nocirtis slepkavām galvu un iemetis pie citiem pa-

grabā.
Tad viņš apsmērējis savas pēdas ar tām zālēm, pielipinājis

pie kājām, un ne cik ilgi, pēdas pieaugušas pie kājām, ka ne zināt.

Pēc tam iesaucis veco, lai atnesot arī savas rokas, tās arī būšot

pie delbiem pieaugt. Vecais teicis: „Man tās rokas ir gan kulītē,

ratos, bet tās jau sen sakaltušas."

„Nekas nekait, nesiet tikai šurp!" Un tā atnesis, apsmērējis
ar zālēm, pielipinājis pie delbiem — necik ilgi — vecajam rokas

veselas!

Vecā māte, tā nu gan brēkusi pēc saviem dēliem; bet ķēniņa
dēls atteicis: „Nebēdā neko, no šī brīža būsi mana māte, es tevi

apgādāšu."

No rīta piekrāvuši ratus, kas vien vāgūzī bijuši, ar dārgām

lietām, izveduši no stalla zirgus, sajūguši vezumiem priekšā un

braukuši projām. Braukuši, braukuši — gadījies pilsēts. Apska-

tījies labi: tas bijis ķēniņa dēla tēva pilsēts. Nu apklaušinājies,
vai vēl viņa tēvs te ir par ķēniņu. Neesot! Esot iekritis lielos

parādos un pārdevis pilsētu citam ķēniņam; pats tagad dzīvojot

ārpus pilsētas mazā namiņā un kaujoties ar badu.

Ķēniņa dēls, to padzirdējis, dikti noskumis par tēvu, par

māti, un tūliņ braucis ar visiem mantas vezumiem, ar visiem

dārgumiem, spožumiem vecākus uzmeklēt teiktā namiņā. Meklē-

jis, meklējis — atradis gan; bet tēvs, māte tik bagātu kungu ar

tādiejm zirgiem, ar tādiem ratiem un dārgumiem nepazinuši vairs,

domājuši: tas kāds kaimiņa ķēniņš atbraucis, un nu nemiz ne-

zinājuši, kā saņemt, kā cienāt, kā guldināt. Šis atkal tai vakarā
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arī neteicis, kas tāds īsti esot, domājis no rīta pateikt, kad uz-

celsies. Bet no rīta — šis vēl gulējis — tēvs jau pasteidzies no-

tīrīt ciemiņam zābakus un māte ienest acu ūdeni. Dēls pavēris

acis, ieraudzījis, ko šie darījuši, un nevarējis vairs nociesties: ar

asarām acīs sācis stāstīt, ka esot viņu dēls, neesot noslīcis to-

reiz, un kā nu ar savu mantu un dārgumiem atkal atpirkšot tēva

pilsētu no svešā ķēniņa, lai nebēdājot.
Tā noticis: atpircis pilsētu, ielicis atkal tēvu par ķēniņu un

nu dzīvojuši laimīgas dienas.

Te pēc kāda laika ķēniņa dēlam iegribējies to kungu apsērst,
kam toreiz palīdzējis sievu ieprecināt. Labi, aizbraucis, vaicājis:
vai kungs mājā? — Jā, esot gan mājā: ganot cūkas patlaban.

„Kā? Cūkas?" šis brīnījies.

„Jā, cūkas! Ko tad lai viņš gana? Sieva cita neļauj ganīt;

un vēl jau dabū pērienu, 'kad ir tās pašas cūkas labi nenoga.ia.

Jā, mūsu kungam grūti; tādu velna sievu pārveda: dari šā. nav

labi; dari tā, nav labi."

Ķēniņa dēls tīri saplacis, to dzirdēdams, un tūliņ steidzies uz

lauku pie cūku gana: vai tas tiesa? Aiziet — ir gan tiesa — gana
drēbes mugurā, gana rīkste rokā, cūkas visapkārt!

„Ak, kaut tevi nelaime!" viņš domājis, „nu jārauga vecam

draugam izlīdzēt!" Lai dodot līdz vakaram gana drēbes viņam

mugurā, viņš zinot padoma! Labi, pārmainījuši drēbes; kungs

ķēniņa dēla drēbēs aizbraucis kur nebūt prom ar ķēniņa dēla zir-

giem, un šis palicis pie cūkām. Ganījis, ganījzis — nemaz neat-

griezis: lai iet zirņos, lai iet, kur vien pašām tīk.

Te u'l vienu reizi kunga sieva ārā: „Kur tu tās cūkas laidi?

Vai tā jāgana? Nu tev atkal pēriens!"
Šis atteicis: „Kad tikai tev, ragana, pašai pēriena nevajaga?

Šī mani pērs, ko tu, pasaulīte, nedomā! Tūliņ uz mājām aizkrāsni

krupt!"
Ak tu žēlīgais! Ka nu kunga sieva iesaka lādēties, ne at-

klausīties; beidzot tikai to vien sausās dusmās vēl varēja izteikt:

„Tu nositams tēviņš! Tagad tev ar aukstu pērienu nepietiks, tu

dabūsi vakarā siltu pērienu!" un tā mājā un tūliņ lai kurinot

pirti, kungam vakarā vajagot pēriena!

Jā, jā! Izkurina pirti, sauks cūkganu mājā: lai tūliņ ejot pirtī!
Un šī nu pati pērs.

Labi, ķēniņa dēls ieiet pirtī, bet paklusu iečukst durvju uz-

raugiem: lai no Dieva puses neviena nelaižot no pirts ārā, ir ari

tad ne, ja kāds pa iekšu kā suns, kā kaķis brēktu.

Un tā nu iegājis, šī jau paņēmusi labu žagaru un uzsauks:

lai guļot lāvā, ka var pērt. Bet šis cūku gans nebijs vis tik ne-

stiprs, kā tas pirmais: kā grābis kunga sievu rokā, lā mizojis,

lai āda put un to vien saucis: „Vai mīlēsi vīru, vai mīlēsi vīru?"
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Šī dusmās vēl nekā neatteikusi; bet ķēniņa dēls tikmēr pē-

ris, kamēr izsprucis tas vārds: „Mīlēšu, mīlēšu!"

Nu palaidis vaļā un sūtījis kungam pakal, lai brauc mājā, sie-

vai prāts radies.

Un no tā laika bijusi kungam tā labākā sieva. Kungs vēl

daudzreiz tencinājis: „Tas tikai dienās būs ķēniņš, kas mācēs

visus ievaldīt; tā viņš man palīdzēja pašās precībās, tā palīdzē-

jis pēc precībām, šitais ķēniņa dēls."

16. A. 303. 725. L. Bēķe no A. Burleviča Madonā.

Vienam kalējam bija trīs dēli. Tā kā dēli bija pieauguši, tad

visiem nebija darba. Kādā dienā tēvs sacīja uz dēliem: „Eita,
dēli, pasaulē un mācaities ko labu."

Divi dēli tēvam patika, bet trešais nebija pa prātam. Tis

bija gan liels un stiprs, bet aizmāršīgs. Viņš bieži vien ielika

dzelzi ugunī un gandrīz ļāvis tai sadegt. Uz laktas tas tā sita

ar āmuru, ka dzelzs gandrīz sadega.

Māte taisīja visiem dēliem ceļa kules, bet jaunākā dēla bija

viņai visvairāk žēl. Kad dēli devās pasaulē, tie katrs nokala

tuteniņu, tad atvadījās un devās katrs uz savu pusi. Dēli nu ie-

gājuši mežā, kur bijušas krustceles. Pa vienu ceļu gājuši jāt-

uieki, pa otru lielgabalnieki un pa trešo kājnieki. Vecākais

brālis teicis: „leēdīsim pusdienu un tad dosimies katrs uz savu

pusi."
_

Pēc ēšanas vecākais brālis sacīja: „Es iešu pa to ceļu, kur

jātnieki aizgāja, mācīšos zirgus kalt."

Vidējais brālis teica: „Es iešu pa to ceļu, kur lielgabali aiz-

gāja, mācīšos zobenus kalt."

Tad abi vecākie brāļi prasījuši jaunākaml: „Pa kuru ceļu tad

tu iesi?"

Tas_atbildējis: „Es iCoU pa to ceļu, kur tie zvēri parādījās,
kad ienācām mežā."

Tad vecākais teica: „Še ir liels ozols, tai iedursim savus tu-

teņus. Kurš pirmais atgriezīsimies, tas paņemsim savu tuteņu,

tā mēs zināsim, kas esam atgriezušies mājā."
Tad brāli atvadījušies un devušies pasaulē. Jaunākais gājis

pa šauru ceļu, viņam tūlīt piebiedrojušies vilki, lāči* lapsas v. c.

Viņš ar visiem bijis draudzīgs. Jaunākam dēlam līdzās gājis liels

lācis, kas rādījis, lai viņam kāpj mugurā. Tas arī uzkāpis. Lācis

sakustējies par zSmi, lai dūšīgi turas, tad laidis pilnos rikšos

mežā. Jaunākais dēls tikko elpu varējis atvilkt. Zari viņam

saplēsuši ģīmi. Citi zvēri arī laiduši pakal, ko jaudas. lerau-

dzījuši jau malu. Tagad lācis pieskrējis un apstājies. Dēls no-

kāpis nost. Tā kā viņš bijis noguris, tad atgūlies. Lācis un zvēri
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laiduši atpakaļ, tur tad bijusi liela kpada. Kad dēls pamodies,

tad iegājis pa vārtiem dārzā. Tas bijis loti skaists. Dārzā bija

aka, kurā bija ķēdīte, pie ķēdītes bija trauciņš, ar ko ūdeni izvilkt.

Tā kā djēls bijis noslāpis un noputējis, tad izvilcis ūdeni un no-

mazgājies. Tūlīt arī rētas sadzijušas un pašam palicis loti labi.

Viņš ieraudzījis dārzā skaistu pili. Domājis: jāiet iekšā. Priekš-

namā un visur bijis tukšs kā kapā. legājis vienā kambarī, tur

bijis mācītāja apģērbs. legājis otrā, tur bijuši zobeni, dūči un

plintes. legājis vienā zālē, tā izskatījusies kā baznīca. Viņš no-

meties ceļos un lūdzis Dievu. Tad dēls gājis otrā stāvā, te arī

viss bijis klusu. Viņš iegājis lielā zālē, tur bijusi gulta, kurai ap-

kārt bijis aizkars. Domājis: jāpaskatās, kas tur īsti ir. leraudzī-

jis skaistu sievietes galvu uz spilvena. Galva sacījusi: „Mīlais cil-

vēk, nebīsties un uzklausies. Paņem krēslu un piesēsties tuvāk.

Es esu ķēniņa meita. Šai pilī dzīvoja mans tēvs — ķēniņš. Tā

kā mums bija pagānu ticība, tad mūs pierunāja pārkristīties. Tēvs

to arī izdarīja. Nelaime tā, ka man bija brūtgāns pagānu ticībā.

Tai dienā, kad mēs bijām pie akas sapulcējušies, lai pārkristītos,
ieradās arī mācītājs. Pirmo kristīja mani, tai brīdī atvērās vārti,

pa kuriem ieskrēja mans brūtgāns un teica: „Visi kas še ir, lai

paliek par zvēriem." Visi arī palika par zvēriem, izņemot manu

galvu, ko mācītājs bija ar ūdeni apslacījis. Še gulu jau 80 gadu.
Tas lācis, kas tevi atveda, bija mans tēvs. Citi zvēri bija pa-

valstnieki. Pats Dievs tevi sūtījis, lai mūs visus izglābtu. Kad

tev gribas ēst, tad ieej baznīcā un lūdz Dievu; tad tev vair ne-

gribēsies. Vispirms uzvelc mācītāja apģērbu. Pēc tam pajem

zobenu, plinti un dodies mežā un tos zvērus, kas tev uzbruks,
cērt pušu. Ja kāds iekož, tad ej un nomazgājies dārzā pie akas.

Tad nāc un pajem manu galvu un aplaisti ar ūdeni."

Viņš arī katru dienu pielūdza Dievu, un apkāva zvērus, un

nesa galvu uz aku. Puisis tikmēr galvu nesis uz aku, kamēr vi-

ņai bija visi locekļi pieauguši, trūkušas tikai kājas. Galva vi-

ņam bija jānes tik ilgi, kamēr visus zvērus apkāvis. Vienu lielu

lāci tas nevarējis uzvarēt, vairākas reizes lācis viņu saplēsis,

bet kad akas ūdenī nomazgājies, vis bijis atkal labi. Galva bi-

jusi pēdējo reizi jānes uz aku. Galva sacījusi: „Mani nesot, tu

nebaidies un neliec mani zemē." Kad iegājis koridori, tad nākuši

visādi ķēmi bļaudami. Puisis jau gribējis galvu likt zemē, bet

tad iedomājies, ka labi nebūs. Kad galvu bija apmērcējis, tad

pils vārti atvēruši es un ķēniņš ienācis. Ķēniņš ar savu meitu sa-

sveicinājušies, tad visi devušies uz pili. Pilī bijušas lielas dzīrās.

Kalēja dēlam sadevuši labas drēbes. Ķēniņš prasījis, vai negri-
bot viņa meitu par sievu. Dēls bijis ar mieru. Meita bijusi loti
skaista. Kalēja dēls vecās drēbes sasējis un uznesis bēniņos.

Dzīvojuši kādu laiku, tad ķēniņš prasījis, ko darot tēvs un māte.



404

Kalēja dēls visu izstāstījis un visi nolēmuši braukt turp. Satai-

sījušies: pajēmuši karieti, ēdienus v. c. Dēls savas vecās drē-

bes arī pajēmis. Braukuši visi. Netālu no mājas, dēls licis pie-
turēt un pats izkāpis un apvilcis vecās drēbes. Ķēniņš ar pava-

doņiem palicis krūmos, bet dēls gājis uz māju. Lēni iegājis smēdē

pie tēva. Tēvs ar abiem vecākiem dēliem sēdējuši pie galda.
Tēvs teicis: „Ak, tu ar jau mājā. Ko tu labu esi mācījies?"

Dēls atteicis: „Nekā."

Tēvs teicis: „Redzi, ko abi vecākie dēli ir nopelnījuši. Nu

arī abi izvilkuši naudas makus. Jaunāko dēlu vienīgi aizstāvējusi
māte. Dēls izbēdzis no istabas smēdē un novilcis vecās drēbes,
kuras pakāris uz istabaugšas. Pats' aizgājis uz ķēniņu un visu

izstāstījis. Tad visi laiduši uz smēdi, ka zeme dimd. Pie smēdes

pieturējuši. Kalējs, ieraudzīdams ķēniņu, bez cepures izskrējis
laukā un prasījis, kā vajagot. Ķēniņš sacījis, ka jāapkalot zirgs.
Sāka kalt zirgu. Ķēniņš prasījis: „Cik dēlu tev ir un kur tie

dzīvo?"-

Kalējs parāda abus dēlus. Trešā nevar nekur atrast. Ķēniņš

ierauga to uz istabas augšas karājoties. Kalējs pārbijies un no-

metas ķēniņa priekšā ceļos. Jaunākais dēls visu redz un pieiet

pie mātes. Ķēniņš teicis: „Abi dēli nav tik daudz nopelnījuši kā

jaunākais, to nevajaga pērt."

Ķēniņa meita arī sasveicinājusies ar visiem. Tagad visi bija

laimīgi. Jaunākais dēls visus arī apdāvinājis. Kādas dienas pa-

dzīvojuši, tad braukuši uz pili un dzīvojuši laimīgi.

17. A. 725. Skolnieks Sļ. Mazurs Preiļos, N. Rancāna kr.

Reiz dzeivova veirs ar sīvu un jīm beja vīns dāls, kurs sa-

prota putnu volūdas. Vīnu dīnu jis ora teirumā un tāvs atņasja

jam palaunadzi. Kad jis jādja, te skrāja krauklis un krācja. Dāls

gon zvnuoja, kū tvs krācja, bet tāvam par tū nikuo nasacēja, lai

gon tāvs nu juo prasēja. Beidzūt dāls arī pasacēja: „Tu izdzersi

tū yudini, kurā es kuojis nūmozguošu."

Tāvs palvka par tū dusmeigs un sasējis dālu, īmjatja jvurā.
Pēc moza laiceņa dāls izzacjālās iz viersa i īraudzēja mozu lai-

veņu un ierklus. Ikuopis laiviņā, jis puorbraucja ūtrā molā. Ta-

gad jis dūmuoja, kū jam dareit. Te jis īraudzēja jvurasmolā

smiltīs valzivi. Valzivjai izgrīzis ribas, jis sataisēja sjav budeņu.

Natuoli nu juo beja ērgļa perēklis. Pa laikim ērglis nazkur aiz-

skrāja un naatskrāja ilgu laiku, bet perēklī beja juo bārni. Tad

jis pīgrīzja valzivs galis, i ar tū pabarova vairuokas reizes ar-

glānus. Tod guoja lela leita tyuce. Jis, pīgrīz's valzivs galis,

aizguoja da ārglānim, i palyka leidz tam laikam, koleidz atskrej
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pats ērglis. Atradis jū ērglis sovā perēklī, prasēja: „Vai tu na-

gribi īt uz vīnu kēnesti, kur ir pašlaik vajadzeigs kēneņš?"
~Gribu gon, par kū nā?" Jis atbildjāja.
Tod ērglis jam sācēja, lai pīgrīžūt tik daudzi galis, ka šam

pīteik, koleidz puorskrīt par jyuris. Pīgrīzis galis, jis sāduos ēr-

glam mugurā. Un ērglis jū ņasja iz tū vītu. Kad ērglis pagrīzja
golvu, kotru raizi jis jam mjatja pa galis gabaleņam mntī. Bet

pi pašom beigom pītryuka gaļis — kū jam dareit? Nyu jis mudri

izgrīzja nu kuojom ikrus i īsvīdja ērglam mutī. Ērglis jū laimeigi

puorņasja par jyurom. Ar ērgli atsasveicynovs, jis pats aizguoja
uz pili, kur beja vajadzeigs kēneņš. Te jū pījāmja ar lelu gūdu
un jis palyka par kēneņu. Jis beja cīš žēlsirdeigs: kad atguoja
kaidi übadzeņi, tod jis jūs vysod lobi pījāmja. Djavja jīm jāst, i

nakts muojis.
Reizi pi juo atguoja divi veceiši: veirs ar sīvu. Kēneņš jūs

tyulen pazyna, bet jī juo napazyna. Kēneņš sācēja sulaiņim, lai

jī dūd šīm veceišim tū pašu jāst, kū jis jādja, un pataisa jīm vītu,

kur jis pats gul. Vokorā, gulāt īdams, ķēneņš nūmozguoja kuo-

jas un trauku ar yudini palyka zam sovas gultas. Veči beja dū-

šeigi saāduši un jīm gribjājās dzjart. Vecja sācēja: ~Ej, veireņ,
atnasi man tuo yudiņa, ar kuru kēņeņš mozgova kuojis, juo kuo-

jis 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 īt prūjom, bet kē-

neņš sovim kolpim beja pīscējis, lai nalaiž jūs, cikom jis pats pī-

sacjalsīs. Kēneņš cjalās tik divpadsmit stundjās. Tad jis pīsa-

cēja 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 as tjav nazkod sācēju, ka tu dzersi tū

yudini, kurā as nūmozguošu kuojis?"
Vecīts suoka rauduot: „Es jyusu napazeistu, žēleigs kungs"

un ka šuo dāls asūt jau sen pazudis.

Kēneņš tod soka: „Es asu tavs 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 dzeivuoja laimeigi tamā

pilī.

18. A. 705. 300. 502. St Ulanovskk, Viļānos. „Z bi or
r
w iado -

mos'ci do antropologii krajowe i," T. XVIII,

Krakavā, 1905. 416, 48.

Dzjeivuoja kungs ar sīvu sovu i bjeja jīm vīns dāls Aleksan-

dra. Jis vvsod ar putnim bjeja aizjimts: putni lasjējās apleik ap

jū i čičinuoja i krācja i pyutja i vurcja. Jis daļēja jūs lyluokim
i mozuokim pulkim, tūlaik jī skrāja pa cjelu.
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Vīnu dīnu atīt tāvs i atrūn jū vydā putnu — vaicoj: „Kū tu

dori ar iīm?" i

Dāls atsoka: „Es runuoju ar jīm: es muoku jus voludu."

„A kū jī runoj tjev?"

„Jī runoj maņ, ka atīs taids laiks, ka maņ tavs ar muoti pa-

zaklaņeišķūts kuojom."

Tāvs rozzasyrda cīši. „Kū tu man taidu blēņi runoj?" soka.

„Ak tu, poguonc! Nūst nu tjaninis! Kab man tja i smokys tovys

nabyutu!"
Jis sazalaidja — īs jau pa cjelu. Muotjai koč i žāl juo bjeja,

koč jei i nūrauduoja koktā, vys navarēja jei aizrībt tāvam —

djevja jam jēdiņa kuleitjā i izprovjēja [izvadīja] cjelā. Jis nūguoja

pjet [pret] sjevim raudnodams, nazynova, iz kuru pusi apsa-

grīzt — daguoja pi ustabjeņis iz vystys kuojeņis. īguoja jis vy-

dā — vjērās: sjād vacuo buobjeņa. Prosās, voi var puorguļāt.

Jei soka: „Labi, puorgul sjev!"
Vot jis atsasāda iz sūla, nūlyka sovu kuleiti i vaicoj: „Kū

to lobu dzierdjāt pi jiusu?"
A jei atsoka: „Lobu nadzierdjāt nikuo, tik tū dzierdjāt, ka

mvusu kjēniņam cīši lela mūka: cik laika jau juo pils pylna ir

kraukļu. Jūs tik daudz tī saskrīn, ka nu tuos krēkšonys navar ni

gulāt, ni aizmigt, ni runuot, ni darēt nikuo! Mīra jī nalīk, aizkurc

auss nu klīgšonys! Kjēniņč lyka mjeklāt taida cylvāka, kas muo-

cēs ar putnim sazarunuotīs i kab tūs kraukļu izdzynuotu. Paza-

jēmja par moksu atdūt jam pus kjēnists i mjeitu sovu par sīvu, a

pjec smierts vysu kjēnisti pamjess."
Aleksandra soka: „Es muoku putnu volūdu, es īšu!"

Iz reita sazaladjēja [sataisījās] i nūguoja. Atguoja iz pili,

syuta pascjēt kjēniņam, ka jis muok putnu volūdu, izdzjeiškys tūs

krauklis. Kjēniņč izguoja iz jū i soka: „Ka varēškys atlaist šū

nu tūs putnu, dobuoškys taidu moksu, kai šys pascēja!"

A tūs kraukļu bjeja tī cik tyukstūšu. Vot jis īguoja pa vydu

jūs, pazaklausjēja, kai jī krāc, pats ar jīm pakrācja, pajēmja vjē-

zjeņu, rozškūrstjēja jūs iz divjējom pulkim. Vīnā pulkā bjeja jūs
cīši daudz, ūtrā bjeja mozuok — jī pasacjēļa i nūlācja [aizlaidās]
i vairuok napazaruodjēja.

Vaicoj kjēniņč: „Kas tys bjeja? Kū tu padarēji ar jīm?"
Aleksandra soka: „A vot tai bjeja! Dzjeivuoja tia sjeņuok

krauklis ar sīvu sovu i ar bārnim i daguoja lyls bods. Tjei sīva

pajēmja i nūskrāja iz cytu kjēnisti, a tāvu pamjatja ar bārnim'.

Baruoja tāvs tūs bārns kai varādatms i izbaruoja. Par cik godu

tūs bārns daudzi pīpyrynuoja i vysi ar tāvu dzjeivuoja, klausjēja

juo i djēl ju kolpuoja. A tagad atskrāja muotja atpakaļ i gribjēja,
kab jī vysi ītu iz jū i jai kolpuotu, ka jī iraida vysi nu tūs bārnui,
kur jei sjeņuok izpjarāja. Vot jī saskrāja vysi iz tjevim, kjēniņč,
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kab tu roztīsuotib [iztiesātu] jūs — tai es par tjevim i roztīsuoju.

Muotjai es īdevu drusku par izpjarājumu, a tāvam par baruojumu
i par globuojumu vairuok. Jī pazaiīcja [padevās] iz taidvs tīsys
i naatskrīškuš jau vairuok Lz tjanini."

Kjēniņč izklausjēja tuos runys i tiuleņ pamjerkavuoja [baltkr.

merkavac', nospriest], ka jis gudriuīiks ir, — pajēmja atdjevja jū,
kab jū labi/ izvuicjētu [izmācītu]. Pjec tuo, ka jis jau 'bjeja izaudzs

lvls, salauluoja jū ar sovu mjeitu, sataisjēja kuozvs, atdjevja jam

puskjēnists i' cvtu pili djevja, kur dzjeivuot ar sīvu.

Vot jī dzjeivuoja tī [tur], tī jauniči. I bjeja jam draugs,

jauns kjēniņč, cyta kjēniņa dāls — jī obadiv vuicjējās leidza i

vīns vīnu cīši, cīši žāluoja. Može jī par tū tai lubjēja vīns vīnu,

ka jī bjeja vīnaidi, vīnūs vaigūs, vīnūs augumūs, kai vīnis muotis

bārni. Tys jauns kjēniņč gribjēja pajemt sjev par sīvu kjēniņeiti

nu trešuo kjēnisti, i bjeja tī taids karavjeirs, kur gribjēja pats

žeņeitīs [precēties] ar jū i tuo jauna kjēniņa nadalaidja da juos.
Vot jis atbrauc iz AJeksadri i stuosta, kaida jam bāda — prosa,

lai jis jam parēda, kū padarēt. Aleksandra soka tai: „Juoj iz

mježu i pagaid maņa, es tiuleņ atjuošu, to tjev paradu [baltkr.
parada, padoms] dūšu."

Par šalti jis i nūguoja pjec tū sovu draugu, a sīvai napas-

cjēja nikuo, kur juoškvs. I soka tai iz tū jaunū kjēniņu: „Tja na-

var nikuo padarēt, vajag kautīs ar tū karavjeiru. Tu napīvjeiksi

jū, a es stypruoks asmu, es nūjuošu iz tovys vītys, es kaušūs ar

jū. Tai šaltjei esi iz raunys vītys pi munys sīvys — es par treis

dīnys byušu atpakaļ, tūlaik es braukšu iz sovu golu, a tu iz sovu

nūbrauksi. Tik sīvai munai nastuosti, lai jei nazyna nikuo!"

Vot jī i pataisjēja tai, kai sarunuoja. Aleksandra apsagjērbjās

juo drābjās i nūjuoja kautīs ar tū karavjeiru; a jis otkon apsavylka
Aleksandra drābjās i nūguoja iz juo sīvu. Jei, zynams, i napazyna,

ka na juos vjeirs, ka jī bjeja taidi vīnaidi, i breinīs, kas tys ir, ka jis

nūskumjeigs. It gulātu vokorā — jis atsagulās pi juos, bet līk

vydā sovu zūbynu i da juos ni tivi! Iz ūtris nakts otkon līk zū-

bynu gultā, iz trešys nakts taipat i vys tuoli nu juos. Iz trešys
dīnys nūjuoj jis iz mježu iz tuos vītys, kur jami vajag gaidjāt Ale-

ksandris. Jis gaida i bjeistās: kai tī byus tamā karā? I radz, ka

juoj Aleksandra, lusteigs, vasals, lilējās, ka jam vyss labi izguoja:

jis tū karavjeiru nūvaldjēja i djēl drauga sova izdabova sīvys,

Kjēniņč rods [priecīgs] cīši, patjeic jam labi — pjec tuo puorza-

mjeja sovys drābis i obi nūjuoja: vīns sovu cjeļu, ūtris sovu cjelu.

Cliikom jī tī bjeja mježā i runuoja, Aleksandris sīva navarēja
pīcīst i nūstuostjēja šovam kukarami, ka juos vjeirs — jau trešu

nakts — lies zūbynu gultā i ni kluotu pi juos.
Kukars iztolkovuoja jai, ka jis mušeņ [varbūt] grib jū nū-

sist — kab jei pīzasorguotu — a to byus slikti. Tai šaltjai Ale-
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ksandra atjuoja atpakaļ i jei radz, ka jis otkon taids ira, kaids

bjeja sjeņuok. Gaida vokora, īt gulātu, a jis jau zūbvnu nalics

pa vvdu i tai mīļi guļ, kai vjeirs ar sīvu. Jei breinīs, kas tys var

byut, ka jis vīnu reizi dora tai, ūtru reizi tai. Iz reita otkon puor-

stuosta vysu kukaram. Kukars soka: „Jis kū nivīn [kaut ko] dū-

moj, vajaga jū apzuoļāt, a to byus slikti."

Pataisjēja gūdu, aizprasjāja daudz gostu, pajēmja pīlēja Ale-

ksandram gluozjā zuolu, kai jū aptrucjāt [baltkr. trucic', nozāļot].
Jis kai izdzjēra, dabuoja suopis lylys i nūtyukša vyss. Gosti nū-

zabjeida cīši, kab jī naaptyukštu taipat, i vysi izbraucja mudri.

A kukars pajēmja jū, izvjadja tuoļi aiz pilis i izsvīdja tjeirumā.
Jis tī gulāja i vys tyukša vairuok kū reizis [arvien] i sazataisjēja
kai kolns.

A tys jauns kjēniņč sasvotuoja sovu kjēniņeiti — jau žeņeš-

kys — i syuta pjec Aleksandri, lai brauc iz kuozom. Atsoka pilā,

ka Aleksandris nava i nikas nazyna, kur jis palyka. Tys jauns

kjēniņč i apsažēņējās jau i vys syuta pjec Aleksandris i vys nava

jū. Līk jū vysur mjekļāt — nava! Puorguoja treis godi — Ale-

ksandra vys gulāja aptyukšs kai kolns. Tys draugs nūrauduoja,

juo i djēl juo pīmiņis pataisjēja lylu sātu djēl biednu [nabaga]

ļaužu, kur dzjeivuot, i lyka, kab sauktās Aleksandris sāta.

Vīnu dīnu braucja vjecjeits tamā sātā i tyka tamā vītā, kur

Aleksandra gulāja — radz, ka lyls kolns, a pazjeit var, ka cyl-

vāks, vys cylvāka zjeimja iraida. Daguojis, dadyura jū ar sovu

vāzu, kab dazynuot, kas tys ir par breinumu, a tys ai'zvaidjāja.

Vaicoj vjecjeits: „Ķaids tu esi? Voi kolus, voi cylvāks?"

Jis atsoka: „Es asmu cyivāks, taids kai tu — ratavoj mani!"

Soka vjecjeits: „Labi, es tjevi nūvjesšu iz Aleksandris sātu."

Jis vaicoj: „Kas tjei par sāta taida?"

Vjecjeits izstuostjēja jam — jis prosa: „Navjad maņa tamā

sātā, vjad iz pošu kjēniņu, dabuosi lylu moksu!"

A vjecjeits nazyna, kai pīcjeit juo. Vot jis lyka izvjalt sjevi
kai akmini i vazumā īvjalt. Ivjāla jū i uūbraucja. Dabraucs da

kjēniņa pilis, vjecjeits izsvīdja jū nu vazuma a jis soka iz sulai-

ņa: „Eij, pasok šovam kjēniņam, ka atbraucja Aleksandra."

Sulaiņs breinīs, kas tys par bīdaklys ira, a jis soka: „Nu,

mudri, mudri! Ej pasok kjēniņam!"

Kjēniņč, ka padzierdja tū juo vuordu, izskrāja, a ka jū īrau-

dzjēja, pazakuora iz juo kokla i suPka rauduot — vaicoj: „Kas

tjev tyka? Kas tjev taidu pataisjēja?"
Aleksandra soka: „Vjad mani pokojuos, es tjevi izstuostjēšu

vysu!"
Jis pajēmja jū pokojuos. Aleksandra suoka stuostjāt, kai jis

atbraucja iz sātu pjec tuo kara, to jam tai pazataisjēja, ka jis ap-
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tvukša. Pjec tuo pajēmja jū, izsvīdja tjeirumā, a jis vairuok na

zvna nikuo.

Kjēniņč vaicoj: „Kai tjevi ratavuot?"

Aleksandra soka: „Vot tjev ira bārni?"

,Jraida treis djēleņi."
„A*vot," soka, „kab tu jūs nažāluotu djēl mani, ta tu varātu

mani ratavuot; bet tjev byus žāl."

A kjēniņč soka: „Djēl tjeva es nikuo nažāluoju i es nu vysys
sirds bārnu tjev atdūšu, tik runoj, kū vajaga darēt."

„Vajaga jū nūkaut i ar asni mani apmozguot, to es byušu

taids, kai sjeņuok bjeju."

Kjēniņč nūskrāja iz sovu bārnu, iz jūs vīteņis, kur jī gulēja,

giva nazi, apgrīzja kakleņč, asni nūlaidja blūdā, pjec tuo apsjēja

kakleņč ar šolka [zīda] skustjeņim i nūņasja tū asni Aleksandram.

Apmozguoja jū, īdevja jam padziert tuo ašņa i tys vyss tyukšs
atsalaidja, Aleksandra otkon pazataisjēja taids, kai bjeja sjeņuok.
Kjēniņč prīcuojās, bučoj jū — rods, ka pazapravjāja jau i vjad jū

iz sovu sīvu. Parunuoja šaltjeņu — Aleksandra soka: „Isim ta-

gad iz bārnim tovim, paruod maņ bārns šovus!"

Kjēniņč nasoka nikuo. Aleksandra otkon prosa, lai jū iz

bārnim nūvad, i soka, tjei sīva juo, tjei kjēniņeitja, ka jei nūvjass

jū, a kjēniņč grīž golvu nūst, soka iz sīvu, ka bārni jau nadzjeivi,
ka vajadzjēja jūs ašņa ratavuot Aleksandra. A jei atsoka: ~Kū
ta padarēt? I es nažāloj jūs djēl taida drauga!"

Aleksandra soka: „A vys īsim pazavārtu!"
līt vydā — vjērās: atī bjērneņi sjād sovuos gultjeņuos, buo-

vjēijuos [baltkr. bavicca, rotājāties] vasali i nava pi juos nikuo.

Sulaiņi nu bailis nūbāguši. Vot jī cīši nūzaprīcuojās, ka jīm bārni

dzjeivi palyka.
A Aleksandra ladjās braukt iz sātu. Ka atbraucja ii sātu,

nūstuoja pjet sovu sīvu. Jei kai īraudzjēja jū, nūzabjeida cīši i

tiuleņ krita ceļūs pjet jū.

„Jis vaicoj: „Pasok tu maņ, kū tu maņ padarēji, ka es vyss

satyukšs bjeju kai blučš?"

Jei pīzazvna, ka kukars pīrunuoja jai, ka jis par treis nakts

lyka zūbynu gultā, to grib jū nūsist, i lyka jū apzuoļāt. Jis cīši

nūsabreiņa par tū, ka jis nikod zūbyna gultā nalyka. i tiuleņ da-

zaguodova, ka kjēniņč tai darēja, ka bjeja iz juo vītys. Syuta
pjec jū, kab jis tiuleņ atbrauktu, ka ir pilna runa.

Atbrauc kjēniņč, Aleksandra vaicoj: „Pasok tu maņ, kam tu

liki zūbynu gultā, ka guJiēji ar munu sīvu?"

Jis soka: „Pa tam, ka es gulēju kai sorgs, a na kai vjeirs.
Es tja bjeju, kab pilnavuotu [baltkr. piļnavac', sargāt] tovu sīvu,

a na kab aiztiktu jū!"
Ka sīva padzierdjēja tū jūs runu, suoka vjāl cīšuok rauduot i
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puorprasjēt vjeira. Zynams, jis daravuoja [baltkr. daravac', pie-
dot] jai.

A tai šaltjai nūmyra vacijs kjēniņč i parnjatja jam ūtru pusi
kjēnists i Aleksandra pazataisjēja jau tagad par kjēniņu. Kai jis
palyka par kjēniņu, īzagribjēja jam, kab redzjēt vjāl sovu muoti

ar tāvu. Nūsyuta paprīšku šovus sulaiņč i lyka, lai jam pīgata-

vjei makjeiti tamā sātā, kur jī dzjeivuoja. Jī bjeja jau vāci i cīši

sazatriukās, ka atbauks kjēniņč gostūs iz jīm, atdjevja djēl juo
vysys sovys pokojis i sazarunuoja tai, ka atbrauks kjēniņč, to

jis — tys tāvs jau — pajemškys blūdu ar jiudini, a jei' pajemškūtja

ručņiku [baltkr. ručņik, dvielis] i nūīškūšš aba divi pazaklaņētīs

jam i nūņaskušš jam jiudiņa apmozguot rūkvs.

Atbraucja kjēniņč, pajēdja maltjeiti i atīt vjecjeiši iz jū; jis ar

blūdu jiudiņa, jei ar ručņiku, i da pošis zjamis klaņējās jam- kuo-

juos. Jis tiuleņ pacjēla jūs, krita jīm iz plaču i soka: „Tjāt, mani,

es asmu jiusu dāls, tys pats — pīminit — kuram putnys pascjēja,
ka jaus maņ da pošys zjamis klaņēšķūšis kuojuos. A kas? Vot tai

i nūtyka. Bet es na par tū atbrauču, kab jiusim tū pīmiņāt, a kab

jums pi vacuma iz munu sātu nūvjast i da smierts laimjeigi nū-

dzjeivuot!"

Pajēmja nūvjadja jū iz sovu kjēnisti, žāluoja jū i globuoja. Jī

tī vysi ilgi dzjeivuoja, može i šūdīņ dzjeivoj.

19. A. 725. Skolnieks Antons Čeičinīks Livānos.

Beja vīns cīši boguots saiminīks, dzeivuoja jī divējūs ar sīvu,

turēje kolpus i kolpyunes, beja pylnas klēts maizes i pilni kļāvi

lūpu. Reizi jī sagaidēja lelu prīcu: dzyma vīnā naktī jīm dāls i

ķēvei kumeļš. Dāis i kumeļš reizē auga i beja kai draugi. Da-

guoja dālam školas godi, laide jū školuos. Leidz septeņpadsmit

myuža goditm izguoja jau daudzi školu, a kumeļš septeņpadsmit

godu vacs beja kai treju godu tik. Ar tū dālu zyrgs dzeivuoja
kai puors pruotīgu cylvāku, puikas runu pazyna i viņa vuordā

cīši klausēja. Tāvs un muote beja dūmuojuši un gudruojuši, kaidā

skolā dūt tuoluok sovu dālu, bet jau navarēja atrast. Golu golā

sadūmuoja dūt taidā školā, ka izzamuocītu vvsa pasauļa gu-

drību, zynuotu kū cylvāks dūmoj, varātu par vvsaidu palikt, sa-

prostu lūpu, putnu, zvēru, kūku volūdu.

Reizi tāvs sagatavej ceļā uz školu i obēji ar dālu dūdās ceļā,

nimoz nazynuodamii, kur taida škola ir. It jī īt pa ceļu gar azara

mollu, teik mežā, paīt mozu gabaleņu, sateik pretim ejūšu naidu
veceiti ar garu garu siermu buordu. Padūd veceits lobu dīnu i

vaicoj: „Kur to jūs, bārni, ceļuosit?"
Izstuosta veoeišam tāvs, uz kaidu školu. Prosa veceits: „A

kur to ir taida škola?"
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Atbild tāvs, ka nazvna.

„Nu to redz, bārns," soka veceits, „jo nazini, kur jei ir, to

juos i naatrassi. A jo gribi, tod atstuoj sovu puiseiti pi manis i

leidza par godu atej uz šytū vītu, pajemsi sovu dālu ar vysom

zynuošonom, kaidas tu gribi sasnēgt; tik naaizmiiersti, īdams pa-

kal, pajemt sudobra rubli, ar kū školu apmoksuot. Zini, ka škola

naudu moksoj," pasasmēje veceits.

Tai ar šaidu nūrunu tāvs atstuoja dālu i pots atguoja uz

sātu. Gars beja gods gaideit, ka nazvnuoja, kur dāls ir, bet sa-

gaidīja gon. Pajēms tāvs duorgas duovonas, pulka naudas, lai-

dēs ceļā uz zvnuomu vītu. Redz: atīt veceits ar dālu, sasveicy-

noj vysi i tāvs veceišarn dūd duorgas duovonas, bet veceits nīkuo

najam. Dūd otkon zalta un sudobra naudu, bet veceits tuos arī

napījam, pajām tik vīnu sudobra rubli, saceldams: „Palīeīt va-

sali, paldīs! Kū bejam nūrunuojuši, tū izdarējam. Dzeivuojīt lai-

mīgi, ar Dīvu!"

Tū ruuuodams, veceits izgaisa nu juo acim. Tāvs ar dālu

laidīs uz muojom. Tāvs pavysam aizmiersa tū, kur un dēl kuo

juo dāls beja godu muocījīs, jo nabvutu gar azara molu ejūt aiz-

krēcs krauklis. Tvulen tāvs īguoduoja, nu kurīnes juo dāls īt, i

pavaicuoja: „Pasoki, dāls, kū šys krauklis soka."

„Navaru sacīt," atbild dāls.

„Par kū tu navari?" vaicoj tāvs.

„Pa tū, ka jo es pasceišu, tu mani tyuleņ īsvīsi šymā azarā."

Tāvs ar dūsmem soka: „Redzi vēl kū, devu skolā, bāduojūs

klapatējūs, i vēl jis kū man soka. Sok rnudruok."

„Ni par kū," atbild dāls.

„Soki dreižuok," leluos dusmēs klīdz tāvs.

„Nu labi!" soka dāls, „tys krauklis sācēja, ka tu man par
divi nedēļas dūsi sovu golvu nūcierst."

Tāvs ar dusmi pakērs dālu i īsvīž jū azarā, pots nūskrīn uz

sātu atpakaļ naatsavārdams i sīvai par nūtykušū nikū nasacī-

dams, tik maloj, ka vairs naredzēje nī veceiša ni dāla. „Še tev

atpakaļ vysas duovonas."

Muote cīši nūskuma i gauži rauduoja. Rauduoja arī tāvs par

padarītu slapkavību, bet kū lai dor! Kas padarīts, tys padarīts.
Ka tāvs dālu īsvīde azarī, nabeja vēl symts sūlu puorguojis, kai

lela zivs puisīti nūreja. Byudams zivs īškinē, puisīts daboj sova

nazeiša i suoc zivi nu īškas badeit un graizeit. Zivs, suopēs byuda-

ma, nazyna, kur skrīt, bet puiseits graiza un boda bez puorstuo-

šonas. Zivs dūdās dziļumā, saMomā, nu lelom suopem Skraida

škārs garum azara, golu golā Izzasvīž jau uz sausas zemes.

Dzierd niu puika, ka zivs svtas pa sausumu, vēl vairuok boda un

graiza. Zivs jau zaudej spākus, puorstuoj kustēt i beidzās. Tūlaik

puika jamās pi grīzšonas vīnā vītā, lai izgrīztu caurumu un tiktu
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laukā. Izgrīzis suonūs caurumu, jis izleida. Aizzagribējīs beja

cīši ēst, sameklēja puora sausu žogoru, sakurynuojs guni, suoce

tū pošu zivi grīzt pa gabaleņam cept i ēst. Capdams zivi, jis klau-

suos : brauc pa ceļu, var just, ka brauc kaids kungs ar puori zyr-

gu. Tyka braucējs tyvuok pi juo i jis dzierd, ka kungs vaicoj

kučēram: „Kai tu dūmoj, voi man lūbsīs tī, kur es braucu?"

Kučers atbild: „Nazynu."
Bet puika uzklīdz vysā bolsā: „Nasalūbs vys."

Kungs, izdzierds kryumūs klīgšonu, līk zyrgus apturēt i vai-

coj: „Kas tī kū runoj?"

I dzierd atbildi: „Tev tī nasalūbs, paprīšku vaidzēje treis

godi cvukas atganīt, tod braukt. Tu pots nazini, ka tu brauc uz

rogonas meitu svuotūs."

Kungam apjam baile i breinums, kas te var byut, ka tik

smalki jū zyna. Syuta kučeri, lai tys līn kryumūs, apsaver, kas

tī ir un kas runoj. Kučers apsaver —atguojs, stuosta, ka puika

guni kurynoj, lelu zivi cap i vairs nikuo. Kungs sauc: „Draudzeņ,

ej šur!"

Puika atīt, izstuosta kunga vītu, dzeivi, liktini, dūmas i uz

prīšku naveiksmes. Tūlaik kungs prosa: „Kū man dareit, ka lai-

mīgi dūtūs?"

Atbild viņam puika: „Najem ļaunā, ka es teiču par treju vo-

soru cyuku ganīšanu, bet bez tuo tu navari tī laimīgs byut, tik

nuovi dabuosi. Jo pajemtu leidza mani par svuotu un lautu man

pilnīgi pec sovas zynuošonas reikuotīs, tod tik tev lābtūs."

„Lyudzu braukt leidza," soka kungs,

Brauc, brauc jī trejūs gobolu — sateik cvlvāku, kurs īt grauz-

dams apses myzu. Vaicoj svuots: „Kas tu esi par cylvāku?"

„Asmu āduojs," atbild celaguojējs.

„Sēst šur pi myusu, brauksim reizē!" soka svuots.

Brauc niu četrūs, pabrauc gobolu, īt cylvāks, capuri pīškībs.

„Kas tu esi par cvlvāku," vaicoj svuots.

„Asmu dzāruojs," atbild celaveirs.

„Sēstīs rotūs, brauksim vysi!"

Brauc, brauc niu pīcūs — gobolu puorbrauc, panuok vēl cvl-
vāku i vaicoj svuots: „Cylvāks, kas tu esi."

„Asmu soltums," atbild svešinīks,

. „Sēstīs rotūs!" soka svuots.

Kungam apjam breinums, dēl kam viņš losa leidza vysaidus

tī āduojus un dzāruojus, i dusme, ka sešūs juobrauc, i četri sveši

cylvāki. Ap vokoru nūbrauc leidz golam, meita i sīvas muote —

kungs nazynuoja, ka jei ir rogona — pījam ar lelu prīcu. Suocās

ēsšona, dzeršona un lustēšona — vysi krītni paād, padzer. Reitā

sīvas muote salīk ēdīņus uz golda i soka: „Niu, gasteņi, iedīt, tod

varēset braukt leimeigi ar meitu."
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Vysi labi paēde i kungs taids prīcīgs, ka vvss labi izzadevēs,
bet te vēl na vyss. Rogona daguojuse skubynoj ēst, bet vysi jau
seiti.

„Jo jūs šytuo, kas uz golda, nanūēssit, tod vysim nuove,"
soka rogona.

Kungs ažna [baltkr. ažna, pat] nūdrebēje nu bailes, ka tī

juoād pīcdesmiit cylvākim, i tod naveiiks. Akū šī seši i jau seiti

paāduši padareiškūši?

„Voi jau naēssit vairuok?" vaicoj rogona.

„Moz te vēl kuo ēst," atbild svuots, „gatavej vairuok."

Kungs vysā nūsabeist niu, a svuots redz kungu iztrauktu i

soka: „Aduojs, ād teirā."

Āduojs ka taisa vaļā muti, vyss ir teirs. Svuots tik klīdz,
vairuok lai nas, un rogona ar kolpyunem nūsveiduse nas leidz

tam, kols nav vairs kuo nest. Svuots tik klīdz pēc vairuok. Ro-

gona sanas myitus, gryudus, pat ar vysiim traukim, uu āduojs

vysu nūād. Kungs tagad redz, ka laimīgs ar svuotu, palyka

prīcīguoks un gaida, kas tuoluOk nūtiks. Rogona pīlīk niu dzērīņu
tū pati atkuortuodama, kai i pi ēdīņim. Bet dzāruojs, ar svuota

pavēli, nūdzer na tik veinu un cytus gordūs dzērīuus, bet pat
yudini nu okas. Rogonai vairs ni gryuda labības, ni kimūsa mai-

zes, ar kū gostu mīluot, ni pošai kuo ēst, yudina — i tuo nav

tyvumā. Juolaiž prūjom taidi gosti, a to i posi radzams beigs.
Rogonai vēl īskrīn dūmas, kai jūs nūnuoveit, līk kolpyunem sa-

kurynuot čuguna pierti tik korstu, ka par dividesimit osu kluot

navarātu daīt.

„Tagad, cīmiņi, paēdīt padzerīt, niu varēsit braukt ar meitu

prūjom. Man jau nav pošai vaira nikuo ēst ni dzert. Tik pyr-
muok vajag vvsim nūīt uz pierti izzapērt. A jo piertī naīsit, tod

byus nuove vysim."
Lai jau kungam svuotam un cytiim, bet i bēdīgam kučereišam

leidza juovuorej. Laižas vysi uz pierti, bet taids korstums, ka

ni tvvumā. Svuots tik pasoka: „Soltums, aļuo."

Tys ka splaun viersā, reizē apieik solta, spļaun ūtru reizi

pa durovom, vydā tik solta kai olūts, ažna treisas jam. Grīžas

vysi atpakaļ uu svuots saklīdz: „Kas te par apsimīkli, ka pierts
solta?"

Redz rogona, ka nikuo navar padareit, laiž prūjom cīminus.

Sasāst rotūs vvsi i meita leidza, a kungs bryugons, navar veikt

nūsaprīcuot, ka jam deve pots Dīvs taidu svuotu. Pabrauce ga-

baleņu, svuots pavēlēje izkuopt āduojam, dzāruojam i soltumam,
bet kungs nagrib atlaist nivīna. tik uz svuota pīsacējuma vaidzēje
atlaist. Svuots pats tod nūbrauce leidza ar kungu. Kuo tik tī na-

beja? Beja sagatavuotas tik boguotas kuozas, tī beja vvsaidu

gordumu, vysaidu spālmanu.



414

Kai tik kuozas beidzēs, svuots atsavadējs aizguoja. Nadū-

dams sevi pazeit, īt uz tāva sātu. Daguojis klausuos, ka pi tāva

sataisīta balle. līt kai svešinīks, izjam jū arī kai cīmiņu. Cikom

vysi dzer, lustej i vvsaidas sarunas sarunoj, daīt leidz tam, ka

tāvs, saiminīks, lilējas, ka šam asūt astoņpadsmit godu zyrgs, bet

nikas ar jū navars pajuot. Jo atsarostu, kas pajuotu, tam šys

vars atdūt sovu golvu nūcierst. Nusaklausējs svešinīks — dāls

juo, soka: „Kas tī par zyrgu var byut, ka ar jū navar juot? Es

pajuošu ar kaidu grib zyrgu."
„Labi," soka saiminīks, „varu dūt galvu nūcierst, jo tik pa-

juos kurs."

Rauga vysi cīmiņi, īt kluot pi zyrga, bet nivīm navar, ni

īmovu danest. Golā daīt svešais puika, zyrgs bubinēdams skrīn

prīškā, pīleikst pi zemes, tys sāst mugurā bez īmovim pavysam.

Izzajuodelej molu molas, nūkuop zemē, pavēlēj zyrgam īt klāvā,

itys juo bolsa klausa. Nūsabremoj vysl, bet saiminīks vairuok, ka

ogruok tik juo dāls varējs ar tū zyrgu reikuotīs tai, bet niu tok

jam dāla nav. Par sovu izrunu saiminīks dūd svešam puikam
ciervi rūkā, īt pi bluča, nūlīk sovu golvu nūcieršonai, bet puika
dūd sevi pazeit sacīdams: „Tētin, mīļais, vai nav tīsa, kū krau-

klis sācēja?"

Tāvs tikkū naapgeiba nu puorsteiguma, metīs dālam ap kokļu

rauduodams un lyugdams pīdūšonas. Dāls vysu pīdūd i līk na-

pīminēt puorguojušū. Tūlaik suocās nu jauna lustēšona un prīca.

Puordzeivuoja dāls treis mēneši, sadūmuoja apcīmuot kungu,
kuram beja par svuotu. Nūīt leidz viņa rūbežom — veras, ka

kungs gona cyukas, konkorūs apsavilcīs. Pīīt jis kluot i soka:

„Kū to tu dori? Ej uz sātu par cīmiņu, a es paganīšu cyukas tovā

vītā."

Kungs beistas tū darīt, sīva pazeis, bet svuots soka: „Ej
drūši, puormeisim drēbēm tik, sīva tevis napazeis. Zyni, ka es

tevis namuonīju nikod!"

Kungs palīk mīrā, svuots soka: „Zynl, ka es tevi gribu pes-

tīt nu cyuku ganīšonas, a to pec vēl kas zyn, kas var byut."
Puorsamej drēbēm, kungs palīk par svešinīku, a svuots par

cyuku_gonu. Pīsoka svuots kungam: „Jo sīva cels krāslu, sēd;
a jo ne — stuov!"

Kungs pīsoka nūīdams, lai cyuku agri nadzan uz sātu, vo-

korā, ka saule nūrītēs, tod tik var dzeit, i vēl paruoda vīnu cyu-

ku, kuras kļavā navarūt īdzeit, kols pabučuoškys zam astes.

Tikkū kungs sātā īīt, gons tyuleņ, suoc sukuot cyukas ar puoto-

gu, cik vin līn, un trauc muojuos. Irauga sīva, ka veirs cyukas

attrauc, jau izīt prīškā un krotuos ar pierstu; bet gons pretim
krotuos ar peickas kvotu. Satrauc cyukas klāvā, bet tei vīna

stuov pi durovu ļipu pacāluse. Gons, apgrīzis ap golvu peickas
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kvotu, ka mat par dybynu cyukai, tei až nasauiona, kai par

silksni puorlekt. Sadzan cyukas, aiztaisa kļāvu i īt uz ustobu.

Sīva prīškā i čerās veiram cakulā, bet tys tī pat uz pogolma
svīž pi zemes um ar peicku nūād muguru, cik vin līn. It ustobā —

vērās: kungs stuov. Tyulen saklīdz: „To šytai dori, cīmiņš īguo-

jis stuov kai suns! Meklej dreiži ar kū miluot!"
•Pats tvuleņ svīž konkurus zemē, īguojs drābu kambarī ap-

savalk lobuos kunga drēbēs sāst ar cīminu pi golda dzer un ād

i mīloj cīminu. Tai laiks nūīt leidz vokoram. Nakti puorgul, reitā

vēl cīmuojas un niīluojas obēji — jau i sīva ar peicku nadaboj.
Daīt vēl vokors, pēc vokoriņom nūīt gulātu, zynoms cīmiņš sovā

kambarī un gultā, kungs ar gaspažu sovā, bet tai vēl gribēs puor-

spēt veiru. Viņa napazyna, ka cīmiņš ir juos veirs, bet šū par

veiru tur, tuodēl ka tys beja tai padarējs. Tik kū tys aizmyga,

gar molu gulādams, ka tei gryude zemē, reibējēs vim, Tys tryu-

cīs kuojuos, jēme peicku un suoce otkon myzuot, kols tei apsajē-
mēs vysod byut loba. Pec tam vēl puordzeivuoja dīnu, tod pa-

vadēja cilmiņu. Paguojuši gobolu, puorsagērbe sovuos drēbēs i

izzaškeirēs. Nu tuo laika leidz šai dīnai dzeivoj kungs par eistū

kungu.

20. A. 726. V. Filšs no 0. Volkova Sakstagala pag. Latvju

Kultūras krājums.

Senejūs laikūs dzeivuoja uz šuo pasauļa vīns kupčs, kam

beja dāls Andrīvs. Sadūmuoja vīnu reizi kupčs vest sovu dālu

tuoli aizjyuru uicēt [mācītiesļ putnu mēlis. Tai vecs pad-irēja:

atdevja dālu uicētīs putnu mēlis. Puorguoja treis godi, atbrauc

vecs pec dāla.

„Aizmoksoj paprīšku par uiceišonu tova dāla!" runoj uz veča

školuotuojs, „tūlaik vari pajimt sovu dālu."

Kupčs ap tū laiku palyka pavvsam bēdeigs [nabags] un aiz-

moksuot jam nabeja ar kū.

«Mīļais tāvs, pajarn mani uz sevim gostūs, es nu reizis da-

buošu naudys."
Tāvs izprasiēja nu školuotuoja sovu dālu da sevis gostūs. Jī

īt pa ceļu, a dāls runoj šovam tāvam: „Zini, tāvs, es tagan puor-

zataiseišūs par zyrgu, a tu ved mani uz tiergu un puordūd par
lelu naudu!"

Kai jī sazarunuoja, tai padora. Nūvedja vecs zyrgu uz tiergu,

puordevja boguotam muižynīkam un pajāmja lelu naudu. Muižy-

nīks, nūpierkdams itū zyrgu gribēja puorbraukt. Kai muižynīks

gribēja izkuopt uz zyrga, zyrgs pacēla pakali un nūsvīdja muižy-
nīku zemī, a pats nūskrēja pa teiru-teirumu kai vonogs. Da-

dzvna zyrgs sovu tāvu un otkon puorzataisējās par cylvāku un



416

ji abadivēji ar tāvu maun pa jyurym. Skrīn taišņi daudz zvier-

bulu, tāvs vaicoj dālam: „Kaidi itī putny skrīn?"

Dāls jam atbilda: „Nazynu, mīļais tāvs."

Otkon skrīn daudz peiju un klīdz. Tavs vaicoj dalām: „Kū

itī putny runoj?"

Dāls jam atbilda: „Nazynu, mīļais tāvs."

Sasadusmuojās vecs uz sova dāla un runoj: „Treis godi tu

uicējīs putnu mēli, bet nikur nikuo nazyni."

Vecs nu dusmu īgryudja sovu dālu zam yudiņa. Tai dāļs
maun pa jyurym. Cik tī jis maun, bet patyka cīši tuoļi vīnā kē-

nestī. Tymā kēnestī itys dāls nūguoja pi tuo kēneņa un papra-

sīja dorba. Kēneņč jū pajāmja un jis tī ilgi dīnēja. Kēneņč jū cīši

mīluoja un taipat kēneņa meita īzamīluojās jim. Kēneņč žeņēja

sovu meitu ar itū kupča dālu.

Vacais kupčs vysu puordzeivuoja, palyka par übogu un suo-

ka staiguot pa pasauli, praseidams gabaleņi maizis. Daudz itys

vecs puorstaiguoja gorodu un golu golā patyka tymā kēnestī,
kur dzeivuoja juo dāls. īraudzēja par lūgu dāls übogu un pasau-

cja pi sevis pilī. Tī pilī Andrīvs pabaruoja übogu un nūlyka gu-

lēt. Uz reita pazacēla übogs un suoka runuot ar Andrīvu, iz-

stuostēja Andrīvam par vysu sovu dzeivi un propulušū dālu An-

drīvu. Dāls pazyna, ka itys übogs ir juo tāvs. Jis satvēra sovu

tāvu un suoka bučuotīs un rauduot. Vecs suoka runuot: „Kai tu,

dēleņ, nanūsleiki?"

„Mīlais tāvs, kam es uicējūs! Man dzeivē nav gryutumu."
Tai dāls pajāmja sovu vacū tāvu da sevis dzeivuot un vysi

dzeivuoja boguoti un laimeigi.

24. Laime un nelaime.

1. A. 735. Vilķeru Kārlis Zaļeniekos. Jkr. IV, 28, LP, VII, IĻ

28, 2, 12b.

Dzīvojuši divi saimnieki — viens bijis bagāts, otrs nabags.
Bagātais nenieka nestrādājis; nabaga saimnieks turpretim ņēmies
sviedros no agra rīta līdz vēlam vakaram, bet nabags bijis, na-

bags palicis.
Reiz nabaga saimnieks pļāvis rudzus ar puišiem. Kad vakars

pienācis, tas teicis uz puišiem: „Eita uz mājām, es pāriešu ma-

zuliet vēlāku."

Strādnieki nelikušies to divreiz teikt; bet saimnieks aizgājis
uz tuvējo krodziņu uztaisīt krūti, lai varētu iestiprināts rītu at-

kal bara galā stāties. Krodziņā pāri čarkas iemetis, tas devies

uz mājām. Nakts bijusi gaiša, pilns mēnesis spīdējis. Lauki gā-
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juši strēķos, un viņam gadījies iet par sava bagātā kaimiņa tikko

nopļautu rudzu strēķi. Rudzi bijuši sasieti kūlīšos un jau sasta-

tīti statiņos. Ejot tas ieraudzījis slaidu meiteni, ar rudzu rogu

vaiņagu galvā, baltās drēbēs tērptu. Meitene lasījusi vārpas un

bāzusi tās kūlos. Saimnieks viņu sveicinājis un sacījis: „Nāc la-

bāk manā laukā vārpas lāsīt; viņš tāpat jau bagāts, bet es na-

bags."

Meitene tam atbildējusi: „Es esmu viņa Laima un ne tava.

Lai tava Laima lasa tavas vārpas!"
Saimnieks nu prasījis, kur tad esot šā Laima. Viņa atteikusi,

ka tai krodziņā aizdurvē, kurā tas nupat dzēris. Saimnieks tei-

cis, ka viņš tur tās neesot redzējis. Laima, iedodama viņam baltu

spieķīti, teikusi, ka katrs jau Laimas nevarot redzēt; bet lai

viņš aizejot uz krodziņu un lai piesitot aizdurvē ar balto spieķīti,
tad jau ieraudzīšot savu Laimu.

