
LATVIEŠU

PASAKAS

UN TEIKAS

IV.

VALTERAUNRAPAS

AKC. SAB. IZDEVUMS









Latviešu

pasakas un
teikas

Pec Anša Lercha-Puškaiša un citiem avotiem

sakopojis un rediģējis

prof. P. Šmits (Schmidt)

IV.

Rīgā,l927

Valtera un Rapas akc. sab. izdevums



Valtera un Rapas
akc. sab. grāmatspiestuve

Rīgā, Brīvības ielā 129/13^.



Ceturta daļa.

Īstās pasakas.

III.





5

Ānti Arnes pasaku tipi.

A. Burvību pasakas. 3.

Pārdabīgais pretinieks. 3.

328. Puika zog briesmoņa (milža, velna, raganas) dār-

gumus. Trīs brāli iestājas pie kāda kunga dienastā. Jau-

nākais brālis ir gudrāks, bet abi vecākie to nievā un tura par

muļķi. Tie nu iestāsta kungam, ka jaunākais brālis esot ru-

nājis, ka šis varot no briesmoņa pārvest visādas dārgas man-

tas. Kungs tūliņ pavēl jaunākam brālim visu to izdarīt. Brā-

lis arī pārnes brīnuma putnu, zirgu, kokles jeb citas mantas.

Briesmonis pēdīgi dabūj galu, bet jaunākais brālis izpelnās

lielu atmaksu. —
Šī pasaka liekas būt ļoti populāra Skandi-

nāvijā, un no zviedriem tā var būt pārnākusi pie somiem.

Pie lībiešiem šāda pasaka nav atrasta un arī pie igauņiem ir

samērā maz variantu. Pie latviešiem šī pasaka ir stipri sa-

maisījusies ar 327. un 550. numuru.

329. Slēpšanās no ķēniņa meitas. Ķēniņa meua var

visu redzēt, kas vien viņas valstī atrodas. Viņa apsolās tikai

tādu vīru precēt, kas pratīs no viņas noslēpties. Bet ja sle-

pējies tiek atrasts, tad tas zaudē savu galvu._ Vienam jau-

nekļam tomēr izdodas ar triju zvēru jeb arī kāda vecīša pa-

līdzību tā paslēpties, ka ķēniņa meita to nevar ieraudzīt. Ta

nu šis jauneklis aprecē skaisto ķēniņa meitu. — Grimm 191.

Bolte un Polīvka, Anmerkungen 111, 365—369. Šī pasaka lie-

kas būt visvairāk pie slavu tautām izplatīta, bet nav viņa

sveša arī rietuma Eiropā. Pie igauņiem un lībiešiem šāda

pasaka nav uzrakstīta. Pie latviešiem un somiem viņa ir jā-

uzskata par retu pasaku.
330. A. Kalējs ar velnu (Nāvi). Kalējs laipni uzņem vecu

vīriņu, kas izrādās par pašu Dievu jeb kādu svēto. Tā ka

kalējs neņem nekādas maksas, tad vīriņš apsola tam izpildīt

trīs vēlēšanās. Kalējs neprasa ne mūžīgas dzīvības ne laimes,

bet vēlās tikai, lai bez viņa atļaujas netiktu neviens nost no

viņa krēsla, ābeles jeb citām lietām. Tādā ziņā nu kalējs

trīsreiz piesien velnu jeb Nāvi. Pēc tam viņa dvēsele netiek

ne ellē, ne debesīs.
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B. Velns maisa. Kalējs dabūj no vecā vīriņa tādu maisu,
kura vioš var katru noķert, ko tikai vēlās. Arī velnu viņš
dabuj savāmaisā, liek to uz laktas un sāk sist ar lielo āmuru.

Velns aizbēg uz kādu salu, bet kalējs nāk tam pakaļ. Vis-
vairāk pasaka tomēr beidzas tāpat kā iepriekšējais variants,
ka kalējs pec nāves netiek ne debesīs, ne ellē.— Grimm 81. 82.

Bolte un Polīvka, Anmerkungen 11, 149—189. Šās pasakas
pieder pie vispopulārākām visā Eiropā. Jau senie grieķi ir

pazinuši līdzīgus pasaku motīvus. Iliadē ir minēts, ka Sīzifs
ir pratis saistīt Navi ar stipram saitēm. Citā grieķu mitā
Hefaists ir kalis Herai tādu sēdekli, no kura bez viņas atļau-
jas neviens nav ticis nost. Pēc jūdu tradicijām ķēniņš Dāvids
ir arī tāpat saistījis Navi. Nevien pie latviešiem, bet arī pie
visiem viņu kaimiņiem ir šādas pasakas ļoti labi pazīstamas.

331. Gars pudelē. Vīrs izlaiž no pudels ļaunu garu, un da-
buj par to brīnišķīgas dziedējamas zāles, jeb ari mākslu dzelzi
pārvērst par sudrabu (zeltu). Pēdīgi vīrs atkal ievilina ļauno
garu pudele atpakaļ. — Grimm 99. Bolte un Polīvka, Anmer-
kungen 11, 414—422. Par šo pasaku jau diezgan plaši ir rak-

stīts mūsu grāmatas ievadā (88. 122. 125. 76). Pie mums,
igauņiem un somiem šī pasaka ir turāma par retu tradiciju.

332. Nāve par krusttēvu. Nabaga vīram ir daudz bērnu
un neviens vairs negrib pie viņa par krusttēvu nākt. Viņš
iziet uz lauku, un grib lūgt par krusttēvu pirmo cilvēku, ko
ejot sastop. Viņš nu sastop Dievu, velnu un Nāvi. Abiem
pirmajiem viņš pārmet, ka tie nedarot taisni, un pieņem tikai
Navi, kas izturoties pret visiem vienādi. Nāve izmāca savu
krustdēlu par dakteri, radīdama, kurš slimnieks mirs, un kurš
dzīvos. Reiz tomēr par lielu maksu krustdēls izdziedē mir-
šanai nolemtu cilvēku, piemānīdams savu krusttēvu Pēc
tam krustdēlam ir jāmirst, jeb arī viņš zaudē savu dziedē-
jamo mākslu — Grimm 44. Bolte un Polīvka, AnmeTkungen
*» 377—388. Šī pasaka ir nevien pie latviešiem un viņu kaimi-
ņiem, bet ari visā Eiropa labi pazīstama. T. Benfejs domā ka
viņa esot cēlusies no indiešu pasakas, kur ļauns gars sabai-
dās no niknas sievas bedre. Šās sievas vīram arī palīdz
ļaunais gars dziedēt slimniekus (skat. A. 1164.). Tomēr star-
pība starp šīm divām pasakām ir diezgan liela. Mūsu pa-
sakas sākumiem var sekot līdz vidus laikiem, kur abi mo-

tīvi: par Navi krusttēva lomā, un par brīnišķīgo slimnieku
dziedēšanu, vel nav savienojušies. Abi šie motīvi, nesavie-
nota veida, ir sastopami arī starp latviešu pasakām.
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333. Lielais rijējs. Vilks norij meiteni un viņas vecmāti,
bet mednieks nošauj vilku, pārgriež tam vēderu un izlaiž

atkal vecmāti ar meiteni laukā. — Grimm 26. Bolte un Po-

līvka, Anmerkungen I, 234—237. Šīs pasakas vecākais va-

riants gan ir tas, kur vilki norij septiņus kazlēnus (I. 64,
A. 123, Grimm 5). Tam līdzīgs jau ir sastopams senajos la-

tīņu rakstos. Tagadējās pasakas sākumus meklē 11. gadu
simtenī pēc Kr. Mūsu pasakas gan būs cēlušās no Grimmu

grāmatas (skat. levads 111.), un Grimmu variants esot nācis

no franču Š. Pero pasaku krājuma (skat. levads 91.). Par

norīšanas motīvu ir jau rakstīts ~levadā" (52. L p.). Pie latvie-

šiem, igauņiem un somiem ir šī pasaka diezgan maz pa-

zīstama.

334.—359. Šādu numuru A. Arnes katalogā nav.

360. Triju brāļu līgums ar velnu. Velns apsola trim

brāļiem daudz naudas, ja viņi triju gadu laikā var noturēties

un citu neko nerunāt, kā tikai šādus vārdus: „Mēs visi trīs,"

„Naudas dēļ," un „Tas bija labi." Viņus nu apvaino par slep-

kavību, un šie ar tādām atbildēm apstiprina šādu apvaino-

jumu. Kad viņus ved pie karātavām, tad noteiktais laiks ir

pārgājis un velns viņus atsvabina no soda. Par īsto slepkavu

nu izrādās viesnīcnieks, pie kura brāļi bija dzīvojuši; to nu

ved pie karātavām un velns brāļu vietā iemanto viesnīcnieka

dvēseli. — Grimm 120. Bolte un Polīvka, Anmerkungen I,
561—566. Šī Eiropas pasaka ir pazīstama no 14. gadu sim-

teņa sākot. Pie latviešiem, igauņiem un somiem, cik līdz

šim zināms, viņa ir uzrakstīta tikai pa vienam variantam.

361. Netīrais velna kalps. Viens zaldāts noderas kalpot
velnam septiņi gadi, un apņemas par to laiku nemazgāties,
nesukāt galvu un negriezt nagu. Zaldāts visu iztura un dabūj

no velna daudz naudas. Zaldāts grib precēties un griežas pie
trim māsām. Divas vecākās māsas negrib par tādu netīru

cilvēku neko zināt; bet jaunākā māsa tomēr apsolās zaldā-

tam. Kad nu zaldāts atbrauc pie jaunākās māsas lepnā ka-

rītē, nomazgājies un grezni apģērbies, tad abas vecākās

māsas pakaras no skaudības. Velns nu saka zaldātam: „Es

dabūju divas, tu vienu." -— Grimm 101. Bolte un Polīvka,

Anmerkungen 11, 427 —438. Vecākais šās pasakas variants,
kāds mums līdz šim ir pazīstams, ir uzrakstīts 1670. gadā. No

tā laika pasaka ir izplatījusies pa visu Eiropu. Viņu ļoti labi

pazīst ari latvieši, igauņi, somi un pat lībieši.

362. Velna labsirdība. Velns palīdz vienam kalpam strā-

dāt; otrs kalps no skaudības pakaras un tā velns dabūj savu
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atlīdzinājumu. Pie latviešiem, lībiešiem, igauņiem un so-

miem, cik mums līdz šim ir zināms, taisni tāda pasaka vel

nav atzīmēta. No šādas pasakas tomērnav tālu šķirami tādi

pasaku varianti, kur velns piedāvājas kādam cilvēkam par

kalpu jeb citu kādu labdari, vai nu pavezdams pašu saim-

nieku, jeb arī kaitēdams citiem laudim.

363. Līķu ēdējs. Jaunais vīrs, braukdams no kāzām, trīs baz-

nīcās jeb kapsētās ēd līķus. Kad viņš dabūj zināt, ka viņa

sieva ir to redzējusi, viņš apēd arī to. Līdz ar latviešiem

šo pasaku labi pazīst arī lībieši, igauņi un somi. Salīdzinā-

šanai ar šo pasaku noder arī citas pasakas un teikas, kur

velns uzstājas gan par precinieku, gan par nelūgtu kāzu

viesi, gan par dvēseļu zagli kāzās un citās svinībās. Velna

vietā še dažreiz ir arī mirons sastopams.

334. Šāda numura Arnes rādītājā nav. No latviešu pasakām še

būtu ievietojamas iepriekšējā numurā minētās salīdzināmās

pasakas.
365. Mirušais precinieks aizved līgavu. Meita žē-

lojas un raud pēc sava mirušā precinieka. Pēdīgi precinieks

atjāj vienu nakti pie meitas un ved viņu sev līdz. Meita arī

iet, un jājot precinieks saka: „Mēness spīd spoži, mirons jāj
droši. Vai tev bail, mana mīlā?" Meita atbild, ka nav bail.

Vaļēja kapa malā meita taču atskārstas un tikai ar mokām

vēl izbēg. Varbūt, ka arī Būrgera populārā balāde „Lenore"
ir palīdzējusi šai pasakai izplatīties. Pasaka ir tomēr vecāka

par šo balādi un ir pie daudz tautām labi pazīstama. Tādu

pašu pasaku stāsta nevien latvieši, bet arī lībieši, igauņi un

somi. Pie latviešiem ir attīstījušies arī kādi varianti, kur

mirušais brālis aizved savu māsu, jeb mirusī līgava aizved

savu tautieti.

366. Karātavu vīrs. Viens vīrs nolaupa pakārtam cilvēkam

sirdi (aknas, māgu) un dod to savai sievai ēst. Mirons nāk

un prasa savu miesas dalu atpakaļ. To nedabūjis, viņš aiz-

ved vīru sev līdz. Starp latviešu pasakām neesmu atradis

tāda piemēra, un arī lībiešu, igauņu un somu pasaku katalo-

gos tāda pasaka nav atzīmēta.

367. —399. Tādu numuru atkal nav mūsu rādītājā.

1. Puika pārnes velna dārgumus.
1 A. 327 B. 328. Taupmanis Rudbārž niekos. LP. 111, 40.

Vienam vīram bijuši deviņi dēli. Tēvs raidījis dēlus pasaulē
maizi pelnīt. Dēli aizgājuši, paši nezinādami uz kurieni. Otra diena

tie mežmalā ieraudzījuši lielu, lielu akmeni. Gribējuši redzēt, kas



9

apakš tik liela akmena labs atronas. Par visiem novēluši akmeni

sāņus un nu atraduši dziļu alu. Tur gājuši iekšā un uzgājuši vienu

istabu ar deviņiem galdiem, deviņiem krēsliem, deviņiem ēdienu

traukiem un deviņām gultām. Paēduši un gājuši dziļāki alā. Nu

atraduši citu istabu, kurā vecene ar deviņām meitām vērpusi.

(Vecene bijusi velna sieva un tās meitas velna meitas.)

Meitām dēli ļoti patikuši. Viņas pataisījušas visus deviņus par

adatām un iedūrušas pagalvjos. Pārnācis velns. Meitas tūlīt vel-

nam klāt lūgties, lai ļaujot precēties. Velns atļāvis. Nu šīs pa-

taisījušas adatas atkal par cilvēkiem un tās rādījušas velnam.

Velns savilcis ģīmi un nekā nesacījis, bet vakarā tas norunājis ar

sievu naktī dēlus nokaut. Viņš iedevis katram dēlam micīti un

katrai meitai vaiņagu un tad aiztriecis visus gulēt, paklusu pieteik-

dams sievai, lai naktī tos nokaujot, kam micītes galvā. Bet jau-
nākais dēls dabūjis to noklausīties. Šie visi piemiguši, bet jaunā-
kais palicis nomodā un pārmainījis galvas ģērbus: brāļiem uzli-

cis vaiņagus, meitām micītes. Meitas nu nokautas — dēli, visi

deviņi, aizbēguši pie kāda ķēniņa un tur salīguši: astoņi par kara-

vīriem, jaunākais par zirgu puisi.

Reiz ķēniņš uzdevis savam zirgu puisim nozagt velnam zelta

putnu. Viņš to nozadzis. Otrreiz uzdevis atkal tādu zirgu nozagt,

kas jauki spēlē. Zadzis gan, bet zogot zirga spēles sākušas ska-

nēt. Velns to izdzirdējis, noķēris puisi un atdevis to savai sievai,
lai tā to nokautu. Aiziedams, velns nosmīnējis: „Toreiz ar micīti

tu man pamuki, bet šoreiz neaizmuksi."

Velna sieva nu aizvedusi puisi pie liela kluča un teikusi: „Nu,

brālīt, lieci kaklu uz kluci, es cirtīšu galvu nost."

Bet puisis atteicis: „Tēvs, māte mani tā nav mācījuši. lerādi,
kā man galva jānoliek."