Saimnieks pateicies Laimai par visu labu un griezies atoa-

kaļ uz krodziņu. legāls iekšā, piedauzījis aizdurvē ar balto

spieķīti un — patiesi — ieraudzījis savu Laimu tupot kaktā. Saim-

nieks uzsaucis viņai: „Ko tad tu te tupi, sliņķe, ka nelasi vārpas

manā tīrumā kā kaimiņa Laima, kas lasa viņa tīrumā?"

Viņa atteikusi: „Par zemkopi būdams, tu tikpat nepaliksi

bagāts; paliec labāk par uzpircēju, tad jo drīzi tiksi pie mantas."

Saimnieks teicis, ka neesot naudas ko iesākt. Laima tam ie-

devusi vērdiņu, sacīdama: „Mājās iedams, nopērc par šo vēr-

diņu to lopiņu, kuru tu pirmo satiec; tad nokauj savas piecas rai-

bās govis un uztaisi no viņu ādām lielu ori, bet ādas raibo pusi
liec uz āru un, orē aizjūdzis visus četrus zirgus, ved lopiņus uz

Jelgavu pārdot. Tā tu iedzīvosies naudā."

Kad saimnieks gājis mājās, bijusi liela diena, gani jau ganījuši
savus lopiņus. Ganiem garām iedams, tas ieraudzījis tiem vāveri.

Saimnieks domājis, ka jānopērk vāvere, jo to saticis pirmo, tā-

dēļ teicis uz ganiem: „Es jums došu veselu vērdiņu, atdodiet man

vāveTi!"

Viens gans gan teicis, ka nepārdošot vāveres, būšot ko pa-

spēlēties un papriecāties; bet otrs teicis, ka labāk pārdot, būšot

tad kreņģelu nauda. Tikpat vāvere šiem izmukšot un ieskriešot

mežā, tādēļ pārdevuši arī vāveri saimniekam. Šis mājās pār-
nācis, nokāvis visas gotiņas, uztaisījis no ādām lielu ori, un aiz-

jūdzis orē savus četrus zirģeļus, tad vedis vāveri pārdot uz Jel-

gavu. Pie Lapu kroga pieturējis savus zirgus atpūtināt, nojū-
dzis viņus, padevis tiem ēst un pats iegājis krogā, ori ceļa vidū

atstādams. Žīdiem, ieraugot savādu ori, ienācis prātā aplūkot,
kas tanī atrodas. Viens žīds attaisījis mazo lūku un vāvere iz-

šmaukusi žigli un ieskrējusi mežā. Žīdiem palicis bail, vīrelis

iznācis — sākšot šos vai popēt. Viņi nezinājuši ko darīt. Te iz-
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laidējs sagudrojis, ka vāveres vietā jāiesviež akmens. Ņēmušies

nu tikai akmeņus laist orē
— pielaiduši vai pus ores.

Vīrelis, atspirdzinājies pie alus, aizjūdzis savus zirģelus un

pūtis vaļā, bet zirgi šim par lielu brīnumu, negribējuši vairs tā

rikšot kā pirmīt. Nekā ļauna nedomādams, tas braucis tikai tā-

lāk. Žīdi, gribēdami redzēt, ko šis iesākšot, akmeņus Jelgavā

novedis, gājuši tam līdzi, viss liels bars. Nobraucis Jelgavā, saim-

nieks apturējis savus putās nobrauktos zirgus uz tirgus. Kungi un

žīdi, ieraudzīdami savādo ori, apstājuši to no visām pusēm un pra-

sījuši braucējam, lai parādot, kas tur iekšā, šis rāpies no buka

zemē, attaisījis lūku, bet tavu brīnumu! Vāverītes vietā atradis

pus ores zelta gabalu. Laima pārvērtusi akmeņus zeltā. Žīdiņi
šo ieraudzījuši, skrējuši pa galvu, pa kaklu pēc ormaņiem, ar ku-

riem tie aizbraukuši pret Lapu krogu, un piekrāvuši katrs savu

vezumu akmeņu. Veduši akmeņus uz Jelgavu domādami, ka arī

tie pārvērtīšoties zeltā, bet nekā — akmens paliek akmens. Sadzi-

nuši tā lielu čupu akmeņu, no kuriem to pašu vasaru sākuši bru-

ģēt Jelgavu. Saimnieks izmainījis zeltu naudā, palicis loti bagāts
un dzīvojis laimīgs.

2. A. 735. Līna Kiršteine ar Saržantu Garlenē. LP, VII, 11,

28, 12c.

Vienreiz dzīvoja divi brāli: viens bija bagāts, otrs nabags.
Reiz gadījās nabaga brālim staigāt gar bagātā lauku. Viiņš redz,
ka viens vīrs ar izkapti rokā skraida pa lauku un šis nu skrēja

pakal un noķēra to rādams: „Kāpēc tu nobradā manam brālim

labību?"

Vīrs atbildēja: „Esmu tava brāļa Laime. Ja es te neskrai-

dītu, tad tavam brālim nekas neaugtu!"
Tad nabaga brālis sacīja: „Kur tad ir mana laime? Kādēļ

ta nemaz neskraida pa maniem laukiem? — Man nekā neaug."
„Tava laime apgulušies tur aiz tava lauka apakš liela ozola.

Ej, roc tur, tad tu viņu atradīsi!"

Viņš nu steidzās uz mājām, un lāpstu paņēmis, gāja rakt

apakš ozola. Labi dziļi paracis, viņš dzirdēja savu laimi krācam.

Nu raka vel dūšīgāki, kamēr uzraka; bet laime bija aizmigusi.
Nu raustīja, kameratmodināja un tad sacīja: „Ak tā! Tu te guli
un man tik grūti klajas._Vai tā ir pareizi?"

Šī kasīdamas meklēja pa kabatām un izvilka 15 kap. gabalu,
sniegdama nabaga brālim: „Še, ej uz pilsētu, un ko tu satiec, to

nopērc — cita man neka nav."

Labi, gāja uz pilsētu, satika vienu vīru, tas nesa vistu. Cik
gribot par to putnu?

«Piecpadsmit!"
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Labi, noDirka vistu, pārnesa māja un ta viņam deja ikdienas

zelta pautu. Pautus viņš pārdeva un ātri palika bagāts.

3. A. 735. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

Plāņu pagastā.

Reiz bīš divi brāli: vienc bagāts, otrs akai pavisam nabags.

Bagātām bīš visas klētis pillas labības un visādīgas mantas, bet

nabagam nebīš maizītes ko ēst. Nabaga brālis aizgāš pie bagātā
un lūdzies, lei šim dodot vienu govi. Bagātais gan negribēš, gan

negribēš dot, bet pēdīgi iedevis ar. Nabags gāš uz māju priecīgs,
ka nu šim ar govs ir. Bet kā nu šis iegāš istabā, tā šim no paka-

ļas viena sieviete ar lēkā un denco pa istabu, kā negudra.

Nabags skatījies un brirfeTies, kas gan tā var būt, un prasīs: „Kas

tu tāda esi?" /] (/ /
Bet šī tava Nelaime!"

A a, nu nabags fpprails, ka>-par" lietu, šis krepīš šo tūlī aiz

gargas cie un ar ymv pirksjirrinožņaudzis. Ka Nelaime bīsi no-

žņaugta, ta nabagyso apracis.
Nabags dzīvāš, dzfvāš un no tās dienas šim gāš dau labāki.

Šis drīz palicis bagāts un šim vais nekā netrūcis. Bet bagā-

tais brīnējies mazu nemazos brīnumus. Šis nevarēš nekā sa-

prast, kā nabags tik ātri bagāts palicis. Bagātais nu oškerēš, oš-

kerēš, kamē uzoškerēš ar. Šis izracis Nelaimi ārā. Nelaime iz-

nākusi no bedres pavisam nomērēsi un nonīkuši. Bagātais nu šo

stellēs, akai pie otra brāļa, bet Nelaime vais neparko pie šā ne-

gūsi un ķērusies tik bagātam klā un nelaidusi vais šā vajā.
Tā nu Nelaime palikusi pie bagātā un šis nekā neticis no

Nelaimes vaļā. Bagātam sācis iet plāni. Šis sācis putēt un putēt,
kamē iputēš pagalam. Bet nabaga brālis palicis bagātāks un ba-

gātāks un pēdīgi vais neviena nebīš tik bagātā, kā šis.

4. A. 735. M. Šiliņa Vīkselniekos, A. Bīlenšteina kr. LP,

VI, 191; (15, 6).

Vienreiz bijuši divi pušnieka saimnieki: viens bagāts, otrs

nabags. Tas nabags nav bijis ne dzērājs, ne arī kāds tērētājs —

strādājis un rāvies ar darbiem, cik vien varēdams; bet nav va-

rējis uz priekšu tikt, nabags bijis, nabags palicis. Un nu beidzamā

laikā it īpaši vēl sašļucis, bagātais taisījies parādu dēl ir to bei-

dzamo gosniņu atņemt, kas vēl bijusi.
Un tā nu viņš vienu vakaru itin bēdīgs sēdējis istabā pie

galda un domājis par savu nelaimi. Te uz vienu reizi sāks viens

aizkrāsnē tik jautri pijoli spēlēt, ka šim kājas ne rimt vairs. Aiz-

mirsis visas bēdas un sācis lēkt, lai izput, pa plānu. Lēcis, lē-
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cis — sen jau atlēcies, bijis tik nokusis, ka elsdams,_ pūzdams no-

kritis uz benki, bet kājām kā nav, tā nav miera, vēl gribas lēkt.

„Nu tu brīnumi!" viņš domājis, „pats negrib, kājas grib. Kas,

velns, tu par tādu spēlmani esi? Nāc laukā no aizkrāsnes!"

Labi, iznāk arī garš, garš vīrs, pats spēlēdams, pats lēk-

dams. Bet saimnieks satvēris šo: „Nelec, trakais, saki labāk, kas

tu tāds esi, vai spogs, vai kas. Tu sasodīts pijolnieks."

Garais atbild: „Kas es esmu, to tu gribi ziuāt? Es esmu tava

Nelaime!"

„Ak tu esi tā Nelaime, kas mani tik ilgi mīcīji! Nu tad es

tevi ari pagodīšu gan!"

Un saimnieks kā nu grābis garo, tā ar pirkstiem vien no-

žņaudzis; tad iebāzis maisā, aizstiepis smilšu kalniņā un apracis

savu Nelaimi.

No šī brīža nabadzība, klizmas vairs nejādelējušas saimnieku.

Labība nu augusi pat uz akmeņiem un lopi padevušies, ka jāpa-

brīnās, drīzā laikā parādus atmaksājis, vēUbagāts palicis —
tā.

Te vienu dienu atnāks bagātais pušenieks, lai stāstot jel, kā

viņš tik ātri uzplaucis! Tam bijis žēl par to, ka nabagam vien-

reiz labi klājies.

Nabags atteicis: „Es nožņaudzu savu Nelaimi, apraku smilšu

kalniņā un no tās dienas pavisam citādi sekmējas!"
„A!" šis skauzdams prātojis, „tad tā tā lieta!" un tūliņ stei-

dzies smilšu kalniņā nabaga Nelaimi ārā rakt, lai apsēstu to pa

otram lāgam, lai viņš atkal nabadzībā iestigtu.
Labi, aizgājis, izracis. Garais pusmiegā izcēlies: kāpēc viņu

traucējot?
Tā un tā, bagātais atteicis, „es tevi modināju, lai tu atkal ietu

pie sava drauga, pie tā nabaga saimnieka, kas tagad bagāts pa-

licis, kamēr tu gulēji."
Bet lielais garais nu palicis jautrs, apķēries saimniekam gar

kaklu un tencināt tencinājis: «Paldies, paldies, ka mani pacēli!
Ko es vēl pie cita iešu? Palikšu labāk pie tevis paša un kalpošu
tev vien, tev vien visu mūžu."

Bagātais saimnieks gan sabijies: „Ko viņš runā, vai viņš
traks!" un gribējis par varu no Nelaimes atkratīties, bet velti: kā

dadzis pielipis, ne pēdu neatkāpies.
Un no tās dienas bagātam saimniekam dzīve arvienu vairāk

iruši, arvienu iruši, kamēr vēl plikāks nekā pušenieks šiem rei-

zēm bijis.

5. A. 73. Andrejs Bērziņš Lielvārdē (Ausekļa atl. rak-

sti). LP, V, 307 (137).

Reiz bija divi brāļi: viens loti bagāts, otrs pavisam nabags.
Bagātajam dzīvē viss izdevās, visur vedās; bet nabaga brālis, lai
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sāk. ko sākdams—visur klizma klizmas galā. Tā arī tai gadā —

bagātajam rudzi, kā kārkli — šim lāču auzas vien, lāču auzas

vien, un, kur nu vēl būtu kāds rudzu stiebriņš, tur atkal vārpu

vietā tukšas rogas. Tādās nedienās nabadziņš aizgāja pie bagātā

sūroties; bet bagātais cietsirdībā atcērt: „Man tagad pats pļau-

jamais laiks — nāc rītu pie dienas šurp — pelnies, pļauj, atmetīšu

kādu tiesiņu, bet tā dot nevaru." Labi — otrā dienā nabaga brā-

lis sapļauj cauru dienu nosvīdis. Vakarā citi pļāvēji istabā gulēt;
šis atsaka: «legrauzīšu garoziņu pakritīšu tepat rudzu gubā, dar-

bam blakus — istabā gandrīz aizguļas."
Šis guļ, guļ—izvalstās uz vienu pusi, otru—nemaz aizmigt:

ar nabadzības domām kaudamies, miegs ne prātā. Te paver

acis — kas tas? — mēnesnīcā ierauga baltu sievu nogrābstītā

rugājā vārpačojam. Patlaban arī sieva atsteidzas ar klēpi pie
rudzu gubas iespraust salasītas vārpas Kūliņos. Gulētājs nevar

vairs nociesties: satver balto pie rokas noprasit: ko viņa te me-

klējot?

«Varpačoju, varpačoju! Esmu tava brāļa Laima — savā-

cu ir niecīgāko vārpiņu, viņa laukā izbirām neciešu "

„To var iedomāties — kā tad vīram neies labumā? Bet kas

man vāks? Man Laimas nav."

„Būtu gan, ja tu klausītu: tev vecā istaba jāatstāj un jāceļ

jauna tur viņā atmatā, kur lielais akmens. Šo akmeni atstāj zem

grīdas, tad Laima piemājos."

„Labi, ka zinu!" nabaga brālis patencina un tūliņ lec augšā,

pārskrien mājā, sarauga amata lietas, paaicina talciniekus un ceļ

jaunu istabu atmatas galā. No rīta bagātais brālis pieceļas — gubā

gulētājs nozudis. Sāk taujāt, kur palicis — dzird: jaunu istabu

ceļot.

„Nu, še tev nepieredzēti brīnumi! Jo pliks, jo traks! Tik laba

istaba, nē_ — vēl tādam plikadīdām vajadzēs labākas. Lai vēl

ķēmotos tāds, kam rocība spēj — ko šis trako? Un to saku: tā-

dam plānprātiņam es jau gan talciniekus nedošu un nedošu!"

Zinamis,_ nabaga brālim viena maksa: vai dod, vai nedod —

viņš tikai tēš lietas kokus un, re, vienu nedēļu, otru nedēļu —

istaba gatava. Nu vadājas steigšus vien jaunajā ēkā, bet bagātais
brālis skaudībā šķaud vien un neatnāk, jāsaka, ne acis parādīt.
Beidzot, kad ar visām paunām atkravājies — vēl atminas aiz-

krāsni mučeli.

Aiziet tai arī pakal; bet līdz mučeli pacel, sāk tikai tukšajā
istabā bērnu balsis brēkāt. Šis dienas laikā neko nesaraujas, tikai

nobrīnīdamies izskatās tur un tad paņem mučeli un aiziet. Bet

mučele siltumā brīnum Izkaltusi — turpat kopā gāsties; neko da-

rīt — iemērc dīķī briedināt. Un, klau, tikai! lai nu pasaka kāds

cilvēks: bērnu balsis arī dīķī nenostājas. „E!" viņš nobubina,
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„l(aikam man pašam auisīs dzied, dažreiz ir tā. Tomēr, ja tur tai

mučelē būtu kāds spogotājies — rauj tad viņu kociņš! lai sapūst

te slapjumā, ari rokas klāt vairs nelikšu!"

Un mučele sapeldēja dīķī ilgu laiku. Te vienu dienu bagā-

tais brālis, gar dīķmalu staigādams, iedomājas: _„Tāda laba mu-

ciņa te mirkst pelēdama — jānes mājā pieglabāt Re, tā mans

brālis izsvaida savu labumu pa visiem pelķiem, tadei nevar ne-

kad iedzīvoties." Un nu pārnesa muciņu istabā, attaisa spundi un

skatīsies, ar vienu aci žūredams, vai tīra. Te, tai pašā acumirklī

špukt! izlec tāds pelēks spociņš pa spundes caurumu, iemūk ska-

los krāsns augšā, un bļauj lai trīc, drīzi kā mazs bērns, drīzi šādā

balsā, drīzi tādā. Saimniece gan paķer sitamo — dzīs spogu

laukā, bet, kur sit, tur nozūd — nevar piekļūt.
Un no tās dienas bagātajam brālim negāja dzīve vairs nekāda

jēgā: gan bojājās lauki, gan nepadevās lopi, gan šāda klizma,

gan tāda, jo, lūk, tai muciņā bija nabaga brāļa Nelaime, ko tagad

tīšā prātā otrs brālis pārnesa savā sētā. Bet nabaga brālim —

kamēr istabu pie Laimas akmeņa uzcēla — dzīve plauka acim

redzot.

6. A. 735. A. Bīlenšteina kr. no Zaļeniekiem? LP, Vfl, 188

(15, 4).

Bija divi kaimiņi: viens bagāts, otrs nabags. Bagātam bija

pulka naudas, nabagam nenieka. Vienreiz svētdienas vakaru

nabags staigāja gar laukiem un ieraudzīja bagātā laukā vienu

pļaujam. Piegāja klāt un prasīja: „Kā tad tu svētā dienā strādā?
Kas tu tāds esi?"

„Esmu bagātā saimnieka Laima un man viņam jāiepļauj svē-

tība, iekāms Viņš pats vēl nav pļāvis."
„Nu ja tu esi Laima, kāpēc tad pie manis nemaz nenāc svē-

tību iepļaut?"

„Pie tevis nevaru iet; tev nav lemts par zemes kopēju būt,
sāc tirgoties, tad paliksi bagāts. Mājās tavai saimniecei ir strī-

paini lindraki, sāc tos jau pārdot un tā arvienu, arvienu, kamēr

paliksi bagāts."

Labi, saimnieks tā darīja un, skat, īsā laikā palika tik bagāts,
ka nauda bija jamērī ar sieku. Bet par nelaimi nebija iegādājis
vel sieku; tādēļ aizsūtīja turpat pie bagātā kaimiņa, lai aizdodot

uz īsu brīdi savu sieku.

Bet bagātais domāja: „Ko tad šis gan jel mjērīs?" un, gribē-
dams izdibināt, iespieda sieka dibinā piķi.

šis izmērījis savu naudu, atsūtīja sieku atpakaļ. Bet viens

naudas gabals bija pielipis dibinā pie piķa un nu bagātais kaimiņš
tūliņ noprata, ka nauda mērīta. Ko viņš dara? Tā prom pie kai-
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mi/ņa un nu taujā, nu vaicā: kur tikai viiņš tai ātrumā tik daudz

naudas sapelnījis?

„Kur sapelnīju?" šis atbild, «tirgodamies sapelnīju!"

To padzirdējis, bagātais kaimiņš tūliņ apņēmās arī tirgoties,

saimniecību atstāt. Bet kas notika. Tirgodamies tas pazaudēja

visu mantu un palika tik nabags, ka bailes.

7. A. 735. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos, M. Celmiņa

krājums.

Tas bijis kādu reiz Leišos. Vienā mājiņā dzīvojis vīrs ar

savu sievu briesmīgā nabadzībā jau kādi 15 gadi. Nu atnākusi

lieldiena; vecītis aizgājis uz krogu, nopircis šņabīti, atgājis uz

māju, iedzēris pats, iedevis arī sievai. Sņabīti_iedzēruši, sarunā-

juši, kādēļ šiem tik ilgi bēdāties; sākšot priecāties, vai tad šiem

Laima nepalīdzēšot?

Vecītis sācis spēlēt, vecene atkal dancot, tā kā jau lielos prie-
kos mēdz darīt. Te klaudzinot pie durvim kāda bārbala un sakot,

kā šie tik lielās bēdās tik pārliecīgi priecājoties? Šie izstāstījuši,
ka šie esot sarunājuši, priecāties un tagad to izdarot.

Vecītis prasījis, kas šī esot? Uz ko bārbala atbildējusi, ka

šī esot Ligna (nelaime) un esot pie viņiem 15 gadi dzīvojusi un

viņus bēdās turējusi. Vecītis nu viņu saņēmis sasējis un pabāzis

zem liela tilta.

Kāds kungs pāribraukdams izdzirdīs, ka zem tilta viens vai-

dot un lūdzoties, lai ņemot ratos. Kungs arī viņu ieņēmis un pra-

sījis, kur šī dzīvojusi. Stāstījusi, ka pie viena saimnieka 15 gadi

sadzīvojusi un tagad saimnieks viņu esot izgrūdis. Kungs aizve-

dis Lignu savā mājā un viņa pataisījusi kungu īsā laikā par na-

bagu, bet nabags vecītis ar savu sievu palikuši bagāti un dzīvo-

juši laimīgi.

8. A. 735. Skolnieks A. Čeičinīks Līvānos.

Senejūs laikus dzeivuoja divi bruoli: vvns boguots, ūtrvs

pavvsam bēdīgs. Reizi boguotais beja sataisējis balli; bruola viņš
nikad pi sevis naaicvnuoja. Kad bruols nūguoja lyugt, ari nadeve,

pat ni maizes druponas, tai I šytū reizi beja. Bēdīgais bruols ar

sovu sīvu un divējim bārnim pus bodā myruši rumuojas: „Kū te

byus dareit? Ak Dīveņ, na jau daīs boda nuovē nūmiert! Struo-

duojom, pvulējamīs caurom dīnom, naktim, kai nikuo tai nikuo."

lai īt uz balli pi sova bruola, koč maizes kymyu-
seņu dabuos dēl sevis, i dēl bārnu. Sarunuots i padareits. Tys beja
laiks pret_Juoņa dīnu. Uz balli suoce laseitīs vīsi nu vysom mo-

lom, suoces dzeršona, ēsšona, spēlēšona un vysaida uļavnošona.
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Nūīt arī bēdīgais brudls, sēd, sēd — nilkas ni kluot pi juo na-

daīt. Puorsēd vvsu nakti, jau gaismēna aust, ir Juoņa dīnas reits,

a jis ceļas īt uz muojom. Te bruols sateik jū kukņas durovuos

i pasnādz lelu un plvku kaulu, sacīdams: „Še i tev dala! Vai tod

tu īsi tukšom rūkom uz 'muojom?"

Pajēms bēdīgais kaulu, īt pa celeņu uz muojom, laizīdams un

rauduoaams. Te pa patymsu vērās: nazkaida buobeņa ruopoj

gar rudzu teirumu ceļa molā, taida maina un nūvuorguse, pīīt ty-

vuok i vaicoj: „Kas te ruopoj un kas tu esi?"

Tei atbild: „Asmu nalaime, i naasmu treis mēneši nikuo adu-

se, asmu nūvuorguse cīši, lyudzams, eylvāks, idūd iman koč tuo

kaula palaizeit."

Nailgi dūmuodams, jis padūd i vērās, kas nūtiks. Laizēja,

laizēja kaulu apleik i suoce nu gola rubynot smedziņus i pec sime-

dziņim leist kaulā dziluok, te jau leidz pusei saleida kaulā. Tai

tys bēdīgais mudri dabuoja kūceņa i naža, nūdruoze tam golu i

tikkū tei pošu reiz vysa kaulā, tai dreiži ar kūceņu kaulam golu
aizbuož i nas tū kaulu dziļi dziļi staigā pūrā i sadzan tī ar kuojom

dybynā. Jau sauleite tam laikam patecējuse gabaleņu, īdams nu

pura nt pi cyta kaimiņa ar Juoņa zuoļu nasteņu, tī jau pījam kai

vīsi i īdūd sīvai ar bārnim atnest sīra pa goboJam. Jau niu prī-

cīguoks byudams, īīt pi boguotuo bruola ar zuolu nasteņu, tī jau

pījam kai bruoli, izmīloj, izdzyrda i, ejūt uz muojom, īdūd nūnest

sīvai ar bārnim sīru, švīkstu i peiragu. Tai nu tuo laika jīm suoka

labi kluotīs i labi jam> īsadzeivuoja par nagaru laiku.

Pec tam par divi godi jau palyka vēl boguotuoks par boguotū
bruoli; koč i tys naboguoks napalyka. A bruols vēl nikuo nazv-

nuoja, ka juo bēdīgais bruols par jū boguotuoks. Tai sadūmuoja

šytī iztaiseit balli uz Joņa dīnas i pīgotovēja vysa kuo vairuok i

lobuok kai pi boguotuo bruoļa tūlaik beja. Nūsyuta bārnus īlvugt
cīmā uz balli sovu boguotū bruoli. Tys, īraudzējis bēdīguo bruola

bārnus kai kundzalānus, un vēl vairs, ka aicynoj uz balli, nūsa-

breinuoja, kas te nūticis, pasajēme nūīt. Boguotnīki ilgi sprīde
sovā storpā, kas te ir, golā nūsprīde: „Vajag nūīt koč reizi, jis
da mums staiguoja ikmēneša lyugdams. i mes jūs tyvumā naesim

bejuši jau godu divpadsmit. īsim par špāsu."

Nūguojuši leidz bruoļa sātai ažna [pat] apstulba. Bēdīgais
bruols pots, sīva, labi gārbušīs, ar veina gluozem uz šķeiva i ar

muzykantim /izguoja prīškā osu jdivdesmit, sirsnīgi apsveice i

īvede ustobā. Te otkon boguotajam breinums: vyss pi lobās kuor-

tības un pilnības, daudz leluokā mārā kai pi viņim, boguotajim.
Nūulavuoja treis dīnas bez nikaidu pītryukumu, palyka drūsuoki i

boguotī — redz, ka nīkaida vairs smīkla ar bēdīgū bruoli. Pec

trejom dīnom vīsi izstaiguoja, bet vēl bruoļa nalaiž uz muojom,
pīrunuodams, ka ar bruoli šim asūte nedēla juonūulavoj. Palykuši
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draudzīgi, īzalaiž vysaiduos sarunuos, golu golā īzadrūsynoj bo-

guotais pavaieuot: „Nu kurīnis tev, bruol, cēiēs taida boguotība?

Ogruok maizes nabeja, a tagad vysa treiskuort vairuok kai pi
manis."

Atbild jam bēdīgais: „Zini, bruoļ, divi godi atpakaļ beju īguo-

jis pi tevis ballē. Tū man īdevi — paldīs — lelu plvku kaulu, vy-

su gūvs stulpi. īdams muojuos, sagivu pi sova rudzu teiruma na-

laimi, sabuožu tymā kaulā un nūnešu tuoli purā, pošā dziļumā, i

sadzynu dyuņās, 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, bruoj?"
„Jā, atminu gon," atsoka bruols, a sirdī suoce jam tai i ku-

tynuot un golva dāmās īt: „Pa, pa, redzēsi, kas tuoļuok byus."

Bēdīgais niu bučo] boguotū un teic: „Paldīs par kaulu!"

Tai padzēre i izzaškeire bruoli. Nūguojis boguotais uz muo-

jom, moz dūmuodams, nūvylka svātku drēbes un dēvēs uz puru.

Nūguojis tī, mauce bikses zemē un leida purā kaula maklātu. Bro-

duodams ar aiļu vysu puru, ka nivyns pāds napalyktu namaklāts,

golu golā par treis dītnas tikpat atroda. Izvilcis nu dvuņas, \z-

guoja molā, attaisēja aizbuoztū kaula golu, nūlicis zemē i vērās,

kas nūtiks, gaidīdams ar napacītību. Te golā īraudzēja, ka līn nu

kaula nazkas naspēcīgs un malns. Nūsoprīcuojuos, ka byus otkon

bruola nalaimi izlaidis breivu. Šalteņu nūgaidēja, izleida vysa nu

tuo kaula nalaime, breiteņu atsapvutusēs i soka: „A paldīs symtim
reižu tev, cvlvēceņ, ka tu mani ratavuoji, a to ka vēl godu, manis

uz pasauļa nabyutu vairs pavysam. Niu es nu tevis ni nūst na-

atsastuošūs."

Šitū dzieržūt, puorjēme baile boguotū i viņš soka: „Ne, es

izlaižu, ka tu ītu atpakaļ pi muna bruoļa."
„Oi, ne ni par kū," soka nalaime, Jis mani gribēji nūnuovēt.

Ni par kū vaira. Tu pestēji mani, es bvušu vysod pi tevis."

Tai boguotais nūsabeida, gribēje sagyut un sabuozt kaulā, bet

par velti. Cikom tī pyulējēs, namanēja pats, kur tei nalaime pa-
lyka, tik aiz kolna īraudzēja lelu dyumu mutuli, izkuops kolnā,
redz, ka sata dag. Tai nu tuo laika i bikšu vairs navarēje īdzei-

vuot, kuras nūmauce kaula maklādams, a bēdīgais bruols ar

vīnu palyka boguotuoks. Jo atguoja senējais boguotais, to ari ni-

kod bez maizes kinrvuseņa napalaide.

9. A. 736. V. Zacharska no A. Baranovskas Silajāņu pag.

Vīnu reizi dzeivuoja pasauli vīns zemnīks, pīdzeivuoia jis div

dalus un pats nūmyra. Palyka dzeivuot div bruoļi un jī sadūmuoja
precētīs. Vacuokais bruols pajēmja naboga sīvu, bet jaunuokais
boguotū. Tai bruoļi dzeivoj vīnu vīt nadolās. Bruolu sīvvs suoka
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lomuotīsun kautīs. Vīna soka: „Es pi vacuoka bruoļa, tu māņi

klausi!" Utra sīva atbild: „Es boguoteiga par tevim, tai byus, kai

es gribu."

Bruoļi vērās, ka nu taidys dzeivis nabvus nikuo, pajāmja un

padalēja pa pusei palykušū tāva montu uu suoka dzeivuot kotrys

pa sevim. PT vacuoka bruoļa kai gods, tai bārns dzvmst, a saim-

niecība vys īt kužuok un kužuok. Dadzeivuoja vacuoks bruols,

ka jau pavysam jam nav nikuo ni naudys ni maizis. Koleidz jam

beja nauda uu matoja, tūlaik jis ar bārnim prīcējuos; kai palyka

bednys, jau jam bārni napateik. Vīnu reizi nūguoja vacuoks bruols

da jaunuokuo un vaicoj, kab jis jam drusku paleidzeitu, bet bruols

nikuo jam nadevja un pascēja: „Dzeivoj, kai pats zyni, man pa-

šam sovys bārns aug."
Prosa bruols koč uz vīnys dīnys zyrga pastruoduot. Kū darēt

bruoļam? Jis ari soka: „Ej pajām teirumā zyrgu uz vīnys dīnys

pāstruoduot, bet verīs: namūcej daudz jū ar dorbu, dūd jam vai-

ruok ēst." „Labi! Es jau tai namūceišu," pascēja vacuoks bruols

un nūguoja uz teiruma pec zyrga. Verās naboga bruols, ka naz-

kaidi lauds struodoj uz bruola zyrgu, ar zemi.

„Apstuojīt!" klīdza bruols. „Ruuuojīt, kuopec jius uz muna

bruoļa zyrga struoduojīt!"

„Kaida tev da ytuo dareišona?" atbildēja tī ļaudis.

„Itī zyrgi pīdar munam bruolam," runoj vacuoks bruols.

„Tu naredz, ka mes asam laimja tova bruola," atbildēja vīns

struodnīks.

„A kur muna laimja?" vaicoj vacuoks bruols.

„Tova laimja guļ kriumūs, ni dīn ni nakti nikuo nadora."
'

„Labi!" dūmoj vacuoks bruols. „Sagiušu es sovu laimi, kura

guļ kriumūs, tūlaik es zvnuošu, kū ar jū darēt."

Nūguoja bruols tuoļuok—vērās: guļ kriumūs cylvāks sorkonā

kraklā, ni dīn ni nakt nikuo nadora. Bruols pajāmja izgrīzja
kriumūs lobu vāzu, daguoja pi tuo cylvāka un suoka jū ar vāzu

par mugoru svetēt. Cylvāks itys suoka klīgt un runuot: „Tu

gribi, kab es tev struoduotu?"

„Aku tu gul? Vysi lobi lauds struodoj," runoj bruols. „A

tu vys nu vīna suona uz ūtru stīpīs."
Cylvāks otkon jam atbilda: „Es asmu tova laimja un ka tu

gribi, kab palikt par boguotū, tu pamet itū zemi un ej dzeivuotu

uz mīsteņi, pastot tī būdeņi un targovoj, es tovam darbam pa-

leidzeišu, un tu dreiži paliksi par boguotū kupči."

Bruols nūguoja uz sātu, salasīja vysu sovu saimi, aizsleidzja
ustobu un nūguoja dzeivuotu uz mīsteņi. Pā ceļu jis sazatopa ar

sovu nalaimi, kura īt un gauži raud. Vaicoj bruols nu ituos na-

laimis, kū jei raud. Jei jam atbilda: „Kū man darēt? Tu mani

pameti — tagan man vaidzeis mierst bodā."
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„Nā!" runoj bruols. „Es tevi napamtesšu, pajimšu ar sevim.

Nu, sīva!" soka bruols, „tu izkrot nu skreinis sovvs lupotys!"
Sīva izkratēja vysus lupotus, veirs pajāmja itū mālainai, pasā-

dynuoja skreinī, aizsleidzja ar atslāgu un skreini aproka dūbī,

runuodams: „Propulsi tu te myužeigi, kab es tevis vairuok nikod

naradzātu!"

Tai vacuoks bruols nūguoja uz mīstiņi, suoka targovuotīs un

dreiži palyka par boguotū veiru. īraudzēja jaunuoks bruols, ka

juo bruols paiyka par boguotū kupči, jis ar taipat puordevja vysu

sovu montu un zemi un taipat atguoja dzeivuotu uz mīstiņi, Mīsti-

ņī bruols na ilgi dzeivuoja un targovuoja, par kaidu pusgoda jis

palvka pavysam bednys un golu golā jam vajadzēja īt par übogu,
bet bruols vacuoks jam pascēja: „Koč tu man nagribēji paleidzeit,
bet es tevi napalaisšu staiguot par übogu."

Idevja jis bruoļam daudz naudys un pastatēja jū otkon uz

dzeivis. Nu tuos reizis bruoļi dzeivuoja mīreigi un vīns ūtram

paleidzēja.

10. A. 735. V. Zacharskano J. Bogdanoviča Rozentavas p.

Dzeivuoja vīnā cīmā divi bruoļi: vīns lūti boguots, ūtrais

übogs. Atnuoca leldīna, nabogs nūdūmuoja aizīt pi boguotuo

bruola cīmā, dūmuodanrs: „Vys bruols, kū nibejis īdūs maņ uz

svātkim."

Atguoja, sēd un gaida, kū bruoļs jam dūs. Bet bruols nadū-

moj kū nibejis jam dūt. Jau nabogam apnyka gaidīt, jis i soka:

„Bruolīt, īdūd maņ koč gluozi alus."

Bruols pazasmejas un soka: „Dzer, tur koridorā stuov vesels

spaiņs, vari dzjart, cik gribi."

Nabogs pīskrēja pi spaiņa un suoka dzjart, a baguotais bruols

smejas. Nabogs īraudzēja, ka spaiņā nav vys alus, bet teirs yu-

dins, tūmār nikuo nascēdams padzēra un aizguoja prīcīgs uz sātu.

Sātā vys staigoj pa ustobu un dzīd; jam pakaļ nazkas staigoj un

arī dzīd. Nabogs vērās uz vīnu pusi, uz ūtru, vys dzīd, bet navar

redzīt, kas. Tūreiz jis prosa: „Kas tī prīcuojas ar mani?"

Nazkaids bolss atbildēja: „Es, tova bēdība."

„A kuopēc tevi es naredzu!" vaicoj naboga bruols.

„Tuopēc, ka es dzeivuoju naradzamā vītā un vysur tev se-

kuošu, kur tu tik īsi!" atbildēja bēdība.

„Labi!" soka nabogs, „īsim kūpā šķierstā!"

„Isim!" soka bēdība.

Nabogs iztaisēja šķierstu un vaicoja: „Bēdiba, līn īškā!"

„Es jau tur asmu!" soka bēdība.

Nabogs uotri iztaisēja durovas šķiersta, aizņasja uz kopim

un tur nūglobuoja dzijā dūbjā. Nū tuo laika jis palyka boguots.
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Boguotais bruoļs, radzādams, ka juo bruols palvka Dor bo-

guotū veiru, suoka jū vaicuot: „Kuopēc tu palyki boguots?"

Nabogs izstuostēja vysu, kai beja. Boguotam palyka dusmes,

jis aizskrēja kopsātā un vaicuoja: „Bēdība, voi tu vēl dzeiva?"

„Jā!" soka bēdība nu šķiersta.

Boguotais izjāmja jū nu zemis, attaisēja šķierstu — vērās:

nav tur nivīna. Suoka klīgt: „Bēdība, kur tu esi?"

„Es pi tevis," soka bēdība.

„Nu ej pi muna bruola, jis tagad palyka boguots."

„Nā!" soka bēdība, „tovs bruols nav lobs, jis mani nūglo-

buoja dūbī: es tagad nagrybu pi viņa īt. Tu beji lobs, mani izglo-

buoji, tagad es dzeivuošu pi tevis."

Tai boguotais bruolis palyka nabogs, bet nabogs palyka bo-

guots.

11. A. 735. A. Gari-Juone no 75. g. veca T. Gailuma Domo-

poles pagastā.

Dzeivuoja divi bruoli: vīns boguots, ūtrs nabogs. Boguotais
bruolis tierguojās ar vvsaidom lītom, bet nabogs gulēja uz cepļa,

jam dzeivē guoja cīši gryuši.
Reizi nabogs guoja meklēt sovas laimes. īdams pa ceļu, jis

satyka rasnu sīvīti, suoka jū sist un vaicuoja: „Voi tu naesi muna

laime?"

Sivite jam atsacīja: „Tova laime ir myura muoja?"

Nabogs aizguoja uz myura muoju, tur atroda sovu laimi un

prosa: „Par kū tur man napaleidzi? Redzi, ka es vvsā gaistu."
„Suoc tierguotīs," soka laime.

„Ar kū lai es tierguojās, ka man nava ni naudas ni lītu?"

Laime jam atsacīja: „Sasīn slūtas un ved uz tiergu puordūt."
Tod nabogs atguoja uz sātu, pīsēja daudz slūtu, sakruovja

tuos vazumā un laidjās uz tiergu. Jam pa prīšku braucja juo bo-

guotais bruolis ar brangu zyrgu, bet jis dzynās ar kleperi nu pa-

kaļas. Boguotais braucja mudri, jis gribēja nabogu bruoli atstuot

uz ceļa vīnu pašu, bet nabogs peickuoja sovu zirdziņu un naat-

stuoja nu boguotuo bruoļa. Boguotais bruolis nūturēja zyrgu, pa-

guoja ceļa molā, lai izdarīt sovas vajadzības, arī nabogais puor-

lēcja par gruovi un nusaslēpja kryumūs. Tamā laikā boguotais
bruolis pajēmja divējus akmeņus un īlyka naboga bruola rotūs

zam slūtom. Nabogs izskrējis nu kryumim, uztupa us sovu slūtu

vazumu un braucja tuoļuok. Boguotais trencja zyrgu, cik spā-
dams, bet nabogs dzynuos tam pakaļ. Kad jī atbraucja uz tierga,

naboga zyrgs beja vyss slapnis. Dreiži suoka grīzt žīdi ap juo
slutu vazumu un izpierka vysas slūtas, tūreiz žīdi vaicuoja: „Cik
tu gribi par tīm divējim akminim?"
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„Pīberīt pylrms rotus naudas un pajemīt akmiņus," atsacīja

zemnīks.

Tī divēji lelī akmeni beja duorgakmeņi, tuodel žīdi pībera

pylnus naboga rotus ar naudu un pajēmja akmeņus. Nu tuo laika

nabogs palyka boguots un dzeivuoja laimīgs.

12. A. 735. Teicēja 76. g. veca Iva Staleidzāne Atašienē.

Dzeivuoja divi bruoli: vīns boguots. ūtrs nabogs. Vīnā reitā

nabogs pīsacēla agri un redz, ka pa bruoļa rudzu šņūn staigoj
nazkaida sveša sīvīte un losa vuorpas.

„Kas tu taida esi un kū tu losl?" prosa nabogs.

„Es esmu tova bruola Laime un losu vuorpiņu pi vuorpiņas,

ka jam byutu vairuok. Es jam paleidzu dzeivuot!" atbildēja sīvīte.

„Kur ir muna Laime?" prosa nabogs,

„Tova Laime ir boguota un tev struoduot napaleidzēs!" at-

bildēja sīvīte.

„Kur jei ir?" otkon prosa nabogs.
_

„Jei gul zam lozdu kryuma, zaltūs un sudobrūs īsavvlku-

se!" atbildēja sīvīte.

Nabogs aizguoja pi lozdu kryuma un redz, ka tī gul nazkaida

gaspaža.

„Tu esi muna Laime?" prosa nabogs.

„Jā, es esmu tova Laime," atbildēja gaspaža.

„Par kū tu napaleidzi man dzeivuot?" prosa nabogs.

„Es struoduot nagribu! Brauc tu uz pilsātu un suoc tierguotīs»
es tev paleidzeišu naudu skaitīt," atbildēja naboga Laime.

Nabogs atguoja uz sātu, izpuordevja vvsu sovu nabadzību,

pajēmja sīvu un bārnus un aizguoja uz pilsātu dzeivuotu. Aizīt

nabogs uz tiergu nūpierk kaidu lītu, puordūd, atīt vokorā uz sātu

un atnas treis reizes naudas vairuok, kai beja reitā. Par vīnu

godu nabogs palyka boguots, nūpierka sev lelu muoju un palyka

par lelu tierguotuoju,
Bogoutais bruols izzynuoja, ka nabogs pilsātā palyka par cīši

boguotū veiru un dūmoj: „Puordūšu es sovu montu, vēl boguots
byušu!"

Izpuordevja baguotais bruols vysu sovu montu, aizguoja uz

pilsātu dzeivuotu. Suoka jis tierguotīs, bet jam nasaveieja: vīnā

dīnā jam nauda pazyud, ūtrā jis pīmuonej, trešā puorsaskaita ar

naudu. Par vīnu godu boguotais bruols palyka par nabogu.

13. A. 735. Teicēja A. Malnace Līksnā.

Dzeivuoja divi bruoļi: vīns boguots, ūtrs nabogs. Nabogam
nabeja kuo ēst un jis guoja sovas Laimes maklātu. It un sateik

appleisušu vecīti. ,
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„Kur tu ej?" prosa vecīts.

„Eju sovas Laimes maklatu," atbildēja nabogs.

„Kū tu darīsi ar jū?" prosa vecīts.

„Es jū sisšu zemē!" soka nabogs.

„Nasit, es esmu tova Laime!" soka vecīts.

„Kai es tevis nasisšu, ka muns bruols ir boguots, bet es na-

bogs!" soka nabogs.
„Tovam bruolam laime ir byut par zemnīku, bet tev tierguo-

tīs!" soka vecīts.

„Ar kū lai es tierguojās, ka man nav nikuo?"

„Plēs lyukus, piņ veizes un puordūd!" pamuocīja vecīts.

Nabogs suoka plēst Ivukus, peit veizes un nest uz tiergu.
Tai jis dreiži palyka boguots. Boguotais bruols skaudja nabo-

gam un prasīja jam, kai jis palyka boguots. Nabogs izstuostīja.
Boguotajs bruols puordevja sovu zemi un stuojās pi veižu pei-

šonas, bet dreiži vīn palvka nabogs.

25. Dievs un velns.

1. A. 735. Liep s a 1 v Jēkabs Koknesē. Et n. IV, 1894.

LP, VII, 11, 48, 1.

Reiz dzīvojis loti bagāts saimnieks, kam bijusi branga māja,
daudz naudas un citas mantas. Viņš nedevis nekad nabagiem no

savas bagātības, ne ari atļāvis jebkad kādam piemist savā mājā.

Reiz vēlā vakarā piegājis pie bagātnieka durvīm vecs vīrs

un lūdzis kādu kaktiņu, kur pa nakti palikt. Bagātnieks atteicis,

ka šim neesot neviena kaktiņa tukšā, jo katrs esot apdzīvots viņa

paša laudim. Arī otrā vakarā atnācis tas pats vecītis un lūdzis

kādu maizes kumosiņu. Bagātnieks saskaities un licis ar suņiem
to aizrīdīt no savas mājas durvim. Kad vecītis aizgājis projām,
tad tūlīt atkal pienācis kāds lepns kungs un prasījis naktsmāju

bagātniekam. Bagātnieks to saņēmis lielā priekā, ievedis skai-

stākā kambari, cēlis tam priekšā visādus ēdienus un dzērienus.

Necik tālu aiz bagātā saimnieka laukiem bijusi būdiņa naba-

dzīgam saimniekam, kam bijis tikai mazs zemes gabaliņš un loti

maz citas mantas. Vecītis, atraidīts no bagātnieka durvim, aiz-

gājis uz šā nabadzīgā saimnieka būdiņu, lūdzis pa nakti palikt,
šis arī tūlīt to ievedis istabā, pamielojis ar savu mazumiņu, kas

pie rokas bijis, un pataisījis vietu uz mūrīša.

Kad rītā bagātais saimnieks piecēlies izgājis ārā, apskatījies,
tad ieraudzījis, ka no viņa brangās mājas bijušas vairs tikai mā-

jas atliekas palikušas. Gan berzējis acis un brīnījies par šādu

pārmaiņu, bet jo vairāk skatījies, jo vairāk brīnumu ieraudzījis.
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Vina kaimiņam, kam bijusi vissliktākā māja, tā tapusi par vis-

skaistāko. Nu gājis modināt savu vakarējo viesi, bet no tā nebijis

vairs ne vēsts. Šis lepnais viesis bijis pats velns, bet nabaga ve-

cītis, kas nabaga saimnieka māju pārvērtis par tādu lepnu, bijis

pats Dievs.

2. A. 735. J. Vilsons Kunigiškos, LP, V, 317 (140).

Atstātā meža malā dzīvoja nabaga kalējs. Vīnam bija prāvs
b(ērnu pulks, kas prasīja maizi, bet pelnīt nevarēja tādā neap-

dzīvotā nomaļā daudz: daždien ieradās kaldītāji, daždien nemaz.

Reiz kalējam atkal bija jākrista jauns dēliņš un, zināms, lai

nu cik mazas kristības, taču baltmaize jāparauga. Kalējs dabūja
tādu tiesiņu kviešu un izrunāja kaimiņam zirgu, ko sudmalās

braukt. Bet kaimiņš — tāds pats nabags — atteica: „Vienā zirgā
neaizvedīsi malamo. Mani zirgi vāji, še jūdzi divus, re, divjūgā

viens parauj, otrs parauj — nav bēdu, ka stāsies."

Labi, kalējs aizbrauca ar divjūgu; bet ir tad vēl nevarēja ne

pačunčināt: bija jāiet pašam kājām un, kur maz kāds pakalniņš,
vēl jāpiepalīdz stumt. Tā nu stūmās, stūmās — te pusceļā piestā-
sies sirms vīrs, sacīdams: „Ciema brāl, pavizini mani arī?"

„Labprāt, labprāt! tikai neticu, vai zirgi pavitlks. Apskaties

pats, cik nomitināti."

„Man nekas, tu ar zirgiem nemaz neesi dzīvojis. Ko gribi?
Tie jau spēka lopiņi. Kāpsim tikai ratos un valdi grožus, ka ne-

izputina mūs abus."

Kalējs pasmejas un kāps arī ratos sirmajam blakus. Ak tu

žēlīgais! līdz pieraus grožus, mazliet paskubinās — zirgi kā sa-

dzelti, jecērt galvas krūtīs un aiziet tik viegli — jādomā: trek-

nākie ērzeli aizjūgti. Tas nu tas. Nobrauc sudmalās, samal —

nu brauks atpakaļ; bet kalējs sirmo vairs neatlaiž, lūdzas kaulē-

damies, lai braucot līdz viņa dēla kristībās. Sirmais neko daudz

netiepjas, lai notiek arī. Pārbrauc. Sirmais saka: „Tev laikam

alus darāmie trauku taču būs? Darīsim alu! Kāds kaujamais arī

taču būs?"

Ne! ne viņam alus trauku, ne arī kaujamo. Tads Jērelis butu,
bet tas pats nosprēgājušām kājām, noklabējies pēdīgi vājš, pavi-
sam panīcis.

„Vai akls! ir gan tev plāna iedzīve! Bet nekas, ej alus trau-

kus patapināt no kaimiņiem, es tamēr parīkošos pa mājām."

Labi, — kalējs aiztek alus traukiem pakaļ un sadabūjis gan.
Bet še tev brīnumi, kas klēts priekšā par to īso brītiņu noticis!
No klibā jēra tik daudz gaļas, tik daudz gaļas — jādomā: vēršu

bari tur sakauti. Nu vēl izdarīja alu, nu bija kristības kā kun-
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gam. Pec 'kristībām Sirmais aizgājis; bet no tās dienas kalējam

svētība tīri pa visiem logiem spraudās iekšā.

3. A. 735. Čaks tinu Jēkabs no Nairu Jāņa Šķēpiniešos.

Jkr. 11, 1893, 142, 4. LP, VII, 1,1 48, 1, 6.

Dzīvoja citu reizi divi kaimiņk no kuriem viens bija dikti ba-

gāts, bet otrs pavisam nabags. Reiz Dieviņš nabaga izskatā ie-

gājis pie bagātā saimnieka dāvanas lūgties.

„Man nav nekā priekš tevis," saimnieks lepni atteica un iz-

dzina nabagu pa durvim.

Pie nabaga aizgājis, viņš lūdza tāpat, bet ne par velti. Saim-

niece tam deva, cik spēdama, no savas nabadzības. No tā laika

šiem manta par vari augusi, kamēr bagātais saimnieks pavisam

izputējis.

4. A. 735. Teicēja Z. Zeigure Rozentovas pagastā.

Seņ-senējūs laikūs, kad vēl pats Dīvs staiguoja pa zemi,

divi zeimnīki, vosoras laikā teirumā sēja, vīns zierņus, ūtrs kvī-

šus. Tvmā laikā pa ceļu guoja vacs vecīts. Itvs vecīts soka

zemnīkam, kurs sēja zierņus: „Dīvs tev paleidz!"

Zemnīks jam nikuo napasacēja un vecīts vēļ runoj: „Lai iz-

aug uz munas laimes! Kad es īšu pa ceļu, vys kaidu zierni ap-

ēsšu!"

„Es tev apēsšu! Vvsas kuojas, jo sagvušu, aplauzīšu!" runoj

zemnīks. „Lobuok ej gonūs, tī nūpelnīsi maizes, bet nastaigoj ap-

leik cytu teirumim!"

Vecīts nikuo vairuok napasacēja, un guoja tuoluok. Redz

vēl, ka ūtrs zemnīks kvīšus sēj. Vecīts jau soka: ,JDīvs tev pa-
leidz! Tu dēliņ, kvīšus sēj. Lai Dīvs dūd izaugt, vys man patiks

kaids gabaliņš kvīšu peiraga, kod rudenī atīšu!"

„Labi, vecīt," atbildēja zemnīks. „Atej, atej, es pabaruošu

tevi un vēl ar olu padzierdīšu!"
Tai vecīts aizguoja tuoluok sovu ceļu. Atīt rudiņš. Jau laiks

nūjemt nu teiruma labību. Zemnīks, kurs sēja zierņus, redz, ka

nivīna zierņa nav — vyss pazudis un putni apāduši. Sasadus-

muojas zemnīks, ka jam nikas naizauga, un īguoduoja tū vecīti

un jis vvsim izstuostīja, ka vecs ar sovom acim apbūra. Aizīt

jis pi sova sābra, kuram beja pīsāti kvīši, un redz, ka izaudzis tai

daudz ka nikam nikod tai nabeja. Zemnīks cīši daudz puordevja

un pats pītaisēja peiragu un sasaucja daudz vīsu. Tymā dīnā atīt

tvs pats vecs, kurs guoja vosoras laikā, un runuoja, ka Dīvs

dātu, dēļ manis ari byus gabaliņš peiraga. Zemnīks pazyna veci

un tyuleņ pasādynuoja aiz golda, labi pabaruoja, padzierdēja ar
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olu. Atīt pi ituo pat zemnīka ūtrs zemnīks, kurs sēja zierņus un

redz, ka tī sēd aiz golda tvs pats vecs, übogs, kurs, vosoras lai-

kā, kad jis sējā zierņus ar Jū ranuioja. Itys zemnīks suoka vai-

cuot večam: „Par kū munam sābram šūgod daudz izauga kvīšu,

bet man zierņi pavysam naizauga?"

Vecs jam atbildēja: „Par tū jam i«auga, ka jis ar Dīva pa-

leigu, bet tu, kad es tev devu Dīva paleigu, tu mani izlomuoji!"

Zemnīkam tyka kauns un jis tvuleņ izguoja uorā un dūmoj

pats sevī: „Vajag sadadzynuot sābra klēti 1 '*

Kai sadūmuoja, tai izdarēja — pajāmja un pīlyka guni zam

zemnīka klētis, kurā beja juo vysa maize. Guns aptvēra vysu sīnu

klētis, bet dreižv vysa guņs puorguoja pi ituo dusmīguo zemnīka,

bet klēts boguotuo zemnīka palyka dzeiva. Vysas muojas pi dus-

mīga zemnīka nūdaga, tai ka zemnīks palvka pavysam plyks,

par übogu; bet itys boguotais zemnīks vysod ar Dīva vuordu

suocja struoduot un jam Dīvs guoja paleigā.

5. A. 735. Teicēja 76. g. veca Iva Staleidzane Atašienē.

Dzeivuoja divi bruoļi: vīns boguots, ūtrs nabogs. Pašuos

Leldīnuos nabogam pītryuka guns un jis aizsvutīja sovu dālu uz

boguotū bruoli pēc guns. Puika atguoja uz boguotū onkuli un

prosa: „Onkulīt, mani tāvs atsvutīja paprasīt guņs."

„Pi manis nav guņs! Ej uz pūru pēc guņs!" atbildēja boguo-
tais bruoļs un <izdzyna puiku nu ustobas. Puika aizguoja uz sātu

un pastuostīja tāvam, ka onkuls guņs naīdevja, izdzyna jū nu

ustobas un pasaucja īt uz pūru pēc guņs. Naboga bruoļs nikuo

naatbildēja un guoja uz pūru guņs maklātu. Meža molā vīns

vecīts kurinuoja guni. Naboga bruoļs pīguoja pi vecīša un prosa:

„Vecīt, īdūd man guņs!"

„Izpilēt mēteļa polu, es tev pībēršu guņs!" soka vecīts.

„Vai, Dīviņ, tad man pādējais mēteļs sadegs."

„Nikuo, nasadegs," atbildēja vecīts un pībēra naboga bruo-

ļam pylnu mēteļa podu guņs.

Tad vecīts soka: „Tagad ej uz sātu un tev vysa byus dīz-

gon!"

Nabaga bruols aizguoja uz satu un atroda sata vvsaida mon-

ta papylnaim. Vītā guņs mēteļa polā beja pībārts zalta un naboga
bruoļs pībēra nu polas pus orūda zalta.

Tad naboga bruols syuta sovu dālu uz boguotū bruoli, lai

atnas puspyura mūru, ar kū zaltu mērēt. Puika aizguoja uz

sovu onkuli un prosa puspvura māru zaltu mērēt. Boguotais

bruols dūmoj: „Išu pasavēršu, kur nabogs tik daudz zalta jēmja!"

Aizguoja boguotais bruols uz naboga bruoli un redz, ka pi
naboga bruoļa vvsa kuo pa pylnam un pus orūda zalta.
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„Kur tu, bruol, jēmii tik daudz zalta?"

„Es guoju uz pūru pēc guņs un īraudzēju vecīti, kurs kuri-

nuoja guni. Tys vecīts pībēra man pylnu mlētela polu guņs nu tei

guņs palyka par zaltu," atbildēja naboga bruoļs.

Boguotais bruols tyuleņ aizguoja uz sātu, nūdzēsja guni,
īt uz pūru pēc guņs. Pīguoja boguotais bruols pi vecīša un pro-

sa: „Vecīt, īdūd man guņs!"

„Kamdēl tev guņs vajadzīga? Verīs, ka tovā sātā pylns

guņs!" atbildēja vecīts. Boguotais bruols pasavēra un redzēja,

ka juo sāta dag. Tai boguotais bruols palyka par nabogu, bet

nabogs par boguotū.

6. A. 735. Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzane Atašiene.

Latvju kultūras krājums.

Dzeivuoja divi bruoļi: vīns beja boguots un ūtrs nabogs. Sa-

dūmuoja boguotais bruols precēt sovu dālu, par kura kristāvu

beja naboga bruols, Boguotais bruols sataisīja kuozas, bet napī-

aicinuoja naboga bruola. Naboga bruols sadūmuoja bez prasīšo-

nas īt uz kuozom. Saslaucīja nabogs kaidā klēts orūdā pādējūs

myltus, izcepja pluocini un aizguoja uz kuozom. Boguotais bruoļs

īraudzēja nabogu, pagiva juo pluocini, izsvīdja pa durovom un

nūsoka: „Ej uz elni!"

Nabogs prosa: „Kur tad ir ēine?"

„Tur meža mola, kur tei guntiņa kurinuojas," atbildēja bo-

guotais bruols.

Nabags pajēmja pluocini, palvka zam pazuses un īt uz tū gun-

tiņu meža molā. Nabogs pīguoja pi guntiņas un redz, ka tur taidā

kai okā guņs kurinuojas, bet pi okas stuov četri puiši ar asteru un

maisa okā ar sokumim. Nabogs pīguoja kluot pi maisītuoju un

prosa: „Vai ite ir elne?"!

„Ja, te ir elne," atbildēja maisītuoji.

Nabags, nikuo nadūmuodams, krita ar vvsu pluocini elnē.

Maisītuoji giva ar sokumu un izsvīdja jū molā un reizē ar jū

izsvīdja vysas dvēseles, kuras tur beja, jo juos pīsakēra pi na-

boga. Nabogs cēlās kuojuos un īt ar vysu ploucini uz sātu. Ceļā

jis satyka vīnu vecīti, kas pīguoj'is kluot pi naboga, soka: „Pār-
dūd man ituos vuškiņas!"

Nabogs niredzēja nikaidu vuškiņu, juo īdams naatsavēra at-

pakaļ. Izdzierdis vecīša vuordus, nabogs atsavēra atpakaļ un

redz, ka pēc juo, īt pakal pulks vuškiņu. Tuos beja ar jū reizē

izsvīstuos nu elnes dvēseles. Tad nabogs soka vecīšam: „Piere.

jo gribi!"

„Oik tev vajag par juom?" prosa vecīts.
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„Es pats par juom namoksuoju, nu tevis ari nagribu jemt

moksas. Cik īdūsi, tik i labi," atbildēja nabogs.

Vecīts pajēmja vuškiņas un soka nabogam: „Tagad ej uz

sātu un tymā orūdā, kurā slaucīji myltus dēļ pluociņa, atrassi

moksu!"

„Paldīs!" pasacīja nabogs un aizguoja uz sātu. bet vecīts ar

vuškiņom aizguoja sovu ceļu.
Atguoja nabogs uz sātu, īguoja klētī un redz, ka tvs orūds,

kurā jis slaucīja mvltus dēl pluocina kuozom, pvlns ar zaltu. Na-

bogs gribēja izzvnuot, cik tur zalta ir, izmērīt, bet jam puspyura

nabeja un jis aizsyutīja sovu dālu uz boguotū bruoli pēc puspyura.

Atīt naboga dāls uz boguotū bruoli un prosa puspyura.

„Kū tad tāvs mērēs?" prosa boguotais bruols.

„Tāvs naudu mērēs!" atbildēja dēliņš.

'Boguotais bruoļs pasasmēja un) īdevja puspyuru. Naboga
dāls atnesja puspyuru un nabogs suoka mērīt. Kad beidzja mērīt,

nabogs pajēmja un pīspraudja zalta gobolu aiz paspyura strei-

pom un nūsyutīja sovu dālu aiznest boguotajam bruolam pus-

pyuru.

Boguotais bruoļs tagad redzēja, ka nabogs ir naudu mēre-

jis, un guoja uz jū prasītu, kur jis tik daudz naudas jēmja. Nabogs

vvsu itzstuostīja nu gola leidz golam, kai jis tyka pi naudas. Bo-

guotais bruols dūmoj: „Jo jau nabogs ar vīnu pluocini dabuoja

tik daudz naudas, tad es varu aiznest uz elni vēļ lobuokus gas-

tinčus!"