Vecene rādījusi, kā jāliek, bet šis ātri pakampis cirvi un no-

cirtis sievai pašai kaklu. Nu steidzies, kamēr velns nepārnāktu,

pie zirga, aizbāzis spēlēm caurumu ar koka tapu un aizjājis svil-

podams pie ķēniņa. Bet ķēniņš beidzot iekārojis pašu velnu re-

dzēt. Puisim tādēļ bijis jānozog pats vēlns. lesākumā nabadziņam
tas grūti izlicies, bet kad ķēniņš otrā dienā apsolījis savu meitu dot,
tad zirgu puisis bijis spārnos: viņš dienu un nakti lauzījis galvu,
ka velnam pietikt. Ar laiku tik daudz: lai ķēniņš liekot lielu dzelzs

šķirstu uztaisīt uz riteņiem, tad būšot rokā velns. Labi, tā noticis.

Tagad puisis aizbraucis ar šķirstu pie velna. Velns prasījis: „Kas
tas par šķirstu?"

„Tur, vecais, atvedu tev naudu. Vai negribi redzēt?"

Velns trīcējis aiz prieka un tūlīt pacēlis vāku, ieliekdamies

šķirstā skatīties; bet puisis paķēris velnu aiz kājām, iegrūdis to
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šķirstā uti aizslēdzis. Velns dauzījies kā traks, bet puisis svilpo-

dams pārbraucis ar trakuli pie ķēniņa. Zirgu puisis nu apprecējis

ķēniņa meitu un dzīvojis laimīgi.

Vēlāk velnu nolietājuši un no tā laika visiem bijis miers no

viņa.

2. A. 328. Pločkalns ar Vīnderi Skrundā. Brīvzemnieka

„C6oP HHK-b
204. LP, VII, 11, 25, 3, 1.

Vienam tēvam deviņi dēli. Viņš tos raidījis pasaulē darbu

meklēt. Visi deviņi brāļi tad arī aiziet. let vienu dienu, otru, vienu

mēnesi, otru, darba nekur dabūt. Jau sāk šiem grūti klāties: ēduši

nekā nav, bet uz priekšu jāiet arvienu, kaut neatpūtušies._ Bei-

dzot vēlu vakarā iekūlusies biezā mežā, kur nevienas būdiņas,

neviena kroga.

Te piepēži ieraudzīs tālumā uguni spīdam. Aizies turp, kur

uguns spīd, atron mazu mājiņu; mājiņā dzīvo māte ar deviņām

meitām. Māte un meitas laipni sagaidīja ciemiņus, cienādamas ar

krietnām vakariņām, vīnu un kas vien tas labākais. Tomēr va-

kariņas bija salaistītas ar miega zālēm; bet viņi visi — tik māte,

tik meitas*— ar brāļiem ir tad kopā ēda un kopā dzēra. Pēc va-

kariņām māte uzmauca katram viesim baltu mici galvā un guldi-

nāja ikkatru vienai savai meitai blakus: vecāko brāli ar vecāko

meitu, jaunāko ar jaunāko un tā visus pa pārim un pa kārtai vien.

Katrs pāris arī bija — kā par brīnumiem — uz mata vienādā ve-

cumā: izrādījās, ka katra pāra vīrietis ar tā pāra sievieti bija dzi-

mis tai pašā dienā, tai pašā brīdī.

Tā nu nogula viņi. Bet jaunākā māsa brīnum smagi nopūtās.

Blakus gulētājs, jaunākais brālis, vārdā Gustis, vaicāja: „Ko tu

tā nopūties? Ko raizējies?"

Bet šī, viņu mīlēdama, atteica: „Mana māte ir briesmīga ra-

gana un burve, bez tam vēl slepkava: katru, ko tik aizgrābj, sa-

plosa un apēd. Tas pats arī notiks ar jums šonakt. Tomēr, ja tu

jaudātu iegūt to zobiņu, kas pie mātes gultas, tad gan izglābtos.

Lejā ir upīte. Pārej pār upīti, ievelc ar zobiņu zemē krustu sev

aiz muguras, tad viņa tevi vairs nepanāks, nespēs upei pāri tikt.

Bet kūtī ir vērsis ar zelta ragiem un no ieejas pa kreisi roki

plauktā āmars; ja ar šo āmaru katram ragam trīsreiz pieklauvē,
tad ragi nokrīt, no kritiena izceļas tāds troksnis, ka pusvalstība
notrīc. Mātei gultas apakšā stāv kokles, ja tās tikai ar pirkstiņu

aiztiksi, tūliņ trīs stundas no vietas koklē, kā tik domā. Bet aiz

mātes gultas pie sienas karājas nazis jeb tutenis, to māte katr-

reiz lietā, ļaudis galinādama."
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Kad visi bija aizmiguši, Gustis piecēlās, paņēma mices, kas

brāļiem galvā, uzmauca tās slepkavas meitām galvā, izmeta brā-

ļus pa istabas logu laukā, paķēra vecenes zobiņu, kā līgava bija

izmācījusi, un izlēca pats arī pa logu. Tīrā gaisā viņš sāka brā-

ļus atmodināt. Bet pa tām starpām arī vecene bija atmodusies,

un nazi pagrābusi, nāca miceniekiem galvas nogriezt, domādama

šos ciemiņus esam. Nogriezusi visām meitām galvas, apskatīsies:

ciemiņu nava. Nu loba šiem pakaļ, bet nevarēja upei pāri tikt,
Gustis bij pasteidzies upmalā krustu uzvilkt. Tad ragana palika

stāvam upmalā un sacīja: „Pagaidi tu man, Gusti, ja tevi no-

grābšu, zobiem saplosīšu. Tu manu zobiņu zagsi, manas meitas

galināsi!"

Bet Gustis ar brāļiem gāja tikai projām. Gāja, gāja — nogāja
uz citu valsti. Tur viņus saņēma cieti, noveda pie ķēniņa. Ķēniņš
saka: „Jūs septiņi vecākie brāļi ejiet cietumā, bet tu, Gusti, iesi

pie raganas pēc vērša ragiem. Ja ragus nepārnes, tad taviem brā-

ļiem jāmirst; ja pārnesīsi, atdošu savu meitu un valsti tev."

Gustim metās žēl brāļi, viņš apņēmās iet mēģināt, vai tad itin

nenodzīs ragus. Aizgāja līdz raganas dzīvoklim, iezagās kūtī, pa-

ņēma no plaukta āmaru un sita pa ragiem. Ragi nokrita, bet

pašam arī drebuļi kaulus satrieca: tik briesmīgs troksnis izcēlās,
tā ka visa zeme notrīcēja. Gustis paķēra ragus un mudīgi, mudīgi

skrēja upei pāri, bet ragana arī tūliņ pakaļ. Tik tik vēl paspēja
ar zobiņu krustu sev aiz muguras uzvilkt un upītei pārlēkt. Nu

ragana nejaudāja vairs pakaļ dzīties, tā apstājās pie upes un du-

smās sacīja: „Paga, Gustiņ, gan es tevi reiz dabūšu rokā! Tu

izdarīji, ka es savas meitas apkāvu, tu manu zobenu nozagi un

tagad manam bullim ragus nositi. gan es tevi reiz dabūšu rokā!"

Bet Gustis vairs nenieka nebēdā, iet tikai ar saviem zelta ra-

giem pie ķēniņa. Aiznes ragus, ķēniņš netura vārda: ragus tas

paņem labprāt, bet saka: „Tev vēl jāiet pie raganas. Ja pārne-
sīsi viņas tuteni, tad būsi mans znots, tad laidīšu tavus brāļus no

cietuma ārā."

Nagi! — tutenis raganai taisni aiz gultas. Bet ko darīt — jāiet
Gustim arī tutenim pakaļ. Ceļā viņš gudro, gudro, kā raganas

tutenim piekļūt. Bija pašu laiku nakts, kad nonāca raganas mā-

jās un par laimi šī gul cietā miegā. Gustis ielīda viņas istabā,

un cietu dūšu saņēmis, piegāja uz pirkstu galiem pie gultas — pa-

ņēma leni tuteni no sienas. Vecene gan nemanīja neko, bet ir tad

viņam saka šaušalas pa kauliem iet. Tas jau bija tas pats nazis,
ar ko ragana tik daudz cilvēku bija apkāvusi, un ja nu viņa atmo-

stos, tad droši vien arī viņu nogalinātu. Bet līdz viņš arī labi bija
izlīdis pa durvim laimīgi, te vecā ragana pakal. Tomēr drusku
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tā bija nokavējusies. Gustis jau bija uzvilcis krustu aiz muguras

ar zobiņu un pārlēcis upītei. Šī palika stāvam upes malā un brie-

smu un dusmu pilna lamā, lād Gusti. Bet Gustis bez bēdām, viņš

steidzas pie ķēniņa nazi nodot. Tomēr ķēniņš ir šoreiz vārda

neturēja, sacīdams: „Ja pārnesīsi raganas ūdens nesamo trauku,

tad došu visu, ko solīju." (Šis trauks bija dimanta akmeņa.)

Atkal Gustim raizes. Viņš iet, iet, bet nevar sagudrot, kā

trauku dabūt. Aiziet pie raganas mitekļa, nezin ko iesākt. Nu

skatās, nu klausās — neviena paša nemana. Līdīs augšā uz bēniņu,

paslēpsies turpat. Kas ir? lierauga: turpat istabas augšā ir meklē-

jamais trauks. Ragana pati tai brīdī nebija mājā, tikai kalpone

vien, vārīdama azaidu. Piepēži ragana pārloba mājā pārbaudīt

kalpones virumu; bet tai virumā vira viņas pašas meitu miesas.

Pabaudīja virumu un sacīja kalponei: „Par sāļu, ej pēc ūdens!"

Uzlīda beniņa kalpone pec trauka, aizgāja pec ūdens. Bet

Gustis prātoja: „Nu ir labi!"

Viņš klusiņām līda kalponei pakal un tikai vēro trauku. Tik-

līdz kalpone pie akas noliecās pēc ūdens, Gustis deva tai pa kakla

kaulu. Kalpone iegāzās akā, bet Gustis, paķēris trauku, uz upi

prom. Tur viņš vēl laikā uzvilka krustu ar zobiņu sev aiz mugu-

ras un pārlēca upītei. Atkal atloba ragana līdz upītei, apstājās un

lamāja, lādēja bez gala. Gustis ar trauku neliekas ne zinot, iet pie

ķēniņa.
Bet ragana steidz pie akas un velk savu kalponi laukā. Izvilka

gan, bet kalpone bija jau nomirusi. Nu ņēmās ragana to atdzīvi-

nāt: piegāja klāt un pūta virsū pa muguras pusi. Kalpone uzpūtās,
tīri vai pušu sprāgt gribēja, bet tomēr neatdzīvinājās vis. Vēl

otrreiz ragana visā spēkā pūta. Kalpone vēl vairāk uzpūtās, likās,
tulin sprāgs pušu, un arī raganai pašai acis sprāga ārā, elpu vairs

neatdabūs, bet kalpone kā nekust, tā nekust. Nu ragana apsēdās
pārdomādama, ko iesākt un lūk, tā atrod jaunus padomus. Apskrēja
trīsreiz akai riņķī un tad ņēmās pa trešam lāgam kalponei virsū

pust_ Puta visā spēkā, te — vai redzi — sāks kalpone drusku

kustēties un — atdzīvojās gan.

Bet pa tam starpām Gustis jau pie ķēniņa, atdod tam dimanta

trauku, nodomādams: „Nu taču atsvabināšu savus brāļus no cie-

tuma."

Tomēr ir šoreiz ķēniņš nepalika pie vārda un sacīja: „Atnes
man kokles no raganas, tad došu visu

;
ko solīju!"

Gusts pārdomāja: „Ko lai iesāku? Ikreizes ķēniņš mani pie-
krāpis, viņš piekrāps arī šoreiz vēl — taču brāli man žēl."

paja gan Gustis pec kokiem vel. Bet šoreiz jo vairāk pa
kokiem prātoja, jo drebuli tam trīcināja visu miesu. Traki iedo-
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māties, ja tikai ar pirkstiņu aiztiksi, kokles koklēs trīs stundas

no vietas un stāvēt tās stāv pašas raganas gultas apakšā. Bei-

dzot viņš apņēmās nogaidīt tādu laiku, kad ragana mājā nebūs,

un tad aiznest kokles, jo kalpone viņam bijusi, nebijusi.

Aiziet līdz raganas mājām, ragana pašu laiku nav mājā. leiet

istabā, ņems kokles; bet tiklīdz aizkustina — spēlē, ko tik māk.

Vecā ragana pārskrien, Gustim nelabi pavisam: aizmukt nekur

vairs, nu ir nagos. Ragana jau saka pilna prieka: „Nu vienreiz,

Gustiņ, iekļuvi man nagos, tagad tev jāmirst. Bet izvēlies pats,

kādā nāvē gribi mirt?"

Gusts domā: „Ko nu iesākt? Nelāgi!" Te tam nāk padoms

prātā, viņš saka raganai: „Pārnes atsprāklis egli no meža un sa-

dedzini mani ar tās egles malku, cita nekā nevēlos."

Ragana paklausīja, ko lūdz, paņēma viņu, iebāza mucā —
tai

pašā, kurā raganas meitu gala bija bijusi — nolika kalponi klāt

viņu aplūkot un tad pati teciņus aizsteidzās uz mežu pēc egles.
Mucā gulēdams, Gustis atminēsies, ka viņam tēvs reiz jostu iede-

vis, sacīdams: „Šo jostu nēsā vienmēr gar vidu apjoztu; ja tevi

tad "kādreiz kur sagūstītu, atjoz jostu tikai — būsi tūdaļ brīvs."

Viņš atjozās un patiesi bija tūdaļ brīvs. Nu paņēma kokles,

aizgāja kā vīrs, koklēdams upei pāri un uzvilka ar zobiņu krustu

sev aiz muguras. Pārnāk ragana no meža, redz: ne Gusta vairs,

nedz kokļu. Gan vēl loba Gustim pakal, bet Gustis jau upei pāri.
Sāks vecene lamāties bez gala: „Tu blēdi! Tevis dēl man bija

jānokauj meitas, zelta ragus manam vērsim tu zagdams nozagi,

manu zobiņu, manu nazi, beidzot ir kokles nospēri!"

Pilna dusmu pārskrēja ragana atpakaļ, sagrāba kalponi, sa-

plosīja smalkos gabalos, izcepa un apēda Gusta vietā. To pada-

rījusi, nezināja, ko pati būtu iesākusi, ko nē. Drīzi skrēja uz

upīti, tur Gusta nekā, skrēja atkal uz mājām, istabā, kūtī, nekur

miera atrast. Beidzot paķēra āmaru no plaukta, loba atkal uz

upīti. Atskrien, sviedīs āmaru gaisā, Gustim pakal. Bet raganas

āmars neķēra vis Gusti, augstu, galvai pāri, tas aizsprāga vairāk

verstu Gustim uz ceļa priekšā. Gustis, iedams uz priekšu, atron

nokritušo āmaru, paņem to un nodomā: „Kas var zināt, kur tāds

kādreiz der."

Aiziet līdz ķēniņa pilij, atdod kokles ķēniņam. Ķēniņš aplam

priecājās, ka nu viņa ienaidniece vienreiz pilnīgi aplaupīta, jo arī

ķēniņš bija viņas nagos bijis un diezgan izcietis. Viņš izlaida brā-

ļus no cietuma un darināja lielas kāzas. Gustis palika par ķēniņa
valsts mantinieku un dzīvoja laimīgi jo laimīgi ar ķēniņa meitu.
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3. A. 328. Ka nav iv š Gulbenē, Zi n. Ko m. kr. LP, VII, 11, 25, 3, 7.

Vairāk brāļu izgājuši kopā ceļot un pie velna mātes iegriezu-

šies par nakti palikt, kur tad tikuši guldinātii pie velna meitām.

Bet muļķītis paņēmis jaunāko meitu un aizjājis ar brāļiem pie
laika projām. Velna māte uzsēdusies uz piestas un saukusi: „Bu-

cate! bucate!"

Piesta pacēlusies gaisā un šī muļķim pakal. Tad jaunāka

velna mātes meita iedevusi muļķītim drāniņu, kad to pavēcinājis,

tad zirgam aiz astes izcēlusies uguns upe, velna māte netikusi

pāri. Muļķītis pārmucis ar velna meitu mājā un apprecējis to.