Atīt boguotais bruols uz sātu un soka sovai sīvai: „Tyuleņ

pīcept peiragu, izcept ari vinu peili un svvānu!"

Sīva izcepja un boguotais bruols palicis vvsu zam pazuses,

aizguoja uz elni. Pīguojis pi elnes, jis krita īškā, bet juo nikas

naizvylka uorā, vēl valni dziluok pagryudja ar sokumirn un tai

boguotais bruols vēļ šūdīn capas elnē ar vysim sovim gastiņčim,
bet nabogs dzeivoj laimīgi.

26 Dažādi laimes un nelaimes gadījumi.

1. A. 735. H. Skujirja, Andrs Ziemelis no 63. g. veca Jēkaba

Pujioa Smiltenē.

Vecos laikos bīš vienc tāds nabags saimnieks un šim nekā-

dīgi negāš. Citi laikā apsēši rudzus, bet nabaga saimnieks ne-

varēš apsēt un šim jau nebīš pat maizes ko ēst. Saimnieks iz-

gūdrējies gan šā, gan tā, bet kā neticis, tā neticis pie rudzu sēk-

las. Nu, šim vē bīš rijai salmu jumts. Saimnieks nogirgāš jumtu,

pa otram lāgam izkūlis salmus un nu dažus stopus sēklas ar sa-

mangoš.
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Ziemas svēku sesdienā saimnieks iejūdzis zirgu un tāpat pa

sniega virsu iesēs rudzus, pārbraucis ar ecēkšām un visu izdarīs,

kā jau vaiga, ka ritīgā laikā rudzus sēj.
Otrā gadā saimniekam bīši tādi rudzi, ka vai cepure jāņem

zemē.

Turpat līdzās nabaga saimniekam dzīvās otrs bagāts saim-

nieks. Tas noskatījies, kā pagāšu gadu nabaga saimnieks darījies,

un nu nospriedis, ka širu ar jādarot tāpat, kā pērno gadu nabaga

saimnieks darījis, un sēš rudzus pa sniega virsu.

Bagātais saimnieks palaidis ritīgo rudzu sējas laiku garēm un

gaidīs ziemas svēkus. Nu bagātais saimnieks braucis uz tīrumu,

ecēs un sēš un pēdīgi pats priecājies, ka nu šim ar būšot tādi

paši rudzi, kā pagāšo gadu nabaga saimniekam. Bet to gadu jau

nabaga saimnieks bīš laikā apsēš savus rudzus.

Nākošā rudenī nabaga saimniekam gan bīši rudzi pa godam

akai, jo viņč jau laikā savus iesēš, bet bagātam» nebīš ne akla

rudza.

2. A. 736. Ida Venceka no Annas Rozenbergas Gulbenē.

Dzīvojuši divi brāli: viens bagāts, otrs nabags. Bijusi loti

karsta vasara, nekas nav audzis. Bagātais gan vedis ūdeni un

slacījis, bet tomēr nekas nav iznācis. Nabaga brālis tikai no-

skatījies.
Vienu dienu pie bagātā saimnieka ienācis vecs vīriņš un lū-

dzis, lai iedodot ēst. Saime pašlaik ēdusi pusdienas. Bet saim-

nieks atteicis: „Kur nu tik sliktos laikos var pusdienu dot? Ej

vien tālāk." Vecītis ardievojies, gājis tālāk un aizgājis uz otru

māju, kur dzīvojis nabaga saimnieks. Vecītis iegājis istabā, bet

neko neteicis. Saimnieks pats viņu aicinājis pie galda, bet vecītis

pateicies, jo pie bagātā kaimiņa esot jau paēdis. Kad saimnieks

paēdis, vecītis licis rijas krāsni izkurināt un vienu sauju miežu

iedot. Saimnieks ari paklausījis. Kad ogles jau izdegušas, vecītis

lemetis miežu sauju krāsnī un gājis ar puisi un saimnieku ārā.

Pēc laiciņa vecītis sūtījis puisi apraudzīt. Mieži jau bijuši sa-

dīguši — tīri zalš. Pēc kāda laiciņa sūtījis otrreiz. Mieži jau

saplaukuši. Bet trešo reizi jau mieži bijuši nobrieduši. Tad ve-

cītis prasījis, vai viņam sēkla vēl esot. Saimnieks atbildējis:

„Tikai viens pūrs vairs man ir."

Tad vecītis pajērrois graudus, licis saimniekam aizjūgt zirgu
un braukt viņam līdz pa tīrumu. „Bet tikai ātri brauc līdzi!" sku-

bināja vecītis. Vecītis meta pa saujai graudu katrā pūravietā.
Saimnieks gan nevarējis saprast, bet nevarējis arī aizmirst par

krāsni. Kad vecītis visus laukus apstaigājis, tad gājis prom, pāri

par bagātā laukiem:
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Pēc kāda laika visi' nabaga tīrumu bija zaļi, bet bagātā melni1
.

Tikai tur, kur vecītis bija gājis, bija zaļa taciņa. No tā laika na-

baga saimnieks bija bagāts, bet bagātais nabags. Tagad tik vini
abi saprata, ka vecītis bijis Dieviņš.

3. A. 735. Kreicbergis Dzirciemā. LP, V, 309, (137, 1).

Reiz Laime ar Nelaimi tiepās, kuru no abām cilvēki vairāk

mīlot. Laime atteica: „To viņi vairāk mīlē, kas lielāku labumu

piešķir."

„Nekā! to viņi vairāk mīlē, kas lielāku bagātību piešķir. Un

ja tu to netici — pamēģināsim tepat pie nabaga kurpnieciņa."
„Labi!" Laime atteica, „sāc tu papriekšu!"
Nelaime tūliņ iestiepa pilnu maisu ar zelta naudu un nolika

kurpniekam aiz muguras. Kurpnieks atrada zeltu un pirmā acu-

mirklī bija laimīgs bez gala.
„Vai tu redzi?" Nelaime piebikstīja Laimei.

„Lai, lai, lai!
— pagaidīsim vēl beigās, priecājies tad."

Un kurpnieks nu nezināja, kur zeltu glabāt, kur ne. Beidzot

aizstiepa maisu pie kunga un lūdza tam kādā drošākā vietiņā
nolikt. Bet kungs tūliņ iesaucās: „Kur tu, nabaga vīrelis, tik

daudz zelta ņēmi? Klausies, tu būsi zadzis!"

Ne, ne — viņš atradis, viņš atradis!

„Kur nu atradis? Blēņas! Tā jau var katrs zaglis tad at-

teikt. Nāc tikai cietumā, kamēr izmeklēs to lietu."

Un kungs iemeta vīreli cietumā. Bet tur nabadziņš bija bez

gala nelaimīgs. Viņš nolādēja zeltu, kaut nebūtu ne redzējis.

„Vai nu dzirdēji, ka bagātība vien vēl tevi lād," Laime pie-
bikstīja Nelaimei. „Bet nu es iešu."

Laime aizgāja pie cietuma lodziņa un iemeta niecīgu taurīti

cietumā. Kurpnieks atrada taurīti un iesāka taurēt. Bet taurīte

skanēja tik žēli, ka pašam sāka asaras pa vaigiem birt un kungs,
to padzirdējis, iznāca pie cietuma lodziņa, klausījās, klausījās —

beidzot arī raudāja līdz un izlaida kurpnieku no cietuma.

Nu kurpnieks pārgāja tik laimīgs, tik laimīgs mājā, taurītei

tencinādams.

Bet Laime sacīja: „Val nu redzēji, ka cilvēki manu niecīgo
labumu vairāk mīlē, nekā tavu bagātību bez labuma."

4. A. 735. T. Mellezers Jaun-Rozē. Etn. IV, 1894. LP, VII, 1,932,7.

Bija reiz nikns, bezdievīgs saimnieks, kas saimei ne svēt-

dienās, ne svētku dienās nedeva miera: dzenāja, trenkāja to šurp
un turp, drīzi pie viena, drīzi pie otra darba. Tā reizi pašā Mi-

kela dienas rītā agri jo agri tas kādu kalpu sūtīja mežā pēc
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stīpām. Kalps gan gāja, bet tomēr bēdīgs, domīgs. Kad jāiet, tad

jāiet —
ko saimnieks pavēl, tas jādara, kad vai kas. Stīpas no-

cirtis, pār pleciem pārlicis, tas solo uz mājām nopietni tā savā

nodabā. Te tas uz reizi — kā gadās, kā ne — atrodas lielā vilku

pulkā. Tanī vietā mežs visapkārt kā siena. Vidū starp to liels,

skaists līdzenums un tas viss pilns vilku. Kalps briesmīgi nobi-

jies, domādams, ka nu beidzamā stunda klāt, jo vilki vinu dzīvu

neatstās. Bet tavu brīnumu! Uz reizi visā mežā atskan ērmots

troksnis. Visi koki, llelli, mazi, apkārt vilkiem šalca savādās ska-

ņās, itkā dziedātu slavas dziesmas. Kalps palika stāvam, neva-

rēdams ne runāt. Visi vilki pa tam' apstājās ap kādu augstāku

vietu, galvu pie galvas lielā riņķī; pašā vidū starp vilkiem kāds

vīrs. Kamēr vilki tā klusām nostājas, kalps grib klusām aiziet

projām, tiem cauri uz mājām. Bet vīrs, starp vilkiem ieraudzīdams

viņu, sauc: „Neej tu, goda vīrs, no mums projām, pagaidi kādu

laiciņu, stājies rindā pie vilkiem! Tev ļauns nekas nenotiks. No-

skaties, ko darīsim. Un ja tev būs Dieva nolikts to pašu nolikto

baudīt, ko tagad mēs baudīsim, tad arī tu savu dalu dabūsi."

Kalpam gribot negribot bija jānostājas vilkiem līdzās, pašā
rindas galā. Vīrs starp vilkiem to teicis, sāka no otra rindas gala
vilkus ņemt pie vakariņām, tiem pēc kārtas Dieva maizi izdalī-

dams. Vilki visi dabūja savu daļu un viena maize palika pāri.

Vakariņu izdalītājs, pie kalpa danācis, saka: „Tev tā atlikusī

Dieva maize jābauda, jo tā tev novēlēta, gribi, vai negribi."
Gan kalps negribēja kopā ar vilkiem vakariņas baudīt, ka kāda

ļaunuma caur to nedabūjot, bet iedomājoties pirmītējo meža šal-

cienu, tas ar prieku baudīja ar vilkiem vakariņas. Vakariņu iz-

dalītājs, dalīt beidzis, uz kalpa tā saka: „Labi tev, ka tu mūsu

vakariņu nenosmādēji! No šā brīža tu būsi stiprs kā vilks, lēns

kā jērs un sapratīsi zvēru valodas, izmanīsi cilvēku domas, tos

uzskatīdams; darbi tev visi laimēsies, ko vien iesāksi; ļauna tev

neviens nevarēs padarīt; tevi pavadīs laime!"

Kalpam ardievas atdevis, tas ar visiem' vilkiem trīs reiz pret

viņu paklanījies, aizgāja klusām, bez kāda trokšņa, kalpu vienu

atstādams. Kalpam viss tas izlikās kā sapnis. Labi pārdomājis,
ko redzējis un dzirdējis, tas aizgāja uz mājām, nevienam sava

brīnišķīga atgadījuma nestāstīdams.

Tiešām tā arī notika, kā vakariņu devējs bija sludinājis.

Kalps varēja saprast kustoņu valodas, viņš bija stiprs kā vilks,
lēns kā jērs un dzīvoja laimīgs kā Dieva ausī, viss darbs vedās,

veicās uz vislabāko un ātrāko, ka saimnieks nevarēja tam ne-

viena vārda teikt, lai gan tas nevienas dienas nepalaida, kad ar

saimi nebūtu plēsies. Svētdienās un svētku dienās kalps nemaz

negāja vairs strādāt, lai saimnieks pukojas, cik vien grib. Par
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to viņš pec svētam dienam nākošos darbus divkārtīgi pastrādāja.
Kādu laiku tas tā gāja uz priekšu.

Te saimnieks viņam sāka arvienu vairāk dot darba. Bet kad

to arī kalps nekurnēdams padarīja, tad saimnieks manīja, ka kal-

pam vajaga būt kāda, kas tam palīdz visās lietās. Viņš tādēļ

kalpu tikmēr tirdīja, kamēr tas arī viņam to izstāstīja, cerēdams

caur to reiz tikt pie miera. Bet aū! Dieviņ, kas to deva! Tagad
tam iesākās vēl grūtāka dzīve. No šā laika saimnieks viņu pil-

nīgi ienīdēja, jo kalps caur savu noslēpumu zināja visas viņa do-

mas, visus viņa nekrietnos darbus. Visur un visādi lūkodams

kalpam atriebties, tas padarīja kalpa dzīvi tik rūgtu, ka tas aiz-

gāja no saimnieka, pats iesākdams uz sevi dzīvot.

To vien jau saimnieks gribēja, lai tas Miķela dienā nepa-

manīts varētu aiziet uz mežu. Atnāca tā arī. Sataisījās saim-

nieks agri vien iet rītā uz mežu pēc stīpām. Stīpas nocirtis, tas

iet uz to meža klajumu, kur kalps ar vilkiem kopā vakariņas
baudījis. Vīrs pašu laiku vilkiem vakariņas izdalīja kā pērn, kad

nekrietnais saimnieks neielūgts nostājās vilkiem līdzās, rindas

galā. Vakariņu izdalītājs par to nekā nelikās manīt, lai gan daži

dusmīgi, draudoši ierūcās, uz traucētāju pavērdamies. Vakariņas
drīzi bija izdalītas, bet te nezin kā vienam vilkam pietrūka mai-

zes. Kad tas arī maizi prasīja, tad izdalītājs rādīja uz saimnieku,

sacīdams: „Redzi, tur ir tava maize!"

Tūliņ tam vilks klupa virsū un to saplosīja gabalu gabalos,

turpat viņu apēzdams. Kalpam uz savu roku dzīvojot, gāja loti

brangi. Tas dzīvoja laimīgs un tapa par turīgu vīru.

5. A. 735. Jānis Treimanis Bramberģē 1873. LP, V, 231 (106).

Viņos laikos kādam vīram bija podiņā tāda kence: ja aptrai-

pa kreiso aci, tad jau notālumā saredz, kur slēpta manta glabājas.
Reiz mantas redzētājs saredzējis sila malā lielu gravu apslēptas
mantas. Aizgājis muižā vagāram parunāt vīrus un zirgus, kā lielo

kaudzi sagodīt. Bet vagārs iekārojis vira atradumu. Līdz sakrā-
vuši pirmos desmit vezumus, tūliņ iesaucies: „Tos man, tos

man!" un licis vīriem muižā aizvest.

Krāvuši tālāk. Bet līdz tie atkal pilni, tā: „Tos man, tos

man!"

Beidzot iekrāvuši atlikumus. Mantas redzētājs cerējis: „Tos

taču man atstās?" Bet nekā, vagārs atkal iesaucies: „Tos man,

tos man!"

Paņēmis savu podiņu un gājis tukšām rokām itin bēdīgs mā-

jā. Te vagārs atkal. «Klausies, kas tev tai podiņā?"
Tā un tā — šis izstāstījis.
„Ai, tad ietraipi man arī kreisajā acī!"
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„Jā, jā — kur tu vagāram atturēsies — traipa arī. Bet va-

gāram vēl nepietiek: lai ietraipot ir labajā acī!

„To nedarīšu, citādi klāsies nelabi."

„Tā! negribēsi man novēlēt? Tūliņ traipi man tai acī arī!"

vagārs uzsaucis. Labi. Bet kā ietraipīja acī, uz pēdām palika

akls.

Vēlāk vagāru vadāja par nabagu apkārt un, ja kāds iepra-

sījās: „Kas acim kaiš?" tad pats atbildēja: „Acis iekāroja par

daudz, beidzot palika tukšā."

6. A. 735. A. Ler chis-Puškaitis Džūkstē. LP, V, 78, (10).

Vagārs, pie darbiniekiem iedams, satiek svešu vīru: tas

prasa: „Kur iesi?"

„lešu pie darbiniekiem! Bet kas tu par muižkungu tāds esi,
mani vaicādams?"

„Esmu pats velns!"

„Tā, tā — tas cita lieta!" vagārs atsaka un sāk vēlnam bla-

kus iet. Gabalu pagājuši, ierauga vepri, zirņos mīcāmies. Gans,
vagāru pamanījis, satrūkstas un tūliņ kājās: „Uš, uš! kad tevi

velns parautu! Zirņos vien laužas."

„Tu dzirdi: kuili atdeva tev — ņem nu!" vagārs skubina

velnu.

Bet velns atsaka: „Ko nu ņemšu? Dusmās daudz ko izsaka;
vēlāk apdomā — jānožēlo vien."

Solu trīsdesmit pagājuši, sieviņa, darbiniece, pamanījusi va-

gāru, atrauj zīdāmo no krūts un šauj pie darba. Bet bērns raud,
zils palikdams; sieva iesaucas: „Kad tevi velns parautu! Taga-
din pazīdīju — bļauj atkal."

„Tu dzirdi: bērnu atdeva tev — ņem nu!" vagārs skubina.

„Ko nu ņemšu? Dusmās daudz ko izsaka, bet pēc nožēlo."

Gabalu gājuši, ierauga Melno kalnu, kur darbinieki patlaban
nosēduši atpūsties. Bet tik līdz vagāru pamana, darbinieki sa-

ceļas kājās, lādēdamies: „Are, vagārs atkal uz kakla! Kaut pats

velns viņam vienreiz kaklu apgrieztu!"
Un tā velns, to dzirdējis, krāpt! vagāram čuprā, apgriež

kaklu un aiznes taisni vien uz elli prom.

7. A. 735. Mārtiņš Stārķis Lielvārdē. LP, V, 294 (129).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz tēvs

iedod visiem trim ceļa maizi, sacīdams: „Bita nu, kur jums kat-

ram laime uzsmaida!"
Gudrie tūliņ posās ceļā; bet muļķītis atsaka: „Neiešu nekur!

kas zin, mana Laime iesviedīs labumu tepat pa logu."
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Gudrie pasmejas um aiziet, bet ceļā atron nosprāgušu suni.

„Vai zini ko? viens gudrais iesaucas, „izjokosim muļķīti: viņš

lielījās, ka Laima pa logu iebraukšot — labi! paiesim to gabalu

atpakaļ un klusinām iemetīsim šo suni pa logu, tā tad būs sagai-

dījis aplam varenu laimi."

Zobgali saņēma suni pie kājām un stiepa atspērušies—nemaz

panest: smags, kā smags! Mājā abi nostājās katrpus loga, savē-

dina nesamo labi rokās un tad laiž istabā, gardi nosmiedamies:

ko nu muļķītis teikšot? Bet muļķītis apskatās: vai tēte! kas

tas? — suņa vēders sviežot pāršķēlies un skaidri dimanti —

puspūra vērtībā — izbiruši pa grīdu. To laimi! Tūliņ paķer mai-

siņu un lasa un lasa nosvīdis. Gudrie, laukā padzirdējuši šļirks-

tam, līdīs raudzīt. lenāk: kur tos spožumus esot ņēmis?
„Kur ņēmu? Vai neteicu, ka mana Laima pa logu iekāps.

Eita tik savu ceļu, gan jau es savākšu viens pats!"

Tagad gudrie brāļi tīri vai nagus noknaibīja, ka nezdami ne-

atjēgušies paši suni apčamdīt.

8. A. 735. No J. A. Jansona krājuma.

Kādam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Gudrie

dēli gāja pasaulē laimi meklēt un veda muļķīti līdzi, bet muļķītis

atteica, ka viņš gaidīšot, kamēr laime pie viņa ienāk pa logu. le-

dami gudrie brāli atrada vecu nosprāgušu suni ar cauru vēderu—

sarunāja muļķīti izjokot, aiznest un iemest pa logu šo maitu. Tā

arī izdarījuši un nu klausījušies, ko muļķītis teiks. Bet vecajā

maitā bija paslēpts zelts un pilna istaba piešķīda zelta naudas.

Muļķītis lasīja naudu un sauca beidzot arī tēvu palīgā — priecīgi
stāstīdams, ka laime esot atnākusi pie viņa pa logu. Gudrie brāļi
ārpusē smējās vien to dzirdēdami. Bet kad paskatījās tad gan

saprata, ka savu laimi bija palaiduši garām. Vai nevarēja paši

apskatīties kas tur iekšā! Nu gāja pasaulē citu laimi meklēt, bet

neatrada un tukšā atgriezās pie brāļa.

9. A. 7v36. Sļkolniece L. Jansone no J. Brūvera Embūtē

K. Corbika krājums

Vienam tēvam bija divi dēli un viena meita. Jaunākais dēls

bija tāds pamuļķis: arvienu padarīja kautko nepareizi. Tēvs ar

gudro dēlu norunājuši, ka labāki būtu muļķīti iespundjēt kaut kur

vienu pašu. Kā domāts, tā darīts. lespundēja arī,
Kādu rītu iet visi mājas ļaudis pastaigāties un tikai muļķīti

atstāj mājā. Gudrais dēls ierauga žogmalā beigtu suni. Te tam

iešaujas prātā iesviest suni pie muļķa: „Tēv, iesviedīsim to suni

tam muļķim, lai sabaidās, varbūt ka viņš no bailēm paliek prātī-
gāks!"
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Labi. Šis ņems suni un stieps prom. Bet ku tu Dieviņ, tik

smags, ka ne no zemes atlupināt, pat galvu nevar pakustināt.

Saķērusies četri cilvēki, tad ar lielām mokām aizvilkuši līdz

muļķa lodziņam. Tad kā spēruši suni iekšā — iegājis arī ka no-

grabējies vien.

Izstaigājušies labi, pārnāk mājā. Tūlīt māsa iet skatīties pie

lodziņa, vai brālis jau prātīgs palicis. Bet ko šī ierauga! Pillā

istaba ar naudu — kur tik skatās, visur nauda. let nu visi iekšā

pie muļķa. Kā paver dūris, redz tik daudz naudas — visas ma-

liņas pillas. Tēvs vaicā muļķītim: „Kur tad tu, dēls, tik daudz

naudas jērni?"

„Nokrita no gaisa, tēvs, Dieviņš atsūtīja. Paldies Dievam,
ka man tādu laimi devis! Te jau vēl nav visa, ko jūs redzat. Vēl

jaul pie zemes pussuņāda ir pillā ar naudu. Jemiet jūs arī, man

jau pietiks."
Tēvs uzreiz sāka muļķīti labāki ieraudzīt, bet muļķītis nu

dzīvo bagāti un laimīgi.

10. A. 735. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 73. g. vecas Ma-

rijas Aboliņas Aumeisteros.

Saimniekam bīsi viena pati meita. Mājā dzīvāš jauno die-

nastpuisis un tas pēc meitas tīkoš, bet meita negribēsi puiša ne

acīs redzēt. Sestdienas vakarā puisis aizgāš uz nāburgu māju un

palicis tur par nakti. Bet meita domāsi, ka puisis nāks nakti mājā,
un nodomāsi šo izmozēt. Šī atnesusi no sētmāla nosprāgušu suni

un ielikusi puiša vietā [gultā].
Puisis tomēr to nakti vis uz māju nenācis, bet palicis nābur-

gos un šim sapinis rādījies pulka naudas un puisis pats pie sevis

sacīš tā: „Nu, ja man viņa novēlēta, ta lai nāk vie klāt!"

Rītā puisis nācis uz māju un ka gāš pie savas vietas, tā at-

radis, ka suņa āda ir pillā ar zelta naudu.

11. A. 735. Skolniece M. Ignāte Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienai sievai bijis slinks vīrs. Kādu dienu sieva par druvu

iedama, atradusi zelta naudas čupu uz ežas. Viņa nu pārgājusi

mājās un sacījusi vīram, lai tas pārnestu naudu mājā, jo viņa pati

nevarējusi. Slinkais vīrs sievai atbildējis: „Ja Dievs dos laimi,
tad dos arī gulošam."

Blakus istabā bijis mājas saimnieks, kas to runu noklausījies.
Šis saimnieks nu nogājis uz to vietu, kur sieva teikusi, ka esot

nauda, bet naudas vietā viņš tikai atradis sapuvušu suni. Viņš
sadusmojies, ka sieva melojusi, pārnesis suni mājās un iesviedis

slinkā vīra istabā pa logu. Istabā sapuvušais suns pārvērties par



443

naudu. Vīrs nu atkal sacījis: „Ja Dievs dod laimi, tad tikai gu-

lošam, jo guļot cilvēks negrēko."

12. A. 735. V. Zacharska no J. Razg a 1 a Makašānu pag.

Senejūs laikus dzeivuoja uz šuo pasauļa div bruoli: Ignats

un Pīters. Ignāts beja nabogs, a Pīters beja boguots. Ignatam

beja liela saimja uu vvsi bārni mozi, nabeja struodnīka, tikai jis

vīns pots. Dzeivuoja jis tai, kai jam Dīvs devja: kuru dīnu ēdja —

a kuru naēdja.

Pīters beja boguots un cīši skups un vys gribēja koč nu

üboga, akai nebejs jū apmuonēt, vai kū nebejs atjiimt, koč padeju

gobolu maizis. Vīnu reizi uz Jāņa dīnys nakti Pīters ar sovu

sābri nūguoja maklātu, kur ir nūglobuota vāca nauda. Taipat ar

sevim Pīters saucja ari bēdeigū bruoli Ignātu, bet_ jis pasacēja:

„Es naīšu nikur. Ka Dīvs gribēs, tod pats man par lūgu īsvīs taišņi

ustobā. Kū mantī staiguot?"
Pīters -ar sābru nūguoja maklātu tuos vacuos naudys, a Ig-

nāts mīrīgi nūguoja gulātu. Pīters ar sovu sābru vvsu nakti at-

staiguoja, bet nikur nikuo naatroda. īt jī uz sātu — vērās: uz

ceja gul nūspruodzs suns. Jī sazarunuoja pajimt dtēļ smīkla itū

suni un īsvīst par lūgu Ignata ustobā. Tai jī padora, pajām tū

nūspruogušū suni danas pi ustobys Ignāta un īsvīž taišņi par

lūgu ustobā. Kai jī īsvīdja tū suni un suns nūkrita uz greidys, nu

tuo suņa pīberas daudz zalta naudys. Ignāts dzierdēja, ka naz-

kas skaņ, tiuleņ aizdedze guni un vērās, ka zalta guba. Jis palvu-

dzja Dīva par paleigu, saJlasēja itū naudu, nūlyka skreinī, a pats
otkon nūguoja gulātu. Uz reita atīt Pīters pi Ignāta un smīdamīs

vaicoj: „Nu kū, bruols, Dīvs tev par lūgu īsvīdja itū nakti?"

Ignāts pascēja: „Pildīs Dīvām, īsvīdja gon!" un paruodēja
Pīteram lelu gubu zalta naudys. Pīters pazaver un jū sājam

duisme uz Ignāta un jis sadūmuoja kū nebejs bruolam pataisēt.

Vīnu reizi atīt Pīters pi Ignāta un prosa jam zyrga nūbraukt uz

imīsteņi, runuodams, ka juo zyrgs nazkū aizslymuoja. Ignāts beja

cylvāks lobys sirdis un tiuleņ īdevja sovu zyrgu Pīteram nūbraukt

uz mīsteņi. Pīters pajāmja nu bruola zyrgu aizjiudzja un nūbrau-

cja uz mīsteņi. Tī mīsteņī Pīters zyrgu Ignāta puordevja, un pats

kuojom atguoja uz sātu un stuosta Ignātam, ka uz ceļa mežā uz

juo uzkryta laupētuoji un atjēmja naudu un zyrgu. Kū jam darēt?

Koč žāl zyrga, bet žāl taipat bruola Pītera, labi ka pats dzeivs

palyka. Par kaidys treis dīnys Ignāts nūpierka vēl lobuoku zyrgu.
Pīteri sajāmja dusme uz bruola un jis sadūmuoja sadadzy-

nuot Ignātu. Jis aizdadzynuoja ustobu bruola, bet Ignāts nikuo —

sajāmja naudu un bārnus un pascēja: „Lai dag ustobā, ka jau
Dīvs tai grib!"



444

Pazacēļa lels vējs uz tū pusi, kur dzeivuoja Pīters, un nesja

ar vēju skobornu ar guni. Suoka djagt Pītera ustobā un sadaga

vyss, kas pi juo beja, tikai sīva ar bārnim izskrēja pavysam

plyki. Ignatam beja vēl nauda, jis pastatēja ūtru jaunu ustobu;

a Pīters palyka par übogu, sajāmja kūlis uz plaču un nūguoja ar

vysu saimi staiguot pa pasauli.

13. A. 735. Teicējs J. Gajevskis Kapeņu pag. Latvju kult.

krājumā.

Dzeivuoja uz pasauļa divi bruoli; vīnu saucja par Dominīku,
ūtru par Donuotu. Donuots beja cīši bēdīgs [nabogs] un jam beja
lela saime, bet struodnīku nabeja. Tai jis dzeivuoja, vīnu dīnu

ēdja, ūtru naēdja. Dominīks beja boguots un cīši skūps, vys gri-

bēja nu cyta nūjemt pēdējū gabaliņu maizes.

Vīnu reizi, Juoņa dīnas naktī, Domanīks sasalāsīja ar sovim

draugim īt meklēt naudas un pasaucja ari bruoli Donuotu leidz.

Donuots naguoja un pasacīja: „Dīvs gribēs, pats man lūgā īsvīss

naudu!"

Dominīks ar sovim draugim puorstaiguoja vysu nakti un kad

guoja atpakaļ jau uz sovu sātu, ceļā atroda nūspuogušu suni. Sa-

dūmuoja jī pasasmīt par Donuottu, pajēmja tū nūspruogušū suni

un īsvīdja par lūgu Donuota ustobā.

Kad tvs suns krita uz zemes, nu juo izbyra daudz zalta nau-

das. Pasamūda Donuots un redz, ka uz greidas daudz zalta.

Donuots īsaklīdza: „Paldīs Dīvām!" un suoka lasīt naudu. Sala-

sīja jis naudu un guoja otkon gulātu. Reitā atīt Dominīks pi bruo-

la un smejas: „Nu kai Dīvs īsvīdja tev pa lūgu naudu?"

„Jā, īsvīdja!" soka Donuots, „verīs cfk zalta!"

Dominīks kai īraudzēja, jam nu raizis tyka žāl, ka jis īsvīdja

bruoļam nūspruogušū suni, atī beja zaltu nauda. Dominīks sa-

dūmuoja nu dusrnem kaut kū padarēt. Vīnu reizi Dominīks atīt

pi bruoļa un prosa nu juo zyrga aizbraukt uz mīstiņu. Donuots

beja lobās sirdis cvlvāks un īdevja bruolam zyrgu aizbraukt uz

mīstiņu. Dominīks aizbraucja uz mīstiņu, tī puordevja zyrgu un

atguoja uz sātu kuojom. Sātā Dominīks pasacīja bruolam, ka nu

juo zyrgu nūjēmja vvlki un apēdja. Donuotam kaut beja žāl

zyrga, bet kū darīt — nūpierka jis cytu zyrgu, vēl lobuoku. Do-

minīkam vēl leluokas dusmes beja uz bruoja un jis sadūmuoja
naktī aizdegt Donuota ustobu. Kai jis sadūmuoja, tai izdarīja un

aizdadzynuoja Donuota ustobu. Kad jau guņs apjēmja ustobu,
Dominīks suoka klīgt bruoļim, ka juo ustobā dag. Donuots iz-

bāga nu ustobas, izvylka vysus bārnus un tai pat naudu, bet vyss

cyts, kas jam beja, sadaga. Pasacēla lels vējs un aiznesa dzierksti

ar guni taišņi uz Dominika ustobu. Ustobā aizdaga un koleidz
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Dominīks atskrēja jau vvss nūdaga. Kū jam darīt tagad? Do-

minikāni vajag īt ar vysu saimi par übogu maizes prasīt, bet

Donuotam beja nauda, jis uzcēla jaunu ustobu un dzeivuoja atkol

laimīgi.

14. A. 736. Skolnieks Bluzums Vārkavā.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi gudri treišais muļķis. Tys muļ-

ķis beja lels natiklis. Vasalom dīnom vys gulēja uz cepļa, bet

dorba nadarēja nikaida. Bruoli beja dzierdējuši par vacnaudu.

Gudrī sasalasēja un aicynuoja ar muļķi leidzja, vacnaudas rok tu.

Bet muļķis atsacīja: „Kū tur pīstaiguosi un pīraksi? Ka Dīvs dus,

tad i gulūt byušu boguots, vacnauda poša atīs."

Bruoli pasasmēja un aizguoja. īdami jī atrūn nūspruogušū.

kucīti, ar tū sadūmoj muļķi pījūkuot. Muļķis bīži beja runuojis:

„Juo Dīvs dūs, tad vacnauda poša man pa lūgu īlēks ustobā!"

Tagad gudrī nūrunuoja īsvīst muļķa ustobā pa lūgu kucīti.

Tai i padarīja, īsvīdja pa lūgu ustobā kuceiti. Muļķis gulēja pi

lūga, a kucīte īkrita taišņi viņa gultā, ka sazvuordzēja vīn. Muļķis
vērās: pylna gulta naudas. Bet nu kurīnes tei roduos? Poša

īskrēja pa lūgu.
Gudrī bruoli lūti nūsabreinuoja, kad izzynuoja, ka muļķis

palicis boguots. Bet vēl vairuok breinuojās un žāluoja, kad iz-

zynuoja, ka vacnauda īskrējuse kucītes veidā. Nyu jī saprota,
ka kucīte beja apbūrtuo vacnauda. Gon jī stypri žāluoja, bet

nikuo naspēja izdarīt. Muļķis palyka boguots un gudrī nabogi.

15. A. 735. 416. R. Vulfs Ozinos. LP, VI, 900 (133, 12).

Vienreiz bijuši divi brāli: viens bagāts, otrs nabags. Bagā-

tais dzīvojis priekos un ēdis, kas tikai bijis gardākais; nabagais

turpretim dzīvojis loti nabadzīgi. Kad nu bagātais brālis precē-

jies, tad arī nabagais izcepis drusku sēnalu karašas un aiznesis

bagātajam; bet tas atteicis: „Ej pie velna uz elli ar savām sēn-

alu karašāml!" Nabags gājis arī. ledams saticis vecu sirmgalvi:

„Kurp iesi?" „Uz elli!" tā un tā.

Vecītis sacījis: „Ej, bet es tev došu padomu. Kad pie elles

aiziesi, velni tev skries pretim, prasīdami, lai tu atdodi kara-

šas, bet tu ātrāk neatdod, kamēr neesi iemērcis pirksta galu lie-

lajā katlā, kas nemitēdamies vārās un vārās. Tās ir cilvēku

dvēseles, kas tur katlā. Ja neklausīsi, tad tava dvēsele arī tur

vārīsies."

Nabags paklausīja vecīša padomu. Pie elles vārtiem nonā-

cis — velni pretim: lai atdodot karašas. Šis ne, kamēr nebūšot

pirkstu katlā iemērcis. Un tā nu iemērc, velns paliek traks (neda-
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būjis nabaga dvēseli) un cērt šim pa sāniem, ka izskrēja cauri

sienai un — kā bija, kā nebija — atradās sava paša lauka gala

pie tā paša vecīša. Vecītis pasmējies un teicis: „Vai nebija labi,

ka mani klausīji? — Ej nu tikai mājā un skaiti savu naudu, ap-

cirknis būs pilns!"

Jā, pāriet — apcirknis patiesi pilns zelta naudas. Gan gri-

bējis izskaitīt — kur tu izskaitīsi — sūtījis pie bagātā brāļa pēc
sieka — mērīs siekiem. Bet bagātais domājis: „Diezzin, ko nu

plukata mērīs: vai nu atlikušās sēnalas, vai smiltis?"

Nabags mērījis, mērījis, kā no agra rītā, tā līdz vēlam vaka-

ram, bet vēl nevarējis izmērīt. Vakarā sūtījis sieku atpakaļ un

ielicis siekā piecus zelta dālderus. Bagātais dālderus ieraudzījis,

palicis vai ārprātā — tūlip pie nabaga šurp: „Kur tu zelta naudu

grābi?"

„Kur grabu? Tu jau man liki ar karašām uz elli iet un tur

man velns iedeva."

Un tūliņ bagātais arī licis cept sēnalu karašas un skrējis ar

tām uz elli. Ceļā saticis to pašu vecīti: Kur iešot?

„Kur gribēšu, tur iešu. Kas tev ko prasa?" atteicis.

Vecītis sacījis: „Ej ,ej, gan tu mani pieminēsi!"

Bagātais nelicies ne dzirdot un tikai gājis. Aizgājis pie elles

vārtiem -— velni pretim: „Dod karašas, dod karašas!"

Atdevis. Bet nu velni tūliņ sakampuši šo un iemetuši vārošā

katlā. Nu paskatījies pār katla malu un ieraudzījis vecīti; tas

teicis: «Piemini nu mani!"

Beidzot velni nodīrājuši bagātnieku un ādu uzspīlējuši uz

sētu.

16. A. 735. 613. E. Nātina Nogalē. J. A. Jansonakr.

Dzīvojuši divi brāli uz vienas zemes. Viens bijis bagāts, bet

otrs nabags, tik nabags, ka nevar bērnus apģērbt un paēdināt.

Nabags nu iet darbu meklēt. Nāk vakars un viņš daiet pie jūras;
palien zem laivas gulēt, bet ar bēdām, raizēm kaudamies ir

miegs nenāk. Klausās: naktī divi atnāk, nosēst uz laivas un strī-

das. „Tis ir priekš manis!" — „Ne, tis ir priekš manis!" — „Nu,
tad stāsti darbu, kaled priekš tevis!"

„Tu jau zini, ko jūs darāt. Pastāsti tu jim!"
Nu velns sāk stāstīt: «Ļaudis rok upes un ezerus un mocās

līdz nabagam, Bet naktī velni aizgrūž visu atkal ciet. Ūdens nav.

Bet tai muižā stallī ir ērzelis. Ja to izvestu ārā un lautu saspert

lielo akmeni pie durvim, tad būs jūras, upes i ezeri."

Velns nu aiziet, Dievs paliek. Atnāk otrs velns, strīdās atkal.

„Kas apakš laivas gul, tas ir manējs!"

„Nē, tas ir manējs!"



447

„Nu, tad stāsti darbu, kaled tavējs!"

„Tu jau labāk zini, ko jūs pa nakti strādājāt, pastāsti tu!"

Velns saka: „Tur ir ļaudis, kas pūlās un taisa jaunus ceļus.
Bet ko viņi pa dienu uztaisa, to naktī velni izjauc. Stallī tur ka-

rājas pātaga; ja ar to krustāniski uzcirstu, tad visi celi atvērtos."

Velns aiziet, Dievs paliek. Atnāk trešais velns strīdās atkal

tāpat. Dievs liek velnam atkal darbus stāstīt. Velns teic: „Muižā

kungam meita jau ilgus gadus slimo un neviens nevar to ārstēt.

Bet zem gultas ir liela zaļā varde, kas viņu moca. Ja to izraktu,
nosistu un izvārtīu, un tai ūdenī meitu nomazgātu —

būs mūžam

skaista un vesela."

Tikmēr jau rīts, vīrs ceļas un iet. Aiziet pie ezeru racē-

jiem. Tie sola vāģi zelta naudas, lai gādā ūdeni. Vīrs nu pamāca

jaudis, kā darīt, un viss notiek kā sacīts. Vīrs nu dabū veselu

vāģi zelta naudas un iet tālāk. Aiziet pie ceļa taisītājiem, tie at-

kal sola vāģi zelta naudas, lai palīdzot. Vīrs nu dabū pātagu, cērt

krustiski un visi celi atveras. Viņš dabū atkal vāģi zelta naudas

un iet tālāk. Aiziet trešā muižā; tur sanākuši dakteru dakteri,

neviens nevar slimo meitu izārstēt. Vīrs izraida visus ārā, izlauž

grīdu, dabū lielo vardi, savāra to un nomazgā meitu. Tā uzreiz

vesela un nu kungs tik priecīgs — pieber vīram pilnu šķūņi ar

zelta naudu.

Nabags vēl nebitja pūru iegādājis, aizsūta vienu bērnu pie

bagātā, lai aizdodot šim pūru. Bagātais aizdod ar. Bet atpakaļ
sūtot iesprauž katrā šķirbā pa naudai. Bagātais tūliņ atskrej pra-

sīt, kur nabagais naudu ņēmis. Tā un tā — nabags izstāsta.
Gudrojis šis ar, nodomājis palīst zem laivas un naktī laimi no-

klausīties. Bet iedams bagātais paņem veselu maisu raušu līdz

un vakarā labi saēdies, ka liekas zem laivas, tā tūliņ aizmieg. At-

sēst uz laivas velns ar Dievu, nopūšas grūši, bet bagātais nemož.

Atskrej otrs velns, atsēst uz laivas; nopūšas, Dievs vēl grūšāki,

bagātais nemož. Atskrej trešs velns, atsēst uz laivas, nopūšas
Dievs tik grūši, grūši! Bet bagātais, labi saēdies, gul kā gulējis un

nedzird nekā. Nu velni pārrunā, ko ar gulētāju iesākt. Viens

saka — „vajaga viņu izvilkt un jūrā iemest." Bet otrs saka: „va-

jaga viņam no muguras izplēst trīs sloksnes, sāli uzbērt un tad

palaist"
Tā ar palika. Kas dzirdēja, tas pelnīja, Kas gulleja, tas

zaudēja.

17. A. 735u 307. V. Visocka no Z. Rasmās Sakstagala pag.

Latvju Kultūras kr.

Vīnam tāvam beja treis dāli. Par nazcik laika tāvs nūmvra.
Divi vacuokī bruoli turēja mozū bruoli par muļķīti un pametja
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jam tikai mozu ustobiņu un vvsslvktuokū zyrgu. Tai tvs mul-

ķīts dzeivuoja. Vīnu reizi atguoja pi juo vecīts un pavaioouja:

„Vai var nakti puorgulēt?"

Mulķīts atļuovja vecīšam puorgulēt un īdevja jam sovu

vītu, bet pats gulēja uz zemes. Tys vecīšam lūti patvka. Jis vv-

su dabuoja zynuot nu muļķīša, kū izdarēja jam bruoļi, un teicja:

„Ej tu pi sovim bruoļim un paprasi, lai īdūd tev kaidu uodas

goboliņu."
Puika tai izdarīja. Atskrēja pi bruoļim un palyudzja uodas.

Bruoli pasasmējās un īdevja jam vvsslvktuokū uodas gobolu.

Mulķīts atnezja tū un suoka vaicuot .vecīšam: „Kū lai es ar jū
doru? Muni bruoli kaut lūti boguoti, tūmār īdevja maņ vvsslvk-

tuokū uodu."

„Nikas, gon jau puordūsi!" atbildēja vecīts un syuta muļķīti

uz pilsātu puordūt uodu, sacīdams: „Kad atbrauksi uz tiergu,

nūstuoii tierga molā. Bet nastuovi tur, kur tovi bruoli!"

Muļķīts aizbraucja un tai izdarīja, kai vecīts jam pasacīja.
Gudrī bruoļi ari beja tiergā un stuovēja ar uodom. Nu muļķīša

tyuleņ nūpierka nazkas uodu, bet bruoli palyka vēl stuovūt. At-

braucja mulķīts uz sātu un suoka dzeivuot lobuok. Vecīts otkon

atnuocja pi juo un teicja: „Aizej vēl, palyudz, lail vēl dūd kū na-

bejis."

Muļķītis atskrēja pi bruoļim un suoka lyugt. Bruoļi beja jau

dusmīgi, tūmār īdevja jam vēl sīyktuoku uodas gobolu. Mulķīts

atnezja un teicja: „Nu tagad ituo gobola ni vīns napierks!"
Bet vecs atbildēja: „Kaut ir patīši slykts gobols, tūmār ved

reit uz tiergu, un nastuovi tur, kur tOvi bruoli!"
Nuokūšā dīnā jis aizbraucja. Otkon nazkas nūpierka nu juo

uodu un īdevja daudz naudas. Puika laimīgs atbraucja uz sātu un

suoka vēl lobuok dzeivuot. Tai puorguoja lobs laiks. Jau naudas

mulķīšam beja lūti moz. Atguoja vecīts un teicja: „Aizej vēļ pi

bruoļim, un palyudz kuo nabejis!"

Muļķīts aizguoja lvugt, bet bruoļi beja dusmīgi, ka jis slvktu

uodu puordevja tik labi, bet jī atbraucja uz sātu ar vysu sovu

uodu vazumu. Tai jī naīdevja jam nikuo. Tūreiz vecīts soka:

„Nabādoj, brauksim obēji!"

„Bet kur?" vaicuoja mulķīts.

„Laimi meklēt!" atbildēja jam vecīts.

Tai jī aizbraucja leidz jyurai. Vecīts pajēmja laiviņu un tai

jī puorbraucja vysu jyuru. Pēc nazcik laika pīguoja jī leidz baz-

nīcai. Tymā baznīcā beja nūnrvruse aizluodēta ķēniņa meita.

Tur kotram pilsētnīkam vajadzēja īt sorguot stykla šķierstu, kur

jei gulēja. Bet kotrs sorgs reitā gulēja baznīcā nadzeivs. Tuo-

dēļ baguoti cylvāki nagribēja īt un moksuoja sovā vītā lūti daudz

naudas. Vecīts soka mulķam: „Pajam tu šū vītu. Kad īīsi baznī-
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cā, tyuleņ apmozoj stykla šķierstu ar vosku, nūlīc spolvas uz

zemes, pats pajām gruomotiņu un skaiti puotorus. Kod jei pīīs

kluot, tu soki tai: „Kas guļ zemjē, ēd tū!"

Mulķīts tai vvsu izdarīja. Ap pusnaktīm izleida nu šķiersta

ķēniņa meita un gribēja plēst muļķīti, bet jis teicja: „Kas gul

zemjē, ēd tū!"

Ķēniņa meita tikkū gribēja pajemt spolvas, bet tvuleņ puor-

sataisējās par cvušku un otkon gribēja saplēst muļķīti. Bet mul-

ķīts nikuo nasacīja uu vvs stypruok un stypruok skaitīja puoto-

rus. Tad ķēniņa meita pīguoja jam kluot un soka: „Pajem mani

par sovu sīvu!"

„Labi!" teicja mulķīts.
Reitā atskrēja lauds, dūmuodami, ka mulķīts guļ nadzeivs.

Bet kad īraudzēja dzeivu, samoksuoja jam labi un atļuovja jam

pajemt ķēniņa meitu.

Tikkū izbraucja ar laiviņu muļķītis nu redz: pošā jyurā stuov

vecīts un soka: „Jo tu maņ gribi paleidzēt, īsvīd ķēniņa meitu

jyurā!"

Mulķīšam kaut beja cīši žāl juos, bet tūmār jis izsvīdja. Ve-

rās: juo vītā vecīts jau sēd laiviņā uu soka: „Labi, ka tu tai pa*

darēji, dzeivuojat vasali!"

Un vecīts pazuda. Muļķīts atbraucja uz sātu saprecēja ar

vīnu sīvīti un suoka dzeivuot vēl boguotuok na kai juo bruoli.
Vecīts arī vairuok naatnuoeja pī juo. Kas jis taids beja, ni vīns

taisnības pasacīt navar, bet vysi dūmoj, ka tys beja na cylvāks,
bet pats Dīvs.

18. A. 735. Skolniece M. Upmale no 61 g. vecas K. Sprlnces

Nicā. K. Lielozola kr.

Vienreiz viens vecs vīrelis nogājis uz upes krastu malku rni-

zāt. Malku mizājot, vīrelim nokritis ciris un iekritis upē. Nu ve-

cais vīrelik bēdājies, ar ko nu viņš savu maizīti pelnīšot. Un te uz

vienreiz sācis ūdens kustēties, viens vīrs izbāzis galvu no ūdens

un rādījis viņam sidraba ciri, prasīdams: „Vai tas ir tavs ciris?"

Vīrelis atbildēja: „Nē, tas nav mans ciris, man nebija tik

spožs."
Tad tas vīrs pazudis upes dubenā, un pēc kāda laika parā-

dījies ar zelta ciri rokā, prasījis: „Vai tas ir tavs ciris?"

Vecītis saucis: „Nē, nē, tas arī nav mans cirītis, man bija
tumšs."

Vīrs pazuda atkal upes dubenā un pēc kāda laika pacēlās
vīrs ar īsto ciri jautādams: „Vai tas ir tavs ciris?"

Vecītis aiz priekiem lēkājis par krantu un sacījis: „Jā, jā,
tas ir mans ciris!"



450

Ūdens vīrs nu teica: „Tā kā tu neesi melojis, tad jem visus

trīs cirus."

No tās reizes vecītis palika bagāts un negāja vairs malku

mizāt To dzirdēja kāds cits vīrs, aizgājis arī malku mizāt un mi-

zājot tīšām nokritinājis savu ciri. Nu tas arī staigājis pa krautu

un raudājis, ka ciris pazudis. Tai brīdī ūdens sakustējās un pa-

rādījās vīrs ar sidraba ciri un rādīja: „Vai tas ir tavs ciris!"

Vīrelis aiz prieka lēkājis pa krantu un saucis: „Jā, jā, tas ir

mans ciris."

Bet ūdens vīrs par to saskaities un teicis: „Nē, nē, tas nav

tavs ciris! Tā ka tu esi melojis, tad tu nedabūsi ne pats savu

ciri, ne arī citus cirus."

Piezīme. Tādu pašu pasaku uzrakstījis skolnieks M. Kaupelis no

Nīcas. Pati pasaka ir gan no grāmatām cēlusies. P. S.

19. A. 736. V. Zacharska no K. Ratanīka Makašānu pag.

Dzeivuoja uz pasauļa divi muižinīki, un jī abi beja boguoti.
Vīns dabuoja sovu boguotību ar nalobim dorbim, ūtrs beja gūdīgs

cylvāks un vysu sovu boguotību nūpelnēja ar sovu prācu [darbu].
Pyrmais muižinīks beja lels tmuons uu mīluoja applēst cylvāku,
ūtrs beja ticīgs cylvāks un ticēja, ka ir Dīvs, un jis vysod devja

paleigu bēdīgam. Pyrmaiis muižinīks vysod pi sovas sirds nosuo-

ja sirdīgu tuorpu.

Vīnu reizi saguoja abi muižinīki kūpā un suoka ruuuot, kas

lobuok dzeivoj un kura boguotība ir lobuoka, vai pīdzeivotuo ar

prācu vai ar laupēšonu.

Pyrmais muižinīks runoj, ka ar laupēšonu pīdzeivuota boguo-
tība lobuoka, ūtrais muižinīks soka, ka boguotība pīdzeivuotuo ar

sovu prācu lobuoka. Tai myusu muižinīki ilgi runuoja un golu
golā sarunuoja, kas byus nu jīm taisnīguoks, tad mes zynuosim.
Jī sarunuoja īt pa ceļu un nu satvktim trejim cylvākim pavaicuot,
kura boguotība lobuoka. Jo tī ļauds pasacīs, ka ar laupēšonu lo-

buok dzeivuot, tad ūtrs muižinīks atdūs pyrmam vysu sovu bo-

guotību, bet jo pasacīs, ka ar gūdīgu prācu lobuok, tad pyrmais
atdus utram vysu sovu boguotību. Kai sarunuoja muižinīki, tai

padora._ Aizguoja muižinīki pa ceļu. Cik jī tī guoja, ilgi vai uotri,
bet ceļa satyka vīnu puiku un vaicoj jam: „Kai lobuok dzeivuot:

nu pracas, vai nu laupēšonas?"

Puika ilgi dūmuoja un pasacija: „Lobuok nu laupēšonas!"

; Pasacījis itūs vuordus puika guoja tuoļuok sovu ceļu. Divi

muižinīki guoja ari tuoļuok, īt un redz zemuīku stuoduojūt tci-

ruma. Daītjī pi zemnīka un vaicoj jam: „Kai lobuok dzeivuot,
vai nu laupēšonas, vai nu pracas?"
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Zemnīks pasavēra uz divējim muižinīkim un pasacīja: „Man

līkas, ka nu laupēšonas lobuok!"

Tai itys zemnīks vairuok napasacīja ni vuordā un suoka otkon

struoduot sovu dorbu. Muižinīki runuodami guoja tuoļuok. Pyr-

mais muižinīks soka ūtram: «Draugs, lobuok mes īsim atpakaļ

uz sātu un tu atdūd man sovu boguotību, par tū, ka divi jau pasa-

cīja, ka ar munu dorbu lobuok dzeivuot. Es zynu labi, ka trešais

ari taipat pasacīs."
Bet ūtrs muižinīks pasacīja: „īsim tuoļuok, kū pasacīs

trešais."

Tai jī guoja cik tī dīnu, vai mēnešu un sasatvka ar vācu

veci, kurs beja übogs. Muižinīki apturēja tū übogu un vaicoj

jam: „Kas nu myusim lobuok dzeivoj: vai tys, kurs ar sovu prācu
pelnej, vai tys, kurs nu laupēšonas?"

Vecs dūmuoja, dūmuoja un pascīja: „Tam lobuok dzeivuojas

uz šuo pasauļa, kurs laupej lauds."

Pasacīdams itūs vuordus, vecs aizguoja sovu ceļu, bet mui-

žinīki aizguoja uz sovu sātu. Utrais muižinīks atdevja pyrmam

vvsu sovu boguotību, un pats palyka par übogu, staiguodams

pa pasauli un lasīdams gabaliņus maizes. Kod itvs muižinīks

nūmyra, engeli pajēmja juo dvēseli un aiznesja uz dabasu val-

stību, bet pyrmū muižinīku, kurs laupēja lauds, kod jis nūmyra,

valni pajēmja juo dvēseli un aiznesja uz elni, kur jū tagad vuorej

kotlā.

20. A. 735. Teicējs 3). Greizdinš Viļānos. Latvju Kult, kr.

Vīns muižinīks pasacēja šovam kolpam izvuorēt lobās puš-
dīnas. Kolps aizguoja kēkī un suoka vuorēt; īlvka lelā pūdā galu,

kartupeļus un putruomus un tikkū suoka maisīt ar karuoti, vērās:

atskrēja mozs, moziņš cylvāks, kuru vvsi saucja par lītūni, un

suoka lyugt kolpa: „Mīļais bruolīt, īdūd man, līzeiciņu zupas, es

cī&i gribu ēst!"

Kolps dūmuoja: „Taids mozs cylvāks navar tak daudz ap-
ēst!" — un īlēja jam drusku zupas.

Bet kas par breinomu! Jis pasaskota: pudiņš tukšs un mo-

zuo cvlvāka vairuok nav. Atskrēja kolps pi muižinīka un iz-

stuostīja jam vvsu. Muižinīks, nagribādams ticēt kolpam, sasa-

dusmuoja, bet pēčuok tūmār atļauja jam vēl vuorēt galu, bet tik
nalikt vairuok kartupeļus, jo vysi lītūni pēc kartupelim nuokūt.

Atnuocja kolps ķēķī un otkon īlyka pūdiņā galu un putruomus

un suoka maisīt. Verās: otkon stuov tys pats cylvāks un soka:
~Bruolīt, īdūd maņ drusku zupas

L
maņ sīva slyma un nav kam

izvuorēt kuo nabejis paēst, maņ lūti gribās!"
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Bet kolps jam atbildēja: „Šūreiz es tev nadušu, 'par tu, ka

pyrmū reizi tu mani plmuonēji!"
Možais cvlvāks ar osorom suoka lvugt, lai jam dūd. Tulaik

kolps soka: „Nu labi, es tev īlīšu!" uu tikkū jis pajēmja blūdu,

vērās: nav vairuok cylvāka un pūdiņš otkon tukšs. Atskrēja

kolps pi muižinīka un izstuostīja jam vysu. Muižinīks kaut beja

jūti dusmīgs, tūmār atļuovja kolpam vēl reizi vuorēt zupu. „Bef

putruomu šūreiz nalīc kotlā, jo laikam, lītūnam jī patyka, tik vīnu

galu vuorej!" pīsacēja muižinīks.

Atnuocja kolps kēkī, īlyka galu pudiņā un tikkū suoka vuo-

rēt, vērās: otkon stuov tys pats cvlvāks un lyudzās, lai dūd li-

zīciņu zupas. „Muni bārni slymi!" soka cylvāks.

Kolps atbildēja: „Na, šūreiz jau nadūsu tev nimoz!"

Možais cylvāks runuoja: „Ja tu maņ īdūsi drusku, tūlaik es

tev samoksuošu, kad nabejis "

Kolpam žāl palyka clyvāka, kurs tik lyudzās juo un jis pa-

jēmja lizīciņu un tikkū gribēja īlīt zupas — vērās: tukšs pūdiņš un

cvlvāka ari nav kēkī. Atskrēja kolps pi muižnīka un suoka stuo-

stīt, bet šūreiz muižinīks tik sasadusmuoja un natycūt kolpam,

aizdzyna jū prūjom nu sovas muojas. Tad pasaucja ūtru kolpu

un teicja: „Ej kēkī un izvuorej pušdīnas nu gaļas, kartupelim un

putruomim!"

Kolps aizguoja kēkī un tikkū suoka vuorēt zupu — vērās: pa-
tīši stuov mozs, mozs cylvāks un lyudzās: „Mīlais bruolīt, īdūd

maņ lizeiciņu zupas!"

Kolps sasadusmuoja un svīdja lelu karūti uz golvas možajam
cvlvākam. Tys tyuleņ pazuda. Ar puorsystu golvu jis atskrēja

pi pirmuo kolpa un soka: „Tu beji lobs, man treis reizes īdevi pa-

ēst, tagad puorsīn maņ ar kaut kaidu lupotu munu golvu, par tū

es tev samoksuošu!"

Kolps tyuleņ pajēmja sovu pādējū kraklu, puorplēsja jū un

puorsēja golvu možajam cylvākam. Tys cylvāks pajēmja kolpu

un aizvedja tuoļi, tuoli nu juo muojas; īvedja vīnā mozā ustobā

un īdevja mozu skreinīti, kurā beja zalts. Pats otkon pavadīja

kolpu leidz sātai, teikdams: „Ar Dīvu!" un pazuda.

Kolps suoka dzeivuot tik boguoti, kai juo muižinīks. Tū ra-

dzādams, tys ūtrs kolps, kurs puorsyta golvu možajam cvlvākam,
dūmuoja: „Tagad es arī dūšu tym cylvākam ēst, lai tik nuok!"

Laiks guoja bet cilvēciņš napasaruoda kēkī, lai kaidas lobās

pušdīnas vuorēja kolps, un lai cikdaudz kartupeļus un putruomu
jis lyka pūdiņā.

Vīnu reizi kolps izrunuoja: „Kuopēc tu, možais bruolīts, na-

atnuoci pi manis, es tevis tagad nasisšu, nuoc, es īdūšu vyslo-
buokū ēdīnu!"
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Verās kolps, ka možais cvlvāks stuov jau pi cepļa. Kolps

atdevja jam vvsu, kas beja pudiņā. Tūlaik cilvēciņš jam soka;

„Paldīs, bruolīt, paldīs, tagad īsīm, es tev īduovvnuošu kuo na-

bejis!"

Kolps prīcīgs aizguoja. Možais cilvēciņš aizvedja ari jū tur-

pat, kur vedja pyrmū kolpu un, īguojis ustobā, īduovvnuoja mozu

skreinīti. Kolps atskrēja pi muižinīka, izstuostīja jam vysu un

viņi obēji attaisēja skreinīti, dūmuodamii, ka tur ir zalts; bet kad

attaisīja tad nu skreinītes izskrēja žogotas un suoka syst muiži-

nīku un kolpu, leidz tam laikim syta juos, koleidz obēji gulēja na-

dzeivi. Atnuocja pyrmais kolps un suoka dzeivuot muižinīka muo-

juos. Vysa monta palika jam. Jis apsaprecējās un dzeivuoja
tur daudz, daudz godu, un kotru dīnu baruoja mozū cylvāku ar

vyslobuokū zupu.

21. A. 735. Teicēja 76. g. veca I. Staleidzāne Atašienē.

Latvju Kultūras kr.

Seņ senējūs laikus svātī Meikuls ar Eljašu staiguoja pa ze-

mes viersu. Vīnu reizi cylvāks sēja mīžus un pi juo pīguoja kluot

uz siermim zyrgim Meikuls ar Eljašu. Jī obeji beja vīnaidi un

vīna un ūtra navarēja atškiert. „Kur nu myusim?" Meikuls ar

Eljašu prasīja sējējam. Sējējs pasavēra un soka: „Obi vinaidi."

„Vys kurs esam smukuoks?" soka Meikuls ar Eljašu.

Sējējs pasavēra un tadzādams, ka Eljašam golva plyka,
soka: «Meikuls tai kai smukuoks."

Meikuls ir sējumu globutuojs un jam tys patyka, ka sējējs
tai pasacīja, bet Eljašs sasadusmuoja un aizjuodams, soka: „Izlai-
sšu pārkyuni un saspuordīšu vysus mīžus!"