Bet pie velna mātes viņiem aizmirsies sunītis, Viszinātājs. Šim

sunītim muļķītis vēl gājis pakaļ un gudrībā nozadzis to. Pēc gada

muļķīša sievai piedzimis bērniņš. Sunītis Viszinātājs teicis: ~Tikl-

īdz bērniņš rādīsies laukā, atlaidīsies zaļš putniņš, paņemdams

bērniņa dvēseli. Tādēļ zaļais putniņš — tā būs pati velna māte —

notverams gudrībā: ādas tarbiņā ieliekams un cepļa krāsns priekšā

karsināms." Cepli vajaga nokurināt ar paegļa, pabērža un sēr-

mūkšļa malku. Adas tarbiņā atkal sabāžami ērkšķi, dadži, utis,

putniņam par ligzdu, un putniņu krāsns priekšā karsējot, vēl

jāsakot: „Kur lec, tur dur, kur lec, tur ķirpes vien jāēd!" tad velna

māte pazudīšot un bērniņa dvēseli nedabūšot. Tā arī noticis.

4. A. 328. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģiniekos. Brīv-

zemnieka kr. LP, VII, 11, 25, 3, 9.

[Brāli ceļodami, nonāk pie velna mātes, kas tos labi uzņem

un liek tos vakarā gulēt pie savām meitām. Jaunākais brālis, muļ-

ķītis, dabūj no sava zirga zināt, ka velns grib viņus visus nogali-
nāt. Muļķītis klusām pamodina savus brāļus un viņiem visiem

izdodas laimīgi aizbēgt.]
Pēdīgi visi brāļi salīgst pie viena kunga kalpot. Kungs, no-

vērojis muļķīša izmanību, sūta to nozagt velna zirgu. Šis nozog
velna zirgu, bet nu viņam jāpārnesot velna mātes galva. Muļķītis

aiziet, iekrāpj velna māti riteņa rumbā, aizbāž galus un pārved
velna māti.

Tad tam jāpārved arī pats velns. Muļķītis aizved uz turieni

smaržīgu skapi. Velns prasa: „Kas te smaržo?"

Muļķītis saka: „Skapī dārgi ēdieni!"

Velns lien iekšā skaitīties. Kā ielien — durvis cieti — pār-

ved velnu.

Piezīme. Bauman i s Nīcā. Muļķītim bijis jāpārnes savam kungam
velna matēs pāvs. Aizgājis, izzadzis vecenei (velna mātei) pāvu no kurvīša,

galvas galā, un mucis. Vecene dzinusies, uz cūkas jādama, pakal, bet muļķī-
tis nosviedis susekli jgadas mežs), ūdeni (jūra), ogli (uguns) — pār uguni ve-

cene nevarējusi ar cuku pārjāt. Tā muļķītis izpildījis visus savus uzdevumus.
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5. A. 328. 550. 570. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 57, 1.

Vienam tēvam septiņi dēli: seši gudri, viens muļķis. Tēvs bija

loti nabags, tādēļ sacīja uz saviem dēliem: „Nu, jūs seši cita pa-

saulē, paši pelnīties, man nav tikdaudz pie rokas — visus uzturēt,
tik muļķītis paliks mājā."

Bet muļķītim tas nav pa prātam, viņš saka: „Ko tie seši bez

manis izdarīs? Ja neiešu līdz, labi nebūs!"

„Lai arī iet visi septiņi!" tēvs beidzot apdomājās. Un tā nu

šie aiziet. let iet —uz vienu reizi satiek lepnu kungu. Vai nevarot

visi septiņi pie viņa par kalpiem līgt? Tā kungs uzrunā.

„Kālab ne? Tādēļ vien jau pasaulē nācām: darbu meklēt."

Labi. Un tā kungs tūliņ izvilcis tādu zīmīti, uzrakstījis ko ne-

būt, sacīdams: „Eita pa šo teku, tur viņpus meža būs muiža, no-

dodiet tur manai sievai, ka esmu salīdzis jūs par kalpiem; tik ci-

tam šo zīmi nerādiet!"

Lepnais kungs aiziet tālāk. Bet brāļi sāk gudrot: „Diezin, kas

tai zīmē varētu būt? Cik nelabi, ka neviens no mums nemāk

lasīt!"

„Ka!" muļķis iesaucas, „kas to teica, ka neviens nemāk? Do-

diet šurp — izlasīšu desmit reiz, ja vajadzīgs!"
Šie dod arī.

„Are! vai neteicu, ka bez manis nekur netiksit? Skat, kas tai

zīmē ir. Te jau rakstīts, lai muižā mūs nokauj, un pats rakstītājs

nav vis nekāds kungs, bet velns! Re nu, ka jūs būtu iedzīti dimbā

bez manis!"

„Vai akls!" šie arī atplēš mutes, ko nu darīšot?

„Ko darīsim? Darīsim tā: to zīmi iznīcināsim un tad ierak-

stīšu citā zīmē, ka velns pavēlējis velna mātei mums katram kuli

naudas dot un septiņus zirgus, bet labus zirgus; jāsim jāšus pa-
sauli redzēt."

Labi! tā izdarījuši. Velna māte gan brīnījusies, brīnījusies, kas

velnam uz reizi prātā iešāvies savu labumu izšķērdēt, bet rakstīts

ir — jādod. Nu sabērusi zeltu septiņās kulēs, atdevusi to pa priekšu
un tad sākusi zirgus vest ārā. Seši zirgi bijuši vareni, bet septī-

tais — tāda ķēvele tikai. Kas to ņems? Neviens neatsaucas. Un

ko domāt? Beidzot labie brāli uzspieduši muļķītim šo nātna ķēvi.

Muļķītis atmet ar roku : lai jau — gan iztikšot!

Zināms, citi brāli uz saviem ērzeļiem aiziet kā vēji, bet muļķī-

tis, nabadziņš, nekur patikt. Šie jau gabalā — muļķītis tepat vēl

mežmalā.

Pa to starpu velns pārradies savā muižā un pirmais vārds:

~Vai septiņi brāļi nokauti?"
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Nē, neesot! Tā un tā taču esot rakstīts bijis, lai zeltu dodot,

lai zirgus dodot — kā tad ies kaut? -

To padzirdējis, velns tīri ārprāta un tulin savam zirgam mu-

gurā — brāļiem pakal.

Muļķītis, gar mežmalu čūrodamies, nezin, ka uz vienu reizi

izdzirdējis: briesmīgs troksnis aiz muguras. Paskatās: velns uz

sava ērzeļa. Ko nu? Vadzi, šis sāk jau drebēt. Bet ķēvīte mie-

rina: „Nekas, nekas, lai tik gudrie brāli savas ādas sargā; mēs

paslēpsimies biezumos. Velns ātrumā aizskries garām, jo tik tuvu

pie muižas tam neiešausies prātā meklēt."

Labi! šie abi paslēpušies stāv saliekušies un velns pilnā spēka

aizpūš garām. Tomēr brāļiem šoreiz izlaimējās: bija iegriezušies

jau vienā citā muižā un salīguši par kalpiem.

Necik ilgi velns bešā jāj atpakaļ un var redzēt— zils no du-

smām, ka neizdevies panākt. Pēc tāda brīža velns nozudis un v.v

muļķītis ar savu ķēvi čunčina atkal uz priekšu.

Nezin, trešā dienā, vai vēl vēlāk — muļķītis ar savu ķēvi arī

ieronas tai pašā muižā, kur brāli. Salīgst arī strādāt. Bet otrā

dienā kungam brīnum muļķītis iepatīkas, viņš labāki iecel to par

sulaini. Tas nu bija brāļiem kā dadzis. Un ko domāt? Tie ne-

bēdnieki sagudrojuši muļķīti pie kunga apmelot, lai sūtot muļķīti

uz velna muižu pēc zelta putniņa, esot lielījies sen dienām to

nozagt.

Kas kungam par bēdām? Sūta arī. Bet muļķītis skaidri na-

gos, labi zin, ja muižā rādīsies, velns paņems kā zemeni. Viņš
raud. Te ķēvīte uzprasīs: „Kas nu par vainu?"

„Tā un tā!" muļķītis izsūdz.

„Ak tu manu dieniņu, lai brāli melo! Nebēdā neko, kāpi man

mugurā, es putniņu gādāšu!"

Un tā arī bijis. Muļķītis palicis mežmalā, ķēvīte — kā to da-

rījusi, kā ne
— pienes putniņu taisni klāt. Pārjās nu pie kunga,

kungs apķer muļķīti: „Vai akls! tu esi gan vīrs!"

Tas brāļiem vēl vairāk iekož sirdī. Un ko domāt? Pēc tāda
laika atkal sagudrojuši: muļķītis esot lielījies velna muižā zelta
putniņa būrīti arī vēl nozagt — lai tik sūtot pakal!

Kas kungam? Sūta arī. Bet muļķītis raud un sūdz atkal sa-
vai ķēvei.

_„Nebēdā neko, lai brāļi melo! Kāpi man mugurā, es būrīti
gadašu!"

Un tā arī bijis. Muļķītis palicis mežmalā, ķēvīte — kā to da-

rījusi, ka ne — pienes būrīti taisni klāt. Pārjās nu pie kunga, kungs
apķer muļķīti: „Vai akls! tu esi gan vīrs!"

Tas brāļiem vēl vairāk iekož sirdī. Un ko domāt? Pēc tāda
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laika atkal sagudrojuši: muļķītis esot lielījies velna nrili%ā pašu

velnu nozagt, lai tik sūtot pakaļ!
A

Kas kungam? Sūta arī. Bet muļķītis raud un sūdepptļ sa-

vai ķēvei. B «*y*cļ^S~
„Nebēdā neko, lai brāļi melo! Parunā tik kungamVeSķlsu, ar

divām stiprām dzelžu stīpām apstīpotu; brauksim velnarkpakaļ-l"..
Muļķītis parunā kungam tādu zārku, kungs ar mieru 13

Otrā dienā ķēve izvelk zārku velna priekšā. Velns ārā: kas

tur esot ?

„Esmu eņģelis no debesim!" tā muļķītis izskaidro, „Dievs tev

apsolīja vienu cilvēka dvēseli šinī zārkā, bet tev jānāk iegulties,
vai nav zārks par īsu?"

Velns, tādus priekus padzirdējis, tūīin slaukt! zārkā iekšā. Bet

muļķītis klaukt! uzsviež zārkam vāku virsū un pārmet dzelžu stī-

pas vienā galā, otrā galā. Velns spārdās kā traks pa iekšu, bet

nelīdz
— ķēve velk pie kunga. Kungs iznāk pretim: „Tu

}
muļķīti

esi gan vīrs! Meti to velnu ar visu zārku dīķī, lai slīkst! Bet no

šīs dienas tev nekā vairs nav jāstrādā, ēdi manu maizi vesels!"

Tas brāļiem vēl vairāk iekož sirdī. Un ko domāt? Pēc tāda

laika tie iemelš kungam: muļķītis esot teicis — bez darba ne-

varot izciest, viņš varot visus zaķus sasaukt kopā, ja tik to liekot.

Kas kungam? Lai sauc, gribot redzēt. Muļķītis ieiet pie ķē-
ves un raud atkal.

„Nebēdā neko, lai brāļi melo! Parunā tik kungam divas sta-

bulītes: vienu zelta, otru dimanta; uzpūti ganībās zelta stabulīti:

tūliņ saskries. Bet ja tev kāds nāktu zaķus pirkt — pārdodi lab-

prāt, tik neļauji mājā nest. Uzpūti dimanta stabuli, gan zaķis
spruks atpakaļ."

Labi! muļķītis ieiet pie kunga: lai dodot tādas un tādas sta-

bulītes, tad sasaukšot zaķus. Kungs iedod. Muļķītis iziet ganībās

un sāk stabulēt. Ak tu manu dieniņu, ka uzpūtis zelta stabuli:

sanāk zaķi kā dūmi un nu šis gana. Te iznāks kunga vienīgā meita

pie zaķu gana un kaulēsies vienu zaķi pirkt. Labi! muļķītis pār-

dod arī, bet par dārgu naudu. Kunga meita paņem vienu zaķi, ietin

drānā un ies uz mājām. Līdz labi pie vārtiem, muļķītis uzpūš di-

manta stabuli: tā zaķis meitai no drānas ārā un atpakaļ, ko tik

māk.

Necik ilgi iznāks pats kungs vienu zaķi pirkt, cik gribot?

„Ko es tur varu gribēt? Nogriezi vienu gabalu no šīs maitas,
kas tur dīķmalā guļ, un apēdi, tad būsi aizmaksājis."

Labi! kungs nogriež gabaliņu no maitas un apēd; muļķītis
atdod zaķi. Bet līdz kungs labi pie vārtiem, muļķītis uzpūš dimanta

stabuli: zaķis griezdamies atpakaļ.
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Tas gudrajiem brāļiem atkal skauda: nekā un nekā muļķītim

pietikt.

„Pag!" viņi sagudro, „iesim pie kunga un teiksim, ka muļķītis

spēj pilnu maisu ar valodu pierunāt."
Labi. Kungs, to padzirdējis, atsaka tā: „Rītu saaicināšu pilnu

pili ar viesiem un tad likšu muļķītim ienākt, lai pierunā pilnu maisu

ar valodu."

No rīta sanāca pasauls viesu. Kungs iesauca muļķīti, lai nu

pierunājot maisu pilnu ar valodu, viņa viesi arī gribot redzēt.

Labi! muļķītis paņēma maisu un sāka runāt: „Mēs bijām

septiņi dēli. Tēvs sūtīja mūs pasaulē papelnīties. Atnācām šinī

muižā. Te tiku par sulaini, mani citi brāļi par kalpiem. Bet brā-

ļiem tas skauda, tie iemelsa kungam, ka spēju velna muižā zelta

putniņu, būrīti un pašu velnu nozagt. Kungs ticēja brāļiem un

pavēlēja man to darīt. Izdarīju. Bet brāļiem vēl nepietika: es va-

rot vēl zaķus sasaukt. Labi! sasaucu arī. Bet nu kunga meita

iznāca vienu zaķi pirkt, pārdevu par dārgu naudu. Pēcāk iz-

nāca pats kungs arī vienu zaķi pirkt, bet tam ātrāki nepārdevu,
kamēr maitas

"

„Klusi!" kungs uzsauca, „nu jau maiss pilns — nerunā vairs!"

Kungs bija apsaucis tamdēļ muļķīti, lai viesi nedabūtu zirāt,
ka viņš maitas gaļu ēdis.

Bet viesi, to dzirdēdami, brīnum uzteica muļķīti par tādiem

darbiem: viņš esot izpildījis vairāk nekā kungs spējot samaksāt,
bet viņa brāļi esot padzenami, tie nederot ne velnam.

„Labi!" kungs atteica, „es tos brāļus padzīšu arī, bet tev, muļ-
ķīti atdošu savu meitu par sievu."

Tā_notika. Brāļi aizgāja ar garu degunu, bet muļķītis, tas

ietika tādā laimē, ko nebija ne sapņojis.

6. A. 327. 328, 550. 613. Teicēja F. Balande Ružinas pag.

Dzeivuoja uz pasauļa divi bruoļi; vīnu saucja Pīteri, ūtru —

Puovulu. Abi divi bruoļi dzeivuoja cīši labi, nikaidas nalaimes jī
naredzeja un vīns ūtru cīši miluoja.

Kaidu reizi sarunuoja bruoļi īt kur nalaimes meklēt; jī gribēja

zvnuot, kai tī byus. Tai bruoļi padarīja, pametja sovu sātu un

vysu kū un aizguoja pa pasauli meklēt nalaimes. Jī staiguoja,
staiguoja, navar zvnuot, cik tī dīnu varbvut ari godu, un īguoja vīnā

lelā un tvmsā mežā. Tī nabeja nivīna dzeivuotuoja. Staiguodami
jī pa mežu, īraudzēja, ka natuoļi nu jūs ir lela, teira (meža plova.
Pīīt jī pi tuos pļovas, un redz, ka stuov pīpļauta lela kopona zuoles,
un pi koponas pamasta iskapts. Bruoļi ilgi nadūmuoja un Pīters

pajēmja iskapti un suoka pļaut zuoli, bet Puovuls lvka koponā.
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Jī pīpluovja divi koponas zuoles un lvkuos tipat gulēt. Pusnaktīs

pasacēļa lels vējs. Mežs vyss suoka rauduot un bruoļi redz, ka at-

skrīn lels tuorps ar trejom golvom un runuoj: „Jo es zynuotu, kas

munu pļovu nīīpluovja, es tū labi paboruotu un ar munom meitom

gulēt nūlyktu!"
Puovuls gribēja atsasaukt, bet Pīters jam naļuovia. Puovuļs

napaklausīja bruoļa un atsasaucja. Lelais tuorps ar trejom gol-

vom satvēra bruoļus, aiznesja uz sovu pili, pasādynuoja aiz golda,
kur bruoļi ēdja un dzēra un ar jīm pi golda sēdēja divpadsmit
smuku meitu. Puovuls dzēra brandvīnu, bet Pīters lēja zam golda.