Mīži auga lūti lobi. Ūtrā dīnā pi zemnīka atguoja Meikuls un

soka: „Puordūd tū mīžu šņūri, jo Eljašs izlaiss pārkvuni un vysu

šņuri saspārdīs!"
Zemnīks puordevja šovus mīžus sābram. Trešā reitā pasa-

cēja lela vātra ar leitu, pārkyuni un mīžu šņūre beja vysa sa-

spārdīta, bet cytos šņūres na. Meikuls aizguoja pi Eljaša un pa-

stuostīja, ka tei mīžu šņūre jau napīdarēja tami sējējam, bet jū
beja atpiercis cyts zemnīks, kurs tagad staigoj un raud. Eljašs
pasacīja, ka mīži augs. Meikuls otkon atguoja pi zemnīka un

soka: „Tagad atpierc saspārdītās mīžus atpakaļ!"
Zemnīks tū izdarīja un dreiži pēc tam izguoja sylts leitiņš un

mīži otkon suoka augt lobuoki, kai cytuos šņūrēs, Meikuls otkon

aizguoja uz Eljašu un pastuostīja, ka zemnīks mīžus atpiercis un

mīži aug lobi.

„Lai aug, bet kad jis jūs nūplaus un liks tad pīliks
tikai vīnu zuordu storpu!"
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Meikuls atguoja uz zemnīku un soka: «Kad_mazus nūplausļ un

liksi zuordā, tad vīnu žuburi īdzeņ vīnā šņūres golā un ūtru

ūtrā šoūres golā!"
Zemnīks nūpļuovja mīžus un pīkruovja vvsu šņuri garu zuor-

du ar vīnu storpu. Meikuls aizguoja uz Eljašu un izstuostīja, ka

zemnīks asūt gudrs un pīlicis šnūri garu zuordu ar mīžim.

„Lai jis pīlvka, bet nu rejas izkuls tik vīnu pyuru!" soka

Eljašs.

Meikuls atguoja uz zemnīku un soka: «Kad tu mīžus kuļsi,

tad sasīņ mozūs kyulīšūs un īser rejā pa pīci, seši kyulīši un

vairuok na, jo Eljašs pasacīja, ka nu viņas rejas izkulšūt tik vīnu

pyuru!"
Zemnīks māžus kyuļa, tai, kai Meikuls pamuocīja, un pīkyula

pylnu klēti mīžu, bet Meikuls aizguoja un pastuostīja Eljašam, ka

zemnīks pīkyul:is pylnu klētil mīžu.

„Lai jis pīkyuļa, bet naēss, jo es laisšu pārkyunii un juo

klēti ar vvsim mīžim izsvaidīšu gaisā!" soka Eljašs.

Meikuls aizguoja pi zemnīka un muoca: «Taidā un taidā vo-

korā tu aizej ceļa molā, iztaisi būdiņu, pastoti un aizdedz divi

voska un divi kūka sveču [sveķu] sveces un skaiti puotorus.
Kad mes ar Eljašu prasīsim, kam tuos sveces, tu pasoki, ka

voska sveces Bljašami!"
Nūrunuotā dīnā zemnīks pajēmja divi voska un divi kūka

sveču sveces, aizguoja ceļa molā, pataisīja būdiņu, aizdedzja sve-

ces un skaita puotorus. Na par garu laiciņu pīguoja pi zemnīka

Meikuls ar Eljašu uz siermim zyrgim un prosa: „Kū tu te dori?"

„Skaitu puotorus un pasateicu Dīvām un Dīva svātim, ka

man pīauga daudz maizītes!" atbildēja zemnīks.

«Kurs nu mvusim smukuoks?" prosa Meikuls ar Eljašu.
„Obi vīnaidi," atbildēja zemnīks.

„Kam tu tuos sveces dadzynoj?" prosa Meikuls ar Eljašu.

«Upurēju maizītes audzētuojim!" atbildēja zemnīks.

„Kuram tad tuos voska un kuram kūka sveču sveces?" pro-

sa Eljašs.

«Voska Eljašam, bet kūka sveču sveces Meikulam!" atbildēja
zemnīks.

Eljašs beja prīcīgs un soka: «Labi, ka tu mani pazyni un upu-

rēji man lobuokus sveces, cytaidi es tevi byutu struopējis!"
Meikuls ar Eljašu aizjuoja sovu ceļu, bet zemnīkam maizes

beja pylna klēts un jis dzeivuoja laimīgi.

22. A. 735. Teicēja 55 g. veca A. Malnace Līksnā.

Vīnu reizi lūti saticīgi dzeivuoja treis draugi. Kūpā jī dorbu

struoduoja, kūpā prīcuojās un vīns ūtram bādā paleidzēja. Voso-
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ras laikā draugi kūpīgi vedja māslus. Pi senējim laudim beja
īrodums, ka uz nakts vvsod vajadzēja pīmēzt vazumus. Vīns

draugs sadūmuoja napīmēzt vazuma um atstuoja uz nakts tukšus

rotus. Vokorā jis atsagula un dzierd sapnā bolsu: „Pīmļēz va-

zumu! Jo napīmēzsi, tad tovs bārns nūmiers!"

Draugs reitā vēl vedja māslus, bet vazuma vokorā otkon

napīmēzja. Paguoja eiss laiks un nūmyra juo bārns.

Otrā godā otkon vedja māslus um vokorā vazuma taipat na-

pīmēzja. Nakti sapnā otkon nazkas rutioj: „Pīmēz vazumu! Jo

napīmēzsi, tad tova sīva nūmiers!"

Draugs vazuma napīmēzja. Pēc eisa laika nūmyra juo sīva.

Trešā godā otkon vad māslus. Taipat vazumu napīmēzja.

Sapnā otkon nazkas runoj: „Pīmēz vazumu! Jo napīmēzsi, tad

tova sāta nūdegs!"

Draugs vazumu napīmēzja un pēc nazcik laika nūdaga juo

sāta; palyka tik vīna piertiņa. Draugs palyka vysa nabadzīgs,

apvylka atlikušā mēteli un aizguoja uz sovu pierti. Sēd jis piertī

ilgus laikus un naredz nivīna cylvāka.
Vīnu reizi guoja juo obi draugi car pierti un īguoduoja, ka jus

draugs sēd piertī.

„Vajag īīt un apraudzīt myusu draugu!" soka vīns.

„Nā, naīsim! Isim lobuok sovu ceļu!" atbild ūtrs.

„Išu!" soka pyrmais.
„Naej, vēl slimības dabuosi!" aizrunoj ūtrs.

Pyrmais īguoja un soka: „Loba dīna, draugs!"

Sādātuojs paplētja acis un prosa: „Tu, draugs, atguojl manis

apsavārtū! Ar kū tad es tevi pamīluošu? Senuok gon beja vysa

kuo, bet tagad nav! Tik vacais mētels un tuorpi ir palykuši!"

„Kū turi, tū dūd!" soka draugs.
~Pagruob kaut tuorpu nu muna mēteļa!" soka draugs.
īguojis pagruobja treis rīškavas tuorpu un izguoja uorā, bet

tuorpu vītā beja zalta nauda. Tad guoja īškā ari! ātrais draugs

um pīgruobja tuorpu, bet tuorpi par tuorpim i palyka. Pyrmais

draugs aizguoja uz sovu sātu, pajēmja lobās drēbes, ēdīnu un

vēl reizi guoja apraudzītu sova drauga. īguoja piertī un īrau-

dzēja, ka daga četras sveces pi drauga. Draugs tik paspēja pa-

sacīt: „Ar Dīvu!" un nūmyra.

23. A. 735. Teicējs J. Garkolns Jāsmuižas pagastā.

Senejūs laikūs dzeivuoja divi kaimiņi: vīns boguots, ūtrs na-

bogs. Nabogam beja tik vīna ustabina un pi tuos moza pašelīte.

Vīnu reizi boguotais atguoja pi naboga siermā stundē, pi vokora,

un nūvāruoja, ka naboga pašelītes vīnā bolkā ir pylns zalta.
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Tū naudu beja sanasuse pelīte. Nabogs par tū naudu nikuo na-

zvnuoja. Boguotais soka nabagam: «Puordūd man sovu pašelīti!"

„Kur lai es jū puordūtu, ka man tik ir ustobiņā un se>i> paše-
līte?" atbildēja nabogs.

Boguotais apsajēmja samoksuot nabagam lelu nauduun na-

bogs soka sovai buobai: „Buob, puordūsim pašelīti, par itū naudu

es pašu Reigu nūpierkšu!"
Sīva ar veiru sasarunuoja puordūt pašelīti un baguotais sa-

moksuoja nabagam lelu naudu. Boguotais aizskrēja uz sātu, sa-

jyudzja zyrgus, pajēmja leidza ar sevi vvsu sovu saimi un at-

braucja pēc naboga pašelītes. Sakruovja vazumūs vysu pašelīti,

tik vīnas bolkas navarēja nikas paceļt. Cik ni mācījās boguotais

ap tū bolku, bet aizvest juos navarēja un atstuoja leidz ūtrani

vokoram. Tei bolka beja pvlna zalta.

Atbrauc boguotais ūtrā vokorā ar leluoku saimi pēc bolkas,
bet bolka jau nabeja tik gryuta — pelīte beja paspējuse puor-

nest zaltu nabogam, kurs jū tagad atrada un napuordevja boguo-

tajam. Tai baguotais aizbrucja uz sātu ar plykom rūlkom, bet na-

bogs dzeivuoja boguoti.

24. A. 735. Skolnieks L. Kažemass Eglūnā. N. Rancāna kr.

Dzeivuoja senējūs laikūs divi kaimiņi: vīns beja boguots,
bet ūtrs nabogs. Baguotais nabogam nadevja ni maizes kimū-

siņa. Atguoja leldīnas svātki, boguotais ēdja un dzēra, bet na-

bogajam nabeja kū muti buozt. Agri vēl bez dīnas nabogs iza-

laidja nu sātas un guoja meklēt, kur varātu dabuot maizes ga-

baliņa. Guoja, guoja un beidzūt īguoja lelā mežā. Pa mežu ejūt

suoka aust dīna. Te jis uz reizes īraudzīja, ka egles golūtnē
dag sorkona guntlna. Pīguojis tyvuok, jis žēlīgi skatījās uz

guntiņas, Guntiņa vaicuoja: „Kuo tu te atguoji?"
Vecīts, drusku padūmuojis, sācēja: „Es eju maklāt, kur va-

rātu dabuot kaidu maizes gabaliņu!"

Guntiņa uz jū sācēja: „Ej uz muojom, dzeivoj vasals, vyss
kas tev byus!"

Nabogs, pasacējis paldīs, guoja atpakaļ uz sovu sātu. Iguojis
ustobā jis redzēja, ka vysas sīnas laistējuos, kai ar zaltu ap-

lītas. Klētī_pylni orūdil labības un pa sīnom pīkuortas vysaidas
duorgas drēbes. Nyu nabogs suoka vest lobu dzeivi. Boguotais
radzādams, ka nabogs labi dzeivoj, vaicuoja: „Kur tu dabovi

monta?"

Nabags vysu jam izstuostīja. Boguotais ari gribēja dabuot

taidas laimes. Dagaidējis ūtruos leldīnes reita, dēvēs pa tū pašu
ceļu, kur beja guojis nabogs. Iguojis mežā, boguotais īraudzēja
tū pašu guntiņu. Pīguojis kluot, jis tyu!iņ suoka runuot laipnā
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balsā un prasēja tuos paš laimes, kaidu beja dabuojis naboga

kaimiņš. Guntiņa vaicuoja: „Vai tev nav kuo ēst, ka tu staigoj

lvugdaimīs?"

Boguotais izzalvka kai nabogs, dūmuodams, ka varēs gun-

tiņu apmuonīt, sācēja: „Man nav vītas kur nūstuot un ar nivīna

graudiņa kuo ēst!"

Guntiņa radzādama, ka jis grib apmuonīt, sācēja: „Ej uz

muojom, kuo tev nav tvs tev bvus; a kas tev ir, tuo nabyus!"
Tikkū boguotais pasagrīzja uz sātas pusi, jis īraudzēja, ka

juo muoja dag. Cik vīn spāka turādams, boguotais dēvēs uz

sātu. Kad jis nūskrēja, muoja jau beja sadaguse un reizē vyss

monts. Tagad boguotais palyika par nabogu uu leidz šai dīnai

navar vairs tik boguots byut, kai beja.

25. A. 735. V. Zacharska no 95 g. vecas A. Pīterganes, Sila-

jāņu pag.

Dzeivuoja divi bruoli, vīns beja boguots, ūtrais bednys.
Bednys bruols dzeivuoja pi boguotuo bruola un jam vysu struo-

duoja. Boguotais bruoļs beja lūti skūps, un šovam bruolam na-

moksuoja ni groša, tolkim [tikai] boruoja jū ar vysslyktuokū
edīnu. Bednym bruoļam tys beja gryuti puornest, jis kotru

dīnu rauduodams lyudza Dīvu, lai jū dreiižuok pajām pi sevis.

Vīnu raizi bednvs izguoja uorā, nūkryta uz zemi un tyk

rauduoja, ka jau vokors pīnuoca. Pīsacelas, grybēdams īt —

veras: stuov mozs mozs cilvēciņš. Tys prosa: „Kuopēc raudi?"

Bednys naatbildēja un grybēja īt tuoļuok. Mozs cilvēciņš
otkon prosa: „Kas ar tevi nūtyka?"

Bednys jam pavaicuoja: „A kas tu esi taids?"

„Es esmu tova nalaime," atbildēja možais cilvēciņš.

Bednys sadusmuojās un grybēja jū syst, bet cylvēciņš

teicja: „Oi, nasyt, es tev dūšu mozu kurvīti! Ka tu jai pasceisi:
īdūd ēst, tyuleņ jei byus pylna ar vyslobuokim ēdīņim."

Labi — bednys beja mīrā, pajāmja kurvīti un aizguoja muo-

juos. Tur ka i pascēja tūs vuordus. kurvīte pēc pavēles deva

vyslobuokūs ēdīņus. Boguotais bruols, tū radzādams, sadusmuo-

juos un naktī nūzoga kurvīti nu sova bruoļa. Bednys aizguoja
otkon tanī vītā, kur redzēja mozū cilvēciņu, un suoka vēl styp-
ruok rauduot. Pīnuoca nakts un atguoja vēl tys pošs cilvēciņš

un vaicuoja: „Kuopēc tu raudi?"

Bednys vysu izstuostēja, kai beja. Cilvēciņš soka: „Na-

raudi, še tev zaltaina kurvīte, kad tu pasceisi: attaisīs, jei tyu-
len tev vysu īdūs, kas vajadzīgs!"

Labi
— bednys aizguoja muojuos un tykkuo grybēja saceit:

„attaisīs", ka boguotais bruols īguoja ustobā un, redzūt zalta
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kurvīti, soka bruoļam: „Puormaiuīsim, še tev tova kurvīte, a

maņ dūd itū zalta kurvīti; a ja tu nagrybi, tūreiz es naktī tai-

pat nu tevis atjemšu."

Bednys bruols nūsabeidās un atdeva bruolam sovu zalta

kurvīti; a pajāmja tū, kuru bruols jam nūzoga. Bednys bruols

attaisēja sovu kurvīti un suoka ēst, bet boguotais bruols aizguoja
sovā ustobā, nūlvkās gultā un soka kurvītei: „Tyuleņ attaisīs."

Kurvīte attaisējās un nu turenes izskrēja lels malns suns un

sapl'ēsja boguotū bruoli. Tai bednys palyka dzeivuot juo vītā,

a malnais suns sorguoja juo sātu.

26. A. 736. Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzāne Atašienē.

Latvju Kultūras kr.

Dzeivuoja divi bruoli: vīns boguots, ūtrs nabogs. Vīnu reizi

nabogs atnesja azarā sagyutu leidaku un padevja sīvai. Naboga

sīva stuojās pi leidakas teirēšonas un atroda skaistu un cīši spei-

dīgu akmentiņu, kuru izlyka uz plaukta. Tys akmentiņš beja

vysuduorguokais briljants. Vīnu reizi pi naboga ībraucja žeids

un īsavēra briljantu.

„Buob, puordūd maņ itū akmentiņu!" soka žeids.

„Piere!" atbildēja naboga sīva. Jau žeids gribēja par pīci

rubli nūpierkt briljantu, bet te ustobā īskrēja ūtrs žeids un dūd

jau desmit rubļu. Žeidi suoka sovā storpā plēstīs un streidētīs.

Nabogs, radzādams, ka_ žeidi tai plēšas ap akmentiņu, soka: „Na-

puordūšu ni vīnam', ni ūtram, bet aiznesšu un paruodīšu uz muižu

kungam!"

Taišņi tymā laikā guoja pi veira kunga meita. Nabogs aiz-

nesja briljantu un atdevja kungam. Kungs pīdevja nabogam

daudz maizes, naudas un cyta vysaida monta. Nabogs atvedja

montu uz sātu un dzeivoj boguoti. Izzynuoja boguotuo bruola

sīva, ka nabogs palyka boguots, aizguoja pi naboga sīvas un

prosa: „Kai tad jyus, vedekliņ, palvkat boguoti?"

„E, vedekliņ, es izzynuoju, ka kunga meita īt pi veira un

kažūkam apakles vajag, nūplēšu sovu lizu un aiznesja veirs

kungam. Par tū kungs pīdevja daudz vysaida monta un vēl dū-

šūt!" atbildēja naboga sīva.

„Vai vēl kungam vajag lizas uodas?" prosa boguotuo bruola
sīva.

„Vajag, vajag, tik aiznes, ari tev pīdūs vysa kuo!" atbildēja

naboga sīva.

Tyuleņ boguotuo bruola sīva izskrēja nu ustobas un skrīn

uz sātu dūmuodama: „Jo jau par taidas nabadzes uodiņu īdevja
tik daudz monta, tad par munu vēl vairuok īdūs!"
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Atskrēja boguotuo bruoļa sīva uz sātu un soka veiram:

„Veiriņ, tvuleņ nūplēš munas lizas uodiņu un aiznes kungam!

Kunga meitai kažūka apaklei juos vajadzīgas! Redzi, kaids myusu

nabogs palyka boguots! Taipat aiznesis sīvas lizas uodiņu!"

Veirs paticēja sīvai un stuojuos pi lizas uodiņas plēsoņas.
Sīva gul un cīš, zūbus sakūduse, bet kū padarīsi? Monta va-

jag. Tai nūplēsja nodipu un ūtrā reitā boguotais bruols uodiņu

aiznesja uz muižu atdūt kungam, lai monta dabuot, bet kungs

aizzadusmuoja, ka jū izsmej., un labi vīņ izpēra boguotū bruoli

un palaidja steivu pakalu uz sātu.

27. Brāļu saticība.

1. A. 735. Teicēja T. Viluma Jasmuižas p. Latvju Kult. kr.

Reiz dzīvoja divi brāļi. Viens brālis bija bagāts, otrs na-

bags. Viņi dzīvoja viens no otra diezgan tālu. Vienu reizi sa-

slima nabags ar savu sievu un pēdīgi abi nomira. Palika vi-

ņiem divas mazas meitenes, bārenītes. Vēl no sava tēva mei-

tenes bija dzirdējušas, ka viņām ir bagāts tēva brālis. Meitenes

gāja uz tēva brāli prasīt ko ēst.

Tēva brālim1bija špetns suns, kam neviens cilvēks nedrīk-

stēja paiet garām. Tikai saimnieks varēja pie vina pieiet klāt.

Meitenes, gluži nezinot, iegriezās sava krusttēva pagalmā un

redzēja, ka suns tur ēd putraimu putru. Meitenēm loti gribējās
est un viņas piegāja pie suņa, lai dabūtu kādu putraimiņu. Suns

viņas nemaz nerēja, bet atstāja savu trauku un atdeva to mei-

tenēm. Meitenes sēd pie trauciņa uu lasa putraimiņus. To

ieraudzīja saimnieks, meiteņu tēva brālis, kas viņas nepazina, un

sāka kliegt: „Ko jūs dienat pie tā niknā suņa, viņš jūs varēja

saplēst!"
Saimnieks izdzina meitenes pa vārtiem laukā un pats gribēja

iet istaba; bet te iedomājās paprasīt meitenēm, kur viņas iet.

Tad viņš iesauca meitenes iekšā un prasīja: „Kur jūs iesit?"

„Mēs ejam savu tēva brāli meklēt," atbildēja meitenes.

„No kurienes tad jūs esat?" vaicāja tālāk saimnieks.

Meitenes viņam' izstāstīja, no kurienes viņas nākot un kas

noticis ar viņu tēvu un māti. Saimnieks saprata, ka meitenes

ir viņa brāļa meitas, un sacīja: „Bet vai jūsu krusttēvs jūs arī

gribēs piejemt?"
Meitenes atteica: „Tēvs mums gan stāstīja, ka krusttēvam

esot akmeņa sirds, bet šim sunim, kas gul pagalmā, būs gan vēl

cietāka sirds, un viņš mūs tomēr piejēma. Vai tad tēva brālis

mūs nepiejems?"
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Saimniekam tika kauns un viņš atzina, ka ir viņu krusttēvs

un piejēma bārenītes pie sevis.

Piezīme. Šī pasaka ir tulkota rakstu valodā. Līdzīgu pasaku ir uz-

rakstījusi aTī V. Zacharska no V. Razgaļa Makašānu pagastā. P. S.

2. A. 735. V. Filšs no A. Savicka Daugavpilī. v

Senejūs laikus vīna cīmā dzeivuoja div bruoļi, jī abadivēji

beja precējušīs, bet jaunuokam broļam beja četri bārni, un va-

cuokam bārnu nabeja. Bruoli dzeivuoja mīreigi tāva zemī un

ēdja sovu maizi vīnu vīt.

Vīnu reizi bruoli sapļuovja rudzus, pajāmja padalēja uz di-

vēju pušu, kotram pa daļai. Vacuokais bruols gul nakti un dū-

moj pats sevī: „Labi mes tū salaseitū maizi padalējām, bet bruo-

lam saimja leluoka, jam vajag vairuok maizis, es ar sīvu asam

tik divēji. īšu un ībēršu bruolam sovys maizis, kab jis nazy-

nuotu."

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 pa-

leidzeis? īšu un ībēršu vacuokam bruolam sovys maizis, kab

jis nazynuotu."

Pazacēla jaunuokais bruols nu reita agri un ībēra nu sovys

dalīs maizis vacuokam bruolam. Dīnu bruoli veras, ka maizja

jīm kai beja kotram pa vīnaidai daļai, tai ir. Jī stuov un brei-

nuojas, bet nivīns narunoj nikuo. Utrā noktī bruoli otkon pī-
bēra vīns ūtram maizis, otkon veras dīnu: kai beja maizja, tai

ir pa vīnaidai daļai. Tai bruoli ilgi nosuoja itū maizi, koleidz

nasazatopa. Tūlaik jī pazyna, ka maizja jīm stuov pa vīnaidai

daļai. Nu tuo laika jī suoka dzeivuot cīši labi un vīns ūtru žā-

luot un nikod nadalēja un naskaitēja, kas vairuok apād, kas

mozuok.

3. A. 736. V. Zacharska no J. Razgala Rēz. Makašānu pag.

Dzeivuoja vīnā cīmā divi kaimiņi: vīns dīzgon boguots, āt-

rais vacs un nabogs. Itys bēdeigs vecs, nazavārdams uz sovu

vācu godu, daudz struoduoja griutu dorbu. Cik jau jis tī nū-

pelnēja, par garu laiku jis salasēja div sudobra rubleiši, kurus

jis sadūmuoja nūglobuot uz tuos malnys dīnys, kod jam nabyus

spāka struoduot. Vecs pajāmja tūs div sudobra rubleišus, satyna
lupoteņī un iznesja duorzā zam uobeļnīeys globuot, a boguotais
kaimiņš vysu redzēja. Kai vecs nūglobuoja tū naudu zam uobeļ-

nīcys un nūguoja uz sovu sātu, boguotais kaimiņš nūguoja uz

tū vītu pazavārtu un atroda tū naudu. Boguotam tyka žāl, ka
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večam ir jau tai daudz naudys, jis pajāmja itūs div rubļus, a

lupotā īlyka div akmisteņus un satyna tai pat, kai beja pi
veča.

Cik tī laika puorguoja: gods vai div, vecs salasēja vēl treis

sudobra rubļus un taipat gribēja nūlikt tīpat uz tuos malnys dī-

nys. Nūguoja vecs otkon uz duorzu, dabuoja tū lupoteņi un vē-

rās, ka tī nav naudys, a div akmisteņis. Vecs, nikuo nadūmuo-

dams, pajāmja trīs akmisteņus un izsvīdja uorā, a uz tuos vītys

tymā pat lupateņī sasēja vēl treis rubleišus un tīpat nūlyka.

Boguotais kaimiņš otkon redzēja, kai vecs nūlyka naudu.

Vecs nūguoja uz sātu, a boguotais otkon nūguoja pazavārtūs,
kū nūlyka vecs. Jis atroda vēl treis rubļi sudobra, tūs otkon

pajāmja un tī nūlyka treis akmistenus.
Cik tī laika puorguoja, boguotais sazatopa ar bēdeigū veču

un vaicoj, kai jam dzeivuojas. Vecs soka: „Nikas, vēl nūpelnēju
treis rubleišus un nūlyku tīpat, kur beja tī div, kurus pajāmja

cyts cylvāks. Bet man nav žāl. Koč es jau griuši struoduoju,
a varbyut tam clvākam vēl griutuoks kai man dzeivuot. Lai

jam Dīvs paleidz! Es vēl nūlyku treis rubleišu, lai vēl jam."

Boguotam kaimiņam tvka lels kauns, jis, nikuo napascei-

dams, nūlaids golvu nūguoja uz sātu. Sātā boguotais kaimiņš ilgi

dūmuoja un golu golā pajāmja pusi sovys bagāteibys, nūnesja
uz veča dorzu un tīpat tymā lupoteņī satyna daudz naudys, un

pats nūguoja uz sātu.

Vīnu reizi vecs sadūmuoja nūīt pazavārtūs: ir tī vēl treis

rubleiši. Pazavēra vecs un atroda daudz naudys, kuru jis pa-

jāmja un nūnesja vysu uz bazneicu, kab itū naudu atdūt übo-

gim. Tī bazneicā vecs īraudzēja tū sovu boguotū kaimiņi, kuri-

jis ari daļēja übogim palykušū sovu bagāteibu. Vecs daguoja

pi boguota kaimiņa un pascēja: „Svētēju tevi, tu esi dāls muns."

Boguotais kaimiņš kryta ceļūs večam un suoka rauduodams

praset ju, kab jis jam pīdūtu runuodams: „Tāvs muns, pīdud maņ

par tu, ka es tev gribēju taisēt ļaunu."
Vecs ar sovu kaimiņi ilgi stuovēja uz vītys un lyudzja Dīvu,

a pečuok, kai jī guoja vīnu vītu uz sātu, boguotais redzēja, kai

vecs uz vītys iznyka. Vysi runuoja jam, ka itys vecs beja pats
Dīvs.

4. A. 735. V. Zacharska no K. Ratanīka Makašānu pag.

Latvju Kultūras kr.

Seņ senejūs laifkūs beja vīns bēdīgs cīms. Tur dzeivuoja
vins zemnīks ar sovu sīvuļ jīm beja vīns dāls un daudz mozu

barnu. Jī dzeivuoja clši bēdīgi: zemes kaut beja gabaliņš, bet

nabeja ar kū apstruoduot, nabeja nikaidu lūpu. Vīnu reizi zem-
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nīks sarunuoja ar sovu sīvu, ka vajag puordūt zemi šovam kaimi-

ņam. Kai jī sarunuoja, tai izdarīja un puordevja sovu zemi kai-

miņam, kurs beja tai pat bēdīgs, kai mvusu zemnīks, bet jam

beja kaidas divi gūvis. Mvusu zemnīks, puordevis zemi, nū-

pierka zvrgu, ar kuru suoka struoduot pi kaimiņa zemi, tū pat,
kuru jam puordevja. Zemnīks, kad ora zemi, ar orklu izora pūdu

ar zaltu. Breinuojas zemnīks, ka uz teiruma izauga pūds ar

zaltu. Kū jam darīt? Zemnīks pajēmja un aproka itū pūdu tīpat

zemē un aizguoja pi sova kaimiņa un runoj: „Es atrodu sovā

vacā zemē pūdu ar zaltu!"

„Ej tu un pajem!" kaimiņš jam atbildēja. „Es tī zalta nikod

nalyku, itys zalts na muns, es juo najemšu!"

Zemnīks ari taipat atbildēja: „Es zemi puordevu, kuo itei

zeme tagad, tam pīder itys zalts!"

Cik jī ilgi runuoja, koleidz sasakova un vīns ūtru labi pa-

syta, bet pūda ar zaltu nivīns najem. Sasarunuoja jī un aiz-

guoja ar lyugumu pi paša ķēniņa. Ķēniņš izklausīja, kū jam

runuoja zemnīki, pasasmēja un vaicoj nu zemnīkim: „voi jums

jau leli bāmi ir!"

Zemnīks, kurs puordevja zemi, soka: „Man ir vīns dāls jau
lels puiss."

Ūtrs zemnīks pasacīja: „Mans ir meita ari lela."

Ķēniņš pasacīja zemnīkim: „Tyuleņ aprecējīt itūs jaunūs un

atdūdīt jīm itū atrastā pūdu ar naudu!"

Zemnīki palyka prīcīgi un aizguojuši uz sātu, aprecēja jaunu

puori un_ atdevja jīm itū pūdu ar zaltu. Jaunais puoris par itū

naudu nūpierka sev zemi, lūpus, pastatēja jaunu ustobu un suoka

dzeivuot laimīgi.

28. Laimīgs un nelaimīgs bērns.

i. A. 735. Mārtiņš Stārķis Lielvārdē. LP, V. 130, 1.

Vienai mātei divas meitas: īstā meita un pameita; abas mei-

tas jau bij precējušās. Reiz dienas karstuma dēl, izgāja vakarā

miežus pļaut un pameita nolika savu bērniņu pie gubas. Pļāva,
pļāva līdz gaismiņai; te pameita atminēsies: „Vai! kur mans bēr-

niņš; darbā pavisam aizmirsu ātrāk paskatīties."
Patlaban arī citi pļāvēji metuši mieru un nu visi ies uz to

pusi, kur bērns pie gubas. Paiet tuvāk — dzird mīlīgīā balsā

aijājam: „Aijā, bērniņ aizmirstais, aijā! aijā!"
Pieiet klāt: bērns gul maigā miegā un uz krūtim liels zelta

gabals spiguļo rīta blāzmā. To laimi mātei!
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Bet otrā rītā pamāte saskubina savu īsto meitu nākamu nakti

ari miežus pļaut un savu bērnu tīšām nolikt pie gubas un izlik-

ties it kā ai'zmiiirsusi apskatīties.

„Viņas bērnam' zelts — tev arī būs zelts; viņas bērnam

zelts — tev arī būs zelts!" pamāte vēl beidzot nedaudzina. Labi,

īstā meita tā arī izdarīja.

Gaismiņai svīstot, ies bērnu raudzīt — dzird jau notālumā

rupju, nemīlīgu balsu: „Tlšām atstāts, neaijāts! tīšām atstāts,

neaijāts!"
'Pieiet klāt

— bērns nomiris un no zelta ne jausmas. Še nu

tev! Ko meklēja, to dabūja!

2. A. 736. Milda Liedē no 103 g. vecas Lizites Liedēs Gal-

gauskas pagastā.

Reiz viena māte gājusi uz pļavu sienu kasīt. Bērnu paņē-
musi līdz, šūpuli pakārusi kokā un pati aizgājusi strādāt. Pie-

nācis vakars un māte gājusi uz māju. Izvārījusi vakariņas, pa-

ēdusi, un pašlaik gribējusi iet gulēt, bet — ak tu, Dieviņ, Tētiņ, —

atminējusi, ka bērns palicis pļavā. Māte tāpat izģērbusies skrē-

jusi uz pļavu. Šai pusē kalniņam viņa dzirdējusi: „Ē—ē—ē, aiz-

mirsts bērniņš, ē—ē—ē, aizmirsts bērniņš!"
Māte skrējusi un klausījusies, skrējusi un klausījusies. Tikko

tā tikusi aiz kalniņa, kad ieraudzījusi, ka mazs eņģelītis šūpo
tās bērniņu. Tikko eņģelītis ieraudzījis māti, tas pazudis. Māte

pieskrējusi pie šūpuļa un ieraudzījusi, ka tas pilns ar saldumiem

un rotaļlietām. Bērns gulējis šūpulī sveiks un vesels. Nu māte

priecīga aizgājusi ar visu bērnu uz māju. Otrā dienā māte pa-

stāstījusi savu laimi arī kaimiņienei.

„Pag'", kaimiņiene domā. „jālūko man sava laime ar."

Uz vakara pusi kaimiņiene paņēmusi savu bērnu, aiznesusi

to uz mežu un atstājusi guļam. Tumsā šī skrējusi atpakaļ pie
bērna, bet jau pa gabalu dzirdējusi: „M—m—m, tīšām atstāts

bērns, m—m—nu tīšām atstāts bērns!"

Tikko kaimiņiene tikusi viņpus kalniņa, kad ieraudzījusi, ka

melns velns šūpo viņas bērnu un dzied. Velns nozudis. Māte

pieskrējusi pie šūpuļa un ieraudzījusi, ka bērniņš beigts. Visap-
kārt bērniņam gulējuši kaupiņi un čūskas.

3. A. 765. J. A. Jansons.

Vienai mātei bija jāiet uz pļavu siens grābt un nebija ne-

viena, kas varētu mazo bērnu uzraudzīt. Viņa paņ/ēma bērnu

līdzi uz pļavu, iesēja vildrānā un pakāra bērzā, lai vējš šūpo.
Visu dienu sienu izgrābusies, viņa steidzas mājās un bērnu aiz-
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mirst paņemt. Tikai vēlu vakarā, kad jau visil darbi apdarīti,

viņa atminas, ka bērns vēl mežā. Skriešus viņa nu steidzas uz

mežu bērnam pakal. Klāt nākdama viņa dzird, ka viens dzied

un šūpo bērnu: „Aijā, aijā!" Viņa atrod bērnu saldi gulošu un

līdzās nobērtu naudu. Priecīga viņa nu paņem vildranu ar

bērnu un naudu un nes uz māju. Mājā pastāstījusi par savu lai-

mi arī kaimiņienēm.

Vliena kaimiņiene apskaudusi' viņas laimi, aiznesusi savu

bērnu arī uz pļavu un tīšā prātā atstājusi tur, lai arī dabūtu nau-

du. Bet pusnaktī pakal iedama, viņa atron vildrānu tukšu —

vilks bļērnu apēdis. Aizmirstu bērnu eņģelis sargā, bet tīši pa-

mestu bērnu vilks drīkst paņemt sev.

4. A. 7351 480. H. Saujiņa, Andļrs Ziemelis, no 52 g. veca

J. Gaiļa Aumeisteros.

Reiz dzīvājusi viena loti bagāta saimnīca un tā bijsi ragana.

Pie raganas dzīvās kalps ar savu sievu un šā sievai pie-
dzimusi maza meitiņa. Bet ragana tāpatās stellējusi kalpa sievu

pie darba un nelaidusi agrāki mājā, kā tik lielā tumsā. Reiz at-

kal kalpa sieva strādājusi tīrumā un paņēmusi meitiņu līdz, jo

mājā nebijis neviena, kas bē(r)nu paauklē. Toreiz ar kalpa sie-

va nostrādājusi līdz lielai tumsai un ka gājsi uz māju, tā aizmir-

susi meitiņu, aizgājusi viena pati uz māju un meitiņa palikusi gu-

ļot uz ežiņas.

Ap pusnakti vellc uzgājis kalpa sievas meitiņu un sācis nu

šo auklēt un tā vien dziedājis: „Aijā, lūlū, aizmirsts bē(r)uiņš!
Aijā, lūlū, aizmirsts bē(r)niņš!"

Ragana gan dzirdējsi, ka vellc auklē kalpa sievas meitiņu,
bet nekā nesacīsi. Bet nu Dievs aplējis kalpa sievas meitiņu ar

zeltu, un ka kalpa sieva rītā gājsi atkal uz tīrumu, ta, atradusi

savu meitiņu tīrā zeltā. Nu šī nevarējsi vien nopriecāties un vi-

siem izstāstīt, kāda šās meitiņai laime gadījsies. Bet ragana nu

par to briesmīgi errojsies un pēdīgi nospriedusi, ka nākošo nakti

šī atstāšot savu meiteni uz tīruma, lai jau šī ar aplīst ar zeltu.

Nu ragana ar tā izdarījsi. Paņēmusi uz tīrumu savu meiteni līdz,
nolikusi uz ežiņas un pati strādāsi līdz lielai tumsai. Kā nu ra-

gana gājsi uz māju, ta patīšāim atstājsi meiteni uz ežiņas un aiz-

gājsi viena pati uz māju.
lAp pusnakti atkal vellc uzgājis raganas meiteni un sācis

auklēt: „Aijā, lūlū, atstāts bē(r)niņš! Aijā, lūlū, atstāts bē(r)niņš!"
Dievs aplējis raganas meiteni ar piķi. Ka nu no rīta ragana

gājsi pēc meitenes, ta tik vēl redzējsi, ka šī noplekšināta ar tīru

piki. Nu ragana pā(r)skaitusies un tikmēr mocījsi kaipu un kalpa
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sievu, kamēr abus nomušījsi un tā pieņēmusi kalpa meitiņu sev

par meitu.

Abas meitenes jau bijušas lielas. Raganas meita bīsi mella,

tāda pati ar piķi noplekšināta un no šās visi cilvēki vairījšies.

Ragana savu meitu visādi lutinājsi un šī bijsi slinka un nejauka.

Bet kalpa sievas meitenīti atkal ragana nevarējsi ieraudzīt, jo šī

bīsi loti smuka, strādīga un vēlīga. Bet nu kalpa sievas meitenītei

sākuši braukt precinieki, tādi vien bagāti un varēni, bet raganas

meitai nebraucis neviens. Par to nu ragana dikti errojsies un

nelaidusi kalpa sievas meitenītei ne pie viena precinieka iet. Ne-

devusi šai ne dienu, ne nakti miera un strādinājsi šo vienā stra-

dināšanā. Kalpa sievas meitenīte ar nekurnējsi un darījsi visu,
ko vien šai ragana vēlējsi. Bet nu visi sākuši saukt kalpa sievas

meitenīti par Pelnrušķīti*.

Pagājis atkal tāds laiciņš un Pelnrušķītei atbraucis varen

lepns precinieks. Bet ragana nu tā pārskaitusies, ka nelaidusi

Pelnrušķītes nemaz preciniekam tālumā un ka šis ar negājis pie

raganas meitas un tūlī aizbraucis, ta ragana palikusi vēl nik-

nāka un abas ar meitu norunājušas, ka Pelnrušķīte jānomaitājot.
Bet Pelnrušķīte visu to dzirdējsi un aizbēgusi.

Nu Pelnrušķīte bēgusi trīs dienas un naktis, kamēr iebēgusi
trešā ķēniņa daļā. Nu šī bīsi varēn nokususi un meklēsi, kur

varētu ielīst un elpu atraut. Nu, tepatās tūlumā ar gadījies liels

ozols ar cauru vidu un Pelnrušķīte ar ielīdusi caurumā un apgu-

lušies. Kas to nu zin, cik ilgi šī gulēsi, bet pamodusies, ka vienc

Miedz.
Tās zemes ķēniņš gājis uz jakti un suņi daskrēši pie caurā

ozola, kur Pelnrušķīte bijsi ielīdusi, un sākuši skaudīgi riet. Nu

ķēniņš ar dagājis pie ozola skatīties, kas tur īsti ir. Bet ķēniņš
nelkā lāga nevarējis saskatīt un kliedzis: „Ja tu esi cilvēks, ta

nāc laukā!"

Pelnrušķīte pamodusies un līduši no cauruma ārā. Ķēniņam

Pelnrušķīte varēn patikusies. Viņš šo aizvedis uz savu pili un

apprecējis.
Nu Pelnrušķīte ķēniņam izstāstījsi visu savu dzīves gājienu.
Ķēniņš nu briesmīgi pā(r)skaities uz raganas. Viņš licis ra-

ganu atvest uz pili un dzīvu sadedzināt.
Bet Pelnrušķīte ar ķēniņu nodzīvājši līdz lielam vecumam un

bijši varēn iaimīgi. Tā nu, luk, mana pasaka ir galā!

5. A. 735. J. Rubenis Erglos.

Vecos laikos viena kalpa sieva aiz liela darba aizmirsusi

mežā bērnu. Bērnu uzgājusi Meža-māte un šūpojusi to sacī-

dama: „Bijā, eijā, aizmirstais bērns!"
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Rītā māte tur atrod nevien savu bērnu, bet arī pulka mantu.

Saimniece, redzēdama kalpa sievas laimi, aiznesusi arī savu

bērnu uz mežu un atstājusi to tur. Šoreiz Meža-māte šūpodama

sacījusi: „Eijā, eijā, tīšām atstātais bērns!" Rītā māte atradusi

bērnu beigtu un bez mantas.

6. A. 735. R. Tabine no savas mātes Rēzekn. Birzgaju pag.

Jau nu sen-senīm laikim viers zemes dzeivuoja dažaidi cyl-

vāki: i lobi i ļauni, i vāci i jauni, i boguoti i nabogi. Un vysim
tīm cylvākim dzeivē gadējās lelu badu un osoru dīnas, gadējās
ari lelu, jauku prīcu dīnas. Sevišķi lelu prīcu pīdzeivuoja vys-

nabadzīguokī, bet lobās sirds cylvāki.
Sen sen — pat muns vactāvs tūs laiku napīmin un stuosta,

ka ari vina vactāvs i sapnā nabeja tūs redzējis, pa pasauli stai-

guoja Dīva engeli un vysaižuok paleidzēja nabadzīgim c;;lvākim.
Bet kas var byut nabadzīguoks par nūvuorgušu muoti, kura

dorbā ejūt jem bērniņu leidza, juo muojuos nav, kas tū sorguotu.

Un teirumā viņa nūlīk bērniņu zuolī, bet paša struodoj, cikom

bērna raudas nasauc viņu nu dorba.

Tai reizi kaidā vīnsētē, boguota saimninīka piertiņā, dzei-

vuoja lūti nabadzīgs kolps ar sovu sīvu un mozu švupula bārnu.

Tāvs vysu dīnu struoduoja saiminīka teirumā, bet sīva, bārna

muote, dīn-dīna guoja gonūs. Bērniņa nabeja kur atstuot, tuopēc
viņa vysod nesja tū leidza. 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 mīrīgi ganīja saiminīka lūpus. Vo-

korā 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 naspēja staiguot.

Sagaidījuse vokoru, dzyna lūpus sātā, krita uz luovas un aiz-

myga.

Sīva nulecja nu luovas un suoka rauduot: barus palyka

kryumūs. Nakavejūt laika, veirs ar sīvu suoka skrīt uz mežu.

Urnai ganības kryumūs atskanēja šyupula dzīsmiņa:

guli zalta bērniņ!"

_

Bet kryumūs naredzēja nivīna cylvāka, tik klūgu šyupula
vītā jī atroda skaistu zalta šyupulīti. Tajā gulēja jūs bērniņš sal-

dā mīgā.

Vacuoki apsavēra vvsaplcik un naatrozdami, kam pateikt

par tik lelu duovonu, pajēmja šyupulīti un guoja uz sovu piertiņu.
Muojas saiminīks īt reitā piertiņā, un redz suplok kolpa luo-

vas skaistu zalta šyupulīti. Kolps jam ari vysu izstuostīja par
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šū švupuli. Saiminīks par tū stuostīja sovai sīvai un jei nūsprīdja

paša tū laimi sasnīgt. Pi vokora jei teišam pajēmja sovu bārnu

un, teišam atstuoja jū kryumūs, vacajā skaiinī. Ap pusnakti kūpā

ar sovu veiru jei guoja pēc bārna un jau prīcuojās, ka atrass

tū vēl skaistuokā zalta švupulī, Bet krvumūs, kur jei atstuoja

bārnu skaiinī, nazkas bailīgā bolsā rvucja:

„Uči, luli, skauģu bārns!"

Boguotnīki guoja kluot, bet skalines vītā atroda vācu, lelu

postolu un tajā bārna kauliņus.

Piezīme. Pasaka ir stipri saīsināta, izmetot liekos sīkumus. P. S.

7. A. 735. Teicējs Jānis Želva Jāsmuižas Žēlojos. Latvju

kultūras kr.

Divējom sīvītem beja mozi bārni. Sīvītem vajadzēja īt uz

lauku rudzus pļaut. Juos aizguoja un vīna sīvīte pajēmja sovu

bārnu leidza uz teirumu, bet ūtra atstuoja sovu muojā. Atpluovja

juos vysu dīnu, atguoja vokorā uz sātu uu cīši nūvuorgušis aiz-

guoja gulātu. Kad atsagula, tei sīvīte, kura aiznesja bārnu uz

teirumu, īguoduoja, ka sovu bārnu aizmiersa teirumā, bet, cīši nū-

sastruoduojuse, atmetja ar rūku un pasacīja: „Lai nūteik kas nū-

tykdams, bet es pēc bārna šūdīn aizīt navaru!"

Puorgulēja sīvīte par nakti, reitā aizguoja pēc bārna un

redz, ka juos bārnu šyupoj engels zalta šyupulī. Engels atdevja
sīvītei bārnu ar vysu zalta šyupuli un nūvēlēja bārnam laimīgu
dzeivi. Sīvīte atnesja bārnu ar zalta švupuli uz sātu un pakuora

šyupuli ustobā pi grīstim.

Ūtra sīvīte skaudja pyrmuos laimi un jai ari gribējās, ka

juos bārnam byutu zalta šyupujs. Sīvītes vēl aizguoja rudzu

pļautu uu tagad ūtrā sīvīte pajēmja bārnu sev leidz. Vokorā, kad

sīvītes guoja uz sātu, ūtrā sīvīte teišu pruot atstuoja sovu bārnu

teirumā un atguoja uz sātu, dūmuodama, ka ari juos bārnam byus
taida poša laime. Vokorā, kad guoja gulātu, jei ari atsaucja, ka

šuos bārns palicis teirumā, bet nūvuorguse nagribēja īt pakal.
Reitā agri pasamūda sīvīte un aizguoja pēc bārna, prīcuoda-

muos, ka bārnu atrass zalta šyupulī uu engeļ? jū šyupuos. Bet

tovu nalaimi! — Valns īlicis bārnu sokuornē v.i nūnuovējis vuo-

luoja pa sokuorni nadzeivū bārnu! Sīvīte lūti nūsabeida un rau-

duodama pēc sova bārna nūmvra.

1 A. 735. K. T. Aizsi1ē. LP, V, 340 (145).

Reiz saimnieks aizsūta savu meiteni pie kaimiņa ar ziņu. Bet

kaimiņš sen dienām turējis ļaunu prātu uz meitenītes tēvu. Mei-

tenīte nu ienākusi, šie patlaban ēduši zivis. Neko darīt — goda
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dēļ pacienājis ari meitenīti. Ēdot meitenīte — kā jau bērns —

ievaicājusies: „Ciema krusttēvs, kur ņēmāt zivis? Manam tētim

ilgi zivis nav bijušas."
Te kaimiņam iesiturās ļaunas domas prātā — teicis: „Ej,

bērns, tur purmalā, kur žagaru sārti sakrauti, pabiksti ar stibiņu,

tad zivis izlīdīs. Saķer kādus zušus un pārnes tētim, ekur viņš

priecāsies."
Bet tur žagaru sār'ā mitušas čūskas; un šis, neģēlis, tādēļ

bērnu mulsinājis, Lai iedzeltu, ka var kaimiņam raizes padarīt.
Tomēr kaimiņa nelietība atriebās pašam. Meitenīte neaiztek

pie žagaru sārta vis viena, nelieša paša puika klusiņām arī aiz-

tek līdz. Un— kā jau puika — drošāks — biksta pirmais. Te iz-

lien viena čūska, otra. Puika ķer tikai par zivtiņām; meitene,

bailīgāka, atviržas nost. Puiku nu sadzēla, ka bija jānomirst,
meitene palika vesela.

9. A. 735. E. Metuzāls Valmierā.

Reiz vienam tēvam bija divi dēli, kas ļoti saticīgi sadzīvoja.
Kad jaunākais bija piedzimis, tad Laima tam bija pasludnājusi,
ka viņš reiz ar brāli sanaidosies. Tā arī iznāca.

Kad viņiem atnāca laiks precēties, tie reiz satika Laimu,

kas_ viņiem teica, ka tam, kuram pirmajam piedzims meita, viņa
iedāvināšot zelta vaiņagu. Vecākais brālis nu apprecēja skaistu

burvi, bet jaunākais kaimiņu Maiju; un viņam pirmajam piedzimst
zeltmataina meitiņa. Laima nāk kristībās un iedod zelta vaiņa-
dziņu meitiņai. Vaiņags katru vakaru bijis jāiekar krūmos, lai

rasa to nomazgātu.

Pēc laiciņa arī vecākajam dēlam piedzimst meita melniem

matiem, bet Laima, lai gan nāk kristībās, nekādu dāvanu nedod.

Nu abiem meitas auga kā liepas; bet Zeltmatīte jo dienas jo
skaistāka. Tāds bija vaiņaga spēks. Bet Tumišmatīte tāda nīku-

līte vien bija, un viņas vecāki nosprieda atņemt brāļa meitai

burvju vaiņagu. Kādā rītā Zeltmatītes vaiņags bija nozudis, un

skat': Melnmatītei tas bija galvā. Aplaupītā meitenīte gauži rau-

dāja, tā kā actiņas kļuva sarkanas un sejiņa neskaista; bet Meln-

matīte uzziedēja kā roze. Jaunākais brālis gan raudādams ņē-
mās lūgties, bet vecākais un viņa sieva burve palika cietsirdīgi.

Te nu reiz Zeltmatītes brālim Jānītim izdevās noraut Melnimatī-

tei vaiņadziņu, taču burve viņam rīda suņus virsū, ka viņš tikko

izglāba dzīvību, par vaiņagu nedomājot.
Tā kā Melnmatītei vaiņags vairs nebija drošs, viņas māte

nosprieda viņu paslēpt vecā ozolā, teikdama: „Kad manai meitai

viņš nebūs, tad Zeltmatītei gan nepavisam,"
Kādā naktī viņa iebūra vaiņagu ozolā, tā ka viņu neviens
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nevarēja izņemt. Pagāja kāds laiks, te uzreiz sacēlās vakarā

liela vētra, kas plosījās visu nākti.

No rīta agri Jānītis, lopus ganos dzīdams, ieraudzīja nolū-

zušu veco ozolu. Brīnēdamies viņš piegāja tam klāt un stumbrā

ieraudzīja savas māsiņas vaiņagu. Priecīgs viņš to pārnesa Zelt-

matītei, un viņa to valkāja visu mūžu.

29. Laime un bagātība.

1. A. 736. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā. LP, 62,

62 (33).

Vecos laikos jūrmalā dzīvoja viens saimnieks, kam svētība

negribējusi ne pagalam pielipt. Nabadziņš strādājis slapju mu-

guru caurām naktim, bet kā tukšs, tā tukšs. Kaimiņš turpretim

vazājies tik gar sētmalām, tomēr tam bijuši visi apcirkni pilni

labības, visas kabatas pilnas naudas. Nabadzīgajam saimniekam

kaimiņa pārpilnība nebūt neskauda; bet bagātajam gan dūrās

viņa nabadzība acīs. Nabadziņu zākāt, nievāt, par plukatu sau-

kāt, tas bagātajam bija tikpat kā medus uz mēli. Bet par tādiem

vārdiem nabaga saimnieks daudz nebēdāja, viņš mēdza atteikt:

„Lai viņš mani neieredz — lai, kad tik viņam nekā ļauna nedaru."

Reiz nabaga saimnieks bija tādās sprukās, ka nezināja, ko

pats mutē bāzt, ko bērniem dot. Viņš nopūšas sacīdams: „Kai-

miņam maizes būtu, tas neaizdod, lai nu Dieviņš pats gādā!"

To sakot, durvis tūlīt atveras un vecs vīriņš, istabā ienācis,
noliek uz galdu deviņus dukātus sacīdams: „Tie tavi sviedri, ņem

viņus un apgādā maizi!"

Saimnieks paņem dukātus un domā vīriņam pateikties, bet

tas acumirklī kur palicis, kur ne. Nabaga saimnieks tūlīt nopērk

par vienu dukātu maizi un tos citus ieliek cepurē. Bet tavi brī-

numi! Pa nakti cepure nozudusi ar visiem dukātiem. Sieva no

rīta itin pikta, kā varot tā dukātus svaidīt, laikam bagātais kai-

miņš būšot vēl no skaudības nozadzis; bet vīrs atbild: „Sieviņ.
vai tā klājas runāt? Ja tev kas zudis, tad meklē klusu, bet neaiz-

kar citiem godu!"
Sieva palika klusu un palīdzēja lēnā prātā dukātus meklēt.

Izmeklējās abi, tomēr kā neatrada, tā neatrada. Beidzot vīrs sa-

ka: „Lai nu Dievs zin, nav vērts ilgāki meklēt."

To sakot, vecais vīriņš atkal atver durvis un pasniedz tādu

svina gabalu. Saimnieks saņem pateikdamies svina gabalu un

nodomā pie sevis: „Laikam vecais vīriņš domājis, lai šo svina

gabalu pārdodu, bet cik taču par viņu dabūšu, paglabāšu labāk

tāpat."
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Tā tas nu paliek. Saimnieks aiziet pie darba un strādā cauru

dienu. Otrā rītā tam iegadās tāpat pa mājam apkopties. Rīts bij

jauks un rāms. Saimnieks, tāpat pie klēts pakšķa atspiedies, no-

skatījās uz rāmo jūru, kur zvejnieki patlaban savus tīklus itz-

meta. Tā skatoties, tas pamana, ka viens zvejnieks tīklus at-

stādams, seko mudīgi vien pie viņa šurp.

„Vai gribēs mani palīgā?" viņš domā; bet nekā, zvejnieks at-

nāk un pasaka, ka cita nelaime notikusi. Esot tīklam viens svars

atkritis, vai nevarot kautko smagu iedot, būšot par tādu labumu

vienu zivi atmest."

„Kāpēc ne? Te man tāds svina gabals, piesien to pašu!"

Labi. Vakarā zvejnieks atnes saimniekam brangu zivi. Viņš

paņem zivi, ienes saimniecei un saka: „Sieviņ, re, kur varenas

vakariņas, vāri tik nu!"

Sieva paņem zivi, uzšķērž; bet tavus brīnumus? zivs ierijusi
savādu akmentiņu. Sieva rāda vīram. Vīrs paņem, izskatās, iebāž

kabatā un tad saka: „Kas viss jūrā nav! Ir gan savāds akmen-

tiņš — jāpaglabā."
Novakarē saimnieks iekrīt gultā kaulus atlaist un nevar va-

kariņas, zivi, sagaidīt. Beidzot saimniece paver durvis sacīdama:

„Vīriņ, aizdedzini skalu, tūlīt nesīšu vakariņas iekšā."

Saimnieks knaši uzlēc augšā un sniedzās aizkrāsni pēc ska-

liem. Te plaukt! akmentiņš izkrīt no kabatas un acumirklī visa

aizkrāsne, visa iztaba gaiša no akmentiņa spožuma. Saimnieks
tīri sabīstas, viņš sauc sievu iekšā, brīnumus rādīt. Sieva ienāk,
sasit rokas no prieka sacīdama: „Vīriņ, nu vairs skali tev nav

jāplēš. Tu redzi, ka ar akmentiņa gaišumu vien visa istaba tik

spoža kā dienu."

Un tā arī bija. No tā laika ar akmentiņa gaišumu vien pie-
tika. No rīta, saulītei lecot, akmentiņš aptumsa, vakarā saulītei

norietot, akmentiņš spīdēja.

Bet nu gadījās, ka pēc kādām nedēļām tēvam, mātei mājā
neesot, bērni bija paņēmuši akmentiņu un, pagalmā tekādami,

svaidījušies. Un tas jau nu mūžam, kur bērni savā vaļā kopā,
tur ātrāki nerimst, kamēr kāda klizma notiek. Tā arī te. Tikmēr

svieda gaisā, tikmēr vecajā liepā, kamēr akmentiņš nenonāca

vairs zemē, bij iekritis liepas dobumā. Pārnāk tēvs, pārnāk mā-

te, ko nu? Nekā darīt, jācērt vecā liepa nost.

Otrā rītā, '-itin agyi, saimnieks patrin icirvi un gāž veco

māju košumu nost. Liepa nogāžas žvāks! bet dobumā noiet

džinks! džinks! Tavu brīnumu, vai vēl nauda būs! Sāk rantēt

pušu — jā, — itin pareizi — viss dobums pilns zelta naudas un

paša dobumā augšgalā vēl saimnieka cepure ar astoņiem dukā-

tiem, un spožo akmentiņu. Ak tavas laimes! Saimnieks grābj
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vienu pūru, grābj otru pūru un prieka pārņemts vairāk nekā ne-

daudzina, kā: „To man vecais vīriņš darījis, to vīriņš darījis!"
Tomēr beidzot tie labākie joki bija tie: bagātais kaimiņš no

tās dienas glaudījās laimīgājam slimāk apkārt nekā kaķis. Ne nu

bija vairs plukata, ne šis ne tas. Ko visu nauda nedara?

Piezīme. Šī pasaka ir cēlusies no ~Tūkstoša un vienas nakts". Skat.

ievads 121. 1. p. P. Š.

2. A. 736. Skolnieks A. Cukurs no 75 g. veca A. Jurka Nīcā.

K. Lielozola kr.

Divi studenti, no skolas iznākuši, iesāk runāt -par cilvēka

dzīvi. Viens saka: „Nabaga cilvēkam ir grūti, nav laimes."

Otrs teica: „Nauda ir labāka kā laime."

Un tā viņu starpā iesākas strīdus. Viņi sarunā izprovēt, kam

būs taisnība. Jūrmalī dzīvo viens nabaga kurpnieks, izprovēs

pie tā paša.
Abi studenti noiet pie kurpnieka un iedod viņam1simtu rubļu.

Kurpnieks nezin, kur varētu to naudu pakāvāt. Liks kabatā —

izkritīs: noliks uz galda paņems sieva vai bērni. Beidzot viņš

sadomā un iešuv naudu cepurē aiz oderes. Kurpnieks noiet uz

pilsētu nopērk ādas, bet pārtikai arī šķiņķi gaļas. Viņš nu iet mājā

un uzliek gaļas šķiņķi uz pleciem. Gaisā laižas liels ērglis un glūn

viņa šķiņķi. Tā ērglis uz vienreiz uzkrīt uz šķiņķi, bet netrāpa —

sagrābj kurpnieka cepuri un laižas projām. Kurpnieks nu gan

skrej pakaļ un kliedz: „Mana cepure, mana cepure!" bet ko ta nu

vairs izdarīs? Ļaudis gan sauc: „Ko tu tā bļauj, tā jau veca ce-

pure!"
Bet viņi jau nezin, kas tai cepurē atrodas.

Pēc gada atnāk atkal tie studenti pie kurpnieka un redz, ka

kurpniekam tā pati vecā māja un viņš strādā atkal nosvīdis,
tāpat kā agrāk. Šie nu prasa: „Kur tu to naudu liki?"

Kurpnieks visu izstāsta, kā viņam noticis, un viens students

iedod tam atkal vienu simtu rubļu naudas, tad abi aiziet. Bet kur

ta nu šoreiz kurpnieks glabās naudu? šis sadomā un ieliek to

naudu tādā vecā podelī, kur glabājas visādi zoles gabali un citi

krāmi. Te kādu dienu brauc garām žīdelis un sauc: „Vai nav

pārdodami veci grāpji, spaiņi, podeji?"

Sieva redz, ka tāds vecs podelis stāv uz galda, un pārdod

padēli žīdam. Vīrs pārnāk mājā un redz: podela vairs nav, stāj
sievai virsū, kur likusi. Tā stāsta, ka te atnācis tāds vecs žīds

un pārdevusi tam. Vīrs nu gan sauc un skrej žīdam pakal — kur

nu vairs svešu žīdu saķersi? Kas to zin, kur žīds aizbraucis?.

Pēc gada atnāk atkal tie studenti un kurpnieks strādā tāpat
kā papriekšu. Šie nu prasa, kur šis licis to naudu, un kurpnieks
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ari izstāsta visu savu nelaimi. Nu redz studenti, ka ar naudu šis

nevar nekā iesākt — kas ta nu šim dos vairs naudu?

Otrs students paskatās, pagrābstās pa kabatām, izvelk tādu

vecu svina gabalu un iedod viņam to teikdams, lai jem, to, ka

neprot naudu glabāt.

Studenti aiziet un kurpnidks pasviež svina gabalu pagultē un

strādā tālāk. Vakarā ienāk viena zvejnieka sieva un prasa, vai

šim nav kāds grūtāks akmens, vai kas, ko piesiet pie tīkliem.