Bruoļi paēdja un aizguoja gulātu. Ar jīm aizguoja divi smukas

meitas. Kai jī guoja gulātu, lelais tuorps pīsacīja meitom nūsist

Puovulu un Pīteri. Puovuls dreiži aizmyga un nikuo nadzierdēja,
bet Pīters nagulēja, vysu dzierdēja un dumuoja pats sevī, kai jīm
nu ituo tuorpa aizbēgt. Kod vysi aizmyga, Pīters nūzoga vīnai

meitai nazi un nūsyta obi meitas. Bruoļi izskrēja uorā un bāg.

Ceļā stuovēja vīns zemnīks. Jī pīskrēja pi zemnīka un suoka prasīt

juo gluobt jūs nu leluo tuorpa, kurs jau skrēja pēc jūs. Zemnīks

pacēla vāzdu un tuorps uz reizes pakrita zemē un suoka klīgt:
„Ak, nūmuovēja munas divi meitas Puovuls ar Pīteri un paši aiz-

skrēja pa ceļu."
Pīters ar Puovulu izstuostīja zemnīkam sovu nalaimi un suoka

prasīt zemnīka, vai nazyna jis kaida dorba. Zemnīks jīm pasa-

cīja īt pa mozu celiņu un tai jī pīīšūt pi vīnas muižas. „Tī jyusus
pījems dorbā."

Bruoļi pateicja zemnīkam un aizguoja pa tū ceļu, kuru pa-

ruodīja zemnīks. Jī suoka prasīt muižinīku pījemt jūs dorbā.

Muižinīks jūs pījēmja: Puovulu par kolpu, Pīteri par kučeri. Puo-

vuls struoduoja muižā, bet Pīters voduoja vysaidus vīsus un da-

buoja vysod duovanas. Jo Puovuls kū padora slykti, jū muižinīks

izlomoj un cytu reizi vēl teik par pakaļu. Žāl tyka Puovulam, ka

Pīteram labi kluojas un jis sadūmuoja Pīteri kaut kai nūnuovēt.

Vīnu reizi Puovuls soka uz muižinīku: ~Kungs, jyusu muižā,
nav taida spūdra guns kai pi leluo tuorpa! Kuodēļ jyus nada-

buojit?"

„Kai es varu dabuot?" soka muižinīks.

Puovuls jam atbildēja: „Muns bruoļs Pīters var dabuot!"

Muižinīks pasaucja Pīteri un lyka jam dabuot tū guni, kura ir

lelajam tuorpam. „Jo tu dabuosi, es tevi pastatīšu par muižas

puorzini, bet jo nadabuosi, tūlaik tev byus nuove!" soka kungs.

Kū darīt? Pīters aizguoja pa ceļu. īt jis pi tuo paša zemnīka

un vaicoj jam un stuosta jam sovu nalaimi. Zemnīks runoj jam:
„Ej, pi leluo tuorpa piļis ir olūts. Tī tu nusagloboj un gaidi, kad
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juo meita īs pēc vudeņa ar zalta spainīti. Tad tu pajem meitu un

īsvīd olūtā, bet pats pajem zalta spainīti un skrīn pi manis!"

Tai Pīters izdarīja. Lelais tuorps redz, ka pasauļs nu juo bag,

un suoka meklēt meitas, kura aizguoja uz olutu pec yudei;a un

redz, ka meitas nav. Tuorps skrēja pakaļ pec Pītera. Pīters pī-

skrēja pi zemnīka. Zemnīks pacēja vāzdu un lelais tuorps otkon

suoka klīgt: „Pīters un Puovuls nūsyta divi munas meitas un

trešū nūsleicynuoja!"

Pīters atnas zalta spaini un atdūd muižinīkam. Spaiņs itys tai

speidēja, lobuok kai guns. Muižinīks īcēļa Pīteri par muižas puor-

zini. Vēl vairuok sasadusmuoja Puovuls, ka bruols jau par puor-

zirii un dzeivoj vēl lobuok. Kaidu reiz Puovuls soka uz mui-

žynīku: „Lelajam tuorpam ir zalta zyrgs ar sudobra asti. Tys

zyrgs ar sovom kryutim var puorsist kaidu grib kēnesti. Tuor-

pam ir vīna smuka meita, kaidas vysā pasauli nadabuosi.

Muižinīks vaicoj Puovulam: „Kas var dabuot?"

Puovuls jam atbildēja: ~Muns bruoļs Pīters var dabuot!"

Muižinīks pasaucja Pīteri un pīsacīja dabuot zalta zyrgu un

smuku meitu. Pīters otkon īt. Pīīt jis pi tuo paša zemnīka un

stuosta sovu nalaimi. Zemnīks jam soka: „Itei darīšona ir gryuta,
bet kaut kai vajag izpildīt!"

Zemnīks īdeva Pīteram sadlus un īmavus un pasacīja: „Kad
tu pīīsi pi tuorpa pils, tī stuovēs zyrgs. Tu dreižuok sēstīs zyrgam

mugurā un svīd jam golvā īmavus. Zyrgs kai skrīs, ar kryutim

puorsiss pils sīnu. Tur sēdēs tei smukuo meita. Tu satver meitu

un dreižuok brauc pi manis!"

Pīters tai izdarīja. Pī leluo tuorpa pils stuov zalta zyrgs.
Pīters sāduos zyrgam mugurā un svīdja īmavus golvā. Zyrgs kai

ruovja, ar kryutim izruovja pusi pils. Pīters satvēra meitu un

gribēja bēgt, bet kolpi jū sagyva. Reitā lejais tuorps pīsacīja so-

vai sīvai izvuorēt Pīteri, bet pats tuorps aizskrēja ar lelu prīcu
lasīt vīsus. Te tuorpa sīva izkurinuoja cepli, atnezja lelu pūdu
un runuOja Pīteram: „Lem itymā pūdā!"

Pīters īleida un izstatīja pakaļu, tai ka navar nikai juo ībuozt

ceplī. Tuorpa sīva soka uz Pīteri: „Tu izzastīp!"
Pīters prosa: „Kai? Tu man paruodi!"

Tuorpa sīva lykuos un izzastīpja pūdā, bet Pīters tyuleu sa-

tvēra pūda vuoku, aizlyka pūdu un pastatīja ceplī, bet pats satvēra

smukū meitu, sāduos uz zyrga un aizjuoja pi zemnīka.

Atskrīn lelais tuorps ar sovim vīsim un suoka ēst gaļu. Āz-

dams teic, ka cīši garšīga gaļa. Tuorps ād un redz sovas sīvas

gradzynu. Tuorps aizskrēja pēc Pītera pakaļ, bet napanuocja —

Pīters jau beja pi sova muižinīka. Pīskrēja tuorps pi zemnīka un
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klīdz: ~Pīters ar Puovulu nūsvta man divi meitas, vīnu nūslei-

cvnuoja, sīvu izvuorēja un caturtū meitu ar sevim aizvedja!"

Atbrauc Pīters uz muižu un padūd muižinīkam zalta zyrgu

un smuku meitu. Muižinīks Pīteram par juo dorbu īdevja pusi mui-

žas. Puovuls vēl dusmīguoks palvka, ka juo bruols jau pats par

muižnīku. Puovuls otkon soka muižinīkam, lai jis pasoka Pī-

teram, kab jis atvastu pašu lelū tuorpu, kam ir treis golvas.