Kā ta ne? Šim jau esot svins mājā un iedod ar' to svina gabalu.
Sieva apsolās viņam atnest vienu krietnu mencu no tā loma, kas

no rīta būs, jo viņa jau ari agrāk nesusi tam pulku mencu par
zābaku lāpīšanu. Zvejniekiem gadās no rīta tāds loms, ka sieva

atnes priekšautu pillu mencu. Kurpnieks atdod mencas sievai,

lai izšķērž. Sieva šķērždama atrod vienai mencai vēderā tādu

mazu spožu oliņu un nosviež to stūrī zemē. Pienāk vakars, ie-

stājas laba tumsa un oliņa sāk stūrī spīdēt, tā ka visa istaba pa-

tiek gaiša. Tad šī nes to oliņu rādīt. Vīrs loti priecīgs, ka nu

vairs nevajadzēs ne sveču ne skalu dedzināt. Te vienreiz brauc

garām* žīds un prasa: „Vai tu man nevari to oliņu pārdot!"

„Jā, ko tad mēs paši darīsim bez gaismas?"
Bet žīds neatlaižas un sola arvien vairāk, līdz beigās sanāk

liela čupa naudas. Vīram beidzot jāatdod žīdam oliņa gribot ne-

gribot. Ko nu kurpnieks dara? Uzšuv sev un bērniem skaistas

drēbes, uzcel lielu namu, brauc ar savu karīti un paliek bagāts
vīrs.

Pēc gada atnāk atkal tie studenti un redz, ka kurpnieka vairs
tur nav — nedzird neviena strādājam. Viņi prasa laudim, kur ta

kurpnieks palicis. Viņiem pateic, ka agrākais kurpnieks dzīvo

savā namā. Studenti aiziet turp un kurpnieks izstāsta, kā ticis

pie naudas. Tā nu izrādījās tam studentam taisnība, kas sacīja,
ka laime ir labāka par naudu.

Piezīme. Līdzīgu pasakas variantu, kas tāpat nāk no „Tūkstoš un

un vienas nakts", ir uzrakstījusi vēl skolniece M. Upmale no 68 g. vecas

K. Sprinces Nīcā. P. S.

3. A. 736. Pēteris Knostenbergis Lugažu Dibinu mājā.

A. Bīlenšteina k r. LP, VI, 975 (144).

Reiz divi kungi sākuši tiepties: vienc, ka nauda un manta

labāka, otrs ka laime labāka. Tad tas, kas laimi teicis, sacīš, ka

viņč pazīstot vienu nabaga, godīgu kurpnieku un tam došot katrs

divi simti dālderu, tad redzēšot, kam taisnība. Labi. Kad nu tas

divi simti dālderu bij dabūš un varēja darīt, kā patīk, ar tiem,

tad vīrs bīš gauži priecīgs. Tik desmit dālderus paņēmis, ko ādu

iepirkties, un citu tūliņ iešuvis cepurē, no sievas slēpdams. Bet
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kad uz mājām gāš, pār tiltu ejot, vējš iepūtis cepuri upē, un nu

vīrs vaimanādams kliedzis laivniekiem, lai glābot to cepuri.

Laivnieki, tādu vecu cepuri ieraudzījuši, to tīšam vēl nogrem-

dēši dibinā joku labad un nu nauda beigta.
Pēc kāda laika kungi kurpniekam prasīsi: „Kā klājas?"

Tā un tā — izteicis raudādams savu nelaimi.

Tad kungi viņam vēl devuši divi simti dālderu. Aizgāš

mājā naudu glabāt, sieva aizgāsi kā par nelaimi ar atslēgām
laukā — nekur paglabāt. Nu viņš desmit dālderus paņēmis, bet

citu naudu ielicis miltu tīnī un tūliņ gāš uz pilsētu ādu nopirktu

un citu cepuri.
Kamēr viņč pilsātā, sieva atnākusi mājā. Te iebraucis pod-

nieks ar mālu traukim un prasījis, lai viņam miltus atmainot pret

podiem. Sieva lūkā tīnī, tur miltu necik nav. Nu podnieks, labus

traukus solīdams, grib miltus ar visu to tīni. Sieva atdod ar veco

tīni ar miltim un it priecīga par tādim labim traukim.

Kurpnieks pārnāk, sieva rāda traukus, ko par tik maz miltim

un tīni dabūsi. Bet vīram, to redzot, lielas bēdas mājā, viņa nau-

da visa pagalam.
Un pēc kāda laika atkal šiem' pašim pazīstamim kungim ejot

dasities kautkas pie kājas. Skatās: svina gabals. Tie, netālu no

kurpnieka būdami, aiznes svina gabalu kurpniekam, varbūt tam

kādureiz būšot derīgs. Kurpnieks ienes to savā istabā, iemet

kaktā.

Te vienreiz zvējniekim tīkla akmiņi pazuduši, lūguši kurp-
niekam kādu. Kurpnieks sacīš, ka akmiņu nav, bet vienc svina

gabals. Labi, no tā paša taisīsi, ko tīklam piekārt, un solīši tam

pirmā vilcienā lielāko zivi atdot. Un ienesuši ar' lielu zivi istabā.

Bet kad zivi iekšas izņēmuši, tad tur izkritis vienc akmintīc vis-

tas olas lielumā, kas spīdēš kā zvaigzne. Nu tas kurpnieka bēr-

nim esot bīš laba spēles lieta. Bet drīzi apmāna, ka no akmina

bīsi istaba tumšā krēslā gaiša. Un pilsātā kērnīc, par dimanta

akminu zināt dabūš, saucis kurpnieku, lai šim ar' nesot un pa-

rādot. Aiznesis, ķērnīc to redzēš un sacīš: „Tu tāds pats kērnīc

kā es!"

Kurpnieks negribēš ticēt, bet pec atskārtis, ka akmintīc dārga
manta. Tad ķērnīc kurpnieku cēlis par gubinātara kungu un

nu tas kungs vinnēja, kas laimi labāku godāja par naudu.

4. A. 736. Kreicbergu Ādams Dzirciemā. Jkr. 11, 154. LP, VII,

11, 28, 2, 11.

Laima ar Nelaimi sastrīdējās: kura no viņām varēs naba-

dziņu padarīt laimīgu? Nelaime paņēma sieku naudas un iesviež

nabagam pa logu istabā. Nabags uz reizi tik priecīgs, iet tūliņ



474

pērk jaunās bikses un citu ko neko, un tūliņ arī aizmaksā. Visi

nevar vien izbrīnīties, kur nabags tikdaudz naudas dabūjis! Pa-

ziņo tiesas vīriem — tie atnāk, izmeklē nabagam istabu, atron

vēl citu naudu, un kad viņš nevar uzrādīt, kur to dabūjis — kas

to viņam ticēs, ka nauda viņam pa logu iesviesta? — Tam naudu

atņēma un pats vēl tas dabū cietumā nosēdēt.

Pēc tam, kad nu nabags no cietuma izticis, Laima tam ie-

sviež pa logu zelta ragu. Tas izbrīnās par tādu ērmu; bet tas

viņam labs diezgan, viņš pa tumsu pie tā var redzēt pastalas

lāpīt. Tā tas rags pie viņa paliek. Kāds kapteinis ilgāku laiku

jau noskatījies, kas tas varētu būt par uguni, kas dienu un nakti

tai būdiņā spīd? Tas aiziet pie veča, atrod zelta ragu un sola

tam par ragu simtu rubļu. Vecais nabags par naudu negrib ne

dzirdēt. Vēl tas nav vis aizmirsis, kā par naudu dabūjis cietumā

tupēt. Bet kapteinis viņu pierunā un noraksta tam vienu rakstu,

ka tas ir viņa krūsttēvs un tāpēc viņš viņam naudu dodot. Tā

tas nu paliek.

Kapteinis pēc kāda laika ar visu savu ragu jūrā noslīkst.

Sāk meklēt pēc viņa radiem, tos nekur nevar atrast. Te pie vecā

nabaga ir atkal pamanījuši naudu, velk to pie tiesas. Tas teic,
ka viens kapteinis viņam to devis un parāda to rakstu. Visa tiesa

priecīga, jo nu kapteiņa rads un mantinieks ir atrasts. Te jau

viņš pats ir rakstījis, ka nabags ir viņam krusttēvs. Vecais na-

bags dabūjis visu kapteiņa mantu, tabaku, sāli, čabatas un vēl

pulka ko lieliem lēveņiem. Kas nu bija laimīgāks par mūsu na-

bagu! Tas tos visus sastiepis savā istabā un dzīvo no vienas

vietas. Kad viņš vēl nav miris, tad viņš vēl tagad tur ir.

5. A. 736. Jānis Treimanis Bramberģē 1873. LP, V. 230 (105).

Reiz loti skops galdnieks neviļot bija pacēlis zelta gabalu.
Vīrs priekos nezināja, kur tādu glabāt, kur neglabāt: skapis esot

nedrošs,, tīnis nedrošs, kabata vēl nedrošāka. Beidzot apcēla

upes malā vecu ozolu, iekala caurumu, ielika zelta gabalu un aiz-

taooja, ka ne skudra vairs neuzostu. Labi. Bet vienu nakti uz-

nāk sīvais gaiss. Smalš lietus pārpludina upi, izgāž ozolu un aiz-

nes lejup. Un taisni tai pašā naktī galdnieka sieva sapņo, ka

vīra zelta gabals ieklāšot pārnovadnieka muciniekam rokās. No

rīta galdnieks, sapni padzirdējis, paskatās nobijies pa logu: jā —

taisnība, taisnība — zelta gabals ar visu ozolu prom. Nabadziņš
izmisis drāž muciniekam atprasīt. Aiziet

— mucinieks jau atpel-
dināto ozolu saskaldījis un zelta gabalu noglabājis tīnī. Nu izlū-

dzas apnikdams, tomēr mucinieks jokojas vien un nesola vis at-

dot. Bet kur nu blēdis, grib tikai šo pajokot. Tai dienā cep maizi

un šis iemūlājis zelta gabalu kukuļa mīklā. Līdz maize izcepusi,
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tūliņ vaimanātajam pretim: „Še, brāl, ciema kukulis, ko nu muļ-

ķojies, pārnes sievai, bet tūliņ neteic neko! Tur būs tavs zelta

gabals iekšā. Un kad nu sieva griezīs maizi, tā tad izbrīnīsies

atrazdama."

„A! tur tev taisnība! Tādi joki man arī patīk," galdnieks
laimē pasmejas un aiziet. Mājā sieva prasa: „Vai dabūji zelta

gabalu?"

«Pagalam, sieviņ, pagalam!" šis pakaitina un noliekas dien-

vidū.

Bet tamēr ienāk übags lūgdamies. Sieva domā: „Nabags tu

esi un tas kukulis man tā viegli ienācis — še viss!"

Übags patencina līdz zemei liekdamies un aiziet smiedamies

par tādu ķērienu. Bet upe vēl pārplūdusi. Übags pacel kukuli

gaisā un uzsauc plostiniekam itin lepni: „Celi, brāl, pāri — da-

būsi pusi no šā. Man viņš viegli ienāca, lai iet!"

Labi. Otrā malā griezīs kukuli pušu, bet kas tie par brīnu-

miem! Izkrīt zelta gabals. Nu kampj viens, kampj otrs, kamēr

draugi abi matos. Kamēr šie plūcas, laižas krauklis, ierauga

spožumu un nes knāblī projām. Bet gabals laikam par smagu —

pjunkt! ieveļas upes dibinā. Übags tagad tītīdams atlaižas un

lobj galdniekam sūdzēt, ko plostinieks izdarījis. Galdnieks skaidri

trīcēdams sievai mugurā, kādēļ atdevusi ciema kukuli übagam?
Bet sieva, gudriniece, izlocās: „Vai, vīriņ, kas tā bļaustīsies! Es

jau nesapņoja, ka tas zelta gabals bijis aoburts. Nebūtu atde-

vusi nabagam, diezin, kas vēl mums beigās nepieliptu. Lai nu

krūp upes dibinā."

6. A. 736. K. Tarzie ris Druvienā. LP, V, 378 (167).

Vienam paprikām jauneklim bijusi ar vecu burvi laba satika.

Reiz viņš burvim runājis: „Vai nevari man tādu sievu iepreci-
nāt, kas lieliski bagāta?"

„Kādēl gan ne? Bet tur nekāda labuma nebūs."

„Kā nebūs? Ja iepreci man skaistu un bagātu sievu, tad pa-

saulē nekā vairāk nevajaga."
„Jā, jā — redzēsim!" burvis noņurdējis un itin īsā laikā pa-

tiesi iepriecinājis jauneklim itin skaistu un loti bagātu meitu.

Kāzās jaunais vīrs vaicājis sievai: „Kā tevi sauc?"

„Esmu pati Laime!"

„Labi! labi! tad esmu cēlies gan vienreiz laimē."

Bet kas tur nu par laimi? Jau pašās kāzās jaunā sieva ar

puišiem lieliski mutījusies un pēc kāzām» arī aizvienam tas pats
noticis. Kad šis teicis, lai tā nedarot, tad viņa šo tikai piezobo-

jusi. Nu vīrs noskārtis, ka sieva viņu ne par ko neturot, un ņē-

mis rāt, bet sieva saniknojusies un aizbēgusi ar visu lielo bagā-
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rību. Vīrs palicis gandrīz kails, cik nabags. Bet nu burvis atnā-

cis vaicādams: „Vai nepiepildījās kā teicu? Ko līdzēja tava ba-

gātā sieva? Tomēr nenoskumsti par daudz. Kas nabags kļuvis,

tas var atkal iedzīvoties. Nāc šurp, iedošu tev gabalu zemes, ap-

strādā to, būs labi."

Un nu sācis zemes gabalu kopt. Pirmo vasaru audzis va-

reni, otru vēl labāki, trešo atkal labāki un ceturto nezinājis, kur

labumu likt. Drīzā laikā palicis brīnum turīgs vīrs, vēl citi nā-

kuši palīdzību lūgties un bijis arī ko palīdzēt.

7. A. 736. Skolnieks V. Bramans Kalupes pag.

Dzeivuoja vīns veirs, jam beja sīva un tāvs ar muoti. Šis

veirs beja puorticis zemnīciuš.
Vīnu reiz jis ora krvumu molā zemi. Kai tik jis pīar pi

krvumu molas kluotu, tvulen izdzierst kaut kū raužūt: „Bāda,

man bāda."

Pīaris vēl vīnu reizi pi pašas kryuma molas, veirs pavai-

cuoja: „Kas tu par taidu bādu esi?"

„Es asmu tova bāda," krvumūs kaut kas atbildēja un golā

zemnīka pavaicuoja: „Kod tu gribi savu bādu nast: tagad, vai

ka vacs paliksi?"

Zemnīks, nalelu breidi padūmuojis, atbildēja: „Nosuošu lo-

buok tagad sovu bādu. Vācami man byus gryuts panest na-

laimi."

Tagad otkon zemnīks ora zemi kryumu molā, bet nikuo vairs

nadzierdēja vaižūt. Pēc nazcik dīnoui 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 arī muote. Ot-

kon sīva bažējuos, ka lela bāda, bet veirs tikai atbildēja: „Nasok

nikuo, sīveņ! Byus vēl leluoka bāda."

Pēc tāva un muotes nuoves veirs otkon aizguoja ortu. Pa-

aris kaidas pus stundas, viņš redzēja atejūt pārkyuna nagaisu.
Moz dūmuojis, nūjyudzja veirs zyrgu un atjuoja uz muojom. Kad

atguoja pārkyuņa nagaiss, tad īspīra juo muojā. Sadaga veiram

i klāvs ar vysim lūpiņirn, sadaga ustobā un škyuns, sadaga vyss

juo monts, tikai pats ar sīvu palyka dzeivs.

Kaids cvlvāks īdevja naboga veiram vācu greizu ķēvi un

leidz pusei salauztus, vacus rotus. Lauzēja naboga sīva rūkas un

rauduodama sācēja uz veira: „Tagad ir vysleluokuo bāda."

Veirs ar sovu sīvu suoka braukaiēt pa pasauli, lasēdami mai-

zi. Braukdami obi divi pa ceļu, satyka vīnu kungu. īsavēris

kungs bādas nesēja sīvu, kas beja cīši skaista, sacīja: „Puordūd

man sovu sīvu!"
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Veirs padūmuojis sacīja uz sīvas: „Ej, sīveņ, dzeivuotu pi
šuo kunga! Tev bvus labi, un arī man bvus nauda."

īdevja kungs veiram vasaļu kuliti naudas un pajēmis juo
sīvu, aizbraucja. Palyka veirs vīns pats. Braukdams vysu dīnu,

jis beja pīkusis un dūmuoja atsagult un atsapvust. Atskrēja pi

vejra putns un aiznesja naudu ar vvsu kulīti. Kad veirs pasa-

mūdja, tad īraudzēja, ka naudas nav un zyrgs guļ uz suona un

napyuš. Bāda tagad jam beja vysleluoka. Nabeja ni sīvas, ni

naudas, ni zyrga. Atstuojis vacūs salyuzušūs rotus, veirs, aiz-

guoja pi vīna saimnīka un pastuoja par gruovraci. Tai jis, īpel-

nēja brangi naudas. Atstuojis šū saimnīku, veirs aizguoja uz vī-

nu tuolēju muižu un pastuoja par padrasčiku. Šuos muižas gaspa-

žai beja nūmiris veirs un jei palikuse par ātraiti, jei pajēmje so-

vuos rūkuos muižas puorvaldību. Sadūmuoja šei> gaspaža cierst

zemē vīnu gobolu meža. Padrasčiks beja par golvonū vodūni

pi meža cieršonas. Nūgrīzuši lelu kūku, kurā beja perēklis, meža

ciertēji un padrasčiks īsavēra perēklī kulīti naudas. Padrasčiks

tyuleņ soka, ka šei nauda asūt šuo. Meža ciertēji streidējuos, ka

i šīm taipat šei nauda pīdarūt.

Padrasčiks un meža ciertēji aizguoja pi lelas muotes uz syu-

dzībom. Padrasčiks vysu izstuostēja, kai jam vyss šitys nū-

tyka. Tagad lela muote pazina, ka šis padrasčiks ir juos senē-

jats veirs. Jei nu prīcas apsakēra šovam eistajam veiram ap
kokļu un ar prīcas osorom rauduodama sācēja: „Muns veirs!

Muns veirs! Nadūmuoja, ka varēšu ar tevi tiktīs, bet tykūs. Ta-

gad mums vvsas bādas ir puorcīstas un mes varēsim dzeivuot lai-

mīgi."

Tū runuodama, lela muote pasyutīja sulaini, lai atnas naudu,

jo tai patīši beja eistuo veira nauda, par kuru beja atdevis sovu

vīnīgū draudziņi sīvu.

8. A. 736. V. Zacharska no S2 g. vecas A. Reg ž a s Ro -

zentovas pagastā.

Laime sasatopa ar gudrību. Laime soka, ka cylvāks bez juos

navar dzeivuot, bet gudrība soka, ka bez gudrības ari navar

cvlvāks dzeivuot. „Jo cylvāks byus gudrs, jis dzeivuos bez lai-

mes," pīsacēja gudrība.

Pi vīna zemnīka struoduoja vīns mulķīts. Struoduoja jis cīši

daudz, bet zemnīks jaml nikuo namoksuoja. Vīnu reizi mulķīts

struodoj teirumā un atīt pi juo gudrība. Struodnīks puorstuoja

struoduot, nūguoja uz sātu un suoka runuot zemnīkam tai: „Es
vairuok pi jyusu nastruoduošu, par tū ka jyus man namoksuojīt!"

Zemnīks soka mulķīšam: „Cik tev moksuot?"
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Mulķīts jam atbildēja: „Par itū godu treis rubli, bet tuoļuok

runuosim pēčuok."

„Labi!" pasacīja zemnīks un samoksuoja struodnīkam par

godu treis rubļi un vaicoj: „Cik tu pajimsi cvtugod?"

Mulķīts jam soka: ~Pīepadsmit rubļu un na mozuok."

Zemnīks jam atbildēja, ka pīepadsmit rubļu asūt par daudz,
bet seši rubli jis moksuošūt. Muļķīts uz itā nikuo napasacīja un

nūguoja meklēt dorbu uz mīstiņu. Atīt mulķīts, staigoj, pacēlis

golvu, un veras. Taišņi tvmā laikā guoja vīns stundinīku taisī-

tuojs un vaicoj muļķīšam: „Kuo tu staigoj, pacēlis golvu un kuo

meklej?"

Mulķīts jam atbildēja: „Es atguoju uz mīsteņu meklēt kaida

dorba."

„Kaidu dorbu tu vari struoduot?" vaicoj tam stundinīku tai-

sītuojs.

„Kaidu gribeit?" atbildēja muļlķīts.

„Stundinīkus lobuot tu vari, vai na?"

„Par kū navaru," atbildēja mulķīts.

„Cik tu gribi moksas?" vaicoj stundinīku taisītuojs.

Mulķīts jam soka: „Redzjēsit, kai es struoduošu, tūlaik mok-

suosit, cik jvusim nabvus žāl."

Stundiņīku taisītuojs pajēmja muļķīti pi sevis par meisteri.

Suoka mulķīts struoduot un flobuot Ivacūs stundinīkus. Saimi-
nīks beja cīši prīcīgs, ka jam ir taids lobs struodnīks.

Vīnu reizi mulķīts vaicoj saiminīkam: „Idūd man zaltu un su-

dobra, es sataisīšu stundinīkus un taidus, ka nav nikur pasaulē."
Saiminīks īdevja mulķam zaltu un sudobra. Mulķīts iztaisīja

taidus stundinīkus, ka nabej taidu nīvīnā kēnestī. Saiminīks beja

cīši prīcīgs un itūs stundinīkus nūnesja paruodīt pašam ķēneņam.

Kēneņš īzavēra stundinīkus un jam jī cīši patyka. Jis vaicuoja

saiminīkam, kas jūs taisīja. Saiminīks ķēneņam vvsu izstuostīja.

Kēneņš lyka pasaukt itū meisteri. Atīt pi kēneņa mulķīts. Kē-

nenņš vaicoj: „Voi tu taisēji itūs stundinīkus?"

„Es," atbildēja meisters.

„Voi gribi dzeivuot pi manis pilī par kolpu?"

„Jā," atbildēja meisters.

Kēneņš pajēmja muļķīti savā pilī par kolpu. Tai dzeivoj mul-

ķīts pi kēneņa. Kū jam kēneņš pīsoka, tū jis vysu izdora. Kē-

neņš jū cīši mīluoja un žāluoja. Muļķīts beja šmuks puiss. Vīnu

reizi kēneņa sīva gribēja, ka jū mulķīts nūbučuotu, bet jis pa-

sacīja: „Es nagribu darīt taidas nakuortības."

Kēniniņa veras, ka nikuo nabyus, un suok klīgt. Atskrēja kolpi

un pats kēneņš. Kēneniņa suoka runuot, ka muļķīts gribēja jū
nūžņaugt. Ķēneņam kaut žāl beja muļķīša, bet navarēja nikuo
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padarīt un lyka nudut muļķīti tīšai. Atīt tīšas dīna un muļķīti

nutīsoj uz rruovi.

Atīt laime un soka gudrībai: „Nū kas? Voi vari bez manis

apsaīt?"
Gudrība atbildēja: „Jā, tagad nikuo nabvus!"

Bet laime soka: „Nikas, es muļķīti gluobšu nu ituos nalaimes,
jis bvus dzeivs!"

Kēueņam beja meita godu ostoņpadsmit. Jei beja māma un

nikuo narunuoja. Jau atīt tei dīva, kad vess muļķīti uz nuovi.

Kēneņš jam soka: „Jo tu gribi palikt dzeivs, paderi, ka muna

mamuo meitu ar tevi runuotu."

„Labi!" pasacīja muļķīts.

Kēneņš lvka sovim kolpim īlaist muļķīti meitas kambarī, lai

jī tī divējus runoj. īguoja muļķīts meitas kambarī, stuojos ceļus
un suoka runuot: „Mīluo jumprova, pasokīt man, kai man izīt nu

jvusu kambara?"

Kēneņa meita soka: „Kai tu īguoja, tai izīsi."

Kēneņš aiz durovom vysu dzierdēja. Muļķīts otkon vaicoj:

„Mīļuo_ jumprova, pasokīt man, kai izīt nu jyusu kambara?"

Keneņa meita jam atbildēja: „Kaids mulķīts. Kai tu īguoji, tai

lzīsi."
_

Kēneņš uz reizes attaisīja kambara durovas un pasacīja mul-

ķīšamļ „Muna meita ir tova sīva!"
Kēneņš pataisēja lelas kuozas, apprecēja sovu meitu ar muļ-

ķīti un atdevja jam pusi sovas kēnests.

9. A. 736. Teicējs P. Bruzguls Vidusmuižas pag. Latvju

Kultūras kr.

Vīnā mozā ustobiņā dzeivuoja lūti nabadzīga atraitine ar

dalu, kurs beja vēl mozs un navarēja nikuo nūpelnēt. Vīnu reizi

puika guoja nu pļovas. Laiks beja cīši solts. Jis īdams īraudzēja

taišņi uz ceļu lelu baltu akmeņi. Puika dūmuoja, ka akmeņam
arī ir tik solts kai cvlvākam. Viņam palyka akmiņa žāl. Jis pa-

jēmja sovu mēteli un apkluoja ar jū vysu akmeņi, teikdams: „Vai

mīļais, kaids tu balts, tev jau par daudz solts!"

Vēl kaidas treis raizes nūskūpstīja šū akmeņi un aizskrēja uz

sātu. Kad jis pastuostīja sovai muotei, jei suoka klīgt, lai īt drei-

žuok uz akmeņi un pajem sovu mētelīti, jo jī tai ira par daudz

nabadzīgi. Puika paklausīja un aizskrēja tur. Bet kad jis da-

skrēja, kur gulēja akmeņs, īraudzēja lelu kolnu, kur beja cīši

daudz sudobra. Puika nepajēmja teikdams: „Tei nav strupdnīka

nauda, nav nūpelnēts sudobrs, bet kaut kur nūzogts. Es nimoz

najemšu!"
Tūlaik jis īraudzēja otkon akmeņi. Uz akmeņa gulēja grass,
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bet mēteļa vairuok nabeja. Puika pajēmja grasi, atnuocja pi muo-

tes un pastuostīja, kū redzēja. Muote tik sasadusmuojas, ka iz-

dzyna dālu pavysam uorā. Puika aizguoja meklēt kaut kur sev

dorba. Bet tai ka jis beja moziņš, nivlns nagribēja pījemt juo.

Tikai vīns boguots kurpnīks pījēmja. Puika struoduoja tikai par

sovu vādaru. Kaidu reizi kurpnīks prasēja puikam: „Voi gribi, lai

es tev kū pilsātā nūpierktu?"

„Jā!" teicja puika, „bet man ir vīne grass, ku dus par tu

grasi, tū atved man!"

Kurpnīks pasasmēja, pajēmja un aizbraudja w pilsātu.

Kas jam beja vajadzīgs, jis vysu sapierka, bet par grasi jis pavy-

sam aizmiersa. It jis uz sātu un sateik ceļā buobu, kura nesja
ūlas. Buoba vaicuoja kurpnīkam: „Vai nagribi pierkt ūīiņas, lūti

svaigas."

Kurpnīkam ūlas nabeja vajadzīgas un jis atbildēja: „Ir man

pašam sātā ūlas."

Tūreiz buoba vaicuoja: „Par kū tu šovam puikai nīvīnas ūli-

nas naizvuorēji?"

Kurpnīks pasmēja, izjēmja grasi un teicja: „Ja tu atdūsi ūlas

par grasi, tūlaik es jam vuorēšu kotru dīn, jo itys grass ir juo bo-

guotība."
Buoba atdevja ūlas, pajēmja grasi un aizguoja, bet kurpnīks

atnuocja uz sātu. Kad kurpnīks guoja, tad vysu laiku dūmuoja:

„Troka buoba, tik daudz ūlas atdevja par grasi!"

Sātā jis puikai nepasacīja nikuo, tikai juo sīva tai teicja: „Lo-
buok paši apēssim šuos ūlas!"

Bet kurpnīkam beja žāl ēst un jis teicja: „Na, buoba, lobuok

puordūsim un par naudu nūpierksim kaidu gūtiuu!"
Tai parunuoja un tai izdarīja. Reitā buoba aiznesja ūlas puor-

dūt vīnam muižinīkam. Tys samoksuoja labi un teicja tai: „Ja
ūlas byus slyktas, atsyutīšu atpakaļ un par tū vēl atjemšu vīnu

gūtiņu!"
Buoba dzierdēdama nu veira, ka ūlas ir svaigas, teicja: „Ok,

Jēzus Kristus, vai kungs natic man, ka es soku: ūlas vvslobuo-

kuos!"

Tai muižinīks pajēmja ulas, samoksuoja jai un buoba atskrēja

uz sātu. Bet kad jei gribēja saskaitit naudu, vērās: naudas vītā

ir akmeni- Kurpnīks pats aizskrēja pi muižinīka un, kad suoka

muižinīkam stuostīt, muižinīks teicja: „Es devu lobu naudu, bet

jvusu ūlas nikur nader. Tai kai naudas jyus nagribat atdūt, jemīt

sovas ūlas, bet es pajemšu vīnu gūvi."
Cik naprasēja kurpnīks muižinīka, tūmār nikuo loba naiz-

nuocja. Atdevja jis sovu gūtinu un pajēmja ūlas. It kurpnīks pa

ceļu dusmīgs un dūmoj: „Kai ar šom ūlom dūšu puikai par golvu,
tad jis zynuos, kaidus grašus dūt!"
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Kad kurpnīks atnuocja uz sātu, sīva jam teicja: kū,
lobuok izvuorēsim šuos ūliņas un īdūsim puikai pasēt, tad jis tyu-

len cytu pasauli īraudzēs!"

Kurpnīks beja ar mīru. Izvuorēja kaidas pīcas ūlas un pa-
saucja puiku ēst, teikdami: Par tovu grasi nūpierkam ūlas, ta-

gad ēd, cik gribi!"
Paši aizguoja ūtrā ustobā uu vērās caur durovom, (kas byus.

Puika kad aplaupīja ūlu, suoka nu prīcas smītīs, jo jis īraudzēja
tur gobolu zalta. Kad aplaupīja ūtru, veras tur sudobrs. Kurp-
nīks īskrēja īškā un atjēmja nu puikas ūlas un tikkū gribēja nū-

globuot, vērās: zalta vītā — gobols māslu uti tai smird, ka navar

pi daguna pīlikt. Sasadusmuoja kurpnīks un izsvīda uorā tuos

ūlas. Puika izskrēja, salasīja vysas un aizguoja pi sovas muotes,

kur jī suoka dzeivuot tik boguoti, ka nivīns muižinīks tūreiz na-

dzeivuoja tai, kai jī. Kurpnīks vysu laiku šiva zuobokus un bo-

guots navarēja palikt leidz šai dīnai. Tai1 par nabogu jis nu

nūmyra.

10. A. 736. V. Zacharska no J. Krusta Sakstagala pag.

Vīnu reizi senejuos laikūs guoja nu meža vīna bedna atrai-

tne un nesja, pīlasējuša sausas žogoras kurvī. Pa ceļu jei guoja
skumeiga, vys dūmuoja, kaijai dzeivuot, ar kū bvus bārnus pa-

baruot. Verās: īt vīns celaveirs, vacs übogs, kurs suoka vai-

cuot atraitnei, por kū jei raud. Atraitne pazavēra uz üboga un,

nikuo nascēdama, vēl vairuok rauduoja. Celaveirs otkon vai-

cuoja: „Pasok tu man, kaida tev nalaime!"

Atraitne izstuostēja, kaida jai nalaime: mozi bārni un nav kū

āst. Übogs īdevja jai veikši i pošs uz vītas pazuda. Atraitne

puorguoja tuoļuok un dūmuoja, kaids itys cylvāks, ka jis jai īdevja
taidu griutu veikši, varbyut tī nauda. Apstuoja atraitne, atrai-

sēja tū veikši — vērās: tī bolti sēni. Jei nu reizis palyka dus-

meiga un dūmoj poša sevī: kū man nu itūs sēņu, pajāmja un rul-

svīdja uz ceļa, a poša nūguoja uz sātu dūmuodama, ka übogs jai

īdevja dēj smīkla. Pēc tuos atraitis guoja pa tū pat celi vīns bē-

deigs zemnīks un vērās, ka uz ceļa gul izsvaidēti sēņi. Jis sa-

lasēja itūs sēņus un dūmoj pats sevī: „Varbyut cvlvāks nagri-

bēja taidus lobus sēņus pajimt, a es — paldīs Dīvām par itū —

izvuoreišu un apeisšu."
Zemnīks pajāmja itūs sēnus, nūnesja uz sovu sātu, sakūra

guni un suoka vuorēt sēnus. Taišņi ap tū laiku, kad zemnīks

vuorēja itūs sēņus, nazkas suoka klaudzynuot pi durovu. Zem-

nīks jam atbilda: „Durovys pi manis vaļāi."
Ustobā īguoja übogs, zemnīks soka uz übogu: „Sēstīs pi

golda! Kū Dīvs devja, tū pajēssim!"
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Bet uibogs miklie- nagribēja. Zemnīks īdevja übogam gabaleņi

maizis un übogs, īdams nu ustobvs, pascēja zemnīkam vērtīs sē-

ņus, kurus jis vuorej. Übogs uz vītys propula. Zemnīks izskrēja

uorā pazavārtūs, bet vairuok üboga nikur naredzēja. Atīt uz

sovu sātu — vērās: pylns pūds zalta. Zemnīks izjāmja nu puda

zaltu un palyka boguots un tagan dzeivuoja laimeiigi un boguoti,

a itys übogs beja pats Dīvs.

11. A. 736. Skolnieks V. Juouins Latgalē.

Vīnam nabogam numyra bārns. Jis beja ļūti nabogs, ka pat

jam nabeja kū ēst. Prosa jis šovus kaimiņus, lai izrūk dūbi, bet

kas tev īs pi naboga?
Aizīt jis pi bazneiekunga, lai pagloboj bārnu, bet tys soka,

lai īdūd jam rubli, tad paglobuos. Bet kur nu nabogs jems

naudu? Dūbi arī nikas naīt rakt nu kaimiņirn. Pajem jis pots

luopstu un īs raktu dūbi, kaut soka, ka pošam rakt ira grāks.
Tikkū suoka rakt, kai izraka vasaļu kotlu zalta. Prīcuojas nabogs:

byus par kū tagad i paglobuot bārnu un nuokamoim dīnom nū-

pierkt maizes. Atnas jis kotlu uz muojom un pagloboj zam pa-
kruosns. Pajem jis un aiznas vīnu zalta rubļu bazneiekungam.

Breinuojas bazneiekungs, kur nabogs ira naudu jēmis. Nabogs ari

vysu pastuostēja bazneiekungam, ka tik daudz naudas asūt izra-

cis. Bazneiekungs tagad nu pošom muojom pavadēja bārnu. Sa-

reikuoja ari nabogs brašas bēris.

Bazneiekungam beja skaudeiba, ka nabogam tagad cik daudz

naudas. Vysu laiku jis dūmoj, kai varātu nūjemt jam naudu. Nū-

kaun jis uozi, nūjām uodu ar vysim rogim, pots apsatērp ar uodu

un golvu ar rogim kai valns. Tad jis naktī pīguoja pi tuo naboga

muojas lūga, un aizzablaun ar borgu bolsi: „Atdūd munu naudu!"
Nabogs sasabeist, dabun vysu kotlu un pasnādz bazneiekun-

gam caur lūgu. Tys sajem kotlu rūkuos un tagad prīcīgs skrīn

uz muojom. Atskrējis muojuos, grib nūlykt kotlu, bet kotls kai

pīaudzis pi rūkorn un navar rūkas nūjemt. Grib nūvvlkt uodu un

tei arī pīauguse, navar nūjemt. Syuta jis pakal nabogam, lai ra-

tavoj.
Atguoja nabogs, pajēma sovuos rūkuos naudu un bazneie-

kungam nūkrita uoda natykai uoža, bet arī sova poša.

12. A. 736. J. Opvncāns Latgalē. Latvju Kultūras kr.

Reiz vīna boguota saimnīka dāls aizīt medībā. It pa upes
molu — redz: upē plyust muciņa, vysa tai vyzuļoj. Dūmuodams,
ka tei ir viņa laime, jauneklis grib muciņu pajemt un izvilkt uz

molas. Tikku viņš grib pīsaleiktīs, kai tyulīt muciņa nūgrimst.
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Pīsacel stuovu, muciņa otkon uz viersa. Tai viņš ilgi īt pēc šuos

muciņas, cikom teik ar viņu pi kaidas možas nabodzīgas ustabi-

ņas. Jauneklis breiinuodamīs vaicoj pats sevis, kādēļ šei muciņa

nūgrīmst tad, kad viņš jū grib pajemt. Kaids bolss viņam atbild:

„Šei muciņa pīdar tam, kas mījoj uu žāloj šovus vaeuokus."

Jauneklis nt ustabiņā un skotuos, ka kaids ari jauneklis, šyu-
dams zuobokus, ar kuoju leigoj sovu vacū muoti.

„Kū tu dori?" vaicoj īguojējs.

„Muoti leiguoju, jo viņai ir gruvši nūsēdēt un aizmigt pi va-

cuma."

„Vai tu tai cīši žāloj sovu vacū muoti?"

„Žāloju vairuok kai vysa, vairuok kai sevis."

„Nu, tad ej un jem sovu laimi, viņa ir atguojuse pi tevis!"

Izīt zuobačnīks nu sovas ustabiņas un radzādams, ka teišam

yudenī plovoj muciņa, pīsaleikst un izvalk viņu uz molas. Izsyt
dybynu un skotuos: muciņa pylna zalta. Pajem īdūd doļi jau-

nekļam un cytu pajem sev. Tai zuobačnīks par muotes mīle-

stību un viņas žālošonu palyka par boguotū cylvāku.

13. A. 736. Simsons no V. Visockas Ozolmuižas pag.

Vīnā bēdīgā muojiņā dzeivuoja divi bruolīši. Kaidu reizi jī
aizguoja uz mežu molkas cierstu. Iguojuši mežā, īraudzēja zam

krvuma guņi. Pīguoja tyvuok un redz, ka tur na guņs, bet kat-

liņš zalta. Tū pamanējuši, bruoli nūsabreinuoja. Vacuokais

bruols soka: „Najemsim šuo zalta!"

Bet jaunuokais teicja: „Par kū na? Pajemsim, tuodēl ka mes

esam tik bēdīgi un par tū zaltu varēsim daudz kū nūpierkt!"
Tū pasacījis, jaunākais pajēmja katliņu ar zaltu. Pēc zalta

pajemšonas, vacuokais napalyka dzeivuot ar jaunuokū bruoli, bet

aizguoja par nabagu laimes pasaulē maklātu, bet jaunuokais mui-

žas pierktu. Pēc godim pīcim, vacuokais, byudams par nabogu,

pīguoja pi tuos muižas, kurā dzeivuoja juo bruols. Kad īguoja

muižā, jaunuokais bruols tyuleņ jū pazyna un suoka jam stuostīt,
kas ir nūticis tymūs pīcūs godūs. Pēdīgi aizvjedja vacuokū bruoli

un paruodēja jam sovu zalta šķierstu [zārku]. Uz šķiersta vār-

damīs, vacuokais bruols teicja: „Maņ līkas, ka šitas škiersts dēl

tevis bvus par mozu."

Jaunuokais bruoļs, gribādams īstuostīt, ka škiersts ir dēļ juo

lobs, atsagula. Kai jis tik atsagula šķierstā, tai pīsaceļt vairuok

navarēja. Tū radzādams, vacuokais bruols soka: „Redzi, bruol,

vyss laicīgais monts izniks! Tu esi boguots, bet Dīvs ir vysva-

rīgs un padora vvsu, kū tik grib!"
Tūreiz jaunuokais bruols suoka rauduot un teicija: „Esmu

vainīgs! Jo maņ tik pīsacelt, es vysu sovu montu atdūtu übogim!"
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Kai tik tū jis pasacīja, jau varēja celtīs nu šķiersta. Tai jis

izdevja vysu sovu bagātību un aizguoja ar sovu vacuokū bruoļi

pa pasauli laimes maklātu.

14. A. 736. V. Filišs no A. Savicka Daugavpilī.

Dzeivuoja pasauli vīns nabogs cvlvāks, jis beja taids nabogs,

ka jam nabeja pavysam nikuo kū ēst. Vīnu reizi jis gulādams

suoka dūmuot pats sevī: „Par kū laudim griuti dzeivuot pasauli?

Par kū itī boguotī lauds kruoj naudu? Cytam boguotam cvlvā-
kam ir skreinis ar zaltu un jis vēl vairuok kruoj

1
Kab man byutu

nauda, es nikod nalvktu juos un naglobuotu, a dūtu vysim naboga

laudim paleigu un pots iabi āstu."

Kai cylvāks pabeidzja sovu runu, veras: stuov jam pretim

vacs cvlvāks, padūd jam moku un soka: „Pakroti itū moku un

tu nu juo pīkrateisi sev zalta naudys; kod pīkrateisi, tūlaik itū

moku nūsvīssi upē. A koleidz tu tureisi itū moku pi sevis, tod

nu ituo zalta byus vīni stykla skoborni."

Kū darēt naboga cylvākam? Jis krota itū moku dīnys treis,
pīkratēja daudz zalta, bet nūsvīst moku upī jam žāl. Gribīs na-

boga cylvākam ēst, bet jam vairuok nikuo nav kai maizja. A par

itū naudu, kur pībēra nu moka, koleidz moku nanūsvīdja upī, nū-

pierkt nikuo navar, kai grib, nūpierkt: zalts puorzataisa par

stykla skobornim. Ēst gribīs, bet zalta žāl.

Paādja jis maizis un suoka vēl kratēt moku, kratēja, kratēja

dīnu div, varbyut vairuok, aizmiersa, ka jis runuoja, kab labi ēst

un dzert, un taipat dūt paleigu cytim naboga laudim. Tai myusu

cylvāks vysu laiku naādja un nadzēra, sazataisējās pats kai zalta

gobols un nūmyra par übogu gulādams uz zalta gubys, turādams

moku rūkuos.

15. A. 736. Skolnieks A. Čeičinīks Līvānos.

Beja nalela pilsēteņa, tymā dzeivuoja cīši boguots kungs.

Natuoļi nu kunga beja arī nūsaškībuse ustobiņā, tymā dzeivuoja

naboga kurpnīks. Kurpnīkam beja pulka bārnu, vacs tāvs i

muote, jam ar sovom rūkom vysus vaidzēja puorbaruot. Nabogs

kurpnīks struoduoja caurom dīnom un naktim, dzeivuoja vysod

ļelā tryucībā, bet beja prīcīgs, nadzierdēja nikod juo ni skumstūt

ni bažējūtīs, vvsod struoduodams tik dzīd, ka skan vvn. Kungs,
labi zynuodams juo tryukumus, tik breinuojās: tik nabadzīgi un

gryuši dzeivuodams, kurpnīks ir prīcīgs vvsod, bet ka viņam

byutu tik monta, cik šam, kū tod viņš lei dors?

Reiz kungs, gribādams redzēt, kū darīs kurpnīks, jo tiks pi
naudas, pīber garci zalta naudas i nūnas kurpnīkam, paškiņkoj.
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Tys ar pr;cu pajanvkungam paldīs pateikdams. Klausuos kungs,
kas niu byus. Nedēla puorīt, nadzierd vairs kurpnīka ni dzižūt,
ni vasara klaudzvnuojūt, tik dzierd bārnus raužūt un pa reizēm

ar sīvu, tāvu, muoti un bārnim borūtīs. Breinums kungam.
Utrā nedēlā atnaz kungam naudu atpakaļ: „Še, kungs, tova

nauda, man ar jū tik nalaime sātā, ni dorba struoduot, ni naudas

sorguot, bais, ka nanūzogtu i poša nanūsystu. Palyka bārni bez

maizes, vysi klīdz un vaimanej. Ak nadūd, Dīven, leluokas bā-

das pasaulē nazvnu kam ir, kai tik tam, kam puoruok daudzi

monta."

Tikku naudu atdevs, nūguoja uz ustobeņu, klausuos kungs,
ka kurpnīkam pa vācam dzīsmes skan un vasars klaudz.

30. Precinieka zīlēšana.

1. A. 737. P. Šmits no P. Dankas Raunā.

Viena meita jauna gada naktī gribējusi uzzīlēt, kas viņu ap-

precēšot. Viņa iegājusi vienā tukšā istabā, uzlikusi uz galda di-

vus spieģelus vienu pret otru, spieģelu starpā nolikusi divas sve-

ces un sākusi skatīties vienā spieģeiī. Beidzot sveču atspīdumu

starpā pamanījusi it kā kādu cilvēku nākam. Tas cilvēks nācis

arvien tuvāku un izrādījies par zaldātu ar zobenu pie sāniem.

Beidzot zaldāts arī patiešām parādījies viņas acu priekšā un viņa

tam noņēmusi zobenu sev par piemiņu. Zaldāts drīz vien pazu-
dis un meita nolikusi zobenu savā šķirstā. Vēlāku meitu arī ap-

precējis viens izdienējis zaldāts un viņi dzīvojuši gluži laimīgi.
Reiz viņas vīrs ieraudzījis šķirstā zobenu un prasījis, kur

viņa to dabūjusi. Sieva arī visu izstāstījusi. Vīrs atcerēdamies,
cik viņam tanī naktī grūti klājies, loti saskaities, paņēmis zobenu

un nokāvis savu sievu.

31. Čūsku cīņa.

1. A. 738. Jur i s Bodni c k s Mežo t nē. LP, V, 80, 13.

Reiz trīs tēva dēli medīdami apmaldās. Naktī viņi pārgul pie
lielas priedes. Gaismiņā atmožas — kas ir —- liels mūris gadī-

jies ap priedi. Apskatīsies labi — nē, nav mūris, liela liela čūska

saritinājusies. Šie nu bēdājas, kā laukā tikt no tādiem slazdiem;
bet čūska sāk runāt, mierinādama: „Nedarīšu nekā ļauna; es zinu,

ka vienam no jums ir sudraba lode. Lai tas, kam tā sudraba lode,

kāpj man mugurā, aiznesīšu viņu savās mājās. Bet tur man uz-

bruks ienaidniece, es kaušos ar ienaidnieci un būšu vienmēr virsū;
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tikai vienreiz palikšu apakša un tad tev jāšauj ar sudraba lodi,

manai ienaidniecei, lai spēju uzvarēt."

Labi, tas dēls, kam tā sudraba lode, kāpa čūskai mugura

un aizjāja. Nojāja pie čūskas mājokļa, sāk šī kauties ar ienaid-

nieci. Kaujas, kaujas — piepēži čūska paliek apakšā.
_

Nu dels

izšāva sudraba lodi: Čūska uzvarēja. Par to labumu čūska saka

dēlam: „Ej manā dārzā un sašķin augļus!"

Dēls iegāja čūskas dārzā, sašķina augļus pilnas kabatas un

vēl labi paēda klāt. Tad čūska atkal paņēma dēlu mugurā, pār-

nesa mājā pie brāļiem un sacīja: „Manus dārza augļus ēzdams,

paēdīsi uz veselu gadu: bet iedod arī saviem brāļiem saškītos

augļus baudīt, tad arī viņi spēs veselu gadu dzīvot neēduši."

To sacījusi, čūska aizlīda.

2. A. 738. K. Bika Gaujienā.

Kāds zaldātu pulks gājis no vienas pilsētas uz otru. Piekusuši

būdami, tie apmetušies mežā par nakti pārgulēt. Zaldāti noliku-

šies gulēt uz mīkstas sūnas, kur tiem par pagalvi bijis liels baļ-

ķis. Tikko viņi aizmiguši, kā uzreiz sajutuši, ka tiek visi cieši

kopā savilkti it kā ar kādu milzīgu virvi. Atjēgušies viņi ar bai-

lēm nomanījuši, ka tas baļķis, kur viņi guļot uzlikuši savas gal-

vas, bijusi varen liela čūska, kuras milzīgos aukstos riteņos nu

tie bijuši sažņaugti.
Te uzreiz čūska sākusi runāt un griezusies pie viena zaldāta,

kam tās galva bijusi vistuvāki klāt, un teikusi: „Es tevi vienu

pašu gribu glābt, tikai ar to nolūku un norunu, lai tu nāc man

līdz."

Zaldāts bijis ar to miera, lai tik varētu no nāves izglābties,
un arī apsolījies tai sekot. Čūska to aizvedusi līdz jūrmalai un

teikusi, lai nu zaldāts sēžoties šai mugurā, tad šī to aizvedīšot par

jūru, kur viņš tai esot loti vajadzīgs. Zaldāts arī to paklausījis,
un čūska ar savu nastu pārpeldējusi jūras otrā malā. Te tikai

vēl viņa izteikusi zaldātam visu savu vajadzību, teikdama:

„Redz, šinīs kalnos mīt otra čūska, mana ienaidniece, kas valda

par dimanta kalniem, bet es esmu zelta kalnu valdiniece. Man ar

šo neganto čūsku, kas ir mana pastāvīga pretiniece, vienmēr ir

jāved cīniņi, tādēļ ka viņa ir par mani stiprāka, man vajadzēja

cilvēka, īpaši zaldāta palīdzības. Es nu iešu un iesākšu ar viņu

cīniņu, bet kad redzi, ka man iet slikti, tad steidzies man palīgā!"
To teikdama, čūska ieslīdējusi kādā tumšā alā; piepēži no

turienes bijusi dzirdama dobja šņākšana, un nu, riteņu riteņiem
tīdamās, izskrējusi pirmītēja čūska, bet tai dzinusies pakal otra

vēl milzīgāka čūska. Abas iesākušas briesmīgu kautiņu. Kad
zaldāts redzējis, ka nu zelta kalnu čūskai iet slikti, viņš steidzies



487

tai palīgā. Tas ar zobiņa cirtieniem pārcirtis otru čūsku divos

gabalos, bet kad tā vēl šņākdama cīnījusies, tad četros gabalos,
tā ka tā nobeigusies.

Zelta kalna čūska tam loti pateikusies, un apdāvinājusi to ar

zeltu un dimantu, tā ka tas nevien piebāzis pilnas kabatas un ku-

les, bet vēl piedzinis dārgo mantu aiz zābaku stulpiem. Zaldāts

atgriezies bagāts un laimīgs mājā.

3. A. 738*. 315. P. Biedrirjš Dursupē. LP, IV, 55, 10, 5.

Viens kungs gājis uz medībām un apmaldījies; bijis jāpaliek
mežā par nakti. Bet naktī nākusi ugunīga čūska viņam virsū.

Kungs izrāvis savu dunci, ko medībās līdz nēsājis, un sviedis

čūskai taisni galvā; čūska tūliņ bijusi pagalam. Te tai pašā brīdī

atnākusi lauva sacīdama: „Tu nonāvēji manu ienaidnieku, tagad
turēsimies kopā!"

Otrā dienā kungs ar lauvu nonākuši jūrmalā, tur bijusi laiva.

Kungs iedomājies: „Ko es tikpat ar lauvu kopā staigāšu, labāk

kāpšu laivā un aizbraukšu."

lekāpis laivā un braucis jūrā. Bet lauva metusies pakal, pie-

peldējusi klāt un ielēkusi laivā. Laiva sākusi grimt no smaguma,
bet lauva izglābusi kungu, izvilkdama malā. Beidzot kungs pār-

radies mājā ar visu lauvu.

Bet pa to laiku sieva ieskatījusies citu vīru un pieteikusi, lai

tas kungu rauga nomaitāt.

Vienu dienu sievas pavedējs, plijies kungam bārdu dzīt.

Kungs arī atļāvis, bet bārdu dzīdams, neģēlis taisījies kungu no-

maitāt. Lauva to pamanījusi un izglābusi savu kungu. Kungs

neģēli nosodījis, bet ar lauvu sadzīvojis mīli visu mūžu.

32. Velnu cīņa.

f. A. 739. D. Ozoliņš Jaun - Rozē. LP. V, 46, 23.

Vīns veirs brouea iz Reigu. Ceļā tis radzeija streiduotīs di-

vus vallus: vīnu līlāku, ūtru možāku.

„Kū streidatīs?" veirs prasījis.

„Jā, te natuolu divi azari: vīns līlāks, ūtrs mozaks; naprūtam

izšķirt, kurš kotram tīk
— izšķir tu vīnleidzīgi!"

Veirs pasavērās [paskatījās] uz obim azarim un saceija: „Tis

līlākais azars nuokas līlam, možākais možam vallam!"

Kad možais valis tū dzirdēja, tis ņiema līlu okmini, īsvīda, nū-

sirdījīs, kūku storpā, tā kuo kūks touleit suoka vaidēt. Nū tuo

laika kūkim čeikstēšana ešūt cālusīs; bet līlais valis par tuodu
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labumu brouea veiram uz Reigu leidz un pataisīja viņa linus lūti

smagus. Kod veirs vālāk mantas īpirka, valis tim daudz pideva:
veirs palika bagāts na tuo laika.

2. A. 7139. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 25.

Līlais un možais valis streidējās vīnā pūrā [purvā], kurš līl-

cela malā bejs. Možais valis gribēja līlū pūru un līlais ;iri I3ū.
Līlais valis īroudzēja ceļa veiru un lūdza, lai nuokūt streidi iz-

šķirt. Ceļa veirs sacīja: „Līlam vallam līlais, možam možais

pūrs!"
Možais touleit prūjām oizbāga, bet līlais polika pī ceļa veira

un brouea iz Reigu leidz. Veiram beij pīci pūdi linu vazumā; bet

valis sacīja: „Otgrīz linīm soites un izšķir kotru souju par sevi,

tod kotra souja svārs vīnu pūdu. Bet kod tī Reigas kungi pīnāk

svārt, tod soki: JRunci, guli vīrsū!"

Lobi. Nūbrauca Reigā, Reigas kungi breinījās, ko tik mozi

pūdi un tik svarīgi. Nu lika ottaisīt soujas volā un vērtīs [ska-
tīties], voi smiltis naešūt īkšā: bet veirs soceija: „Runci, guli
vīrsū!"

Un re, nabeja vus smiltis. Nu somoksāja veiram līlu noudu.

Pāc tam veirs guoja īpirktīs — valis leidz. Un nu sopirka līlu

līlu pulku mantas; bet por vusu tū pulku veirs izmoksāja tikoi

vīnu rubli, tū citu valis oizmoksuoja ar opšu lopām. Beidzūt obi

brouea muojā. Ceļā valis iz vazuma otgulās, bet pīsacēja, lai

or tādu mītu viņam nasitūt, kuram ass gals jeb tīvais gols zemē

īmīts [iemiets]. Valis iz vazuma oizmiga. Veirs nu izruova sīna

koudzes mītu un meta vallam golvā, valis izputēja kuo pallavas
vīn polikušas. Bet nu ziergs voirs navarēja vazuma pavilkt. Pa-

skatījs, kos, valis, tij vazumā tik smogs — otrodis doudz zalta

uu nu broucs ar divim ziergīm pokal, kamār puorvadis.

3. A. 739. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 24.

Vīns veirs brouc iz krūgu un radz: divi melli suņi iz ceļa
plašas.

„Kū jūs plāšatīs?"

„Mēs pūra [purva] dēl plāšamīs."

„Kas tur kū plāstīs: līlam suņam līlais. mazam možais pūrs."
Drusku vālāk veiram pīnāca vīns veirs, socīdams: „Tis bej

lobi, ka izšķīri tūs pūrus. Es zinu — tev desmit pūdi linu; kod

iz Reigu brouci, tev pī mallā Goiļa nūsvērs vasaļu birkavu, tis

par tū lobumu."

Veirs oizbrouca Reigā un patīsi pī mallā Goila tam nūsvāra

desmit pūdus par vasaļu birkavu. Otpokal broucot tis pots veirs
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otkal pīstājās un oizvada veiru kuozās. Bet ite vusi cilvāki suo-

kuši koutīs; orī valis jaucis storpā un nūsitis brūtguonu. Brūt-

guona dvāsali valis ūlā Ilaidis un oizbroucis or veiru. Bet veiram

beja ceļā leidz sērmūšņa vāza [kūja]. Valis, tū īroudzījs, socījs:
„Kod mun or tū raiz po golvu sistu, tod muni nūsistu."

Veirs gribēja nū valla volā tikt, tuodāl tis deva ar sērmūšņas
vāzu po lapu un nūsita. Veirs paniema ūlu ar brūtguona dvā-

sali, otbrauca kuozās otpokol un īloida brūtguonam otkal dvāsali

mutē — polika dzeivs, Brūtguons nū prlka moksāja veiram simtu

rubļu un polaida muojās. Bet kad nu veirs brouea gor tū vītu,

kur tūraiz tī suņi plāsušīs, tod sotics tū ūtru vallu. Tis bej prī-

cīgs, ko viņa īnaidnīku nūsitis; tuodāl socīja iz veiru: JBrouc
iz pilsātu otpokal, es gribu tevi bogātu darīt."

Lobi. Pilsātā tī īguoja vīnā ēdinu būdī un lobi sosaādās un

sosadzērās. Pēc oizvada veiru pī līlas naudas kostes, loi nu ņa-

mūt! — bet valis pats oizbāga. Veirs pībuoza šovus karmaņus

[kabatas] pilnus ar noudu. Bet kod tevi! Inuoca pats noudas

kungs, sosāja veiru un lika ar vusu naudu korātavās pakārt. Bet

korātavās veirs atskotījās pār plecu un īroudzeija sav leidzās

solmu kūli karājūtīs. Un tis breinums! pots atrodīs smukā mežā

un na vus korātavās.

4. A. 739. A. Briedis, Piperu Augusts, Erglu Piperos. Zin.

Kom. kr. LP, VI, 161, 11, 17.

Viens saimnieks aris ezera malā. No ezera iznākuši divi

melni kungi un stāstījuši arājam, ka tēvs mirdams šiem esot at-

stājis ik kuram savu muižu: vecākam lielāko, jaunākam mazāko:
bet nu vecākais paņēmis abas pilis un šim, jaunākam, nedodot

nekā. Lai arājs tādēļ izspriežot taisnību un izšķirot šos.

Labi, zemnieks paķēris koku, devis vienam pa galvu, otram

pa galvu un sacījis: „Mazais melnais mazai ezerā, lielais lielai!"

Melnie kungi nu palikuši par velniem un aizskrējuši.
Otrā dienā arājs atkal aris tai pašā tīrumā. Te iznācis no

ezera mazākais velns un gauži pateicies par izšķirto ķildu, jo ta-

gad šie dzīvojot ikkurš savā pilī. Un paskatījies uz arāja zirgu,

mazais sacījis: c! ko šis ar tādu maitas zirgu arot! Tudal pa-

ņēmis zirgu pie kājas, iesviedis ezerā un iedevis tai vieta divus

lielus, brangus zirgus, iejūgtus stipri kaltos dzelzs asu vāģos, pie-

sacīdams, lai nu sēžoties tikai iekšā un braucot līdz, kur šis ve-

dīšot.

Velns braucis, braucis — aizbraucis uz pilsētu, piepircis lielu

vezumu mantu un sacījis, lai nu arājs kāpjot uz vezumu — brauk-

šot uz māju. Arājs izkāpies, nevarējis uzkāpt, vezums par aug-

stu. Tad velns paņēmis to un uzsviedis ka cimdu uz vezuma.
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Nu braukuši uz māju. Bet pie mājas velns sacījis arājam, lai šis,
iekšā iedams, sakot: „Labvakar, sieviņ! velns tev sirdī."

Arājs neatteicis ne jā, ne nē. Un tā nu nojūguši zirgus, no-

rīdējuši mantas klētī un gājuši istabā. legājuši — arājs nesacījis

vis, kā velns mācījis, bet labāk paņēmis krustu, skrējis velnam

virsū un izdzinis pa durvim. Velns, no krusta baidīdamies, laidis

kātus vajā un ezerā iekšā. Arājs nu aplicis visos ezera stūros

krustus un no tās reizes velna ne redzēt.

Piezīme. Upciemu Milda-Skaidrīte Annēniešos uzrakstījusi šādu

variantu. Divi velnēni ķildojušies pie Kangariem: katrs no viņiem gribējis

lielāko ezeriņu dabūt. Te tumšā rudens naktī braucis viens rīgass (Rīgā brau-

cējs) pār Kangariem un tas izšķīris ķildu: lielākajam velnēnam lai tiekot lie-

lākais ezers, mazākajam mazākais! Par to lielākais velns bijis loti priecīgs un

teicis rīgasam, ka šā mantas, Rīgā pārdodot, būšot loti smagas un dārgi aiz-

maksāšot. Pēc tā abi velnēni ieskrējuši katrs savā ezeriņā, ka ūdens vien

gaisā nošlakstējis. L. P.

Piezī mc. 2 Šis Upciemu Mildas variants nav šķirams no Rundēla

uzrakstītās Nītaures teikas (LP, V, 386, 174, 4). P. Š.

5. A. 739 iE. Medniece no Lienas Zupānes Kraukļu pag.

Viens nabaga vīrs, mežā malku cirzdams, uz reiz ieraudzījis,
ka viņa tuvumā divas cūkas plēšas, no kurām viena bijusi lie-

lāka, otra mazāka. Lielākā cūka stipri sakodusi mazāko, kas

sākusi kviekt.

Malkas cirtējs sadusmojies par lielāko cūku un gājis mazākai

palīgā. Viņš nocirtis pīlādža nūju, ar kuru sācis sist cūkai, kas

kviekdama ieskrējusi mežā.

Mazākā cūka pārvērtusies par cilvēku, kas sācis runāt ar

malkas cirtēju. Viņš stāstījis, ka ar savu biedru bijis medīt un

loma izdalīšanas dēl viņiem izcēlušās ķildas. Vecākais gribējis
lielāko loma dalu paturēt sev, un kad viņš ar to nebijis mierā,

tad vecākais viņam uzbrucis un būtu nokodis, ja malkas cirtējs
nebūtu steidzies palīgā. Bet tā bijusi malkas cirtēja laime, ka

viņš ar pīlādža nūju sitis: citādi arī malkas cirtējam būtu klā-

jies loti plāni,

„Es tev pateicos par tavu palīdzību," cilvēks sacīja, „un rau-

dzīšu tev bagātīgi atlīdzināt. Rītvakarā gaidi mani, es apmeklēšu
tevi tavā mājā, un parādīšu, ka esmu pateicīgs."

Nākošās dienas vakarā, ļoti vēli, kāds piesitis pie būdiņas
durvim. Malkas cirtējs atvēris durvis un, ieraudzīdams izglābto

cilvēku, teicis: „Es zinu, ka tu mani gaidīji, bet es agrāki neva-

rēju. Tagad ņem maisu un nāc līdzi!"

Malkas cirtējs paņēmis maisu un gājis svešajam līdz, kaut

gan ar bailēm. Viņi ļoti ātri, kā vēja nesti, nonākuši vienā lielā

pilsētā un apstājušies pie bagāta tirgotāja naudas pagraba dur-
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vim. Tur malkas cirtēja vadonis pasacījis, ka viņš esot velns,
un piekodinājis, lai neizrunā Dieva vārdu, ja negrib krist ķibelē.

Malkas cirtējs arī apsolījies Dieva vārdu neminēt.

Tad velns aizkāris pagraba durvis un tās pašas no sevis

aizslēgušās. Pagraba pirmajā telpā bijuši šķirsti, pildīti ar vara

naudu.

Velns teicis: „Redzi, še ir godīgi pelnīta nauda, to mums nav

brīv aiztikt, bet tur ir sarausta pelņa, to mēs varam ņemt. Bet

labāk iesim tālāk."

Viņi iegājuši otrā pagrabā, tur parādījis sidraba naudas

šķirstus, sacīdams: „Redzi, še ir godīgi pelnīta nauda, to mums

nav brīv aiztikt; te ir mērenas pelņas nauda, arī to nevaram

ņemt; bet tur ir sarausta, no tās vari ņemt, cik patīk."
_

Viņi gāja trešajā pagrabā. Tur bija ar zeltu pildīti šķirsti.
Velns sacīja: „Redzi, še ir godīgi pelnīta nauda, to mums nav

brīv ņemt, te ir mērenas pelņas nauda, arī to mums nav brīv

ņemt; bet tur ir sarausta pārliecīgi ņemta pelņa, no tās tu vari

ņemt, cik vien iespējams nest. Bet neaizmirsti, ka tev nav brīv

izrunāt to vārdu, ko tev aizliedzu minēt."

Nabaga vīrs sabēris veselu nastu zelta naudas, uzcēlis maisu

uz muguras un nu gājuši otrā kambarī. Durvis pašas no sevis

aizvērušās aiz viņiem. Malkas cirtējs arī no sidraba naudas gri-

bējis paņemt labu dalu. Sabēris labi daudz maisā, bet nespējis
panest. Viņš jau gribējis lūgt palīgā Dievu, tikai atcerējies, ka

velns to viņam aizliedzis piesaukt.

Viņi izgājuši pagraba pirmajā telpā. Arī vara naudas dau-

dzums kārdinājis malkas cirtēju un viņš domājis: „Arī no tas

jāpaņem." Maiss tagad bijis tik smags, ka nejaudājis vairs pa-

nest. Aizliegumu aizmirsdams, izsacījis: „Lai Dievs man palīdz

aiznest šo nastu."

„Tagad tu esi ķibelē!" Velns dusmīgi uzsaucis. „Un kad tev

vislielākās briesmas draudē, tad atmini mani!" Ar šiem vārdiem

velns pazudis.

Malkas cirtējs mēģinājis visādi izsprukt no pagraba, bet vel-

tas pūles!

Nākošā rītā tas ticis atrasts un aizvests uz tiesu. Tiesa no-

spriedusi nāves sodu ar piesiešanu pie kāķa staba. Sanākuši

ļaudis noskatīties naudas zagļa sodīšanā. Pēršana jau iesākusies,
bet tanī acumirklī malkas cirtējs atcerējies savu labo draugu.

Velns tūliņ ieradies soda vietā. Apmānījis šautējiem, tiesne-

šiem un laudim acis, tā kā tie viņu neredzējuši, un atsvabinājis

malkas cirtēju un tā vietā piesējis salmu kuli.

Velns ievedis malkas cirtēju tanī pašā naudas pagrabā un

sacījis: „Tādēl, ka tu man reiz darīji labu un izglābi no nāves,
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tev par to jādabū alga. Tagad ņem naudas, cik vari nest, bet

sargies izrunāt Dieva vārdu, citādi tev klāsies vēl sliktāk."

Tagad malkas cirtējs bijis uzmanīgāks. Viņš paņēmis krietnu

nastu zelta naudas un laimīgi aizgājis mājā. Malkas cirtējs ar

velna palīdzību bija kļuvis bagāts, ka viņam visu mūžu vairs ne-

vajadzējis iet malku cirst.

33. Laima izpilda trīs vēlēšanās.

1. A. 750. J. Bankins, Šis un tas. 11, 1875, 27.

Laimes-māte, pa zemu zemēm šurpu turpu staigādama, bija

dzirdējusi, ka daudz cilvēki sūdzējās un sūrojās par viņu; tā

nemaz nezināja, vai nu nopūsties jeb pasmieties par tiem.

Šī reižu vēlu vakarā gāja gar nabaga laužu mājiņu un dzir-

dēja tur iekšā daudz žēlabu un sūdzēšanos. Laimes-māte, to ne-

varēdama ilgāki panest, iegāja mājiņā, kur dzīvoja divi vecīši,

un sacīja uz tiem: „Es jums trīs vēlēšanās paļauju, ko tūdaļ pie-
pildīšu; tādēļ vēlaties tagad!"

„Ak," vecene sacīja pagriezusies uz krāsni, kas nupat kurē-

jās, „ak, kaut man še cepta desa būtu!"

Un lūk! acumirklī desa ir uz oglēm un sāk cept, ka čūkst

vien. Bet vīrs, par sievas lielu dumjību sadusmojies, sacīja:

„Kad tevi piķis ar visu desu! Kaut tā tev pie purna dakārtos!"

Tavu brīnumu! desa tiešām karājās sievai pie nāsīm. Di-

vas vēlēšanās tā jau nelāgā vīzē bija pagalam. Kad nu desa ne

uz kādu vīzi no deguna nebija nokratāma ne noņemama, tad pro-

tams, ka šie tagad neko citu nevarēja vēlēties, ka lai desa pa-

zustu no deguna.
Beidzot Laimes-māte sacīja uz viņiem: „Tagad jūs gan no-

manīsit un sajēgsit, ka jūsu sūdzēšanās par laimi ir gluži nelie-

tīga. Tādēļ pieņemiet šo mācību: labas un pareizas vēlēšanās

iziet tikai no labas sirds, bet visas ļaunas un nelietīgas vēlēšanās

tikai no ļaunas sirds."

Piezīme. Tādu pašu pasaku esmu arī Raunā dzirdējis. P. S.

2. A. 750. Kreicbergis Dzirciemā. LP, V, 233 (122).

Laimas māte, pa pasauli staigādama, iegriezās vēlā ziemas

vakarā vientuļa mājiņās sasildīties. Prom ejot, tā pasauca saim-

nieci, sacīdama: „Par to, ka mani sasildīji, vēlies trīs labas lietas!"

„A! kaut tur krāsns augšā desa ceptu!" saimniece tūliņ āt-

rumā ieteicās.
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Un acu mirklī cepa arī, ka čurkstēja vien.

Bet saimnieks pieskrēja klāt: „Ak tu vientiese! kaut desas

līkums tev labāk pie deguna pakārtos. Vai nevarēji vēlēties

naudu, bagātību?"
Bet acu mirklī tas, ko saimnieks bija teicis, piepildījās, desas

līkums tiešām karājās sievai pie deguna un nebija atņemams.
Tagad vīrs sabijās Un lūdza Laimas māti, lai atņemot līkumu sie-

vai no deguna.
Laimas māte atņēma un aiziedama sacīja tā: „Jūs neesat

pirmie, kas vieglprātībā manas dāvanas izšķērduši. Trīs lietas

jums devu, trīs saņēmāt — ar Dievu!"

3. A. 750. A. Vaskis Tukumā.

Kad vēl Dievs staigājis pa zemi, dzīvojuši divi kaimiņi: viens

bagāts, otrs nabags. Kaimiņi sējuši labību. Dievs gājis veca na-

baga izskatā garām bagātajam un jautājis, ko šis labu sējot. Ba-

gātais negribējis lāgā ar vecīti runāt un atbildējis nekaunīgi, ka

šis vīru lietas sējot. Tad vecītis gājis gar nabaga kaimiņu un

jautājis, ko šis tur sējot. Nabags atbildējis, ka sējot rudzus. Ve-

cītis aplūkojis zemi un jautājis, vai labi augšot šādā zemē. Ka

jau Dievs došot, ta labi augšot,atbildējis nabaga kaimiņš. Vecītis

noteicis: „Lai jau Dievs ar tad dod!" un gribējis iet tālāk; bet

tad sējējs teicis: kur šis vairs varot aiziet. Saule jautik zemu,

bet tuvumā nevienas mājas neesot. Lai paliekot par nakti pie
-fi, gan tad rītā aiziešot. Vecītis bijis ar mieru un tā abi aizgā-
juši uz nabaga kaimiņa mājām. Saimniece pamielojusi nabagu,

uztaisījusi gultu un mudinājusi nabagu iet gulēt, jo būšot piekusis
pēc garas dienas. Nabags noskatījies uz saimnieces sešiem bēr-

niem un nopriecājies, ka tai tik daudz žirgtu bērnu. Saimnieks

bēdājies, ka bērnu gan daudz, bet lauki maz izdodot, kādēļ ne-

varot bērnus ne labi apģērbt, ne pabarot. Gulēt iedams, vecītis

teicis saimniecei, ka ja šis agrāk uzceļoties un aizejot, lai par šo

nebēdājoties, bet lai ievērojot: kādu darbu šī rītā iesākšot darīt,
to darīšot visu dienu.

Rītā saimniece pamostas — nabaga vairs nav! Prātojusi,
kādu darbu lai šī darot. Kamēr bērni guļot, noņemšot no austu-

vēm audeklu. Bet ko sākot vilkt audeklu, tā vairs gala nesa-

vilkusi visu dienu. Pielikusi visas gultas un galdus, bet gala vēl

neesot.

Otrā dienā padzirdusi bagātā kaimiņiene par nabaga kaimiņu

laimi, un likusi vīram tūlīt braukt pēc nabaga, lai šiemarī na-

bags novēlētu kādu bagātību. Bagātais kaimiņš arī panācis na-

bagu un atvedis pie sevis. Tagad nabags ticis uzņemts loti laipni

un apkalpots loti labi. Vakarā gulēt iedams, nabags novēlējis to
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pašu, ko agrāk nabaga kaimiņam: kādu darbu rītā pirmo iesāk-

šot, tādu darīšot visu dienu. Vēl saimnieks varot vēlēties trīs vē-

lēšanās, kuras visas piepildīšoties. Saimniece bijusi par vēlē-

jumu tīri priecīga un jau vakarā ar vīru nosprieduši, ka rītā kā

pirmo darbu uzsākšot naudas skaitīšanu. Pieceļoties (jau labi

agri, lai vairāk naudas varētu saskaitīt. Saimniece likusi vīram

uzgaidīt, kamēr šī iziešot ārā un izmīdīšoties. Bet ko saimniece

sākusi mīzt, tā bijis tai jāmiezn visu dienu, tā ka viss pagalms

bijis applūdis. Vakarā saimniece tīri pikta: lai nu vīrs vēloties tās

citas vēlēšanās. Vīrs vispirms vēlējies, lai šim būtu liels melns

zirgs ar skaistiem segliem, kā pilskungam. Te zirgs arī klāt.

Saimnieks uzkāpjot zirgam mugurā, lai izjātu. Priekšā gadoties
mazs grāvītis, par kuru jājot zirgs klupis un pārlauzis kāju. Saim-

nieks ņēmis seglus uz pleciem un gājis bēdīgs mājās. Mājās
saimniece priekšā: kur nu esot tas skaistais zirgs? Saimnieks

bijis labi saerrojies, kādēļ nosviezdams seglus, izsaucies: „Ek,

šite jau ir tas zirgs, un tu vari jāt!"
Tā saimniece bijusi tūliņ uz segliem virsū, bet nost tikt vairs

nekā. Vīram vairs tik atlicis vēlēties, lai saimniece tiek no seg-
liem nost un tā visas trīs vēlēšanās bijušas galā.

Rudenī bagātajam kaimiņam vārpas bijušas tukšas, bet na-

bagam labība, ka ne savākt.

Kādu nakti pie bagātā durvim bijis nolikts kurvis ar bēr-

niņu. Bērnam bijusi zīmīte klāt, ka to saucot par Mariju. Pats

vīrs gribējis meitenīti ņemt audzināšanā, jo tad šo dēlam būšot

māsa, bet pati ne par ko. Tādu palaidņu bērnu šī neiešot audzi-

nāt, viens jau šiem esot un vairāk bērnu ar' nevajagot. Tā nu ne-

bijis neviena, kas bērniņu ņemtu audzināšanā. Pagasta tiesa sa-

saukusi visus iedzīvotājus kopā un likusi katram vilkt lozi, kuram
atradenis jāaudzina. Loze kritusi nabaga kaimiņam. Tas nu ejot
tīri bēdīgs mājās. Sieva jautājot, kādēļ šis tik bēdīgs. Tā un tā.

Kā nu lai tik daudz bērnu pabarojot? Sieva sākusi rāt vīru: ko

šis bēdojoties! Ko jau ēdīšot citi bērni, to ēdīšot arī atradenis,
neesot jau tas nekāds lopiņš. Sieva sākot izkrāmēt kurvi un —

ak vai! Kas tur par labām drēbītēm, pa dučam vien! Un kurvja

dibenā 500 rubļu naudas! Dabūjis par to zināt, bagātais kai-

miņš — ak tu mūžs! — cik tam nu žēl, ka bērnu nav pats pie-

ņēmis. Viendienu pagalmā viens iebraucot ar lielu melnu zirgu

un pilnu vezumu mantas. Tas viss esot mazajai Marijai. Ja

saimnieki meitenīti labi audzināšot godā un tikumā, dabūšot ka-

tru gadu tādu vezumu mantas. Un mantas vedējs iedodot no at-

radeņa vecākiem saimniekiem grāmatu, kurā rakstīts, ka kad

meitene būšot iesvētīta, viņas īstie vecāki to ņemšot pie sevis.

Bagātajam kaimiņam tik žēl, ka nemaz dzīvot, kamēr no lielam

žēlabām pakāries. Nākusi iesvētāmā diena. Marijas īstie vecāki
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atsūtījuši meiteneil brīnum lepnas dāvanas un drēbes. Arī audžu

vecākiem piesūtījuši daudz bagātības. Pēc iesvētīšanas meite-

nes vecāki atbraukuši no pilsētas meitenei pakal. Tie bijuši ba-

gāti tirgotāji. Meitene bijusi tik mīla un skaista, ka audžu vecāki

nevarējuši nemaz no tās šķirties. Bet nabaga kaimiņš negribējis,
ka viņam būtu septiņi bērni, bet citiem vecākiem neviena. Kādēļ

priecājušies abi ar sievu, ka var skaistu un godīgu bērnu atdot

viņas īstiem vecākiem, bet pašiem arī pulks savu bērniņu. Tā

nabaga kaimiņš kļuvis bagāts, bet bagātais izputējis.

4. A. 750. 745. 564. Alfrēds, „P asa ka s", 1893, 7. LP, VII, 11, 28, 2, 12a.

Dzīvoja reiz divi brāļi. Vecākais bija uzcītīgs un taupīgs,
bet jaunākais slinks un palaidnīgs. Tēvs nomirdams bija atstā-

jis katram labu dalu mantas. Vecākais brālis, uzcītīgs būdams

un taupīgi dzīvodams, savu dalu pavairoja un palika ar laiku

par turīgu saimnieku. Jaunākais, palaidnīgi dzīvodams, bija iz-

šķērdējis gandrīz visu savu padomu un dzīvoja netālu no bagātā

mājām kādā vecā pussagruvušā būdiņā.

Bagātajam bija pulks skaistu un brangu zirgu, nabagam tikai

viena slikta ķēve, un tās pašas viņš nevarēja labākas sabarot, lai

laida vai vislabākajā zālē, lai deva vai tīrākās auzas.

Reiz nabaga brālis pamanīja, ka kāda ēna viņa ķēvei izrāva

visu barību no mutes un aiznesa viņa brāļa zirgiem. Nabaga

brālis par to gauži apskaitās. Pasilēpšus viņš pielīda ēnai klāt, un

to saķēris, bargi uzprasīja: „Kas tu tāda esi, un kā tu iedrošinā-

jies manu ķēvi apzagt?"

Ēna par to daudz neko nesatrūkās, bet mierīgi atteica: „Es

esmu tava brāļa Laima un man par viņa labklājību jāgādā."

„Bet kur tad mana Laima? Kā tā par mani nemaz negādā?"
nabaga brālis jautāja.

„Atlaid mani, tad es to pasacīšu," bagātā brāļa Laima at-

bildēja. Kad nabaga brālis viņu bija vaļā palaidis, tad viņa sa-

cīja: „Tava Laima ir tālu no šējienes. Viņa gul jūrmalā zem

kupla ozola zariem, zelta gultiņā cieti aizmigusi."

To sacījusi, bagātā brāļa Laima pazuda. Nabaga brālis,

to dzirdējis, devās tūdaļ ceļā meklētu savu Laimu. Viņš to arī

atrada, un uzmodinājis tai vaicāja, kādēļ viņa tik mierīgi guļot un

nemaz nerūpējoties par šā labklājību. Laima tam atbildēja: „Ka

man būs tevi aplaimot, kad tu esi tāds izšķērdētājs un tik netīrīgi

dzīvo. Vairāk reizes esmu gribējusi pie tevis ieiet, bet tikko

iespēru kāju par slieksni, tad aiz netīrības un smakas bija.jāskrien

tūdaļ atpakaļ. Ej tagad uz māju un iztīri visu tīru un spožu, tad

es nākšu pie tevis un tevi aplaimošu."
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Nabags paklausīja, un, mājas pārnācis, trīs dienas no vietas

savu istabu mazgāja un tīrīja, līdz kamēr iztīrīja.

Drīz pēc tam viņa sievai piedzima dēliņš. Vīrs domāja, ka

nu Laima esot atnākusi, bet kad tas pēc kādām nedēļām nomira,
tad viņš bēdīgs aizgāja uz jūrmalu pie savas Laimas un vaicāja,

kādēļ šī viņu tā apmānot.
Laima atteica, ka gribējusi viņu vēl papriekšu pārbaudīt.

Tad viņa tam iedeva mazu netīru maisiņu un sacīja: „Ņeim šo

un ej mājās! Maisiņš ir gan netīrs, bet kad tu sacīsi: „Maisiņ,
atdaries! tad viņš tev daudz ko tīru atnesīs."

Nabags pateicās un aizgāja. Mājās pārnācis, viņš uzlika mai-

siņu uz galda un sacīja: „Maisiņ, atdaries!" Tūliņ no maisiņa iz-

nāca pulks lepni ģērbušos sulaiņu, kas visu atnesa, ko vien vēlē-

jās. Kad visa bija diezgan, tad tikai vajadzēja sacīt: „Maisiņ,

aizdaries!" un sulaiņi pazuda.

Nabags par tādu laimi nezināja, kā priecāties un ko darīt.

Bet bagātais, par brāļa laimi dzirdēt dabūjis, gudroja tikai, kā

viņam brīnuma maisiņu izmānīt. Reiz viņš izrīkoja lielas vie-

sības, kurās ielūdza arī savu nabaga brāli. Kad tas bija labi ie-

dzēries, tad bagātais viņam solīja pilnu klēti maizes, lai tikai vi-

ņam pārdodot brīnuma maisiņu. Brālis dzērumā arī pārdeva. Bet

ar to arī viņa laime bija pagalam. Maizes klēts, ko no brāļa bija

dabūjis par maisiņu, bija drīz tukša un viņš bija tikpat nabags
kā agrāk. Bēdīgs viņš aizgāja uz jūrmalu pie savas Laimas un

stāstīja, kas noticis.

„Tu gan esi gauži slikti izdarījis!" Laima atteica, „bet es

tev taču gribu palīdzēt."

To teikusi, viņa nabagam iedeva citu, ar zeltu un dārgiem
akmeņiem izrotātu maisiņu. Nabags aizgāja mājās un domāja,
ka šis maisiņš vēl vairāk labuma atnesīs. Bet kad bija izteicis:

„Maisiņ atdaries!" tad no tā iznāca pulks zaldātu, kas viņu sāka

neganti sist. Nabags tikko paspēja vēl izteikt: „Maisiņ, aizda-

ries!" un tā tik vēl glābties no briesmīgajiem zaldātiem.

Bet nu viņš arī zināja, kas jādara. Pie bagātā aizgājis, viņš
tam rādīja skaisto maisiņu un sacīja: „Tu, brāl, esi bagātāks un

gudrāks, tev arī šis maisiņš labāk piekrīt, nekā man, tāpēc dod

man netīro maisiņu, ko es tev pārdevu, tad es tev došu šito."

Bagātais bija ar mieru un izmija. Tikko nabaga brālis bija

aizgājis, tad šis, zeltīto maisiņu uz galda uzlicis, sauca stiprā
balsī: „Maisiņ, atdaries!"

Maisiņš arī atdarījās un no tā iznāca nevis cerētie sulaiņi,
bet stipri apbruņojušies zaldāti kas viņu nežēlīgi sāka sist. Ba-

gātais sāpēs vairs neatminējās izteikt aiztaisāmos vārdus un

zaldāti viņu tikmēr sita, kāmēr pagalam nosita.
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Nabags turpretī palika par bagātu vīru, uzbūvēja lielu, skai-

stu pili un uzdzīvoja zaļi.

34. Dievs žēlo un soda.

1. A. 750. A. Bīlenšteins Ja un-Aucē 1862. LP, VI, 352, 88.

M. Boehm, Lettische 3chwaenke Nr. 37.

Bijuši divi saimnieki: viens bijis bagāts, otrs nabags. Tas

bagātais bijis tik(ai) saimnieks vien, bet tas nabags bijis vēl vē-

veris.

Vienu vakaru iegājis pie bagātā vanderzellis, bet šis nedevis

ne naktsmājas, ne paēst. Gājis pie nabaga vēvera; tas devis ar

mīļu prātu un labi pacienājis, labi izguldinājis.
Ka(d) no rīta gājis projām, novēlējis labu laimi un teicis: ko

viņš (vēveris) pirmāks sāks darīt, to viņš darīs visu dienu. Un

vēveris sācis vilkt audeklu no stellēm1 un savilcis visu dienu un

pievilcis pil(n)u istabu, pil(n)u klēti.

Nu bagātam kaimiņam palicis žēl, ka šim tik daudz audekla.

Tūliņ jūdzis zirgu un braucis pakal vanderzeliim. Uzgājis viņu
vienā krogā. Sākuši labi dzert lai. Atnācis vakars, un bagātais
teicis: „Ko tu iesi citur? Brauc man līdz uz mājām, es tevi labi

pacienāšu, labi izgulēs! lai." Pā(r)braukuši. Labi izgulējies —

pacienājis lai viņu labi — un tā no rīta iedams laukā, novēlējis
ari laimi: ko viņš pirmāks sāks darīt, to viņš darīs visu dienu!

Un ta(d) bagātais, laimi dzirdējis, runājis a(r) saimnieci:

„lesim naudas skaitīt!"

Labi. Gāj(u)ši abi divi uz klēti projām. Saimniece iegājusi
klētī, šis gājis papriekš izmīzties. Bet kas nu vīram par nelaimi,
samīzis līdz pat vakaram, cauru dienu.

2. A. 750. J. A. Jansons no J. Reinholca Lub.-Ezerē

Vēlā vakarā viens žīds meklējis naktsmāju. Viņš iegājis vie-

nā mājā, kur vienā galā dzīvojis viens bagātnieks, bet otrā —

kāds nabags. Papriekšu žīds gājis pie bagātā lūgt naktsmāju.
Tas žīdu atraidījis. Tad žīds iegājis pie nabaga, kas tam arī at-

ļāvis pārgulēt savā istabiņā. No rīta, kad žīds taisījies aiziet, tas

teicis nabaga sievai: „Kuru darbu tu pirmāk darīsi, tas tev vai-

rosies."

Kad žīds aizgājis, tad sieviņa gribējusi_ uztaisīt gultu. Viņa

vispirms ņēmusi spilvenu un nolikusi uz krēsla. Bijušā spilvena

vietā uzreizi atradušies divi spilveni. Kad sieviņa paņēmusi tos,

tad tai vieta radušies četri, tad astoņi u% t. t. Sieviņa pārdevusi
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spilvenus un kļuvusi bagāta. Bagātnieka sieva to redzēdama, loti

nožēlojusi, ka nebija žīdam devusi naktsmājas.
Pēc kāda laika žīds atnācis atkal un gājis pie bagātā nakts-

mājas lūgt. Bagātnieks nu tūliņ žīdu uzņēmis. No rīta žīds teicis

arī bagātajam, ka tas darbs, ko viņš pirmo darīšot, viņam vairo-

sies. Bagātnieks nodomājis skaitīt naudu, bet pa priekšu viņam

iegribējies aiziet aiz pakša. Tur nu bagātnieks sēdējis visu dienu.

3. A. 750. Ernsts Birznieks no Ernesta Lasmaņa Dzir-

ciemā. Jkr. 111, 62, 24. LP, VII, 11, 29, 2, 4.

Bagāts saimnieks un nabadziņš dzīvoja netālu viens no otra.

Pie bagātā saimnieka atnāk vecs vīriņš un lūdz naktsmājas. Ba-

gātais nedod — saka: „Ko es ar tevi iesākšu, ko tev došu? Ej
tur pie mana pušnieka, tas tevi uzņems vislabāk!!"

Vecais vīriņš aizgāja pie nabaga saimnieka un šis patiesi

viņu laipni uzņēma. No rīta prom iedams, vecais vīriņš teica:

„Par tavu labo sirdi tev šodien visu dienu tas būs, pie kā tu

vispirms pieķersies."

Saimnieks ne to ievēroja, ne par to ko domāja. Atnāca pie

viņa skroderis drēbes šūt. Saimnieks paņēma vadmalas baķi, lai

dotu skroderim, un sāka to tīt vālam. Tina, tina, bet nemaz attīt,

pietina pilnu istabu, bet baķis kāds bijis, tāds ir. Pievilka ar vad-

malu pilnu sētu, bet baķis vēl neplaka. Tā tas gāja līdz pat va-

karam. Visa sēta un apkārtējie lauki bija pievilkti ar vadmalu.

Nabaga saimnieks nu ir bagāts vīrs.

Otrs saimnieks, to izdzirdējis, atnāk un izprasa visu, kā viņš
ticis pie tādas bagātības. Šis izstāsta un pateic arī, ka nabadziņš

pēc gada laika atkal solījies pienākt.
„Vadzi, tad atsūti viņu pie manis arī!" otrs saimnieks lūdz.

Otrā gadā atnāk atkal vecais vīriņš pie pērn apdāvinātā

saimnieka, šis saka, ka viņa kaimiņš to arī reiz gribētu pārgul-
dināt pie sevis.

Vecais vīriņš aiziet pie kaimiņa. Šis tik priecīgs, tik prie-

cīgs — uzņem vecīti, cik labi vien varēdams. No rīta vecais vī-

riņš, projām iedāms, saka: „Ko tu pirmo šodien iesāksi, tas tev

paliks tā uz visu dienu!"

Vecais vīriņš aiziet. Saimnieks to tik bija gaidījis. Viņš iz-

steidzās vēl ārā nolaist ūdeni un tad tūliņ grib sākt skaitīt naudu.

Bet pie tam viņš nemaz netika. Kā sāka laist ūdeni, tā laida visu

cauru dienu līdz pat vēlam vakaram.

4. A. 750. Elza Kraulīte Aizputes apr. Briņku muižā.

Reiz dzīvoja kaimiņos divi brāli. Viens bija bagāts, bet otrs

nabags. Kādu vakaru pie bagātā atnāk sirms vecītis un
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lūdz naktsmājas. Tā un tā. Šim neesot, lai ejot pie kaimiņa. Labi.

Vecītis aizgāja pie nabaga un lūdza naktsmājas. „Labprāt!" na-

bags atbildēja. „Ko Dievs devis, to celsim ciemiņam priekšā."
Vecītis paēda un likās gulēt, bet no rīta projām iedams pa-

tencinājis un sacījis: „Ko tu sāksi no rīta darīt, to darīsi visu

dienu."

Nabagam bija stellēs ielikta vadmala. No rīta nabags, līdz

ar gaismiņu uzcēlies, ņems vadmalu no stellēm. Bet brīnumu!

Vadmalai nav gala! Strādāja vīrs nosvīdis līdz pusdienai — ista-

ba jau pilna, bet vēl vadmalai nav gala. Vakarā nabags aiz-

brauca uz pilsētu un pārdeva vadmalu par lielu naudu.

Nabags aizsūtīja dēlu pēc sieka pie brāļa, ko naudu mērīt.

Bagātais atnesa pats sieku un prašņāja brāli, kā šis tik bagāts

tapis. Brālis arī izstāstīja, kas šim gadījies. Nu brālis kā aizde-

dzis prom uz mājām un cepa un vārīja visu dienu. Pie vakara

bagātais sagaidīja vecīti kā augstu viesi, bet vienmēr mudināja,

lai ejot gulēt. No rīta bagātais sagaidīt vien nevar, ka nabadziņš
aizietu. Beidzot nabags sacīja: „Ko tu sāksi darīt no paša rīta,

to darīsi visu dienu!"

Bagātais nepasacīja ne paldies un aizskrēja ar sievu uz klēti.

Tūlīt šie atvēruši naudas lādei vāku un sāks naudu skaitīt. Te ba-

gātam ieniezējusies mugura.
Tas piegājis pie durvju stenderes un kasījis muguru. Tiklīdz

domāja ka pietiks kasīties, netiek no stenderes nost. Gan nabags

spārdījās un kliedza, bet nekas nelīdzēja. Tā bagātajam vaja-
dzēja pie stenderes visu dienu nostāvēt.

5. A. 750. Skolniece N. Lapiņa Strenčos.

Tur, kur tagad Burtnieku ezers, reiz dzīvoja divas sievietes.

Viena no viņām bija loti skopa, bet otra ļoti laba.

Reiz pie skopās sievietes atnāca brīnumu vecītis. Viņš pra-

sīja naktsmāju, bet skopā sieva teica, ka pie viņas neesot nekāds

krogs. Vecītis aizgāja pie labās sievietes un tur prasīja nakts-

māju. Labā sieviete pamieloja vecīti, ar ko vien varēja. No rīta

vecītis pateicās labai sievietei un teica: „Šodien pirmā darbā tev

būs liela laime."

To pateicis vecītis aizgāja. Sieviete paņēma no skapja au-

deklu un gribēja šūt sev kreklu. Priekš šūšanas viņa gribēja iz-

mērīt savu nelielo audekla gabalu. Viņa paņēma olekti un sāka

mērīt. Bet nu notika brīnums: viņa sāka mērīt un nevarēja vien

izmērīt. Iznāca tik daudz audekla, ka viņa ar to samērīja pilnu
istabu. Kad tur vairs nebija telpas, tad viņa izgāja ārā un arvien

vēl mērīja.
To redzēja skopā sieviete. Viņa nu arī pasauca pie sevis

brīnumu vecīti. Kad vecītis atnāca, tad skopā sieviete pamieloja
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viņu. Otrā rītā vecītis aizgāja un sacīja skopai sievietei, lai vi-

ņai pirmā darbā būtu liela laime. Kad vecītis aizgāja, sieviete ne-

zināja, ko darīt, vai naudu skaitīt, vai arī nomazgāt netīros nau-

das gabalus. Apdomājusies viņa sāka mazgāt netīros naudas ga-
balus. No krūzes nu nāca ūdens bez apstājas. Neviens nevarēja
to apturēt. Ūdens noslīcināja skopo sievieti un visu apkārtni.

Arī tagad vēl rudeņos Burtnieku ezers gaudo. Tā esot skopā

sieviete, kas mazgājot naudu Burtnieku ezera dibenā.

6. A. 750. V. Zacharska no J. Mičula Ludzā. Latv. kult. kr.

Tuoli aiz lelu jiuru un augstu kolnu ir vīns azars. Lauds stuo-

stēja, ka uz tuos vītys, kur itys azars, nazkod dzeivuoja div sī-

vītis: 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 puor-

gulēt nakti. Dusmeiguo sīvītja beja cīši boguota un nadevja vā-

cam übogam nikuo, a izdzyna jū vēļ uorā. Übogs izguoja nu bo-

guotvs un dusmeigys sīvītis uorā un atguoja pi ūtrys sīvītes,

kura beja cīši mīlasirdeiga. Bēdeiguo sīvītja pījāmja übogu, īdevja

jam pajēst 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 lobumu byus
tev paleigs pyrmā tovā darēšonā, kuru tu šūdīn darersi."

Pasceidams itūs vuordus, übogs izguoja uorā un nūguoja pa

sovu celi tuoļuok. Sīvītja, nikuo nadūmuoduoma, pījāmja vuor-

dus par smīklu. Pēc üboga izīšonas sīvītja 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 struoduo-

ja da vokora un pīmērēja cik drābu, ka arī puordevja un nu

reizis palyka boguota.
Dreiži izzynuoja par itū boguotuo sīvītja, jai tyka žāl taidys

laurus. Jei nūskrēja meklēt tū vacū übogu, dreiži ari atroda jū,

atvedja pi sevis, īdevja jam jēst un pakluoja lobu vītu, kur puor-

gulēt. Uz reita pazacēla 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 celi tuo-

ļuok, a sīvītja tiuleņ nūskrēja pi sovys naudys, dūmuodama, ka

jei suoks skaitēt naudu un pīskaitēs pylnu ustobu. Bet paprīšku

jei sadūmoj izmozguot tū naudu, kab jei speidātu. Sīvītja pa-

jāmja krūzi un suoka līt yudini uz naudys. ludins lējās tai daudz,

ka pīlējās pylna ustobā un pogolmys. Dreiži uz tuos vītas sa-

zataisējās lels azars, a tei dusmeiguo sīvītja tīpat nūsleika. A

tei labuo sīvītja dzeivuoja laimeigi un boguoti.
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7. A. 750. Skolnieks V. Juonins Latgale.

Dzeivuoja divi bruoļi, vīns boguots, bet ūtrais nabogs. Bo-

guotam lūti īzadeve. Kū jis napadarīs, vvs guoja nu rūkom lai-

mīgi; bet nabogs kū nadora, vvs nabeja jam laimes. Tūreiz vēl

pasaulē staiguoja svātī.

Vīnu dīnu nabogs gribēja sabērt šovus graudiņus vīnā trau-

kā. Pīīt pi naboga kaids vacs übogs. Radz jis, ka übogs ira lūti

izsalcis, syuta jis jū uz sātu, lai jis drusku tur pazastiprinoj. Jis

jau pībēra graudus pylnu trauku un vis vēl ira. Pībēra vēl visus

traukus un pvlnu klēti, ari nu bruola dabūja kaidus traukus, bet

vis vēl ira. Jis tad jau pibēra labības uz kaidim desmit godim.
Radz tagad bruols, ka tvs vecs ira bejis kaids svātais.

Aizīt jis uz sātu un radz, ka jū sīva vvsu ustobu aizsvaidējuse

ar vodmolu. Soka sīva: „Atguoja kaids vecs — es radžu, ka jam
nava krakla. Es jam gribēja atgriezt kaidu gobolu, lai byutu
kraķis. Jis nūsauca sevi par svātū Pīteri un pazuda. Nu es tagad
radžu, cik daudz vodmolas pīsvaidēju — byus uz ilgim godim."

Naboga bruolis beja tagad laimīgs, bet boguotajam roduos

skaudeiba. Grib jis ari, lai jam byutu tik daudz vodmolas un !a-

---beibas. Gaida jis ari svātū Pīteri — radz jis, ka skrīn kaids

svešs suns. Jis paķer akmeni un svīž suoam. Tūlaik īt svātais

Pīters un boguotais lyudz jū, lai aizīt viņa sātā. Kad tikkū īguoja
Pīters sātā, sīva tyuleņ aizskrēja pēc yudeņa. Radz lauds, kai

boguotais nosoj uz pogolmu akmeņus un juo sīva stīp yudeni uz

sātu. Jau sīva pīnosuoja pylnu ustobu yudeņa, bet vvss vēl nost/

Naboga bruols nu saprota, ka tai padarēja svātais Pīters, lai bc

guotais bruols nabyutu tik skaudeigs.

8. A. 750. Teicēja A. Šluburs. Latvju kultūras kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja divi kaimiņas: boguota un naba-

dzīga. Naboga kaimiņai beja bārni, bet boguotai nabeja. Vīnu

reiz' vokorā uz bēdīgū saiminīcu atīt vecīts un lyudz nakts muoju.
Bēdīguo saimnīca vecīti pījem laipni, pabaroj un gulamū vītu

nūruoda uz cepļa. Vecīts puorgulēja leidz nuokūšai dīnai un, reitā

cēlīs, pasateicja saimnīcai un īzīdams pasacīja: „Kū šūdīņ suoksi

darīt, tū darīsi vvsu dīnu!"

Tai pasacījis, vecīts aizguoja. Saimnīca tam naticēja un pat

aizmiersa, kū runuoja vecīts, un vyspyrms suoka mērēt bārnim

drēbes. Pīmērēja drēbju pylnu ustobu.

Pēc breitiņa atīt boguotuo saiminīca un, radzādama taidu

breinumu, vaicoj: „Kur tu jēmi tik daudz drēbes?"

Naboga saiminīca izstuostīja vysu, kai beja, ka vecīts pa-

sacījis: „Kū suoksi darīt, tū darīsi vysu dīnu!"

Tū izdzierduse boguotuo saimnīca, jai tyka žāl un jei laidjās
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skrīt pakal vecīšam. Panuokuse uz pusceļa jei lvudzja vecīti at-

pakaļ, pīduovuodama dažaidus gordumus. Vecīts atguoja atpakaļ,
saimnīca pabaruoja jū un nūruodīja vītu uz cepļa. Paša saiminīca

sajēmuse naudas moku, palvka zam spylvyna, lai reit dreižuok

varātu pajemt, kad aizīs vecīts. Reitā vecīts izīdams otkon pa-

sacīja: „Kū suoksi darīt, tū darīsi vvsu dīnu!"

Saiminīca nu prīcas pagvva moku, un tikkū suoka skaitīt

naudu, te par nalaimi blusa īkūde pīrē. Vina kai suoka kasīt pīri,
tai kasīja vvsu dīnu un nikuo nadabuoja.

9. A. 750. Skolniece T. Beča Preiļos.

Seņuok Dīvs staiguoja übogūs. Reizi jis īguoja pi vīna na-

boga saiminīka, pasaprasīja puorgulēt. Saiminīks arī īlaidja, dev-

ja vakariņis un pataisīja meikstu vītu puorgulēt.
Reitā devja jam brūkošku. Dīvs aizīdams sacījs saiminīkim:

„Nūmozguojīt mutes, nūskaitīt puotorus un suocīt kaidu dorbu!

Kaidu dorbu reitā īsuoksit, tuo tiks vysai dīnai."

Labi. Jī nūsamozgoj un nūskaita puotorus. Jīm beja kūlā

druska gryudu. Nūīt tūs sabārtu orūdā. Kai suoc bērt, tai ber

vysu dīnu. Pīber pylnus orūdus un jī palīk boguoti.
Tū izzynoj boguotuo saiminīca. Jei īsaver übadziņu ejūt un

aizsauc pi sevis. Tys puorgul un soka reitā saiminīkim: „Nūsa-

mozguojīt, nūskaitīt puotorus un suocīt kaidu dorbu. Kaidu pyr-

mū īsuoksit, tuo pītiks vvsai dīnai."

Labi. Saiminīks tik cīši grib daudz naudas turēt, ka nava

laika ni mozguotīs, ni puotoru skaitīt. Kai tik übogs pa durovom

uorā, tai jī pi naudas skaitīšonas, lai pītyktu skaitīt vysu dīnu.

Te saimnīcai izlac uz rūkas blusa, saiminīkam arī. Jī tuos nūgyun

un nūkaun. Blusas izlac vēl, un vēl. Tai vysu dīnu blusas lac

uz rūkom un jī tuos kaun. Nauda tai i palīk naskaitīta.

10. A. 750. Skolnieks B. Grišāns. N. Rancāna kr.

Seņ senejūs laikūs, ka vēl lauds nazynuoja nikaidu kustūnu,
tad vīns nabogs vecīts staiguodams pa pasauli, īguoja vīnā lelā

cīmā un meklēja sev nakts muojas. Bet puorguoja vvsu cīmu un

nikas juo nagribējs īlaist ustobā un atļaut puorgulēt, Vecīts jau
gribēja īt uz ūtru cīmu, bet tuoļuok nu cīma īraudzēja ustobiņu,
leidzīgu piertei. Tur dzeivuoja vīna naboga vecīte, kura aude

cytim drēbi un nu tuo tik viņa puortyka.
Kad vecīts īguoja tur un palyudze īlaist jū uz nakts, vecite

pījēme jū vvslaipnuok. Pīcepe blinu, pabaruoja, padzirdēja un,

sataisejuse lobu vītu, paguldēja vecīti. Reitā viņa ari cēlēs og-
ruok un taipat pabaruoja jū uz ceļa un padzierdēja. Vecīts sirsnīgi
pateice vecītei par juos laipneibu un atsasveieynuodams pasacēja:
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„Kaidu dorbu tu suoksi šudīn struoduot, taidu struoduosi vasaļu

dīnu."

Kad vecīts izguoja, vecīte suoc mērīt izaustu audeklu. Me-

rēja viņa tū vasaļu dīnu, kai beja pasacējis jai vecītis. Uz reita,
kad atguoja vīna boguota sīvīte, dorba devēja, un īraudzēja tik

daudzi drēbes, nūsabeida un suoka vaicuot vecītei, nu kurīnes

viņa tū jēme. Viņa nikuo nagribēja slēpt un vvsu atkluoti pastuo-

stīja, kai beja ar vecīti, un kū viņš jai pasacēja. Boguotuo sīvīte

pīkūde sev mēM un nūžāluoja, kuopēc viņa juo napījēme vakar

sovā muojā.

„Nu lobi!" dūmoj viņa poša sevī, „es izdarīšu tū šūdīn un

aiz laika suokšu struoduot pošu lobū dorbu, lai nu reizes paliktu

par lūti boguotū."
Tai viņa nūdūmuojuse dreižuok pazasteidze uz muojom. Vo-

korā kai i pvrmū reizi, ap tū pat laiku, tvs pats vecīts otkon īt. Sī-

vīte, zvnuodama jau por vvsu nūslāpumu, izskrēja un pate pvr-

muo īlvudze vecīti uz nakts muojas, bet pījēme jū tik solti, ka

nadeve ni ēst, ni dzert, un pot naīrādīja vītas, kur jam atsagult.
Sīvīte nagul vysu nakti un gaida, ka dreižuok atnāktu reits. Viņa
nūlika zam spylvyna lupatā īsītu naudu, kuru gribēja suokt skaitīt,

pavadāt vecīti. Vecīts cēlēs, pateice jai par pījemšonu un pasa-

cēja sīvītei, ka viņa struoduos visu dīnu tū dorbu, kaidu īsuoks

pēc juo izīšonas. Sīvīte, izdzierduse taidu runu, palyka lūti prī-

cīga un skubynuoja vecīti, lai tys dreižuok izītu. Kad ve:īts jau

aizguoja, boguotuo sīvīte vylka nu spylvyna lupotā īsītū naudu

un gribēja jau suokt skaitīt, bet tī palēce uz augšu vīna blusa.

Jei gribēja jū nūgyut, bet te roduos ūtra un trešuo. Kū vairuok

sīvīte juos gyustīja, tū vairuok jūs palyka. Galīgi blusas suoka jū

kūdīt, tai ka sīvīte nazynuoja, kur liktīs, un tuodēl skrēja nu vīnas

ustobas uz ūtru. Apskraidīja vvsu cīmu, bet nikur sev navarēja

atrast mīru. Tai sīvīte apskraidīja par dīnu pus pasauļa. Kur

tik jei īsaroda, vvsur pamete pēc sevis blusas. Nu tuo laika juos

pīsavairuoja un izzaplatēja pa visu pasauli.

35. Dažāda atmaksa.

I. A.750. Ernsts Birznieks no Kriša Rozes Dzirciemā.

Jkr. 111, 60, 23. LP, VII, 11, 29, 2, 3.

Dzīvoja reiz divi kaimiņi: viens krietni pārticis,_bet skops:

otrs loti nabags, bet devīgs, Skopais, bagātais nevīdas iedot na-

badziņam ne maizes kumosa, bet nabadziņš ikreizes dalījās ar

katru savā nabadzībā.

Vienā vakarā atnāk pie skopā saimnieka vecs sirms üba-

dziņš un lūdz naktsmājas un vakariņas. Skopais nedod: „Kas

visus ceļa gājējus var pieguldīt un pieedinat? lesākšu tik vienu
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barot, tad nāks cits pakaļ citam un noēdīs man vai pat visus

matus no galvas."

Nabadziņš aizgāja uz otrām mājām pie nabaga saimnieka.

Šis tūliņ neprasījis ienes nabadziņam čubu maisu un aicina pie

galda ēst sausi vārītas pupas. Nabadziņš paēd, izguļas, un no

rīta, projām iedams, iedod saimniekam vienu pupas graudu, lai

to iestāda. Saimnieks arī tai pašā dienā to iestāda.

Otrā rītā pupa jau mājas augstumā uu pilna raibiem ziediem.

Trešā rītā pupas lielie žuburainie zari pilni melnām pākstēm ka

piebērti. Pākstes sprāgst vālam un pupas birst zemē ka balts

vien. Saimnieks nespēj pupas ne pievākt.
Otrā rītā pupai atkal raibi ziedi un atkal otrā rītā melnas

pākstes sprāgst vālam un pupas birst kā krusa zemē. Pupu pir-

cēji brauc no visām malām, tā ka nabaga saimnieks var tikko

paspēt naudu vien saskaitīt. Tā tas iet līdz pat pirmajam snie-

gam. Nabaga saimnieks nu ir bagātāks nekā pats lielskungs.

Viņa skopais kaimiņš par to sāka skumdēt. „Kas tad nekait

nabagam iedot vienreiz paēst, kad par to var palikt tik bagāts.

Kurš to nedarītu?" tā skopais saimnieks vienmēr citu priekšā
runā.

Nākošā rudenī ap to pašu laiku ienāk pie skopā saimnieka at-

kal kāds nabags un lūdz naktsmāju un paēst. Skopais saimnieks

tūliņ uzprasa nabagam, vai viņam esot pupa, ko dot par nakts-

mājām. Nabadziņjs atteic, ka viņam esot gan pupa.

„Dod šurp pupu, tad vari palikt pa nakti!"

Nabadziņš atdod saimniekam pupu un liekas gulēt. Otrā rītā

saimnieks tā grib stādīt pupu, ka nevar ne sagaidīt, kamēr nabags
aizies pats ar savu godu — sāk jau viņu dzīt projām. Nabadziņš

aiziet, saimnieks steidzas pupu stādīt. Viņš stādot mana, ka pupā

kas kustas. „Jāpasteidz," viņš domā, „stādīt! Dīglis jau līdīs pat-
laban ārā."

Otrā rītā jau pupa izaugusi mājās augstumā un izplatīji īsi za-

rus pār visām ēkām. Visi žuburainie zari pilni raibiem ziediem.

Saimnieks saaicināja visus savus radus un piederīgos uz rītdienu

pupas ievākt.

Nākošā rītā ar mazu gaismiņu jau saimnieks sētā un tik

gaida, kad pupas melnās pākstes sāks sprāgt un pupas birs viņam
virsū. Pākstes arī sāk sprāgt, bet nebirst vis pupas, kā viņš to

gaidījis, birst lieli zaļi tārpi un ēd, kur tik pietiek. Skopais saim-

nieks no tam tā pārbijās, ka turpat pakrita un nevarēja vairs

nekur aizbēgt. Citi māju cilvēki gan aizmuka projām.
Kad tie otrā dienā atnāca atpakaļ uz mājām, tie neatrada ne

pupas, ne saimnieka, ne cita kāda dzīva radījuma visā mājā.
Tārpi visu bija saēduši, atstādami tikai kailas sienas, un tad paši
pazuduši.
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2. A. 760. J. Bankins „Šis un tas," 11, 1875. 28,

Itin vecs nabags ar saplīsušu kulīti kaklā staigāja māju no

mājas pie bagātu laužu durīm un lūdzās dāvanas. Ļaudis tikai reti

tam pasniedza kādus maizes riecienus, bet turpretī daudzreiz viņš

dabūja dzirdēt ļaunus vārdus. Tādēļ viņš reižu, lādēdamies un la-

mādamies, gāja uz priekšu un domāja pats pie sevis: „Man ar

tādu mazumiņu jāiztiek; šiem bagātajiem nekad nav gala, lai

gan tie līdz kaklam ar naudu ir apbērti."

Viņam tā domājot un pa ceļu ejot, piestājās Laimes-māte un

sāka ar to runāties: „Jau sen es pēc tā kāroju tevi reižu aplai-
mot; tādēļ tik turi savu kulīti, lai es tev viņu pieberu ar zeltu.

Bet tava kulīte ir labi veca un nav vairs tik stipra, tādēļ pielūko,
ka tā nesaplīst, jo zelts ir loti smags, un kad tas zemē izbiris,
tad viss paliks par sūdiem."

Nabags no lieliem' priekiem lēkāja un dancoja, un nespēja ne

elpot. Kulīti norāvis no kakla, izkratīja zemē visus savus krā-

mus, maizes gabaliņus, silkes galvas v. t. pr., lai tik papilnam
naudas tur varētu iebērt. Nu lija dukāti no Laimes-mātes rokām

kā lietus, un kulīte arvien palika smagāka.
Laimes māte prasa: „Vai nebūs jau diezgan?"

Nabags atbild: „Vēl ne!"

Laimes māte: „Vai kulīte nesāks plīst?"

Nabags: «Nebīsties par to!"

Laimes māte: „Tu jau nespēsi panest!"

Nabags: „Itin viegli!"

Laimes māte: „Nu tu jau esi diezgan bagāts."

Nabags: „Vēl. vēl kādu drusciņu! Tikai kādu saujiņu vēl!"

Laimes māte: „Tagad tev diezgan; kule jau sāk stiepties!"

Nabags: „Damet vēl pāra dukātu!"

Te kule uz reižu pārplīsa, dukāti izbira zemē un palika par

sūdiem un, Laimes-māte pati pazudās. Nabags tagad bija naba-

gāks un tukšāks nekā papriekšu. Bet nu viņš vairs nekad ne-

drīkstēja sēroties un ļaunoties par citu laužu bagātību.

3. A. 750. H. Skujiua, Andrs Ziemelis, Sjmilt. Bilskas pag.

Divas sievietes mežā lasījušas ogas. Pie viņām pienācis vecs

vecītis, tas bija Dievs
— un prasījis, ko viņas lasot.

„Vai tad tu akls esi, ka neredzi, ko es daru?" atbildējusi
viena sieviete.

Tad vecītis prasījis, kam viņa ogas lasot.

„Kas katram večam par dalu, kam es ogas lasu?" atbildējusi

vēl niknāki uzrunātā.

Vecītis gājis pie otras ogotājas un prasījis, kam viņa ogas

lasot.
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Sieviete atbildējusi, ka mājā viņai esot sīki mazi bērniņi un

tiem viņa ogas lasot.

Vecītis aizgājis. Kad vakars pienācis un abas ogotājas tai-

sījušās uz māju iet, tad pirmai ogotājai bijusi tik maza drusciņa

ogu, bet otrai ogotājai pilus kurvis.

4. A. 750. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros,

Reiz viena meita gājusi pa ceļu. Pa priekšu gājis vecs vecis,
kas tikko varējis pavazāt kājas.

„Vecais tēv\ sēdi man kukurī!" teikusi meita, „es tevi pane-

sīšu."

„Ko nu, meit," teicis vecis, „gan jau es tāpat aizvilkšos."

„Nāc vien, nāc!" teikusi meita, „es esmu jauna un stipra un

tevi panest varu."

Nu vecis ar nācis. Meita to paņēmusi uz muguras un nesusi.

Bet vecis palicis arvienu smagāks un smagāks un beidzot to mei-

ta vairs tikko varējusi panest.
„Tu paliec arvienu smagāks," viņa teikusi.

Tā jau varot ar būt, noteicis vecis, uu rausies zemē. Nu mei-

ta prasījusi: „Kas tu tāds esi?"

„Es esmu tas visulabākais," atbildējis vecis.

„Kā, visulabākais?" prasījusi meita. „Nu tad jau tu esi pats
Dievs!"

„Ja," atbildējis vecis, šis esot Dievs, un to jau ar par visu-

labāko saucot un daudzinot.

Nu Dievs iedevis meitai gredzenu un sacījis: „Šitam gre-
dzenam ir trīs vēlēšanās. Pirmā vēlēšanās ir pils, otra zelts un

manta, trešā garš mūžs. To gredzenu tu nēsā pirkstā un ja tev kā

vajaga, tad tik vēlies, un tev nekā netrūks. Šo gredzenu es tev

dodu tādēļ, ka tu esi tik laba."

Meita negribējusi gredzenu ņemt, jo vina esot jauna un

stipra, varot strādāt un maizi pati nopelnīt. Šobaltdien viņai nekā

nevajagot. Bet Dievs tai iedevis gredzenu un sacījis, ka vecumā

tai kā varbūt vajadzēšot un tad gredzens būšot īstā vietā. Meita

paņēmusi gredzenu un uzmaukusi pirkstā. Dievs tūliņ pazudis.
No tās reizes meitai klājies dikti labi. Viņai nekā netrūcis

un tā dzīvojusi laimīgi. Sākuši braukt precinieki un meita ap-

precējusi bagātu vīru. Nu viņai bijusi pašai sava māja un iedzīve.

Bet no gredzena viņa nekad nekā neprasījusi. Nu viņi bijuši ba-

gāti un tiem vienmēr nākuši ciemiņi. Reiz pie viņiem atnācis cie-

moties viens krodzinieks ar savu sievu. Krodzinieks pamanījis
gredzenu un prasījis: „Vai, cik jums skaists gredzens!"

Nu viņa stāstījusi, ka tas esot Dieva dotais gredzens, un gre-
dzenam esot trīs vēlēšanās.: skaista pils, daudz mantas un nav-
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das un garš mūžs. Meita stāstījusi, ka vina nekā vēl neesot vēlē-

jusies un kad nu šai kā vajadzēšot, vai ari vecuma dienās trū-

kums spiedīšot, tad gan viņa vēlēšoties.

Krodzinieks visādi izdomājies, kā dabūt gredzenu savā rokā.

Beidzot viņš izdomājis viltu. Krodzinieks aizbraucis uz pilsētu un

licis sev iztaisīt uz mata tādu pašu gredzenu, kā Dieva dotais.

Tad nu viņš uzlūdzis abus pie sevis ciemoties. Meita un viņas
vīrs atnākuši arī. Nu krodzinieks sācis viņus mielot un dzirdīt un

beidzot piedzirdījis, tā kā abi palikuši guļot. Tad krodzinieks no-

vilcis meitai no pirksta Dieva doto gredzenu un savu, pakaļtai-
sīto uzvilcis viņa vietā.

Nu meitai vairs nebijis Dieva dotā gredzena, bet viņa nekad

nekā no gredzena neprasījusi un vienumēr domājusi: „Kad vaja-
dzēs, tad lūgs."

Reiz krodzinieks aizgājis uz savu pagrabu un sacījis tā:

„Ei, gredzena draugs, ja tev ir tāds spēks, tad lai būtu tas pa-

grabs pilns ar naudu!"

Kad nu krodzinieks tā nosacījis, tad tūliņ sācis līt no gaisa
zelta lietus, tādi vien lieli zelta naudas gabali, tik ātri, ka kro-

dzinieks nepaspējis no pagraba iziet un nauda to aprakusi.

Krodziniece gaidījusi, gaidījusi savu vīru, bet nevarējusi sa-

gaidīt. Nu viņa sākusi to meklēt un gājusi uz pagrabu. Pagraba

durvis bijušas cieti, krodziniece sākusi lauzt durvis un beidzot

izlauzusi šķirbu. Nu pa šķirbu sākusi birt nauda. Krodziniece

sākusi to grābt. Piegrābusi vienu maisu, piegrābusi otru un trešo.

Bet durvis vēl nevarējusi atvērt, jo tās bijušas uz iekšu veramas

un pagrabs pilns naudas. Kad nu nauda bijusi atgrābta tikdaudz,

ka durvis tikušas vajā, tad nu beidzot krodziniece ar atradusi

savu beigto vīru un tam pirkstā bijis Dieva dotais gredzens. Nu

sieva iedomājusies gan, ka viņas vīrs nozadzis meitai gredzenu

un tā vietā uzmaucis tai pirkstā pakaļtaisīto. Krodziniece skrē-

jusi pie meitas un stāstījusi, kā viss bijis, un kā nu viņas vīrs

esot pagalam. Meita domājusi pie sevis ta: „Ja nu gredzen', tev

tāda vara ir, tad pasaki, lai viņš paliek dzīvs!"

Un patiesi, krodzinieks cēlies augšā. Meita gājusi pie kro-

dzinieka un prasījusi tam, lai dodot gredzenu roka. Bet krodzi-

nieks gredzenu ne par ko nedevis. Tad nu meitai tas ķēries traki

klāt un viņa uz māju iedama domājusi pie sevis ta: „Ja ir patiesi

Dievs, tad lai sūta uguni un viņus sadedzina."

Kad nu meita tā nodomājusi, tad tūliņ no debesim uz kro-

dzinieka māju kritusi uguns un visu, visu sadedzinājusi. Pats kro-

dzinieks ar krodzinieci sadeguši līdz.
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5. A. 750. V. Filšs no A. Savic.a Daugavpilī. Latvju

kultūras kr.

Vīnu reizi guoja pa ceļu vīns übogs, īguoja patmaļūs un suo-

ka prasēt nu patmalnīka kaidu griudu maizis. Patmalnīks saza-

dusmuojās un pascēja uz üboga: „Ej tu ar Dīvu tuoļuok! Taidu

daudz übogu volkuojas pa pasauli, vvsus napībaruosi."

Tai nikuo patmalnīks übogam nadevja. Taišņi ap tū laiku

uz patmalim atbraucja malt vīns zemnīks, jam beja na cīši lels

maiss rudzu. Zemnīks īraudzēja übogu. kam patmalnīks nikuo

nadevja. Jam tyka žāl ituo übodzeņa, pasaucja tū pi sevis un

pībēra übogam kulī kāidu garču rudzu. Übogs vys vēl prosa un

zemnīks ībēra vēl ūtru un trešu garču, tai ka zemnīkam pašam

palyka pavysam moz. Patmalnīks vysu redzēja un smīdamīs

suoka runuot uz zemnīku : „Kū tu, mulķs, cik rudzu übogam at-

devi! Kas tev paliks? Vēl es ar pajimšu par molšonu."

„Labi!" pascēja zemnīks un pajāmja tū druponu rudzu un ībē-

ra malt. Suoka patmalnīks malt rudzus, vairuok stundis maļ, a

myltys vys bēras da bēras. Rudzu beja kaids garčs, a myltu jau
treis maisi pībēra. Zemnīks nazynuoja, kur likt myltu. Itys

ufcogs beja varbyut pats Dīvs, kurijis par lobumu atleidzēja ar

lobumu.

6. A. 750. L. Uljana Latgalē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja bobuļka. Reizi aizguoja pi bobuļkas Dīvs, svāts Pī-

ters un Puovuls. Prasējuos vysi treis uz nakts muoju. Bobulka

sācēja: „Par vysu es īlaistu, tikai man maizes nav
—

moza moza

rīciņa tikai."

Dīvs sācēja: „Iztiksim ar tū pašu."
Vokorā jī apēde vvsu maizi. Reitā celūtīs, bobuļkam beja

pylns ceplis maizes un pylns vysur myltu. Tad Dīvs ar Pīteri

un Puovuļu pateicēs par nakts muojom un laidēs īt. Guoja, guo-

ja — satyka ceļā vvlku. Vylks guoze Dīvu nu kuojom, lai dūd

viņam ēst. Dīvs vylku pasyutīja uz bobuļkas gūteņi. Guoja jī
tuoļuok un satyka naudas buču veļūtīs, kura vaicuoja nu Dīva, uz

kurini veltīs. Dīvs buču syutēja uz boguotū veiru. Svātais Pīters

un Puovuls dūmuoja, ka Dīvs napareiz dora, un sācēja uz Dīvu:

„Kam vylku syutēji uz bobulku, bet naudu uz boguotū veiru?"

Dīvs sācēja: „Bobulka pasacēja: Dīva beja un Dīvs pajēme,
bet boguotais sācēja: līcīt jū vainu klētī!"

7. A. 750. J. Opvncāns Latgalē.

Dzeivuoja divi bruoli, Juoņs un Pīters. Juoņs soka Pīteram:

„Gryuši, bruol, mums dzeivuot, īsim naudas roktu!"
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Pīters naatbiid nīkuo, bet Juoņs pajem luopstu un skraida

mol-molom. Pīters pajem luopstu, nūīt teirumā golā, krvumūs

sprauž luopstu un viņa atsadurās vara naudas kotlā. Atīt uz

muojom un izstuosta Juoņam. Juoņs nadūd mīra — braukšūt

tyulīt, kai atrūd. Pīters soka: „Nikas, bruol, reit nūbrauksim!"

Nūbrauc reitā un atvad naudas kotlu. Dzeivoj, dzeivoj —

Juoņs nalīk mīra, skrīn naudas roktu: zemē taču ir sudobrs. Aizīt,

ryukoj, ryukoj, mol-molom, bet navar atrast. Pīters aizīt tei-

rumā golā, sprauž luopstu, viņa atsadurst pret sudobra naudas

kotlu. Atguojis uz muojom, Pīters izstuosta bruolam. Juoņs na-

var mūrirrft, grib tyuliņ braukt un nalīk Pīteram mīra.

„Gon jau reit nūbrauksim," atbild Pīters.

Reitā aizbrauc bruoli un izrūk sudobra naudas kotlu. At-

braukuši uz muojom viņi piber pylnu kotlu naudas. Dzeivoj bo-

guoti, bet Juoņs navar nūrimt. Išūt naudas roktu, jo zemē asūte

vēl zalta nauda. Pīters naatbild, bet cīš klusu. Juoņs ryukoj mol-

molom, bet vvs tukšā. Pīters aizīt uz teirumā golu, dur ar luo-

pstu un viņa atsadur pret zalta kotlu. Atguojis uz muojom, Pīters

izstuosta par šū bruoļim. Juoņs vysu nakti nadūd Pīteram mīra:

„Braucam nu, braucam!"
Bet Pīters tikai atteic: „Gon jau reit nūbrauksim."

Reitā nūbrauc un atvad kotlu zalta naudas. Juoņs ar Pīteri

palīk lūti boguoti. Tūmār Juoņs vys nadūd mīra Pīterim,_ grib

palikt vēl boguotuoks. Radzādams, ka natiks ar Juoņi golā, Pī-

ters aizīt uz tuksnesi Dīva lyugtu un dzeivuot vīntulībā.

Dzeivoj lobu laiku. Kaidā pēcpusdīna Pīters redz, ka pa

tuksnesi car viņa olu īt valni. Storp viņim pēdīgais pīklvboj un

palicis īpakal. Viņš pīsteidzas pi klybuo vaina kluot un saķer

viņu. Pīters vaicoj, kuodel viņi šur izdūmuojuši atceluot un kuo-

dēl rūkuos nasūt traukus. Klybais valns paskaidroj, ka šimā molā

rodīs jauns boguoturs, un ka viņš par laicīgu montu viņim puor-

devis sovu dvēseli. Izdzierdis šū, Pīters uz šuo golda trauka aiz-

valk kristu un nūrunoj ar vainu, ka tys izlikšis šū trauku boguot-
nīka prīkšā ar kristu uz augšu, jo cytaidi valns vairs natikšut nu

Pītera rūkom. Valns apsajem vvsu darīt, lai tikai viņu palaiž
dzeivu.

Pēc tam Pīters tyulīt dūdas pi sova bruola Juoņa. Iguojis

kēkī, viņš lyudz kaut kaida dorba. Tur viņu nagrib pījamt, jo

asūt puoruok vacs.

„Jyusu kungs vēl vacuoks, tūmār viņš par jums vvsu puor-

zyna un ir jyusu pavēlnīks," atbild vacais Pīters.

Puorstuosta šū boguotajam Juoņam. Juoņs atlaun pījemt jū

kēkī, kaut dēl molkas cieršonas. Atīt maltītes dīna. Juoņs pī-

sauc daudzi vīsu. Apsasāst ap goldu. Valni viņam pīkolpoj. Viņš

juo prīkšā izlīk trauku. Juoņs skotuos: uz trauka krists. Vīsi ļuti
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puorsabeist, skotuos apleik un vairs nav nivīna sulaina. Vysi

valni beja aizmukuši prūjom. Juoņs atlaiž vīsus uz muojom. Tad

Pīters aizīt pi sova bruola Juoņa un prosa, kū viņš loba ir izdarī-

jis par sovu dzeivi. Tys aizvad uz kļāvu, ruoda lūpus, tad uz

klēti ruoda labību, bet uz tuo Pīters tikai nūsasplaun. Tad viņš

ruoda zalta šķierstu,

„Jā, šis ir vīns dorbs, kuru tu, cylvāks, esi pastruoduojis ka;

lobu," soka vecīts.

Tad jautoj tuoļuok: „Saki, mīļais cylvāks, kas tev paleidzeja

dabūt šū montu?"

„Bruols Pīters."

„Kur viņš ir?"

„Nazynu."

„Es asmu tovs bruols Pīters un gribu tevi atsyabynuot nu

elles mūkom, kuras jau tevi gaida vysuotruokā laikā."

Par kaidu dīnu Pīters atkon guoja pī Juoņa un prasīja pa-

ruodīt viņa zalta šķierstu, lai puorsalīcynuotu, vai viņš nav jam

par cisu, jo tymā pasaulē daīšūt viņā dzeivuot. Juoņs ar mīru

beja ruodīt un lai puorlīcynuotu Pīteri, ka škiersts ir lobs, īsa-

guluos īkšā. Syta divpadsmituo stunda pušdīnas. Pīters puor-

kristēja šķierstu un izgryuda vuoku viersā. Nazkas nūbrakšēja,

nūryucjās, šķiersts kai nabejs puorkrita caur zemi, bet Juoņa

dvēsele, atsvobynuota nu valnim, pasacēlās uz dabasim.

8. A. 750. V. Zacharska no S. Razgales Makašānu pag.

Sen senejūs laikus, kod pats Dīvs un svātī staiguoja pa

šū pasauli, pi vīna kēneņa atguoja kaids cela-veirs. Ķēniņš suoka

vaicuot cela-veiram, nu kurīnes jis ira. Cela-veirs izstuostēja ķē-

niņam, ka jis īt nu vīnas baznīcas, un ka jū vuords ir Pīters. Ķē-

niņš grybēja, lai svātais Pīters puorgulātu pi viņa nakti, bet svā-

tais Pīters nagrybēja palykt par nakti pi ķēniņa un teica, ka jis
īt gulēt taidā un taidā baznīcā, kur jū citi gaida. Ķēniņš nagry-

bēja Pīteri palaist īt kuojom leidz baznīcai un lyka sovim kolpim

aizjiugt zyrgus un nūvest Pīteri. Kolps aizjiudzja zyrgu dūmuo-

dams, ka brauks kaida princese, bet vērās: šādās karētē nazkaids

übogs. Kolps izbrauca nu pils, vērās: nav nivīna cvlvāka pa ceļu,

jis soka Pīterarn: „Tu tak esi übogs, sād tu lobuok munā vītā par

kučeri, a es tovā!"

Pīters, nikuo napasaceidams, izleida nu karētes un suoka īt

kuojom, bet kolps kai lelais kungs gulēja karētā un brauca. Tai-

sējās jau dīna, pa ceļu brauca daudz laužu, jī pazyna Pīt iri un

suoka klīgt un klanētīs jam. Nu lela trūkšņa kolps paceļas nu solda

mīga un redzēdams, ka ļaudis tym übogam klonās, nūsabeida un

nazynuoja, kū darīt. Verās: stuov baznīca, pi baznīcas visi baz-



511

nīckungi sveicina ju ar procesiju. Kolps nūsabeida pavvsam, nū-

laidja golvu dūmuodams par sevi: „Vai Dīvin, kū es asmu pa-

darējs!"

Pīters, redzēdams skumīgu kolpu, pīguoja kluot, pajēmja jū
aiz rūkas, īveda baznīcā un lyka baznīckungam dūt kolpam pa-

ēst un naudu uz ceļa. Kolps beja cīši prīcīgs, ka Pīters jū par

taidu grāku nasūdīja, bet vēl pažāloja. Atbrauca jis pi ķēniņa,
bet nastuostēja vis jam par itū, tik pošs vysu myužu navarēja Pī-
teri aizmierst.

9. A. 750. J. Opyncāns Latgalē.

Vīnu reizi brauc baznīckungs ar sovu kolpu un vad naudas

muciņu. Baznīckungam aizzagribējs peipēt, bet viņam nav sēr-

kūciņu. Brauc — vērās: gunkurs. Baznīckungam ir bais īt, ari

bailes palikt pi zyrga. Viņš pajem leidza naudas muciņu un kūpā
ar kolpu nūīt uz gunkuri. Palīk muciņu zam rasna ūzula un posi

suoc peipēt. Cikom peipēj, aizmierst par zalta muciņu uu sādu-

šīs aizbrauc. Brauc kaidu gobolu, tad baznīckungs īguodoj, ka ir

atlykuse muciņa naudas.

Viņš tyulīt līk kolpam skrīt pēc viņas uz kuplū ūzulu.

Goduos, ka tymā ūzulā lyudzās Dīvu kaids vīntuls. Viņš jau

beja tik svāts, ka engels kotru dīnu viņam nesja ēst. Šū reiz en-

gels atnas ēst un skotuos: tymā pat breidī zarn ūzula paskrīn

baznīckunga kolps. Iraudzējis, ka naudas vairs nav, kolps runoj
sevī: „Bet nu kas varēja tik uotri pajemt myusu naudu?"

Vīntuls, nūsaklausējīs nu kūka, suoc runuot: „Jyusu naudu

tikkū pajēma kaids vecīts, übogs, un aizguoja patū ceļu, kurp īt

uz reitim — skrīn uotruok un tu viņu panuoksi!"

Baznīckunga kolps dūdas pēc vecīša un, dadzinis viņu, at-

jem naudu. Vīntuls gaida, gaida un vairs navar sagaidīt engeļa
ar ēdīnu. Tad viņš suoc sirsnīgi lyugt Dīvu un vaicuot, kuodēl

viņš ir atstumts, vai tī ir ar kū sakaitynuojis Dīvu. Tad uz ūzulu

nūsalaiž engels un soka: „Tu esi izdarējis nalabu dorbu. Tu atjēmi

nu naboga vīnīgū prīcu, vīnīgū atradini un grīzi jū atpakaļ mont-

kuorīgam baznīckungam. Ar šū tu sakaitynuoji Dīvu un baznīc-

kungu īsvīdi ellē. Par taidu dorbu tad nu jauna ir juoīsuoc cī-

šonas, vvsas lyugšonas, un nu jauna ir juolaiza rosa."

1(H A. 750. Skolnieks A. Kurps no A. Kazbuka Nīcā, K. Liel-

ozola kr.

Reiz gājuši divi laupītāji pa nakti laupīt. Pie debesim spī-

dējis spožs mēnesis un laupītāji runājuši, ka vajagot mēnesi no-

urdīt, jo citādi nevarot būt droši. Labi.

Viens laupītājs nogriež garu kārti, ar ko nourdīt, un uzkāpj
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augstā eglē, lai varētu kacēt. Otrs laupītājs nogriež resnu koku,

ar ko sist mēnesi, kad tas nokritīs zemē. Pirmais laupītājs uzkāpa

eglē un gribēja urdīt mēnesi, bet viņam paslīdēja kāja un viņš no-

krita zemē. Otrs laupītājs domāja, ka pats mēnesis jau nokritis,

un sāka tūliņ sist savu biedru, kamēr to nosita. Sizdams saucis:

„Rakar, ko spind, rakar, ko spind!"'

36. Kārīgā nabadze.

I. A. 75h Jānis Dīcmanis „Pasaku vācelītē", 57, 21.

LP, VII, DI, 48, 1, 7.

Sen atpakaļ vecos laikos dzīvoja pie viena saimnieka loti na-

baga sieviņa. Viņa bija tik nabaga, ka tai nebija nekā ko ēst, nedz

arī ko ģērbties. Saimniekam bija veca klēts, tur tas turēja cūku

pelus. Vienu dienu nabaga sieviņa, klētī grābdama pelus,
sāka gauži lūgt Dievu par savu lielo nabadzību, lai Dievs viņai
nāktu palīgā. Pelus sagrābusi, viņa atgriezās atpakaļ un ierau-

dzīja pie kasta (tīņa) stāvam vecu, vecu vīriņu ar baltu bārdu.

Vecais vīriņš mīlīgi uzrunāja nabaga sieviņu un sacīja: „Es re-

dzu, ka tev klājas loti grūti un tu esi lūgusi par savu grūtumu, lai

to tev atņemtu. Tev nebūs vairs ciest badu un ēst pelus! Tu vari

no šī kasta ikreiz pa divi lāgi grābt, tad tev būs miltu papilnam,
bet sargies trešo reizi bāzt rokas kastā."

To teicis, vīriņš tūliņ pazuda. Nu nabaga sieviņai nevajadzēja
vairs ciest badu un gar citu nama durvim vazāties, lūgt dāvanas

un maizīti: maizes nu bija diezgan, jo miltu netrūka. Bet jo jau
labi iet, jo vēl labāki grib!

Kad nu sieviņa tā ilgāku laiku no kasta miltus bija grābusi
un iztikusi, tad viņa kādu dienu pie sevis tā runāja: „Nu, kālab

es nevarētu katru reizi pa trim lāgiem grābt miltus? Te jau miltu

papilnam un. man arī nevajadzētu! tik daudz reizas tiem pakal
nākt."

Kā runāts, tā darīts. Otrā diena viņa atkal nogāja pie lielā

kasta grābt miltus. Šodien nu sieviņa gribēja izmēģināt savu no-

domu: viņa bāza rokas vēl trešo lāgu kastā pēc miltiem. Bet

tikko trešo lāgu rokas bija iebāzusi, te nejauši kasta vāks krita

un sievai nocirta galvu.

37. Svētais rijā.

1, A. 752. J. Bank m s „Š i s un tas" J, 1872, 20.

Veci ļaudis stāsta, viens saimnieks mēdzis gan sacelt ļaudis
rītos pie kulšanas, licis izdzīt labību no rijas piedarbā un tur me-

tienu jeb klājienu sataisīt, bet tad kūlājus stellējis gulētu un vieus
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pats tik kūlis. Tikai salmus ņemt saucis atkal ļaudis kopā. Zēns,
kas tur par puisi bijis, arī gribējis dabūt zināt, kā saimnieks viens

pats kuļ labību ; tāpēc reižu, kad citi kūlāji pēc metiena klāšanas

aizgājuši gulētu, uzkāpis uz rijas augšu tur noskatīties. Saimnieks

paņēmis pilnu sauju skalu, aizdedzinājis un tad licis pa vienam

visapkārt klājienam; pats saticies rokas uz pakalu, staigājis ap-
kārt un saucis: „Mazvalām, mazvaļām!" Uguns pamazītēm gā-
jusi degdama pa metienu; salmi vien čakstējuši, kad graudi si-

jājušies uz apakšu. Tādā vīzē metiens drīzi bijis nokults.

Saimnieks rudeni aizbrauc ar sēklām uz Rīgu. Zēns domā:

„Paga, paga! vai es arī tāpat nevaru darīt kā tas?"

Riktīgi, kā domāts tā darīts. Viņš arī saceļ ļaudis pie kul-

šanas, liek izdzīt labību piedarbā un tad šos aizrīko gulēt. Pro-

tams, ka viņš tāpat kā saimnieks liek metienam riņķī skalus; bet

pats vēl nav vis ticis otrā malā, kad uguns no pirmā skala metie-

nam līdz vidučam, un liesmas jau līdz pat griestiem. Gan nu klie-

dzis: „Mazvalām! mazvaļām! mazvaļām!" bet par velti; uguns

metienā deg tik lielvalām.

Saimnieks, uz Rīgu baukdams, to jau kā paredzējis; tāpēc

gaiļos braucis atpakaļ. Pašu reižu pa durim iegājis piedarbā, kad

zēnam no bailēm jau bikses gandrīz pillas. Viņš nu uguni tūliņ ap-

turējis un zēnam piekodinājis, lai otrureiz tā vairs neiedrošinājo-
ties darīt.

2. A. 752. Audzis Inciemā, Jkr. 11, 32, 3. LP, VII, I, 797, 19.

Bijis ļoti nikns un negants saimnieks. Pie šā saimnieka sa-

derējis rāms un godīgs puisis. Saimnieks puisi visādi spīdzinājis,
tam uzlikdams darbus, ko viens nekā nevar padarīt. Kalps cieties

un strādājis, ko un cik varējis, un panesis visus saimnieka nepel-

nītus bārienus. Rudenī saimnieks cēlis kalpu pusnaktī augšā
:

lai

ejot kult, bet palīga neviena nedevis, tikai pieteicis, lai gādājot,
ka šodien viss topot tīri izkults, izvētīts un nolikts savā vietā.

Kalps aizgājis kult. Sācis dzīt seru piedarbā, bēdādamies, kā va-

rēs viens šodien izkult un iztīrīt tik daudz labības. Te rijā ienā-

cis mazs, sirms vecītis; tas prasījis kalpam, ko šis bēdājoties.

Kalps izstāstījis savas raizes. Bet vecītis mierinājis, sacīdams:

„Es nācu tev palīgā."
Drīz, drīz izdzinuši visu seru piedarba. Nu vecītis pielaidis

metienam uguni pie viena stūra, gājis pats metienam riņķī un sa-

cījis: „Lēnām, Laurīt! lēnām, Laurīt!" Uguns gājusi leni degda-

ma vispāri klājienam un tūliņ nošķīrušies salmi pa sevi, graudi

pa sevi un pelavas pa sevi. Nu vecītis teicis uz kalpu, lai šis tā-

pat uz priekšu arī darot, ja šo dzenot vienu pašu kult,_un aizgājis

projām. Saimnieks no rīta loti brīnījies, kā kalps varējis tik ātri
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izkult um izvētīt. Otru reizi dzinis kalpu atkal vienu pašu kult,
bet pats aizgājis slepeni uz riju uu pa vārtu šķirbu noskatījies, kā

kalps strādājis. Kalps izdzinis visu seru piedarbā, pielicis metie-

nam uguni pie viena stūra, pats gājis riņķī, sacīdams: „Lēnām,

Laurīt! lēnām, Laurīt!"

Tūliņ visi salmi pelavas, graudi, atšķīrušies katrs savā bānī.

Saimnieks ļoti izbrīnījies un otru, trešu, ceturtu reizi dzinis kalpu

tāpat vienu kult. Pa tam aizvienam saimnieks nolīdis pie vārtu

šķirbas un visu smalki jo smalki noskatījies. Bet kalps darījis

visas reizes uz mata tāpat, kā pirmo reizi. Saimnieks nodomājis:

„Kad tā var izkult, tad jau man puiša vairs nevajaga!"
Nākošā dienā viņš aizdzinis puisi. Kuļamā rītā pats saimnieks

aizgājis uz riju kult. Pielicis pie viena stūra uguni un gājis riņķī,

sacīdams: „Lēnām, Laurīt, lēnām Laurīt!"
Bet acumirklī viss piedarbs stāvējis liesmās. Saimniekam no-

degusi nevien rija, bet arī citas ēkas.

3. A. 753. Mārtiņš Ērģemē un Ēvelē.

„D i c v s un Velns" Smiltenē, 1904, 13, 3.

Reiz dzīvojis viens dievbijīgs kungs, ko visi viņa ļaudis mī-

lējuši. Tāpat arī šie ļaudis bijuši dievbijīgi, darbīgi un tikli cilvēki.

Dievs par to arī svētījis pašu kungu un viņa ļaudis.
Vienā vakarā, labības kuļamā laikā, kungs pats aizgājis uz

riju pie saviem kūlājiern un sacījis: „Tagad, mani bērni, ejiet

mierīgi gulēt, bet rītā lūkojiet ar Dieva palīgu izkult šo pēdējo la-

bības riju."
Tad strādnieki aizgājuši uz salmu lieveni gulēt, bet rijnieks

palicis rijā un apsolījies strādniekus rītā modināt. Pie rijnieka nu

pienācis sirms vecītis un sacījis: „Ja jau kungs jums novēlēja
Dieva palīgu, tad Dievs gan arī palīdzēs. Tādēļ ļaujiet strādnie-

kiem ilgāki pagulēties."
To teicis vecītis izgājis no rijas piedarbā, bet rijnieks licies

turpat uz klona zemē un gulējis. Šis vecītis bijis pats Dievs. Pie-

darbā iegājis, viņš pacēlis savu zizli un tūliņ viss rijas sers at-

radies piedarbā par lielu metienu. Pie metiena vecītis pielaidis
uguni un tūliņ viss sers sācis degt. Ja kur liesma pacēlusies aug-

stāku, tad tikai vecītis uzsaucis: „Rāmu, rāmu!" Uguns tai vietā

palikusi uzreiz rāmāka.

Degot graudi sakrājušies vienā kaktā, pelavas otrā un salmi

trešajā. Tad vecītis uzsaucis: „Diezgan, padarīts!" Uguns nu no-

dzisusi un piedarbs piepēši palicis tumšs.

No rīta rijnieks jau agri pamodies un gājis saukt strādniēkus

uz kulšanu. Kad iegājuši piedarbā, tad redzējuši, ka visa labība

jau izkulta un arī izvētīta. Nu tikai rijnieks sapratis, ka tas vecī-
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tis bijis Dievs, kas vakar pie viņa bija ieradies. Visi ļaudis nu

bijuši priecīgi un, Dievam pateikdamies, gājuši uz māju.

Turpat kaimiņos dzīvojis viens bargs un nežēlīgs kungs, kas

savus ļaudis visādi mocījis un bendējis. Ļaudis runājuši, ka šis

kungs kalpojot velnam.

Vienā svētdienas vakarā, kad pagasta ļaudis sanākuši uz mui-

žas riju, lai rītā agri varētu sākt kult, viņi redzējuši, ka viens

melns kungs, kam bijusi viena zirga kāja un otra gaiļa kāja, ieiet

slēpdamies pie viņu kunga. Ļaudis tikai aizmetuši krustu priekšā

un sačukstējušies, bet neiedrošinājušies neko atklāti runāt.

Kunga viesis patiešām bijis velns. Viņš pastāstījis kungam,
ka viņš esot noskatījies, cik Dievs esot viegli nokūlis kaimiņu

kunga riju. Viņš arī tik pat viegli nokulšot šā riju, tādēļ lai tik

sūtot savus ļaudis uz krogu. Kungs pats lai nākot skatīties, cik

viegli varot tādu darbu padarīt.

Bargais kungs arī pāklausījis ļaunā viesa padomam un sūtījis

uz krogu savus kūlājus, kas arī visi tūliņ aizgājuši projām. Tikai

rijnieks palicis turpat rijas tuvumā, lai noskatītos, ko tur velns

darīs. Velns nu arī pielaidis seram uguni un kad tas sācis ar lie-

lām liesmām degt, tad kliedzis: „Rāmu, rāmu."

Bet nekāda kliegšana vairs nepalīdzējusi un uguns gājusi ar-

vien ātrāki uz priekšu. Rijnieks, to redzēdams, aizslēdzis rijas

un piedarba durvis cieti, lai velns ar kungu netiktu

laukā. Drīz pēc tam ugunsgrēkā noticis briesmīgs rībiens un

rijas jumts uzskrējis augstu gaisā. Tūliņ arī no ugunsgrēka puses

izplatījusies riebīga smaka.

Bargo kungu, kas rijā sadedzis līdz ar velnu, neviens neno-

žēlojis.
Piezīme. Šī pasaka ir saīsināta, atmetot liekos izpušķojumus. P. S.

4. A. H. Skuj 5ņ a, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienam saimniekam neveikušies darbi. Viņš kūlis vēl rudzus,

kad citi saimnieki bijuši jau vasarāju izkūluši.

Reiz saimnieks kūlis rudzu riju. Garām gājis vanderzellis un

iegriezies rijā apsildīties. Saimnieks žēlojies vanderzellam, ka

nekādi darbi neveicoties, Vanderzellis tik pasmējies un teicis,_ ka

šis viens pats izkulšot riju pusstundas laikā. Saimnieks sācis

smieties, bet vanderzellis palicis pie sava. Viņš apņēmies riju
izkult un pateicis, lai saimnieks iziet no rijas, viņš gribot viens

kult. Saimnieks izgājis no rijas un pa duru šķirbu noskatījies, kas

piedarbā notiks.

Vanderzellis piegājis pie cepļa, aizdedzinājis skalu un pielai-

dis metienam vairākās vietās uguni. Vanderzellis gājis ap degošo

metienu un skaitījis: „Maršierāt, maršierat, maršierat!"

Ap metienu vijušās sarkanas liesmas. Kad uguns nodzisusi,
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piedarba vidū bijusi vesela kaudze gluži tīru graudu. Saimnieks

vanderzelli labi pacienājis un palaidis, lai iet.

Otrā rītā saimnieks provējis tāpat kult, kā vanderzellis. Bet

tiklīdz saimnieks metienu aizdedzinājis, tas sācis degt un visa

rija nodegusi.

5. A. 752. Lūcija Rone no Annas Eloikas Ikšķilē.

Reiz rijnieks kurinājis rijas krāsni. Bijis vakars. Pienācis

kāds cilvēks un piedāvājies palīdzēt. Rijnieks gan labprāt ne-

gribējis, bet kad svešais tapis uzmācīgs, atļāvis arī, un tā sākuši

abi strādāt. Svešais teicis, lai darbiniekus nesaucot, viņš viens

pats izkulšot visu riju. Rijnieks bijis ar mierā. Svešais — tas

bijis velns
— pielicis klājienam' uguni, gājis apkārt un saucis: „Pa

tipām, ugun, pa tipām, ugun!"
Labība tik labi pati no sevis izkūlusies, ka rijnieks aiz brīnu-

miem acis vien ieplētis. Beidzot viņš teicis, ka nu jau mācēšot

kult viens pats, lai palīgs ejot projām. Tas arī aizgājis. Rijnieks

nu pats arī pielicis klājienam uguni un saucis: „Pa tipām, ugun!"
Bet uguns vairs neklausījusi, un rijnieks sadedzis līdz ar la-

bību un ēku.

6. A. 752. Skolnies V. Juonins Latgalē.

Senejūs laikūs, kad vēl Dīvs staigova pa myusu pasauli, at-

guoja 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 palaisšu gulēt un dūšu jyus
ēst, tikai jyus byus reit agri juosacel un juoīt munā rejā labeibu

kult."

„Labi!" soka jam svatī.

Saimnīks devja jīm vokoriņas un jī aizguoja gulātu. Nu reita

agri mūdlnoj jūs saimnīks: „Cēļatīs," soka, „īsim labeibu kultu!"

„Labi!" atsoka jamlDīvs.

Bet jī nasacēja, bet vys vēl gulēja. Pīters uz molas, Jurs vy-
dā un Dīvs pi pot sīnas. Atīt ūtru reizi saimnīks un soka: „Celsī-
tēs jyus vai nā? A to es atīšu ar puotogu."

„Labi, labi!" soka Dīvs, bet vys vēl nasacēla.
īt trešū reizi saimnīks ar puotogu un dūd un dūd Pīteram,

kurs gulēja pi molas, un aizīt pīdraudādams, juo nasacelsīs, tod

nuokūšu reizi dabuos ūtrais. Bet jī vys vēļ gulēja.
Atguoja vēl un sadevja vidējam, Juram, teikdams: „Juo vēl

nasacelsīs, tod sovu dalu dabuos ari trešais."

Bet tagad jī pīsacēla un aizguoja uz reju labeibu kultu. Aiz-
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guojuši — Dīvs izjēmja nu kruosnis šakauņus, izlyka pa visim

styurim dagūšus šakauņus un tod visi treis svaida ar dakšom la-

beibu nu vīnas vītas uz ūtru. Dīvs soka: „Klusu suorkons, klusu

suorkons!"

Vysu labeibu, oikom beja, par reizi izkiuļa un atteirēja nu pa-

lovom. Tā padarējuši, jī visi treis aizguoja. Saimnīks radzādams,
cik pamateigi šitī übogi izkiula labeibu, dūmoj: „Es ari tai kulšu."

Izjēmja nu kruosns šakauņus, izlyka pa visim styurim un tod

svaida labeibu nu vīnas vītas uz ūtru un klīdz: „Klusu suorkons,
klusu suorkons!"

Bet solmi nu guns aizadaguos un suoka degt. Jis tikai klīdz.

Tikkū izbāga nu guns, vyss apdaga un monts sadaga, jis uzreiz

palyka por übogu.

7. A. 752. V. Zacharska Sakstagala pag. Latvju kult. kr.

Vīnā cīmā dzeivuoja vīns cīši boguots zemnīks: jam beja
daudz vysaida monta un maizes. Zemnīks beja cīši skūps: nikod

bēdīgam naīdevja gabaliņa maizes. Struoduoja vīns pats ar sovu

saimi, bet nabogu napījēmja sev paleigā par tū, ka jam beja žāl,

ka jis cylvāku paboruos par juo dorbu. Dīvs nu dabasim ilgi vē-

rās uz skūpuo zemnīka. Sadūmuoja pats Dīvs un nūsalaidja nu

dabasim uz zemes, atīt pi tuo bogutuo zemnīka par übogu un

prosa, ka zemnīks jam īdūtu kū nabejs paēst. Zemnīks atbildēja:

„Es dūšu tev paēst, bet tu paleidz man šūdīņ kult rudzus."

„Labi," pasacīja Dīvs, un zemnīks īdevja Dīvām gabaliņu

maizes, suola un krūzi solta yudeņa. Dīvs apēdja maizīti un suoli

un viersā padzēra soltuo yudeņa. Zemnīks vaicoj Dīvām: „Nu

paēdi?^
„Jā," atbildēja Dīvs.

„Nu, kad jau paēdi, tad īsim uz kuļu, paleidz man par tu īešo-

nu kuļt rudzus."

„Labi, īsim!" atbildēja Dīvs zemnīkam un jī abadiveji izguoja

nu ustobas un nūguoja uz kuļu. Kula Dīvs pajēmja aizdadzvnuoja

skaliņu un suoka kyupynuot pi rudzīšu, runuodams pats sevī:

„Pupu —pv — pu."
Dreiž lvysus rudzus apkyuļa. Zemnīks Vysu redzēja, kai

Dīvs darīja, un kaidus vuordus runuoja. Pabeidzja Dīvs kult,

zemnīks Dīvu paboruoja drusku lobuok un devja jam paēst korstas

putras ar maizi un viersā krūzi ryuguša pīna. Dīvs paedja, pa-

dzēra un soka: „Nu, zemnīks, paldīs tev! Kaut labi pastruoduoju,

bet jau ari paēžu labi."

Dīvs jau losuos īt prūjom, bet zemnīks suoka prasīt, ka jis

palyktu ari reit dīnu un paleidzētu jam vel kult rudzus.

„Labi," pasacīja Dīvs, es šūdīņ nūīšu gulātu uz sovini pa-

zeistamim, bet reit, kad vajadzēs kuļt, es atīšu tev paleidzet."
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„Labi!" pasacīja zemnīks.

Dīvs aizguoja, kur jam vajadzēja. Zemnīks ar vvsu saimi

suoka struoduot nu nosuot rudzus rejā, kab pībuozt pvlnu reju.

Reitā atīt uz zemnīku otkon pats Dīvs paleidzēt kuļt. Dīvs

otkon taipat pajēmja aizdadzvnuoja skaliņu un suoka kyupynuot

pi rudzīšu, runuodamis pats sevī: „Pupu —pv — pu."

Napuorguoja pus stundes un pabeidzja kult vysus rudzus.

Zemnīks otkon vvsu redzēja, kali Dīvs darēja. Pabeidzja dorbu

un Dīvs ar zemnīku nūguoja uz ustobu. Zemnīks īdevja Dīvām

paēst vuorētūs kuopūstu ar cyukas galu un viersā izdzert krūzi

soldona pīna. Dīvs paēdja un runoj: „Nu, paldīs tev par tū, ka

tu mani pabaruoji."
Zemnīks nikuo narunouja par tū, ka jam beja cīši žāl, ka jis

tai pabaruoja struodnīku. Dīvs pasacēla nu golda, atsavasaluoja
ar zemnīku un nūguoja sovu ceļu. Zemnīks vairuok naprasīja Dī-

vu palikt vēl un paleidzēt struoduot. Zemnīks runoj sovai sai-

mei, ka jis jau pats tai izzamuocījīs struoduot, navajagūt struo-

dnīku baruot. Zemnīks ar vysu sovu saimi pībuozja otkon pylnu

reju ar rudzim kaltīt. Reitā jau pats zemnīks īt kultu. īguoja jis

rejā, pīnosuoja rudzus kulā, aizdadzynuoja skaliņu un taipat kai

Dīvs suoka kyupynuot, runuodamis pa klusiņām': „Pu—pu—pu."

Solmi dreiži aizdaga un suoka degt vys vairuok un vairuok.

Zemnīks suoka klīgt:
„

Pupu —pv — pu!" cik beja spāka, bet nikuo

napaleidzēja: guņs apjēmja vvsu kuļu un reju. Sadaga zemnīkam

vysa maize, ustobā, kļāvi un lūpi. Palyka zemnīks pavysam na-

bogs un ar vysu sovu saimi nūguoja par übogim.

8. A. 752. Skolnieks V. Pilipjonoks Asūnē.

Sen senejūs laikūs, vīns zeminīks kiula auzys. Pi juo atguoja

cygans i suoka breineidamīs saceit: „Vai, kaids tev nateirs kuls!
īdūd maņ div pyurus auzu, as tjau jū izteirēšu."

Labi. Zemiinīks beja ar rnīru, īdūd jam vīnu pyuru auzu, lai

izteirej. CVgans pajāmja spičkys, aizdjadzja kuļam jumtu i pots
stuov, pa kuļu klīgdams: „Kva, kva!"

Bet zeminīks izskrēja uorā, stuov nūsabeidīs, radzādams, ka

kuls dag i breinīs. Cygams radz, ka putekli jau sadaga, aizklīdja:

„Kva, kva!"

I tyuleņ kuls apdzysa. Zeminīks īdavja cyganam div pyurus

auzu i pats nūguoja da sātai dūmuodams, ka vīgla pelņa.
Iz ūtrys dīnys jis nūguoja pasavjārtīs, kū juo kaimiņš dora.

Paraudzējis jū kulā kuļam, breinīdamīs soka: „Vai, kaids tjav kuls

nateirs!"

A juo kaimiņš atsoka: „Ja, sjābry, pavysam nateirs, nav vo-

[as teireit."

„īdūd maņ pus pyura auzu, as tjav izteirēšu."
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„Labi!" soka juo kaimiņš, „izteirej!"
Pajāmja zemi/nīks spičkvs, aizdjadzja kuļam jumtu vairuokuos

vītuos i pots palvka vydā saceldams: „Kva, kva."

Radz, ka jau kuļam jumts pavvisam uūdaga, i suoka jau
djagt bolkys, kuls palyka vīnuos līsmuos. Aizzaklīdz juos gon:

„Kva, kva, kva!" i pots tikkū izskrēja uorā, apdadzynuodams

sjav motus, bet kuls nūdaga leidz pādējai bolkai.

Tod ūtrys juo kaimiņš itū sovu sjābry lobi izlomuoja i palai-
dja līdj sātai. A pots stuovēja pi nūdagušā kula i breinējuos, sa-

ceidams: „Izteirēja gon!"

9. A. 752. Skolnieks V. Juooins Latgalē.

Dzeivuoja vīns boguots cvlvāks, kam vysur laimeigi guoja,
bet nabeja jis lūti centeigs vai struodeigs. Bīži kaimiņi runuoja
ka varbyut jam valni paleidz, un ka jis ar kū [aunu sazazynuos.

Beja tamā pat solā centeigs un Jūti struodeigs cvlvāks, a

taids nabogs, ka jam pot maizes tryuka. Nabeja jis na slynks, na

dzāruojs, bet nabeja jam laimes, a varbyut jis jau i beja taidā na-

laimē pīdzimis.

Vīnu reizi aizguoja nabogs pi sovas rejas, un gadējuos jam
īt car boguotuo reju. Tikkū jis daguoja pi rejas — radz, ka bo-

guotais apdadzynuoj ar pagali zierneklu teiklus, padadzynoj ar

pagoli zam poša jumta, un kad guns suoks dagt stypruok, tai

boguotais tikkai soka: „Klus, suorkons!"

Apdadzynuoja boguotais rejā vysus zierneklu teiklus, aiz-

buozja dagūšū pagoli stulpā, un pots aizguoja uz sātu. Dadaga

pagole da pošim solmim un apdzysa. Radz nabogs, ka boguotuo
klausās i guns, aizguoja ari jis uz sovu reju un suoka apdadzynuot

zierneklu teiklus. Tikkū jis pīlyka guni, kai suoka dagt vyss

jumts. Klīdza jis klīdza: „Klus suorkons," bet guns nazaklausuos.

Suoka jis stypri klīgt, saskrēja vysi lauds nu cīma
L

bet nikuo

napaleidzēja: sadaga reja, vis vīns kai ar mēli nūlaizeja.

Bādoj colvāks — nazyn, kū īsuokt. Aizīt jis da boguotam un

prosa, kuopēc jam guns klausa. Boguotais soka: „Man jau taida

laime, un kod laimējas, tod ari postoluos var doncuot."

Nikū dareit — aizīt nabogs. Vīnu dīnu boguotais sjtruoduoja
sovā dryvā. Radz, jis, ka dag vyss cīms._Vysi aizskrēja gluobt

sovu montu un arī nabogs aizskrēja. Gribēja ari boguotais skrīt,

bet padūmuoja un soka: „Kū es skrīšu? Varbyut man taida laime."

Vāluok, kad vysi rokņuojās pa palnim, pēc guņs grāka, bo-

guotais ari īt rakt un atroda sovas muojas vīta palnus lelu go-

bolu zalta. Un dzeivuoja boguotais vēl boguotuok, bet nabogs tai

arī palyka nabogs.
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10. A. 752. Skolniece A. Ozole no 79 g. vecāA. Ozola Sīkles

ciemā.

Reiz staigājis viens ceļotājs pa pasauli. Ejot viņam' sacēlies

liels lietus un uznākusi tumsa, ka ne acī durams nevarējis redzēt.

Te uz vienu reiz viņš ieraudzījis kaut kur tuvumā mazu uguntiņu.

Gājis uz turieni, pieklauvējis pie durvim un lūdzis, lai laižot iekšā.

Durvis tikušas atvērtas un ceļinieks iegājis loti nabadzīgā ista-

biņā, kur dzīvojuši ļoti dievbijīgi ļautiņi. Sieviņa nu tur sagā-

dājusi ceļotājam vakariņas. Priekš gulēt iešanas vēl visi kopā pa-

teikušies Dievam, tad gājuši reizē pie miera.

No rīta, kad ceļotājs atmodies, istabā vairs nebijis neviena

cilvēka. Ceļotājs ātri apģērbies, gājis laukā un iedams projām

aizdedzinājis mājiņu. Nu sieva ar vīru bēdājušies, kur jems naudu

citu mājiņu uztaisīt.

Vienu dienu vīrs sāk rakt vecās mājiņas akmeņus laukā.

Rok, rok
— te uz reiz uzrok kādu lielu apaļu podu, izvel to laukā,

attaisa vaļā: pods pilns ar zelta naudu. Nu nabaga ļaudis palika

bagāti, uztaisīja jaunu skaistu māju un dzīvoja laimīgi.

38. Brīnuma kalējs.

1. A. 753. H. Skuj i n a, Andrs Ziemelis, no 72 g. veca Jēkaba

Baltiņa Bilskas pag.

Vienā muižā dzīvās varēn nikns kalēš. Ka vie kāds atbrau-

cis pie šā vai nu zirgu kalt, vai ko citu, tā kalēš tūlī šo saņēmis,
kā baltu villu: „Man nav vaļas, tev, tādam lēvaram zirga kalt!

Brauc rītu." Un tā visādīgi ķēzīš no panckām ārā.

Reiz pie kalēja piebraucis vecs vecīts un lūdzies, lei apkalot
šim zirgu. Nu kalēš atkal klupis vecīšam kuprā un ķēzīš šo, ka lei

sunc vais no šā nagim maizes neņem. Bet vecīts nesacīš nekā ka-

lējam pretī un lūdzies, lei to laižot šo pašu smēdē, šis pats apkal-

šot savu zirdziņu. Pēdīgi kalēš bīš ar mieru un kliedzis uz vecīša:

„Nu ej, redzēs, ko tu izdarīsi!"

Vecīts iegāš smēdē, paņēmis ciri un nocirtis zirgam kājas.
Ta salicis ugunī, papūtis un licis uz laktas, drusku padauzīš ar

ēmuru un nu katrai kājai bīš jauno pakavs klā. Ta vecīts pie-

gāš pie zirga, katru kāju atlicis savā vietā, piedauzīs ar ēmuru

un kājas visas bīšas savās vietās. Nu vecītis pasacīš kalējam ar

labu dienu un aizbraucis.

Kalēš brīnējies, muti izplētis, ka tik viegli varot zirgu apkalt

un nodomāš, ka šim ar būšot tā jāprovējot.
Otrā dienā lielckungs stellēs no muižas vesalu pulku zirgu uz

kalšanu. Nu kalēš visim kājas no un ugunī iekšā. Bet kā nocirtis

zirgim kājas, tā ar palicis un visi zirgi bīši pagalam.
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Ka nu atnācis lielckungs, ta tulī licis kalēju iebāzt naglu muca

un laist no kalna lejā.

2. A. 753. V. Vldners Sļkrundā. LP, V, 227 (103).

Vienā pilsētā dzīvoja loti vecs, nespēcīgs kalējs lielā naba-
dzība. Un kā arī ne? Pakalt vairs neko nespēja — kur gadīsies
pārtika? Te vienu dienu ienāks smēdē jauns puisis: vai nevaja-
got palīga?

„Kur nu palīga? Pašam trūkst darba. Kas vairs pie tik veca,
kā es, naks kalt?' 1

„Ej, ej — ko nu bažījies! Ja mēs divi samestumies kopā, es

galvoju: rītdien visi atvērtu acis, ko īsti protam, un tev maizes

netrūktu."

„Nu labi! Lai tad notiek, kā saki!"
Un zellis tūliņ norāva svārkus, uzpūta uguni un āmuru vien

cilāja. Te, itin nejauši gadās vecai nabadzei gar smēdi iet.

Šis iesaucās: „Are, kur darbs!" Un tā no smēdes ārā, noķer

veceni, uzsviež uz laktu un kal un kaļ. Vecais kalējs saņem ro-

kas: „Ko tas trakulis iedomājies?" Bet zellis tikai groza veceni

lūškās, liek vecajam plēšot un kaļ atspēries. Beidzot izmet kaļa-

mo klonā dzesēt uu — vai tie nav silti brīnumi — gadās no vece-

nes tāda jauna slaika sieviete, ka jādomā. Daudz — divdesmit

gadu veca. Zellis saka: „Nu, veco kalēj, ko teicu pirmīt? Pagai-
diet! tā izpaudīs vēsti itin drīzi pa pilsētu, kas te par kalējiem,

un tad tikai nu sataisīsimies darbu pretim ņemt."
Un patiesi — otrā dienā saradās tik daudz pārkaļamo, ka ne-

maz apnesties. Cits bija sirms, cits plikpauris, cits salīcis, cits pus-

mūžā un visi labi maksāja, lai tikai kal. Zellis tad arī strādāja no-

svīdis. Nedēļu vēlāk nabaga kalējs bij stāvus bagāts. Nu zellis

sacīja: „Klausies, veco kalēj, tagad tev naudas pa pilnam; man arī

vairāk nav vaļas teitan ar veciem cilvēkiem galēties — iešu pro-

jām. Bet to tev nosaku: lai nāk kādi nākdami — pats neka! ne-

viena, klāsies nelabi!"

Labi! zellis aiziet un kalējs paliek viens pats. Bet kur tu,

jāsaka, mieru dabūsi? Otrā dienā smēde stāv grūdām pilna: „Kaī

mani, kal mani!"
Vecais gan izskaidro: „Es jau nekalu cilvēkus, mans zellis,

tas kala, bet viņš aizgāja uz citu pusi — meklējiet rokā, ja gri-

bat!"

Tomēr, kas tevi klausīs? Grūst un grūst arvienu vel klat;

un beidzot — kas ir —
atnāk tāda veca bagātniece un sola visu

to smēdi ar zeltu piebērt, ja pārkalot viņu par jaunu. Vecais ka-

lējs domā: „Vai traks! tā ir gan nauda. Nemaz nezinu, ko nu darīt.

Ē! ja izdotos, kaltu gan."
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Un, kamēr šis tur vēl prātos — bagātā vecene jau nosēdusies

laktā: lai tikai metot ar āmuru virsū, gan jau izdošoties! Nu kalējs
sagrābj veceni lūškās un sāks sildīt ugunī; bet kur tu Dieviņ! Deg
kā traka pavisam čokurī un nu labi redz: neies tā lieta! Tādās

sprukās kalējs tikko vēl attop iesaukties: „Kaut mans zellis būtu,
tas gan pabeigtu!"

Un — kur gadijies, kur ne — zellis arī klāt: lai atridējoties no

ka jam! Vecais sabijies jau laikus saliecas kaktā un platām acim

vero, kas tur nu iznāks. Bet vai nu prāts! tai pašā acumirklī zel-

lis izmet kaļamo klonā un — kas ir — izkalis no bagātās vecenes

kaki. Citi, to redzēdami, ne labdienas neatdevuši; bet zellis veca-

jam kalējam pakratīja ar pirkstu: „Sargies, vēl reizi to nest, ko

nejaudi celt!" (Zellis esot bijis velns.)

Piezīme. Šis un sekošais variants varbūt drīzāk piederētu pie pasa-

kas par „velna bildi" (IV. sējums, 15 (177—184), bet pēc satura nav arī šķi-

rami no šās pasakas. P. S.

3. A. 753. Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzāne Atašlenē.

Latvju kultūras kr.

Vīns kalējs izkola vainu ar rogim un pakuora smēdē uz sīnas.

Pīpard kalējs rūkā, pīlik rūku vainām pi daguna un soka: „Valns,
še paūd! Valns, še tev muna dvēsele!"

Vainām tvs napatvka un jis vvs prasīja kalēju palaist jū vaļā,
bet kalējs dora sovu. Kaidu reizi valns soka: „Kalēj, izsvīd mani

aiz smēdes uz zyrga māslu gubas un es tev par tū pvlnu capuri
zalta īdūšu!"

Kalējs beja ar mīru un va'lns aizskrēja pēc zalta. Pa tū laiku

kalējs izroka dūbi, izgrīzja capurei dybynu, pastatīja capuri uz

dūbes un gaida. Atstīp valns maisu zalta un sabēra capurē, bet

capure nabeja pylna. Valns aizskrēja pēc ūtra maisa un, atstīpis
ūtru maisu zalta, sabēra capurē, bet capure kai nav, tai nav pylna.

Sasadusmuoja valns, ka kalējam tik lela capure, un aizskrēja pēc
trešuo maisa. Atstīpja valns trešū maisu un sabēra capurē. Capure

beja pylna. Kalējs puorkristīja zaltu, pajēmja nu uz sīnas pakuor-
tū vainu un izsvīdja aiz smēdes uz zyrgu māslu gubas. Pēc kaida

laiciņa kalējs pasavēra un redzēja, ka vaina uz māslu gubas jau

nabeja. Dzeivoj kalējs un kaļ sovā smēdē.

Vīnu reiz atguoja uz smēdi kaids svešs cvlvāks un soka: „Pī-

jem mani par struodnīku, es naprasīšu nu tevis nikaidas moksas.

Pats ej uz krūgu un dzer. bet es par tevi struoduošu vvsu! Es

asmu lobs kalējs, muoku vācu cvlvāku par jaunu puorkalt!"
Kalējs padūmuoja, padūmuoja un pījēmja svešu cylvāku par

struodnīku. Tys beja tys pats valns, kuru kalējs izsvīdja aiz smē-

des. Tai zelle kalējam struodoj, bet pats kalējs vairuok krūgā
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sed. 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 lvka uz guns, dadzynuoja dadzy-

nuoja_im lyka uz loktas kalt. Pyrmuok izkola kuojas, 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 izstuostīja un lauds runuoja:

„0, lobs kalējs! O, lobs kalējs!"
Runas aizguoja leidz vacajam grafam, uz kura zemes beja

pastatīta smēde. Pa tū laiku zelle beja aizguojis prūjom un kalējs

struoduoja otkon vīns pats. Atbraucja vacais grafs uz smēdi un

prosa kalēju puorkalt jū par jaunu. Kalējs saprota, ka te beja tuo

vaina dorbi, kuru jis izsvīdja aiz smēdes, un tuodēļ soka grafam:

„Es namuoku puorkalt vacus cvivākus par jaunim, tū muocīja

muns zelle!"

„Es tevi varu nūpērt," atbildēja grafs. „Jo tovs zelle imuocīja,

tu ari vari!"

Nikuo cyta naatlyka kalējamdarīt un jis iyka grafu uz guns.

Daga, daga grafs, taurējās, taurējās, švierkšteja, švierkšteja un

sadaga, tai ka kauli vīn palyka. Kalējs nusabeida, izrausja nu

guns grafa kaulus un pasacīja: „Es namuocīju kalt un tuodel na-

sajēmu!"

Piezīme. Skat. piezīmi pie iepriekšējā varianta. P. S.

4. A. 753. Latgales pasaka no kāda Staņislava Bula, Lu-

dzas apr. Jakulinsku ciemā.

Reiz dzīvoja vīrs ar sievu savā mājiņā, bet viņiem nebija ne-

kādu bērnu. Tā kā nu ari naudas viņiem nebija, tad pašiem bija

arī lopi jāgana. Tā vini dzīvo itin godīgi, kamer jau paliek veci.

Reiz vecenīte gana atkal savas gotiņas, kad pienāk viens puisēns

un saka: „Tev laikam nav dēla."

Vecenīte atbild: „Nav vis, puisīt."

„Tad jemiet mani par ganu!"_
„Jemtu jau gan, bet mēs neka navaram maksāt."

„Jemiet mani dēla vieta, tad nebūs jāmaksā."

„Kur tad tavs tēvs vai mate?"

„Man vecāku nav."

„Bet vai tu, tāds mazs puisēns, varēsi govis noganīt?"

„Gan es varēšu."

Vecenīte ar prieku piejem mazo puisēnu un vakara pārdzen

lopus kopā ar mazo dēlu. Trīs dienas gan vel iet vecenīte maza-

jam ganiņam līdza, bet tad redz, ka tas var iztikt bez palīga, un

tā puisēns sāk ganīt lopus viens pats. Viņš tikai apskrien lopiem
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apkārt un tie neiet nekur pāri par viņa pēdām. Lopi saēdas lielo

zāli un paliek trekni. Kaimiņi nu grib, lai vecīts jemot arī viņu

lopus ganībā, bet vecītis nav ar mieru.

Vienu dienu skaudīgie kaimiņi nodedzina vecīša mājiņu. Ve-

cīši nevar uguns nodzēst, raud un vaimanā, ko nu darīšot. At-

skrien arī puisēns no ganiem un saka: „Ko jūs velti raudat? Pa-

lieciet tik mierā, gan viss būs labi!"

Kad puisēns tā mierina, vecie ari vairs neraud, noliekas va-

karā visi ceļmalā un gul. Rītā pamostas un redz: vecās mājas
vietā tagad stāv liela skaista māja. Vecie nevar vien nopriecāties

par lielo skaisto ēku. Sanāk arī kaimiņi un jautā: „Kur tev tāda

māja gadījusies?"

Vecītis negrib ļaunajiem kaimiņiem neko stāstīt un tikai at-

teic: „No bēk aN izaudu
'

„Dod iitimīs arī to sēklu!" k? imiņi p-.as-.

Vecit'S saka: „Tā sēkla ir mūsu ganam, mums tādas nav."

Nu visi kaimiņi skrien pie gana un prasa, lai dodot viņiem

māju sēklu. Gans tad arī kaut ko iedod kaimiņiem. Viņi visi tū-

liņ nodedzina savas mājas un nākošā dienā iesēj tur pārnestās

māju sēklas. Gaida, gaida, ka nu augs jaunas mājas, bet ogles

bijušas un ogles paliek. Nu kaimiņi paliek loti dusmīgi, sarunā-

jas visi kopā un ies uz vecīti to ganu sist. Abi vecīši, dzirdēdami

tādu lielu troksni, loti sabīstas un grib nabaga puisēnu žēlot.

Puisēns tikai apskrien ap mājas robežu un saka vecīšiem, lai ne-

maz nebēdājoties. Kā atskrien kaimiņi līdz robežai, tā visi no-

krīt gar zemi, bet robežai pāri netiek. Abi vecīši pavadīja savas

vecuma dienas gluži mierīgi, jo puisēns tagad gādāja par visiem

laukiem un lopiem.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. Vina arī īsti nepieder

pie šā numura, bet ir tam tomēr līdzīga. P. Š.

39. Dažādi Dieva pārbaudījumi.
1. A. 754. Kārlis Bramanis Rīgas apg. LP, V, 205, (92).

Viens vecīgs saimnieks apprecējis itin jaunu sievu. Bet ar

laiku sieva šo par neko neturējusi: kā tikai kādu soli no mājām

izkustējis, tūliņ saimniecei ģeķības prātā: saaicinājusi šādus, tā-

dus trakuļus un aicinājusi un dzīvojusi, jāsaka, kā pašai patīkas.

Reiz saimnieks aizgājis medīt un mežā ieraudzījis pie uguns kura

baltu vecīti sildāmies. Padevis labdienu un sācis tērzēt. Beidzot

vecītis prasījis: „Nu, saki, kā tev dzīvē labi sviežas?"

„Kā nu sviežas? Nekas jau nieks nekaiš: apprecēju jaunu

sievu, vakar apsēju laukus, ko vairāk."

„Ak tā! Tad jaunu sievu precēji. Bet vai zirni arī, par ko

tevi sieva tura?"
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„Nē!"

„Še nu tev, ta tad vīrs! Ta jau domāju! Nu, tad nogulies
drusku pie zemes, parādīšu, par ko vina tevi tura."

Saimnieks negribējis, negribējis gulties; bet vecais uzstājis:
„Quli, guli! ļaunums jau nepielips, nē!"

Beidzot licies garšļaukus, un re, kas nu par jokiem: palicis
par āzi.

„Lūk, par āzi sieva tevi tura! Vai nu saproti, kā tas iet kād-

reiz? Bet nekas — es tev .izlīdzēšu. Nāci tikai man līdz un ne-

baidies nemaz."

Gājis līdz: veciis pa priekšu, šis pakal. Un ko domāt? Ve-

cais taisni pārvedis savu āzi pie jaunās saimnieces istabā. Tagad
āzis tikai pirmo reizi atjēdzies, ko labā saimniece īsti dara, ka-

mēr vīrs ārpus sētas: cepusi, ače, gaļu, nesusi medu un dzīvojusi

ar šādiem, tādiem diedelniekiem. Vecais, zināms, nabagu teik-

damies, dabūjis arī savu tiesiņu iebaudīt; bet āzi, to iztriekuši pa

durvim. Beidzot vecais, tā kā lūgdamies, prasījis: vai tādā prie-
ku dienā nevarot vina āzim arī ko atmest — esot izsalcis bez

jēgas.
_

„Ja, ja, kur ķipītis? Tūliņ!"
Un nu iesmēlusi tādas samazgas arī āzim. To vecais neva-

rējis vairs paciest, ka šim durvju priekšā samazgas jābauda; tū-

daļ izsteidzās laukā, teikdams: „Gāz, āzi, ar ragiem ķipīti augš-

pēdu — neēd! Lec, āzi, istabā diedelniekus aizbadīt un samazgā

ar ragiem sievai labi to trekno muguru!"

Tūdaļ āzis izšķaidījis pa istabu brammanus uz visām debesu

pusēm un sievu pārmācījis ar ragiem vien, ar ragiem vien. Sieva

palikusi brēcam; bet šie abi aizgājuši uz mežu atpakaļ pie uguns

kura. Tur vecais atkal pacēlis ragaini cilvēku kārtā un tad pats

ar visu uguni nozudis kā miglā. (Vecais bijis Dievs),
Vīrs pārgājis mājā un nelicies ne zinot. Bet sieva pretim:

„Ko tu atstāji mani vienu
— tās briesmas! — te sanāca tādi veči

ar kazām — tik tik nenobendēja mani. Redzi, kāda mana mu-

gura zila."

Vīrs smējies: „Lai mugura, kur mugura; lai tie veči, kur

tie veči, bet kā ar tiem jaunajiem?"
„Kādiem jauniem?"

„Nu, tiem, kurus es izšķaidīju ar ragiem?"

„Kādiem ragiem?"
„Ažu ragiem! muļķīgā. Are, kur nu nevainīga, neka nezin.

Vadzi! klausies! saki tagad īsi: vai gribi mana sieva būt, jeb

diedelnieku apsmieklis?"
Ak tu žēlīgais! Sāks šī pinkstēt un lūgties. Nebūšot_ nekad

tā vairs darīt, būšot labākais cilvēks, labāka sieva un ka nekā.

Piedevis arī un patiesi: tagad dzīvojuši ka baloži, tik labi.
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2. A. 754. J. Bank m s „Š i s un tas" I, 1872, 56.

Kāds nabaga zēns dzīvoja piie saimnieka par cūkganu, vina
māte bija pie nāburga par pirtnieci, itin lielā trūkumā un naba-

dzībā. Tai nebija neviena kustonīša, ne aitiņas, ne cūciņas, ne

gosniņas, nedz kaziņas. Tas dēlam — lai gan viņš vēl mazs bi-

ja — loti gāja pie sirds. Šis par savu vasaras kalpojumu dabūjis
veselu dālderi, aiziet uz mežalaudīm un nopirk kaziņu. To viņš
nu ved, valdziņā piesējies, caur lielu un biezu mežu.

Tai pašā mežā bija apiets jeb apsekts vilks, ko pašu laiku

dzenāja un medīja lielskungs ar citiem mediniekiem. Kamēr zēns

ar savu kaziņu pa ceļu iet, tamēr vilks izskrien no meža un

grib tam atņemt kaziņu, bet viņš to nedod: tas aizstājas vil-

kam priekšā, tad stum un dzen kaziņu, cik varēdams, pa ceļu.
Tā stumdamies un sargādamies, tas nokjūdas pie baznīcas, kas

ceļmalā. Puika ar savu kazu lūkā patvāru baznīcā, bet vilks tiem

pa durīm pakaļā. Kamēr vilks, tā kā apstulbis, apskatās, tamēr

puika ar kaziņu no baznīcas laukā un plaukš! dūris cieti. Tas

nu dasien kaziņu pie duru kliņķa un pats steidzas atpakaļ uz

mežu lielam kungam stāstītu, ka vilks baznīcā. Lielskungs arī at-

nāk ar saviem medniekiem, bet vilks pa tam jau uzkāpis luktā

un skatās pa logu ārā. Tie ieiet baznīcā un tur viņu nošauj.

Tad lielskungs prasa zēnam, kā tam izdevies vilku dabūt baz-

nīcā. Tas nu izstāsta, ka viņš vedis savai nabagai mātei kaziņu

no mežalaudīm, tad vilks, viņam caur mežu nākot, dasities ceļā

un kā tad viņš šo iespostojis baznīcā. Lielskungs par tādu bērna

mīlestību gauži priecīgs, aicina zēnu uz muižu līdza un tam ie-

šķiņķo govi priekš mātes.

Puika gluži laimīgs noiet ar govi un kazu pie mātes mājā;

viņš nu stāsta mātei savu lielo laimi, kā tas pie govs un kazas ti-

cis, bet māte vīnam netic, tā domā, ka šis govi būs zadzis. Viņa

tāpēc iet uz muižu lielkungam prasītu, vai tas tiesa, ko dēls stā-

stījis. Lielskungs par tādu mātes rūpību par savu bērnu ir brī-

num pricīgs, un tai saka: „Ne, mana mīļā sieviņ! Tavs dēls nav

nekāds zaglis. Es tādu Melu mīlestību uz tevi redzēdams, unpar

tādu lielu trūcību dzirdēdams, arī no priekiem, ka vilku dabūjām

rokā un nokaut, tiešām esmu šķiņķojis viņam govi, tāpēc esi par

to gluži pilnā mierā!" — Lielskungs sieviņu vēl labi apšķiņķoja

un tad, uz pleciem sizdams, to atlaida uz mājām.

3. A. 754. 471. Skolniece J. Rozberga 1892. g., Blomos. V. Mal-

dooa krājumā.

Reiz dzīvojis viens augstprātīgs ķēniņš, kas bijis loti lepns

par savu varu. Vienu dienu viņš stāvējis savā pilī pie loga, ap-
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skatījis savu zemi un nodomājis pie sevis: „Es esmu tik varens,

ka man neviens nekā nevar darīt."

Tur uz loga uzmetās viens loti skaists putniņš, kas ķēniņam

loti patika. Šis putniņš bija pavisam drošs un ķēniņš domāja,
ka to varēs ar rokām saķert. Ķēniņš izgāja no savas pils ārā

un sāk pamazām dzenāt to putniņu, kas pēdīgi aizskrēja pie vie-

nas upes un pārlaidās par to pāri. Upe bija diezgan dziļa, kādēļ

ķēniņš noģērbās kails, lai varētu pārbrist par upi. Viņpus upes

putniņš ielaidās krūmos un pazuda. Ķēniņš nu griezās atpakaļ,

gribēja atkal apģērbties, bet drēbju vairs tur nebija. Par laimi

tur gadījās kāds nabags., kas viņam iedeva savas drēbes, lai

viņš varētu atgriezties uz savu pili.

Nonācis pie savas pils, ķēniņš grib iet iekšā, bet sulaiņi dzen

svešo nabagu projām. Viņš stāsta, ka šis esot pats ķēniņš, bet

sulaiņi apgalvo, ka ķēniņš jau esot mājā savā pilī. Viņš griezās

gan pie augstākiem valstsvīriem, gan arī pie saviem bērniem, bet

neviens viņu vairs nepazīst. Nabaga ķēniņam nav vairs citas

izejas, kā tik jāiet pasaulē maizes diedelēt.

Reiz nabagi bija izzinājuši, ka ķēniņš taisot lielu balli, kur

arī visi nabagi tikšot apdāvināti. Viņam gan ir kauns iet atkal

uz pili, no kurienes jau reiz ticis padzīts, bet bada spiests aiziet

arī. Tur nu nabagiem ir klāts liels galds un katrs dabū gan ēdie-

nus, gan arī naudas dāvanas. Pārdomājot, ka arī viņš agrāk rī-

kojis tādus svētkus, nabaga ķēniņš sāk raudāt. Tagadējais ķē-

niņš, to redzēdams, aicina to, citiem neredzot, pie sevis un prasa:

„Vai tu nu vēl leposies, ka tev neviens nevar nekā darīt?"

Nabaga ķēniņš nu raudādams atbild, ka vairs tā nedarīšot.

Tad ķēniņš novelk savas drēbes, atdod tās nabagam, bet pats uz

reiz pazūd. Nu vecais ķēniņš ir atkal par valdnieku savā pilī, bet

tagad viņš ir loti labsirdīgs un pazemīgs.

Piezīme. $ī pasaka gan īsti pieder pie 471. numura, bet citas pa-

saules še vairs nav un arī putnam še ir mazāka loma, pielīdzinot 480., 511.

un 569a. numuram. Dieva soda dēl to var arī šeit novietot. P. Š.

4. A. 754. Andrejs Magone Kurzemē. J. Lautenbacha kr.

Vienreiz dzīvoja viens kurpnieķelis, kam negāja nemaz ar

savu darbu uzpriekšu, un laudim arī lāgā nepatika viņa šuvums.

Viņš arvien, nabadziņš, domāja, kā varētu tikt pie kada laba pa-

līga jeb zella, lai ietu labāki uzpriekšu, bet tads viņam nekur ne-

atgadījās. Tā viņš kādu vakaru bija sagriezis divi pari kurpju un

gulēt iedams teica: „Kad man jel kads tas pa nakti pašūtu!"

Un re, otrā rītā bija kurpes gatavas. Tas bija_ loti labi pašū-

tas kurpes, tā ka kurpnieks nevarēja vien par tam diezgan iz-

priecāties un izbrīnēties. Viņš kurpes tūliņ pārdeva, jo kurš ne-
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pirks, kad viņas tik jaukas? Vakarā viņš atkal sagrieza divi pāri
kurpju, un arī tās atrada no rīta pataisītas.

Arī trešo vakaru viņš sagrieza divi pāri kurpju, un kad tās

atkal bija no rīta gatavas, tad viņš nu sagrieza loti daudz kurpju,
un atrada tās arvien no rīta pašūtas. Tā tas gāja visu cauru

gadu, un kurpnieks tika tā jau par bagātu vīru. Bet nu viņš ar

savu sievu norunāja, kādu nakti palikt nomodā un noskatīties,
kas viņiem par nakti šuj. Un viņi pie mēnesnīcas ieraudzīja, ka

divi mazi puisēni viņiem tie šuvēji.

Kurpnieka sieva teica: „Vai, kādi mazi puisēni, un tā mūsu

dēļ pūlās! Tīri žēl! Ko mēs viņiem par to dāvināsim?"

Un viņi noskatījās to puisēnu lielumu, lika viņiem katram

vienu kārtu drēbju pataisīt un nolika viņas tur, kur tie puisēni

pa nakti šuva.

Atkal puisēni ieradās un pašuva sagrieztās kurpes kā ar-

vienu. Tad vini apģērba tās drēbes un priecājās, ka tās viņiem
labi stāvēja. Bet pēc tam viņi atkal nozuda, un no šās reizas

nekad vairs neatgriezās atpakaļ palīdzēt kurpniekam kurpes šūt.

40. Atgriezies laupītājs.

I. A. 756. A. Ler c h i s-P uška i t i s Džū k s t ē-P ienavā. LP, 1,107.

Reiz kāds zvejnieks cauru nakti izzvejojas un nenoķer ne

ķīša. Viņš nosviež tīklu, nosēžas uz krasta un tad pats pie sevis

nomurmina: „Kad tevi velns ar visu zveju!"
Tai pašā acumirklī velns klāt un saka: „Atdod man to, kas

tev mājā nezināms, tad gādāšu par veselu lēveni zivju.

Zvejnieks domā, kas tad varētu mājā nezināms būt, viss

kārtībā, viss zināms — lai iet! Tagad zvejniekam tāda laime,

kāda vēl nav bijusi: zivis čupām. Zivis sagodējis, tas dodas uz

māju; bet mājā tai naktī jauni dēli sabraukuši. Nu vecais tik

atver acis un apķer, ka velnam zivju dēl pats savu dēlu pārdevis;
tomēr nekā darīt.

Kad dēls jau paaudzis, tēvs ņemas stāstīt, ko nejēdzībā ar

viņu ezera malā izdarījis. Puika tādēļ nemaz nesabīstas, lai at-

vēlot viņam tik mācītāja amatu, gan tad ar velnu izdarīšoties.

Labi, tas izmācās par mācītāju. Un tikko arī gatavs, te velns

klāt, lai sūtot savu dēlu uz elli. Mācītājs paņem ābeļu nūju un

iet. Caur mežu iedams, satiek laupītāju, kas grib viņu nokaut.

„Ko nu mani par velti kausi, jo man vairāk nav kā šis ābeļu

spieķis?"

„Kur tad gribi aiztikt tik ar nūju vien pie dvēseles?"

„Es iešu uz elli."
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„Ta, uz elli iesi! Vadzi, apskaties elliē, kada vieta es esmu

nolikts. Palikšu tepat un gaidīšu tevi ar ziņu atpakaļ."

„Labi, labi!"

Mācītājs noiet elle; bet brīnums, visi velni no viņa nobēguši.

Viņš_ apskatās vienu elles stūri un ierauga savu vārdu, viņš ap-
skatās otru elles stūri un ierauga laupītāja gultu vienās ugunīs.

Mācītājs, elli apskatījies un savu vārdu ar ābeļu spieķi izdzēsis,
iet atpakaļ uz māju. Mežā laupītājs tek mācītājam pretim un

prasās: „Nu, ko laba ellē redzēji?"

„Ko nu redzēju? Redzēju tavu gultu vienās liesmās."

„Vai, manu dieniņu, tad jau man vienās ugunīs būs degt.
Apžēlojies, palīdzi man no ļauniem, ceļiem: atgriezties!"

„Labi, labi, to labprāt palīdzēšu. Es te iespraudīšu savu

ābeļu nūju un tev būs tikmēr laistīt, kopt. audzināt, kamēr nūja

izaugusi par lielu ābeli. Tomēr ūdeni citādi nenes, kā tikai mutē,
uz vēdera lienot. Tur nekā darīt, jo ātri, ātri var nedarbus pa-

darīt, bet no nedarbiem skaidrs tikt, — tur paiet gadi."
Tā aiztek daži gadi. Te kādā dienā mācītājam ievajagas uz

pilsētu braukt. Viņš brauc caur to pašu mežu un domā meža ēnā

mazuliet zirgus atpūtināt. Viņa puisis tamēr ieiet mežā nodzer-

ties un atron skaistu ābeli', pilnu sarkaniem āboliem. Puisis grib

kādu ābolu noraut, lai ir mācītājam aiznestu, bet ābolu raujot,

kāda vāja balss sauc: „Tev nebūs no tā augļiem raut, ko neesi

pats dēstījis un audzinājis!"
[Fo dzirdēdams, puisis saraujas Hin tek mācītājam stāstīt.

Mācītājam prāts atveras, viņš steidzas turp. Noiet pie ābeles:

laupītājs sēž, bāls nodēdējis.

„Tagad izsūdzi man savus grēkus, lai tieci no tejienes vaļa."

Laupītājs izsūdz vienus grēkus — nobirst viens ābols; laupī-

tājs izsūdz otrus grēkus — nobirst otrs ābols; laupītājs izsūdz

trešos grēkus — nobirst trešais ābols un tā tas sūdz tik ilgi, ka-

mēr tikai divi āboli pašā galotnē atliekas.

„Nu, kāpēc vēl tos divus grēkus nesūdzi?"

„Vai, mīļo mācītāj, tie man grūti izsacīt."

„Nelīdz — jāsaka."

„Es nokāvu savu tēvu un māti!" Līdz ko šis tos vārdus iz-

teic, te abi āboli nobirst un laupītājs paliek par pelnu čupu.

2. A. 756. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 132, (27,1).

Viens vīrs gājis pie avota dzert. Velns noķēris viņu pie
bārdas un ātrāk nelaiž vaļā, kamēr apsola to atdot, ko māja

nav pametis; ja ne — slīcina nost. Vīrs apsolījis. Nu velns sacī-

jis: „Tev mājā dēls gadījies. legriez mazajā pirkstiņā un dod

šurp vienu asins pilīti, ar ko pierakstīt tevi asins grāmatā."
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Devis arī asins pili un tā nu velns pierakstījis viņu un vina

dēlu.

Tēvs pāriet mājā, atron dēlu, sāk domīgs palikt — ko nu

darīs?

„Pag, pag!"1 beidzot iedomājis, „došu savu dēlu mācītāja
amatā. Diezzin, vai tad tu dabūsi!"

Labi! dēls izmācījies smalki par mācītāju un nu velns nekā

klāt tikt. Bet vienreiz mācītājs iesakās: „Tēvs, vai jūs zināt ko?

lešu velnam atprasīt jūsu asins grāmatu."
Labi! Lai ejot!

Mācītājs nu iet iet, bet elle nav vis tik tuvu —
labs gabals

bijis ko iet. Uz ceļa, meža vidū, iegriezies mazā mājelē pār-
gulēt, bet istabā tai brīdī bijusi tik viena sieva.

„Labvakar! Vai nevar dabūt pārgulēt?"

„Var gan," sieva atteikusi, „tik to piesaku: jā pārnāks mans

vīrs, tas tevi nokaus — viņš jau briesmīgs slepkava."

„Nu. nu, gan Dievs žēlos! Es jau tagad eimu uz elli sava

tēva asins grāmatu atprasīt —
esmu mācītājs, vai tad diemžēl

tādu nu kaus."

Drīzi pārnācis lielais slepkava. Un līdz pa durvim iekšā --

tūliņ uzskatījis šo tā nelabi. Bet sieva aizšāvušies priekšā: Ne-

aiztiec, neaiztiec —viņš ir mācītājs! les uz elli asins grāmatu

atprasīt."

„Vai! Vadzi — es jau tev nekā vairs nedarīšu. Vai nevari

pie vienas reizes apvaicāties, kā man ellē ies. Atpakaļ nākdams,
tad pateiksi."

„Jā, jā — labprāt!"
Otrā dienā mācītājs nogājis ellē. Velns sēdējis uz krēsla: nu,

kā viņš nācis?

„Nācu atprasīt sava tēva asins grāmatu."
„Nezinu nevienas asins grāmatiņas — varbūt ja mani kalpi

zin; es ne."

Lai saucot mājā kalpus! Bet velns nesaucis vis. Kā nesaucis,

tā mācītājs sācis laistīt to ar ūdeni, ko paņēmis no tā avota līdz,
kur tēvs toreiz dzēris. Līdz drusku palaistījis — velns tūliņ sā-

cis zilās liesmās degt un bļāvis kā traks. Beidzot, kad nevarējis
vairs izturēt — parāvis vara tauri un pūtis, lai visa elle sa-

sprāgst. Acumirklī saskrējuši velnu, kā mušu. Velns prasījis:
vai zinot kāds par tā cilvēka asins grāmatu. Ne, nezinot!

„Nekā darīt!" velns atteicis,.
Bet mācītājs uzsaucis: „Vai būs, vai nebūs?" un laistījis

vēl vairāk ar avota ūdeni. Tagad velns dedzis tikpat kā piķī
un sērā. Beidzot pakampis lielo vara tauri — bijis jādomā: visa

pasaule saškīdīs, kā nu pūtis. Tūliņ arī saskrējuši veilnu, kā

melna debess.
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„Vai ir kādam no tā cilvēka asins grāmata?"
„Ne, neesot!"

Uz vienu reizi ienākot vēl viens velns itin klibs.

„Kur tu biji tik ilgi, kādēļ nenāci tūliņ, kad taurēju?" lielais

velns bargi saņēmis.

„Biju Dundagā! un tur gaisa dundurs ar vara pātagu man

nocirta papēdi — nevarēju ātrāk pārklibot!"
„Nu, vai tev ir kāda asins grāmata no tā cilvēka?"

Esot.

„Tad atdod!"

Viņš nevarot atdot!

„Vai atdosi ar labu?"

„Ne, neatdošot ne par ko!"

„Ak tā! Nesiet dzelzs rīkstes, viņu vajaga pērt dzelzs rīks-

tēm."

Noperot. Vai nu atdošot?

Ne, ne — neatdošot vis!

„Metiet viņu degošā ceplī!"
lemetot — pavārdzinot tādu laiku. Vai nu atdošot?

Ne, ne — neatdošot vis!

„A, zinu gan, kur viņš atdos. Lieciet viņu uz lielo slepkavas

gultu!"
Kā nu liek to uz gultu, tā atdevis tūliņ: esot neizciešamas

mokas.

Mācītājs domājis arī paskatīties, kas tur tik neizciešams ir.

Paskatījies — vai traks — ir gan — visa gulta bijusi taisīta no

bārdas nažiem, ar augšpēdu atgrieztiem asmeņiem, un no grie-
stiem lijis piķis, sērs, uguns vienā līšanā.

Mācītājs paņēmis asins grāmatu un nācis uz mājām. Uz ceļa

iegriezies slepkavas būdā. Slepkava prasījis: „Nu, kā tur ir?"

„Kā tad nu bija? Viņu pēra ar dzelzs rīkstēm — neatdeva

asins grāmatu: viņu iemeta degošā ceplī — neatdeva asins grā-

matu; beidzot viņu lika uz tavu gultu, tad atdeva. Vadzi, brālīt,
es arī aoskatījos tad tavu gultu, tur šaušalas! Ko domā? Bārdas

naži salikti augšpēdu: otrs pie cita; uz tādiem jāguļ un tad pie
tam' vēl sērs, piķis, uguns līst virsū vienā līšanā no griestiem."

„Vai dieniņ!" slepkava sabijies, „Vai tad nevarētu vēl at-

griezties?"

„Paudzīsim! parādi to rungu, ar ko esi cilvēkus sitis!"

Slepkava atnesis. Tā bijusi ābeļu runga, un cik cilvēku bijis

nositis, tik naglu bijis tai ābeļu rungā. Bijis nositis deviņdesmit

cilvēku.

„Klausies, ko nu tev teikšu. Šo rungu ieduršu pa deviņi soļi

no tā avota, kur mans tēvs toreiz dzēris. Tev katru rītu jānes
trīs mutes ūdens no tā avota uz ceļiem un jāaplaista iedurtā run-
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ga. Ja runga zaļos un augs, tad tev tiks piedots; ja ne, tad ne-

būs piedots."

Slepkava to apņēmies un mācītājs solījis pēc deviņiem ga-

diem' viņu apraudzīt.
Tā palicis. Bet ko domāt? Mācītājs par tiem deviņiem ga-

diem piemirsis to lietu. Nezin, pēc ilgiem, ilgiem gadiem, uz to

pusi braukdams, tomēr atminējies. Gājis tūliņ raudzīt. Bet neat-

radis vairs ne to mājiņu, ne to sievu, ne šo ne to — pagājis uz

avota pusi: atradis tādu kamolu bez kājām, bez rokām. Slep-
kava vēl velšus vēlies tur un nesis ūdeni vēl ābeli laistīt. Bet

ābele patlaban koši ziedējusi. Mācītājs izklājis drānu apakš ābe-

les un piesitis pie stumbra. Tūliņ visi ziedi nobiruši uz drānu.

Tad nākusi tāda vēsmiņa, pacēlusi ziediņus gaisā un ziedi dziedā-

dami pacēlušies un nozuduši gaisa zilumos. Tik divi ziedi pali-
kušies. Nu mācītājs prasījis: „Vai tev vēl nav kādi grēki?"

„īr — nokāvu savu tēvu un māti."

Tad mācītājs nobiktējis. Tūliņ abi ziedi nobiruši, bet viņš
palicis par pelnu čupiņu. Mācītājs apglabājis pelnus kapos.

3. A. 756. Jurkovsku Emīlija Ūzinos. Jkr. 11, 34. LP, VII, 11, 25, 5.

Gitu reizi dzīvoja jauns kara vīrs. Reiz tam bija darīšanu

dēļ jāiziet. Gar Lielupes malu ejot, sacēlās briesmīga auka un

norāva zaldātam ķiveri no galvas un iesvieda upē. Ko nu darīt?

Viņa bēdas bija lielas, jo zaldāts, ja ķiveri pazaudēja, stingri
tika sodīts. Tā bēdājoties un gar Lielupes malu ejot, viņš satika

jaunu cilvēku, kas viņam solīja ķiveri atdot, ja šis viņam apso-
lot to, ko mājās pāriedams, jauna atradīšot. Savā nelaimē zal-

dāts apsolīja. Jaunais cilvēks, tas bija pats velns, atdeva zaldā-

tam ķiveri, iegrieza tam mazajā pirkstiņā un ar tā asinim pa-

rakstīja nolīgumu. Pēc 18 gadiem zaldāts pārgāja mājās. Pirmais,

ko viņš satika, bija viņa 18 gadu vecais dēls, kas, tam1 mājās
neesot, bija piedzimis. Prieku vietā, dēlu ieraugot, viņš loti no-

skuma, jo atminējās solījuma, ko viņā nelaimes dienā bija devis.

Kādu dienu Gusts — tā dēlu sauca — viņam prasīja: „Kā-

dēļ tu esi arvienu tāds noskumis? Saki man arī savas bēdas."

Tēvs atbildēja: „Reiz kādā nelaimes dienā es tevi velnam

apsolīju. Drīzi tu būsi 18 gadu vecs, tad man tu esi velnam jā-
atdod."

Dels sacīja: „Ko tu par niekiem bēdājies. Kamēr velns man

nāk pakal, es pats iešu velnu meklēt."

Vecāki negribēja, negribēja laist, bet beidzot tomēr laida.

Gusts, jautrs būdams, taisījās ceļā. ledams viņš sastapa kādu ve-

cīti. Tas viņam prasīja: „Kādēl tu tik jautrs? Kurp tu ej?"

„Uz elli," Gusts atbildēja.
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Vecītis iedeva Gustam kādu spieķīti un sacīja: „Kad tu noej
ellē, tad piesit ar šo spieķīti trīs reiz pie vārtiem un saki: „Vecā
teva vārdā, pērkons un zibens — veln, atdod grāmatu!"

Gusts pateicās un gāja tālāk. Gāja, gāja, kamēr iegāja lielā

meža, kur atrada vecu, sakritušu būdiņu. Tur dzīvoja slepkava.
Gusts iegāja būdiņā un lūdza naktsmāja. Slepkava prasīja

Gustam: „Kurp tu ej?"

„Uz elli!"

„Kad tu noej elle, tad prasi velnam, ka es no saviem slep-
kavas darbiem varu atpestīties."

Gusts apsolījās. Nakti pārgulējis, viņš gāja tālāk, kamēr at-

rada elli. Viņš piesita ar spieķīti pie vārtiem un sacīja: „Vecā
tēva vārdā, pērkons un zibens — visi velni šurp!"

Tūliņ sacēlās pērkons ar zibeni, tā ka visi mūri notrīcēja, bet

velni nenāca. Viņš sita otrrreiz — nu sanāca veiui, bet viena

vēl trūka. Beidzot atnāca arī tas. Gusts nu sacīja: „Vecā tēva

vārdā, pērkons un zibens, velns, atdod grāmatu!"

Negribēja, negribēja dot, bet baidīdamies no pērkona un

zibeņa, beidzot atdeva grāmatu. Viņš sita atkal un sacīja tos pa-

šus vārdus: „Vecā tēva vārdā, pērkons un zibens, kā var slep-
kava no saviem darbiem atpestīties?"

Velns atbildēja: „Daboni to rungu, ar kuru viņš pirmo cil-

vēku nositis, un paroci pāridesmit soļus no viņa mājām zemē,
tad viņš atstās slepkavību."

Gusts gāja atpakaļ pie slepkavas un izstāstīja tam, kas jā-

dara. Pie slepkavas būdas atradās vesels zārds rungu; ar katru

rungu viņš bija vienu cilvēku nositis. Slepkava atrada rungu, ar

kuru viņš bija pirmo cilvēku nositis. Tā bija no ābeles koka.

Viņš paņēma rungu, atgāja 20 solus no mājas un atspiedās uz to.

Bet runga sāka augt un izauga tam cauri krūtim par kuplu ābeli.

Gusts pārgāja jautrs mājā, ka bija ticis no velniem svabads

un nu visi bija priecīgi un laimīgi.

Reiz ziemā Gusts ar puisi brauca meža
L

Starp kailajiem ko-

kiem viņi iraudzījo vienu koku, kas izskatījās kā piesnidzis. Viņi

gāja raudzīt un atrada ābeli, kas bija pilnaziedu un kadam_ cil-

vēkam cauri izaugusi. Cilvēks želi kunkstēja. Gusts atminējas,

ka tas bija slepkava, nometās ceļos un noskaitīja pātarus. Tūliņ

visi ziedi nobira un ābele ar slepkavu sakrita kopa par pelnu

čupu.

4. A. 756. Teicēja A. Vēvere Silajāņu p. Vēveros. L. kult. kr.

Tēvam un mātei bija viens dēls, kam viņš nedeva nekāda

grūta darba, bet tikai mācīja to ar vārdiem, gribēdami izmācīt

par labu un gudru cilvēku. Dēlam tada mācība apnika un arī
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darba viņš neizimācījās. Liels izaudzis, viņš atstāja tēva māju

un sāka zagt un laupīt. Tā viņš jau labu laiku (bija dzīvojis un

daudz laužu aplaupījis un nokāvis.

Pēdīgi viņam palika bailes par savu dzīvi, un viņš sadomāja
aiziet uz baznīcu un izsūdzēt savus grēkus. Bet nu viņam bija
tik daudz noziegumu, ka baznīckungs baidījās pasludināt viņam

grēku piedošanu. Tā nu baznīckungs sacīja: „Kad tu iestādītu

sausu ābeli un uz ceļiem nestu tai mutē ūdeni, un ja tad tā iz-

plauktu un nestu ābolus, tad varbūt Dievs piedotu tavus grēkus."

Laupītājs arī apņēmās to izdarīt, iestādīja zemē sausu ābelīti

un slacināja to ar ūdeni, ko pienesa mutē, uz ceļiem vilkdamies.

Ābelīte patiešām sāka pēc kāda laika zaļot un augt. Pēc kādiem

gadiem ābele arī uzziedēja un uz rudenim nesa augļus.
Tā savu ābeli kopjot, laupītājs jau bija palicis pavisam vecs

un nespēcīgs. Reiz brauc viņam garām baznīckungs, un laupī-

tājs tam lūdz, lai atnākot pie viņa, ka viņš vēl varētu, varbūt

pēdējo reizi, savus grēkus izsūdzēt. Baznīckungs arī paklausa

un vecais noziedznieks sāk stāstīt savus grēkus. Kā nu grēku

sūdzētājs izstāsta vienu noziegumu, tā arvien nokrīt viens ābols

zemē. Pēdīgi paliek kokā tikai divi āboli. Baznīckungs, to re-

dzēdams, prasa: „Vai tev vēl nav palikuši divi neizsūdzēti

grēki?"
Vecītis atbild: „Divus tlielākus grēkus es baidījos istāstīt.

Esmu nokāvis savu tēvu un māti."

Kā tie vārdi bija izteikti, tā arī tūliņ nokrita abi pēdējie
āboli un tai pašā laikā nomira arī pats grēku sūdzētājs. Viņš ti-

cis aprakts turpat pie savas koptās ābeles.

Piezīme. Sī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

5, A. 756. V. Zacharska Silajāņu pagastā. L. kult. kr.

Reiz dzīvoja kāds vientulis un staigāja pa pasauli. Vienreiz

staigādams, viņš ieraudzīja divus laupītājus no meža iznākam.

Laupītāji pienākuši, redz, ka vientulim blakus stāv kāda sieviete,

ģērbusies baltās drēbēs. Viņi nu prasa vientulim: „Kas tā par
sievieti?"

Vientulis atbild: „Tā ir svētā jumprava."
Laupītāji sabīstas, paliek bēdīgi un vaicā atkal vientulim:

„Vai svētā jumprava nevarētu piedot mūsu grēkus? Mēs nekad

vairs nelaupīsim citu mantas un dzīvosim, kā laudim pienākas."
Vientulis lūdza svēto jumpravu, lai viņa izklausītu laupītāju

grēkus un uzliktu viņiem sodu par noziegumiem.
Tad svētā jumprava lika laupītājiem izsūdzēt visus grēkus

un pavēlēja viņiem par sodu sadedzināt visus sausos kokus, kas

mežā atrodami.
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Nu laupītāji sak meklēt pa mežu visus sausos kokus un za-

rus un dedzina tos katrs savā ugunskurā. Vienam laupītājam
ātri sadeg visi salasītie zari un žagari, bet otram paliek div pa-

gales, kas ilgi gruzd un nemaz nevar sadegt. Tas brīnēdamies

prasa vientulim: „Kādēļ gan manam draugam sadega visi koki,
bet man nedeg un nedeg?"

„Tu nebūsi visus savus grēkus izsūdzējis," atbild vientulis.

Otrs laupītājs nu atkal sāk sūdzēt savus grēkus un atzīstas,
ka viņš esot nositis savu tēvu un māti.

Pēc šādas atzīšanās sadega arī otram laupītājam abas gruz-
došās pagales.

To redzēdami, laupītāji loti nobijās, atmeta visus savus ļau-

nos darbus un sāka godīgi pelnīt savu maizi. Pēc nāves arī viņi

būs tikuši debesu valstībā.

Piezīme. Sī pasaka ir tulkota rakstu valodā. P. S.

6. A. 756. St. Ulanovska, Viļānos, „Zbior \viadomosci do

antropologii kraj o w c i," T. XVIII, Varšavā 1895, 344,35

Bjeja cīši lels razbainīks lelā mežā. Jis — kas vīn guoja —

kuova zjamjā. Jis nūkova sovu tāvu i muoti dzjeivuodams. Pjee

tuo nūguoja jis iz mježu, dzjeivuoja cjela molā i napuorlaidja ni-

vīna cylvāka.

Vajaga vīnam puikam īt muojā pa tū cjelu. Jis zyna, ka jū

nūkaus, jis tai īdams i dzīd: „Lobuok izjukt iz palnim, kai vysu

myužu kolpuot valnim."

Jis izdzierd, tys razboinīks, aizīt prīškā tam puikam — aiz-

guojis i vaicoj: „Kū tu dzīduoji īdams?"

Jis atsoka, šys dzīduojis tai, ka lobuok šam iz palnim izjukt,

kai vvsu myužu vainām kolpuot. Prosa razboinīks iz tū puiku,

lai jam atdūd šovus puotors. Tys puiss atdūd jam, a jis nakaun

jū zjamjā i laiž jū īt sjev pa cjelu.
I brauc baznīckungs, aizīt jis baznīckungam prīškā, tvs raz-

boinīks, i soka: „Izspovjedjai [izklaušini grēkus] tu mani!"

Tys baznīckungs pajām sausu vāzu, īsprauž zjamjā i soka:

„Tjev laistjāt itū vāzu, iz cjela ņast ar muti jiudini nu oluta, ci-

kom tvs kūks zaļš paliks ar lopom. Tureiz es tjevi izspovje-

djēšu!"

A tam baznīckungam bais bjeja, kab jis jū nanukautu, tai jis

i pascēja jam, tai i nūbraucja pa cjelu.
_

Vot jis vys nas iz cjelu, tys razboinīks, jiudini mutja nu olūta

i laista vys tū kūcjeņu. Jam nūīt jau vysa ucda nu cjelu, palīk

bjednys kauls ar asni i navar vaira paīt. Cik godu puorguoja jau.

Nu tuo kūcjeņa izauga lela uobelnīca, vvsa ar_ vīnim uobjelim.

Atī uobjeli bjeja dvjāsjalis tūs laužu, kur jis nukova.
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Atsasjēdjējis zam tuo kūcjeņa, raud jis cīši. I brauc otkait [at-

kal] tvs pats baznīckungs tvmā mježā. Vjā[ jis tuoļi, a cik lobs

smords [smarža] īt! Jis cik reižu tī braucja, a itaida smorda loba

nabjeja kai tān [tagan, tagad]! Dabrauc jis da tuos vītvs, īt jis pa-

zavārtu i radz, ka cīši šmuka uobjelnīca ar vīnim uobjelim, a

zam tuos uobejelnīcvs sjād vacs vacs vjec's, raud i ar osorom

laista kūku. Jis vaicoj: „Kvota tu raudi?"

Vjec's suok stuostjāt, ka braucja baznīckungs i nagribjēja

izspovjedjāt šū, īspraudja sausu vāzu i pascēja laistjāt, cikom iz-

augs zajš kūks. Jau šys navar paīt i naradz šys i može šam

cik [tik daudz] osoru pītiks, kai tū kūcjeņu palaistjāt, a baznīc-

kunga naradz vjāļ! Baznīckungs soka, šys pats i ess — i jem jū

spovjedjāt. Kū jis tik pascjējs, ka jis kova cylvāku, tiulerj vīns

uobels kreit zjamjā. Is vvsi uobjeli apkrita, a div palyka poša

viersyuņā. Vaicoj tys baznīckungs: „Soki vjāļ, kū nabjejs!"

Jis atsoka: a — šys nūkova sovu tāvu ar muoti. Tūlaik nū-

krita tī divi uobjeleiši zjamjā. Baznīckungs atlaidja jam vvs's

agrāks grāk's i Dīvs atsyuta engjeJi, kab pajemtu juo dvjāsjali,

a jis pats, tys vjecjeits, tys razboinīks, par palnim paly_ka. Uo-

bjelnīca izgaisa i uobjeleiši izgaisa. Otkait tamā vītā gulēja sausa

vāza, i mježs kai bjeja, tai bjeja mježs.

7. A. 756. Teicēja 36. g. veca J. Strode Višķos, L. kult. kr.

Vīns saimnīks braucja uz patmalom un jam cīši īsagribēja
dzert. Saiminīks apturēja zyrgu un ceļa molā pi gruovīša pī-
leicis suoka dzērt. Te jam sagvva nazkas aiz buordas un soka:

„Jo atdūsi tū, kuo muojuos naatstuoji, tad palaisšu vaļā!"

Saiminīks padūmuoja, ka muojuos vvsu atstuoja, un soka:

„Atdūšu, tik palaid vaļā!"

Tyulen turātuojs pazuda un saiminīks, pīsacēlīs, aizbraucja
uz patmalom, samola un brauc uz sātu. Pa tū laiku saiminīka

sīvai pīdzyma dāls, Saiminīks atbraucja uz sātu un beja lūti na-

mīrīgs, bet nivīnam nasacēja, ka puordevis dālu. Dāls paauga le-

luoks un tāvs jū suoka muocīt par baznīckungu, Vīnu reizi dāls

atbraucja uz sātu un soka tāvam: „Tēt, tu mani puordevi vainām

un es īšu tagad vainām kolpuotu!"

Dāls, kurs beja jau kleriks, aizguoja uz baznīcu un izsyudzēja
baznīckungam grākus. Baznīckungs īdevja dālam s'lūtinu un treis
buteles svētītuo yudeņa, sacīdams: „Tys tev pīsagadīs ceļā!"

Guoja, guoja dāls un īguoja mozā ustabiņā, kurā sēdēja vāca

vecenīte. Dāls prosuos īlaist jū uz naktsmuojom, bet vecenīte at-

bildēja: „Es tevi īlaistu, bet muns dāls, golvas grīzējs, atskrīs

un tevi saplēss!"

„Kai ni byus, bet es palikšu!" soka dāls.
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Dāls palvka uz nakts muojom un vecenīte jū nūglobuoja

luodē, lai golvas grīzējs naradzātu. Vokorā atskrēja golvas
grīzējs un soka: „Kur te kristīta cvlvāka smoka?"

„Pats, pa pasauli skraidīdams pīsaūdi!" atbildēja muote.

„Ir gon šūdīn pi mvusu kristīts cylvāks un es jū atrasšu!"
soka golvas grīzējs.

Muote redz, ka golvas grīzējs atrass, un soka: „Ek, luodē ir

nūglobuots."
Golvas grīzējs attaisīja luodi un soka: „Celīs, cvlvāks, un

ej vakariņu āstu!"

Dāls izleida nu luodes un ar golvas grīzējui atsasāda pi

golda.

„Kur tu ej, cylvāks?" prosa golvas grīzējs.

„Kad es pīdzymu, tāvs mani puordevja vainām un es tagad

eju uz elmi vainām kolpuot!"

„Tevi tur naīlaiss nikas! īsim ar mani reizē, es esmu par el-

nes vuortu sorgu!" soka golvas grīzējs.
Dāls puorgulēja par nakti pi golvas grīzēja un reitā aizguoja

obi uz elni. Pi elnes vuortim' golvas grīzējs soka: „Es tevi īlais-

šu, bet tik ar nūrunu, jo tu' man apsūlēsi izzynuot, kaida man

byus nuove!"

Dāls apsūlēja izzynuot un īguoja elnē. Elnjē pt stulpa beja

pīkolts Lucipers. Dāls izvylka vīnu svētītuo yudeņa pudelīti, iz-

lēja uz slūtiņas un pasvētēja Luciperu.

„Kamdēl tu mani dadzynoj, un kuo tev vajag?" klīdzja

Lucipers.

Dāls izvylka ūtru pudeli un vēl reizi pasvētēja Ļuciperu.

„Soki, kuo tev vajag, es vysu dūšu, tik nadadzynoj manis!"

najaukā'bolsā klīdzja Lucipers.

„Atdūd parokstu, ar kuru muns tāvs mani puordevja!" so-

ka dāls.

Luoipers sasaucja vysu vainu un soka: „Atdūdīt juo tāva pa-

rokstu!"

Vairai atbildēja, ka paroksta nav.

„Vai klybais valns ir?" prosa Lucipers.

„Nav!" klīdzja valni.

„Pasaucīt juo!" pavēlēja Lucipers.

Atskrēja klybais valns un soka: „Pi manis juo tava pa-

roksts ir!"
. .

■
„Atdūd jū šam cylvākam!" pavēlēja Ļucipers. Klybais valns

īgrīzja kreisuo rūkas mozojā pierstina un pīrakstīja dala lobuos

rūkas dainā, ka_ parokstu atdevis. Dals izvvlka trešu pudelīti

un vēl reiz pasvētēja Luciperu.
„Kuo vēl tev vajag?" prosa Lucipers, „ka tu mani dadzynoj!
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„Pasoki, kaida dzeive byus golvas grīzējam pēc nuoves?"

soka dāls.

„Paruodīt golvas grīzēja kambari!" pavēlēja Lucipers.
Valni aizvedja dālu uz golvas grīzēja kambari, bet tvs nabeja

kambars un beja lela lela sile, kurā pīdzeits odotu, noglu, nažu

un pībārts stvklu. Dāls izguoja aiz vuortim un golvas grīzējs

prosa: „Kaida bvus muna dzeive pēc nuoves?"

„Brīsmīgas mūkas byus!" pasacīja dāls un izstuostīja jam

vysu.

Dāls laidjās īt uz sātu un pēc juo pakal guoja golvas grī-

zējs. Ejūt par kaidu lelu mežu, golvas grīzējs soka: „Tu esi baz-

nīckungs, izspovedej mani!"

„Es naesmu baznīckungs! Es esmu tikai kleriks un navaru

spovedēt!" atbildēja dāls.

„Es tevi nūsisšu, jo naspovedēsi!" soka golvas grīzējs.
Dālam baist beja un jis soka: „Izspovedēšu!"

Dāls īvedja golvas grīzēju mežā, pasādynuoja uz calma,

īdevja jam rūkā uobelnīcas kūka vāzdu un soka: „Tu pagaidi

manis, es atīšu un tyuleņ izspovedēšu!"
Golvas grīzējs palyka sādādams uz calma, bet dāls ai/bāga

uz sātu, izzamuocīja par baznīckungu un dzeivuoja jau ilgus go-

dus. Kaidu reizi pavasara laikā, par tū mežu, kurā beja atstuots

golvas grīzējs, baznīckungu vedja us slvmū, Mežs pylns beja

ar uobulu smuordu un baznīckungs soka šovam vedējam: „Ej pa-

saver, nu kuo taids lels uobulu smuords?"

Vedējs īguoja mežā un atguojis pastuostīja baznīckungam,
ka redzējis uobeļņīcu pylnu ar smaržīgim uobulim. Baznīckungs

īguoduoja golvas lauzēju un guoja pasavārtu. Mežā auga lela

uobulnīca un ap tū ar rūkom apsakērīs uz calma sēdēja ar zaļom

pīpēm un syunom apaudzis cvlvāks. Baznīckungs puorskristīja

cylvāku un uobelnīca pazuda, bet cylvāka vītā palyka tik palni.
Tai golvas grīzējs palyka par svātu un aizguoja uz dabasim.

8. A. 756. A. Gari -Juone no 81 g. veca T. Gailuma Domo-

polē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja mežā vīns viļacuons, jis beja lels zaglis un kau-

snis, syta un žnaudzja ļaudis, jis nikod naguoja uz baznīcu. Vīnu

reizi, nazkai garum īdams, jis īguoja baznīcā un tyka uz muocī-

bas. Muocībā baznīckungs runuoja, ka ploti celi vad uz elli, bet

šauras stidziņas uz debesim, kur byus prīca bez gola. Izguojis
nu baznīcas, viļacuons vvs dūmuoja par šaurom stidziņom un

plotim celim. Atguojis uz sātu, jis nūdūmuoja staiguot pa šaurom

stygom lai tiktu debesīs. Pajēmja kulīti, īlyka_ maizes gobolu un

laidjās mežā pa šaurom stidziņom us debesim. It, īt pa mežu — te
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jau i vokors, auz ceļa nikur navar tikt, jam jau i ēst gribīs. Te

īdams, jis īrauga mozu guns bluozmīti, īt uz tū un īrauga usto-

biņu; īīt ustobiņā, te sēd vacs vecīts un prosa: „Kuo tu vaicoj?"

„Staiguoju pa mežu, pa šaurom stidziņom, lai tiktu dabasu

valstībā. Baznīckungs sacīja, ka pa šaurom stidziņom staigo-
jūt, var tikt debesīs. Es i laidūs mežā pa šaurom stidziņom,
bet aizzamaldīju un nazvnu, kur tuoļuok īt," pastuostīja zaglis.

„Tagad jau tvmss, pallc par nakti pi manis, reitā es paruo-
dīšu stidziņu un varēsi īt tuoļuok," pasacīja vecītis.

Jis palyka par nakti pi vecīša un guoja tuoļuok. Utrā dīnā

vecīts paruodīja stidziņu, otkon zaglis staiguoja pa šaurom stidzi-

ņom un aizzamaldīja mežā. Ap vokoru jis īraudzēja guns bluoz-

mīti un guoja uz tū pusi. Pīguojis tvvuok, jis īraudzēja mozu

ustabiņu, īguoja īškā, padevja labvokoru un pastuostīja vecīšam,
ka jis ir mežā aizzamaldējis, staiguodams pa šaurom stidziņom.

„Puorguli par nakti, reitā es paruodīšu, uz kuru pusi tev

īt," sacīja vecītis.

Jis otkon palīk par nakti vecīša ustobiņā, reitā vecīts jam

paruoda mozu stidziņu un viļacuons aizīt. Jis īt, īt pa mežu un

izīt uz taidas vacainītes, kur vysapleik aug erškeiži; jam vajag
puori tikt, bet tī erškeiži saauguši tik bīži, ka navar nikai izleist

cauri. Vysaižuok jis paraudzēja un golu-golā izleida cauri caur

erškeižim. Leinūt erškeiži jam saplyukuoja drēbes un misu, taidu

mūku jis vēl nikod nabeja izcītis. Pavysam nūvuordzis, jis īt pa

meža šauru stidziņu un daīt pi vīnas ustobiņas. īguojis ustobiņā,

jis īraudzēja vācu sierrnu vecīti un prosa tuo, lai pastuosta, kai

varātu tikt dabasu valstībā. Atpakaļ uz sātu šis vairs atsagrīzt

navarūt, un cyta nikuo nagribūt, kai tikai tikt debesīs.

„Labi," atsoka vecīts un nūvad jū uz azara molu. Azara

molā beja sauss uobelnīcas calms un kluotu akmens. Vecīts īdevja

jam lizeiku un pasacīja: „Sēstīs uz akmeņa un kotru dīn lej uz

calrnu pa treis lizeikas yudiņa treis reizes dīnā. Laisti leidz tam

laikam, cykam uobelnīca izplauks, izzīdjās un byus uobeli, kad

uobelnīcā byus uobeļi, tod otkon es pi tevis atīšu," tū pasacījis
vecītis aizguoja.

Viļacuons sēdēja uz akmiņa un laistīja kotru dīn, kai vecīts

jam beja pīsacējis. Pēc kaida laika uobelnīca suoka zaluot, jis

vys laistīja kotru dīn, tod izplauka lopas, sazīdēja un izauga uo-

beli. Kad jau uobeļnīcai beja uobeli, jis gaidīja vecīša. Vecīts ari

atguoja, tagad vecīts izspovedēja viļacuonu. Kuru graku zaglis

pasoka vecīšam, tyuliņ vīns uobels nūkreit, kuru pasoka tyuliņ

uobeļs nūkrueit. Zagļam lykās, ka jau vysus grakus izstuostījis,

bet vēl treis uobeļi karinēja uz uobelnīcas.

„Padūmoj vēļ, voi naesi kaidus grākus aizmiersis," sacīja

vecīts.
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Zaglis padūmuoja un vēļ atguoduoja trejus grākus. Kad vysi

grāki beja izstuostīti un vysi uobeļi nu uobelnīcas nūkrituši, tod

siermais vecīts zagli puorkristēja un pēc ilgim cīšonu godim zag-

lis mīrīgi nūmyra.

9. A. 756. Teicēja 50 g. veca A. Melnace Līksnā.

Tāvam beja daudz dālu. Vīns dāls atsagadīja un beja lūti
lels laupītuojs. _Uz pasauļa leluoka laupītuoja par jū nabeja. Jis

nūkova sovu tāvu, muoti, bruoļus, muosas un aizguojis uz mežu

guoja laudim uz ceļa prīškā un kova, un laupīja lauds. Tai jis
laupīja ilgu laiku. Apnvka jam laupītuoja dzeive un jis dūmuoja

pats sevL „Es vysu beistūs un manis vysi beistās. Lobuok izsyu-
dzēšu grākus un īšu pi laudim!"

Tai jis gaida, kad brauks baznīckungs. Napaguoja ilgs laiks

un gadījuos baznīzkungam braukt par mežu pi slymuo. Laupī-

tuojs aizguoja baznīckungam prīškā un apturēja juo zyrgu.

„Kuo tu gribi?" prasīja baznīckungs.

„Es gribu izsyudzēt grākus!" atbildēja laupītuojs.

„Metīs celūs!" pasacēja baznīckungs un laupītuojs suoka

syudzēt grākus. Bet grāku baznīckungs navarēja pīdūt. Laupī-
tuojs sasadusmuoja un nūkova baznīckungu. Tai braucja ūtrs un

trešs baznīckungs un laupītuojs jūs nūkova, jo jī jam napīdevja

grāku. Pēc kaida laika braucja par mežu veiskups. Laupītuojs
otkon aizguoja prīškā un prasīja grāku pīdūšonas. Veiskups pī-
devja grākus un pateicja, ka vvsusvātuokuo sakramenta na-

dūs, tagad, bet īdevja laupītuojam uobelnīcas sausu vāzdu un

pasacīja: „Istoti itū vāzdu augstā kolnā un ar muti nosoj un laisti

yudeni, lai nu šuos vāzdas izaugtu kūks un tymā byutu uobuli!
Tad baznīckungs īdūs tev vvsusvātuokū sakramentu!"

Laupītuojs pajēmja vāzdu, aizguoja uz augsta kolna un

ībuozja zemē. Tad ar muti nesja yudeni un laistīja. Puorguoja

ilgs laiks. Nu vāzdas izauga uobelnīca ar skaistim uobejim, bet

laupītuojs jau beja palicis vysā vacs. Tymā uobelnīcā beja tik

uobulu, cik laupītuojs beja pastruoduojis grākul Gadījuos vēl
baznīckungam braukt par mežu un jis īsavēra skaistu uobelnīcu.
Tad baznīckungs īguoduoja veiskupa struopi aizlyktu laupītuo-

jam. Baznīckungs pīguoja pi laupītuoja un lyka jam vēl reiz iz-

syudzēt grākus. Kai tik grāku laupītuojs pasoka, tai uobuļs nu

uobelnīcas un nūkreit. Palyka pašā viersunē divi uobuli. Lau-

pītuojs soka, ka naasūt vairok grāku, bet baznīckungs līk padū-
muot. Tad laupītuojs pasacīja, ka tāvu ar muoti nūkovis. Tikkū

šū jis pasacīja, obi uobuli nūkrita zemē un paša uobelnīca nūsa-

guozja. Baznīckungs īdevja laupītuojam vvsusvātuokū sakra-

mentu un laupītuojs laimīgi nūmyra un juo dvēsele aizguoja pi
Dīva.
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10. A. 756. Skolnieks P. Murens no 64 g. vecas Maigas

SkaldesNīcā, K. Lielozolakr.

Vienreiz dzīvoja divi kaimiņi. Vienam kaimiņam bija ka-

ziņa, bet otram zēns. Zēns gāja pie kaimiņa kaziņas un to jādīja,
bet kādu vakaru zēns vairs nepārnāca. Tēvs loti bēdājās, kur

zēns palicis.
No rīta agri kaimiņš aizveda zēnu uz svešu vietu un izmā-

cīja to par cirkus rādītāju. Zēna vecāki gan ilgojās pēc zēna, bet

visas pūles uzmeklēt bija veltīgas.
Te reiz tam kaimiņam, pie kā zēns atradās, pietrūka naudas.

Viņš sūtīja zēnu, kas jau paaudzis stalts jauneklis, übagot ar tādu

izredzi, lai, vakaram uznākot, novērojot, kur saimniekiem nauda

glabājoties.
Tā zēns gāja no sētas uz sētu un iegāja tādā sētā, kur bija

nikni suņi. Saimniece übagu ieraudzījusi, apsauca suņus, bet

puisis, kas bija tuvumā, sacīja, lai tik suņi kožot, puika varbūt

esot kāds slepkava.
Saimniece iedeva zēnam naudu, un zēns noskatījies, kur

saimniece naudu glabā, gāja tālāk.

Kādu gabalu pagājis, zēns gribēja griezties atpakaļ pie sava

saimnieka un visu izstāstīt, bet tad domāja, kā lai aplaupa tādu

labu saimnieci.

Tā pa pasauli blandoties, zēns nonāca tanī pilsētā, kur dzī-

voja viņa tēvs. Te zēnam gadījās satikt kādu sava tēva paziņu,

un viņš prasīja, kur viņa tēvs atrodoties. Tas zēnam atbildēja,
ka tēvs aizbraucis uz laukiem un dzīvojot saimnieka mājās.

Tad viņi abi aizgāja uz zēna tēva mājām. Tur viņus tēvs ar

māti priecīgi saņēma, un zēns priecājās, ka toreiz nebija griezies

atpakaļ pie sava saimnieka, jo tad būtu aplaupījis savu tēvu.

Zēns palika pie vecākiem' un viņi dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Šī gan ir cita pasaka, bet tomēr drusku līdzīga iepriekšē-

jiem variantiem. P. S.

11. A. 756. Skolnieks R. Tupēsi sno7sg. v. A. Jurķa, K. Liel-

ozola krājumā.

Senāk loti daudz miesnieku nākuši uzpirkt lopus. Katram

miesniekam bijis vērša diņkis pastāvīgi līdz. Reiz vienam mies-

niekam gadījies iet pa mežu, un pretim uz ceļa iznācis slepkava

ar dunci rokā un prasījis, lai atdodot naudu. Miesnieks bijis ar

mieru atdot visu naudu un teicis: „Es tev ko lūgšu. Vai tu man

nevaril nocirst vienai rokai četrus pirkstus?"
_

Miesnieks izlikās par kaufmani un it ka velējas pierādījumu,

ka biļjis slepkavas rokās. Slepkava bija ar mieru un viņi abi pār-

kāpa pa grāvi mežā. Miesnieks uzlika roku uz celma un teica,
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lai nocērtot pirkstus uz vienu pašu reizi. Bet kā slepkava cirtis,
tā miesnieks atrāvis roku nost un kumpis iecirties celmā. Mies-

nieks nu sācis kaut slepkavu ar savu vērša diņķi, ka tas zils

palicis. Dabūjis atkal savu naudu atpakaļ, miesnieks izplēsis

slepkavām no galvas līdz gurniem ādu un pārnesis to mājā.

Mājās viņš ādu devis, lai izģērē. No izģērētās ādas viņš iztai-

sījis jostu par piemiņu, ka viņam reiz slepkavas uzbrukuši.

Miesniekam reiz gadījies ieiet kādā krogā ieturēt pusdienu,
kur viņš noģērbies un sācis ēst. Krodzinieks viņam redzējis skai-

sto jostu un prasījis, lai to viņam pārdodot. Miesnieks atbildējis,
ka to nevarot pārdot, jo tā esot vina piemiņas josta, ka viņam
uzbrukuši slepkavas. Krodzinieks teicis: „Tā ir mana āda. Kad

es jums uzbruku, jūs viņu man atplēsāt."
Miesniekam nu paliek bailes, bet krodzinieks saka: „Labi, ka

tu mani tā izmācīji, citādi es vēl tagad būtu kāvis cilvēkus."

Un viņi palikuši draugi uz visiem laikiem.

Piezīme. Arī šis variants tikai ar atgriezto laupītāju atgādina pa-

mata pasaku. P. Š.

41. Nemierīgais mironis.

1. A. 760. Teicējs 67 g. vecs A. Kovajevskis Bebrenē.

Vīns muižinīks cīši mīļiroja kaidu meitu, bet meita muiži-

nīka namīļuoja, Sadūmuoja muižinīks īt uz būri, lai būrs padora

tai, ka meita jū mīluotu. Muižinīks aizguoja pi vīnas rogonas un

izstuostīja jai sovu bādu. Rogona soka: „Kopūs gul cvlvāks,
kurs kotrā naktī divpadsmit stundēs baida lauds. Vajag aizīt uz

kopitm tymā laikā, kad jis byus izguojis nu dūbes laužu baidītu,

pīgruobt no juo dūbes smilšu, atnest un pakaisīt tuos smiltis pa

tū stidziņu, pa kuru staigoj tei meita, un tad jei tevi mīļuos!"

Muižinīks prīcīgs atguoja uz sātu, bet naktī beisitas īt uz ko-

pim. Muižā beja drūši kolpi un muižinīks pasaucis vīnu, soka:

„Vai tu nasabeisi nūīt naktī uz kopim un dabuot nu bīdakla dū-

bes smilšu? Es tev par itū samoksuo'šu!"

Tys bīdakls tai baidīja lauds jau treis symti godu. Kolps so-

ka: „Na, nasabeišu!"

Atguoja pusnaktis, ko'lps pajēmja kuli un aizguoja uz bīdakla

dūbi. Bīdakls beja izguojis laužu baidītu. Tikkū kolps pīleika pi
dūbes gruobt smilts, bīdakls atskrēja un soka: „Tev kuo vajag

nu munas dūbes?"

Kolps nūsabeida un aizbāga uz muižu, smilšu nadabuojis.
Utrā vokorā kungs meklej ūtru kolpu, kurs ītu uz bīdakla dūbi

pēc smiltim. Atsaroda ūtrs drūsinīks, pajēmja kuli un pusnaktīs

aizguoja. Dūbe beja tukša un bīdakls beja otkon aizguojis ļaužu
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baidītu. Kolps pīgruobja kulīti smilšu un spēra pyrmū sūti īt uz

muižu. Te — kur bejis, nabejis — atskrēja bīdakls un prosa:
„Tev kuo vajag nu munas dūbes?"

Kolps laidjās bēgt ar vysom smiltim. Bīdakls dzanās pakal.
Jau bīdakls vysa kluot pi kolpa. Kolps nūruovja nu golvas ca-

puri,_ nusvīdja tū zemē un pats bāg. Bīdakls pagyva capuri un

saplēsja smolkūs gabalinūs. Cikom bīdakls plēsja capuri, kolps
jau beja gobola. Otkon bīdakls dzanas pakal un jau kolpu sagyus.

Kolps nūsvīdja mēteli. Bīdakls saplēsja mēteli un dzanas otkon

pakal. Tai kolps nūsvīdja vysas sovas drēbes un zuobokus un

bag. Bīdakls saplēsja vysu un tik dzanās pakal. Jau natuoli beja

muiža, un kolps īspēja pīskrīt pi durovom un sajemt aiz durovu

klindža. Bīdakls nūstuoja un soka: „Dabuošu es tevis tymsā
laikā!"

Tad bīdakls aizguoja atpakaļ uz sovu dūbi. Kolps atdevja
muižinīkam smiltis. Reitā muižinīks pīkaisīja smilšu pa tū sti-

dziņu, pa kuru meita staiguoja. Pastaiguoja meita pa tuom smil-

tim un suoka muižinīku cīši mīluot. Muižinīks beja cīši prīcīgs,
pīdevja kolpam daudzi monta un palaidja kolpu uz sātu. Kolps

īguoduoja bīdakla vuordus un dūmoj pats sevī: „Išu tikai dīnā,
bet tymsā naīšu, ka bīdakls kuo napadora!"

Tai kolps īt vīnu dīnu, ūtru, bet naktīs naīt. Trešā dīnā pa-

šuos pusdīnuos cīši satymsa. Te — kur bejis, nabejis — bīdakls

kluot pi kolpa un soka: „Tyki tu munūs nogūs, tagad naizbēgsi!"

Kolps suoka prasīt atstuot jū dzeivu. Tad bīdakls soka: „Jo
tu man izdarīsi, kū es sacīšu, tad es tevi dzeivu atstuošu!"

„Izdarīšu!" atbildēja kolps,
Bīdakls īdevja kolpam pīci rubli naudas un divi kukulīši mai-

zes un soka: „Kad tu īsi, tev prīškā byus kaida pils. Tei piļs ir

muna un munu bruolu. Kad tu pīīsi pi pils, pi vuortim gulēs divi

suni, kuri plēš kotru, kas grib īīt pilī. Tī suņi ir muni buoli. Pi

pašas pils stidziņas molā stuovēs akmens. Tys akmeņs ir muna

muote. Kad tu īsi, suņi tevis narīs, un tu jīm nūsvīd pa kuku-

lam maizes. Tad reitā par pīci rubļi daboj baznīckunga, lai baz-

nīckungs puorsvētej akmeni un suņus. Kad baznīckungs puorsvē-

tēs akmeņi, elne pajems tū akmeņi, jo muna muote dzeivuodama

beja būrinīca, jēmja Dīvu mutē, bet kolpuoja vainām. Suņi pa-

zuss un tu varēsi palikt pilī par saimimīku. Tagad jau treis symti

godu, kai mes bruoli esam apburti. Maņ nav mīra kopus — juo-

baida lauds, bet bruoļim juoir par suņim."

Kolps apsūlēja tū vysu izdarīt un bīdakls pazuda. Izausa ot-

kon dīna un kolps aizguoja uz pili. Pils vuorti atsataisīja, un

kolps, īguojis īškā, nūsvīdja suņim pa maizes kukulanL Suņi ap-

ēdja maizi un turpat nūspruoga. Pi pils stidziņas mola stuovēja

vacs, vacs apsasyunuojis akmeņs. Reitā kolps par pīci rubli pa-
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saucja baznīckungu. Baznīckungs puorsvētēja akmeni un turpat

zeme pasapiētja un cyuška ar lelu muiti nūreja akmeni. Tad puor-

svētēja obējus nūspruogušūs suņus un suņi pazuda. Ari bīdakls

nu tuo laika puorstuoja baidīt lauds. Kolps palyka pilī par saimi-

nīku un dzeivuoja laimīgi.

2. A. 760. Skolnieks D. Bvkovsko Eglūnā. N. Rancāna kr.

Vīnu reizi divi draugi braucja caur kopim. Vīns ticēja Kri-

stus ticībai, bet ūtrs naticēja. Braucūt caur kopim, natlcīgais
soka: „Kas ir nūmiris, mvužam nasacels un paliks par zemi."

Bet ticīgais turpretim soka, ka celšūtīs. Naticīgais vēļ soka:

„Lai es par akmini palīku tagad, jo celsīs."

Kai jis šitā pasacēja, tai ari palvka par akmini. Tad juo
draugs nūvede jū uz muojom un izstuostēja, kas beja nūticis. Tad

tū cvlvāku, kurs beja palicis par akmini, nūvede uz kopim un

paglobuoja.

Paguoja nazcik paaudžu — nikas jau napīminēja tuo nūtv-

kuma. Vīnu reizi tur vajadzēja rakt dūbi dēl ūtra myrūna. Rok-

dami izrūk tū cylvāku, kurs beja palicis par akmini. Racēji ap-

saskatēja, ka tys akmins izskotās kai cylvāks. Izcēla un nū-

lyka uz dūbes molas. Kad beja īlaists myrūns dūbē, tad racēji
gribēja arī tū akmini svīst tai dūbē, bet baznīckungs aizturēja, lai

nasvīž dūbē, bet lai nūvad uz šuo kēki, kur dzeivoj baznīckunga

saime.

Paguoja daudz godu, puorsameja daudz baznīckungu tamā

vītā, bet tys akmens ar cvlvāku izskotu, stuovēja koktā. Vīnu

vokoru baznīckunga saime skaitēja puoterus. Puoteru laikā tys
akmins cīši aizzasmēja un vysi tū dzierd. leaudis nūīt uz baz-

nīckungu, pasauc un izstuosta, kas beja nūticis. Baznīckungs

suoc nazkū skaitīt un tys akmins suoc runuot, izstuostējis, kai

jam beja nūticis, un pasacējis, kad šū vajag nūvest uz kopim. Baz-

nīckungs vaicuoja: „Kuopēc tu smējīs, kad muna saime skaitēja

puoterus?"

„Tad saguoja valni ustobā un vīns īlēcja ar klibu kuoji un

krita pi zemes. Es navarēju nūsaturēt nu smīkla."

Tad tū cvlvāku nūvede uz kopim.

Piezīme. Līdzīgi varianti ir vēl V. sējuma 16. pasakā (213—218).

P. s.
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