Muižinīks pasaucja Pīteri un lyka jam atvest pašu lelū tuorpu.
Kū darīt? Pīteram juoīt otkon. Atīt Pīters pi zemnīka un stuosta:

„Muižinīks pīsacīja man atvest jam pašu tuorpu."

Zemnīks pasacīja Pīteram īt uz lobū rūku. Tī gul zyrga

golva, un caur zyrga aci aug zuole. Tu ituos zuoles pīraun un

patrin lobū aci un īlīc zuoli kreisā kārmanā, tad patrin kreisū aci

un īlīc lobā kārmanā."

Tai Pīters izdarīja, pītryna acis ar zuoli un īlyka kārmanās

un atguoja pi zemnīka. Zemnīks jau runuoja: „Patrin mīsu ar

zuoli nu lobuo kārmanā!"

Pīters patrvna un pasataisīja vyss ar rogim. Tūlaik zemnīks

soka uz Pīteri: „Pajem zuoles nu kreisuo kārmanā un patrin
sev mīsu!"

Pīters patryna otkon un palyka par tū pat Pīteri.

„Nu," soka zemnīks, „tagad ej pi tuorpa un kad aizīsi pi

juo pils, tyulen pītrin nu lobuo kārmanā zuolim mīsu un paliksi
ar rogim!"

Tai Pīters izdarīja. Pīīt jis pi leluo tuorpa pils, pītrvna ar zuoli

un palyka vyss ar rogim, gul uz vītas un klīdz: „Nūnuovēja mani

Puovuls ar Pīteri!"

.

Itū izdzierda lelais tuorps ,atskrēja un vaicuoja: „Nu kurī-

nes tu esi?"

Pīters ar rogim jam atbild: „Es esmu tuorps nu septītā pūra!
Man Pīters ar Puovulu vysas munas meitas nūsyta un sīvu sada-

dzynuoja gunī. Es gribātu jūs sagyut, bet man nav ūtra drauga!"

Lelais tuorps izstuostīja, ka jam Pīters ar Puovulu ari nūnuo-

vēja treis meitas un vīnu dzeivu aiznesja, bet sīvu ceplī izvuorēja.

Sasarunuoja lelais tuorps īt Pīteram paleigā. Pīters pasacīja iz-

taisīt dzeļža buču. Lelais turps sataisija un Pīters runuoja uz

tuorpu: „Vajag pasavērt, vai varēs myusim obim tī īleist!"

Tad Pīters soka uz tuorpu: „Tu leiņ paprīkšu un es pēc tevis!"

Kad tuorps īleida bučā, Pīters pajēmja vuoku un aiztaisīja
buču. Tai tuorps sēd bučā un klīdz, bet Pīters tyuleņ izmuozuoja
suovu mīsu ar zuolēm nU ūtra kārmanā un okton palyka par Pī-

teri. Sadabuoja Pīters tur pat puori zyrgu pastatīja buču ar tuorpu

un aizbraucja pi zemnīka. Pīters zemnīkam vysu izstuostīja un
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cīši pasateicja, aizbraucja uz muižu un paruodīja muižnīkam lelū

tuorpu. Muižinīks kai pasavēra, nu lelom bailēm tī pat nūmvra,

bet Pīters apsaprecēja ar tū smukū meitu un palvka deivuot muižā

par muižinīku, bet juo bruoļs Puovuls kai beja par kolpu, tai ta-

gad ir.

2. Slēpšanās no ķēnina meitas.

1. A. 329. V. Zacharska no S. Garanča Vilanu Murānos.

Tuoli nu mvusu senejūs laikus dzeivuoja vīns medinīks. Nu

reita leidz vokoram jis staiguoja pa mežim un šuovja zvērus un

vvsaidus putnus. Nu ituo dorba jis pats baruojās un baruoja sovu

vacū muoti. Juo vuords beja Pīters un jis nabeja vēl precēts.

Vīnu reizi Pīters aizguoja uz lelu mežu. Tī jis staiguoja vysu

dīnu, bet nikuo nanūšuovja. Saulīte jau guoja uz vokoru, bet Pī-

teram nabeja vēl nikuo, ni zvēra, ni putniņa. Myusu Pīters sasa-

dusmuoja un īt ar plykom rūkom uz sātu un pats sevī lomuojas,
ka jam itei dīna pavysam nalaimīga. It jis un redz, ka kūkā sēd

vonogs. Jis jau pajēmja rūkuos blisi un gribēja nūšaut vonogu,
bet vonogs suoka runuot cylvāka bolsā: „Pagaid, Pīter, nasit

tu manis, es tev, kaut kad par itū paleidzēšu. Lobuok pajem nu

manis vīnu spolvu. Kad tev dzeivē byus kaida nalaime, tu itū

spolvu sadadzynoj, es tyulen atskrīšu un īdūšu tev sovu paleigu."

Tai vonogs, pasacīdams itūs vuordus, nūmetja sovu spolvu,

pasacēla un aizskrēja pa gaisu, nazynuoms kur. Pīters pajēmja

vonoga spolvu kārmanā un guoja tuoļuok staiguot pa mežu. It

Pīters un dūmoj pats sevī: „Kas šūdīn par taidu nalaimi, ka

navar nikuo nūšaut?"

Guoja, guoja Pīters, pīkusa un jam īsagribēja ēst. Jis atsa-

sēda uz zemes un suoka ēst gabaliņu maizes. Maizi apēdušam īsa-

gribēja jam dzert yudeņa. Jis pasacēla un redz natuoli nu juo
azars. Jis pīguoja pi tuo azara un suoka dzert yudeni. Padzēra
un veras azarā. Tī zivtiņas tai svēlej! Jis tyuleņ sataisīja makšeri

un suoka gyut zivis. Kad jis aizmetja pyrmū reizi, tai izvylka zalta

zivtiņu, kura suoka runuot kai cylvāks: „Palaid mani azarā, mīļais
cvlvāks, es tev par itū kaut kad dzeivē paleidzēšu un pajem nu

manis vīnu spuorniņu, kuru tu, kad tev nūtiks nalaime, sadadzy-

noj. Tad es tyulen byušu pi tevis!"

Pīters dūmuoja, dūmuoja, pajēmja izruovja nu zalta zivtiņas
vīnu spuorniņu un palaida zivtiņu azarā, bet pats guoja tuoļuok.
Jis guoja, guoja un jau sasataisīja tymss. Kū jam darīt, kur nokti

puorgulēt? Jis īkuopja vīnā kūkā, ka jū naktī naapāstu zvēri, un

tai kūkā puorgulēja nakti. Reitā, kad izlēcja saulīte, Pīters nū-
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kuopja nu kūka un guoja tuoļuok pa mežu. It jis un redz lopsu. Jis

tvulen aiz blises un gribēja lopsu nūšaut, bet lopsa suoka runuot:

„Mīļais cvlvāks, nasit tu manis, es tev kaut kad dzeivuodama pa-

leidzēšu. Lobuok tu izraun nu munas astes vīnu spalviņu un kad

tev vajadzēs muna paleiga, tu sadadzynoj itū spalviņu un es

byušu pi tevis kluot!"

Pajēmja myusu Pīters nu lopsas astes vīnu spalviņu un guoja

tuoļuok. Cik tī jis guoja, dīnu, vai divi, un īguoja kaidā mīstiņā.
Tvmā mīstiņā jis īguoja pyrmā ustabiņā. Tymā ustabiņā jis īrau-

dzēja pi cepļa vīnu veci. Pīters runuoja: „Dīvs paleidz, tev,
vecīt!"

Vecs pacēla golvu, pasavēra uz Pītera un pasacīja: „Taipat

lai tev Dīvs paleidz!"
Pīters vaicoj večam: „Vai nav kaut kuo kuo paēst?"

Vecs jam atbild: „Es, dēliņ, pats jau dīnas treis nikuo naēžu,

par tū man nav nikuo."

Pīters, ilgi nadūmuodams, izvylka nu kārmanā zalta naudas

un īdevja večam, sacīdams: „Ej, vecīt, uz mīstiņu un nūpierksi, kū

paēst tev un man!"

Vecs pajēmja naudu, aizguoja uz mīstiņu, pīpierka, kū vajag,

un atnezja uz sātu. Sātā vecs ar Pīteri labi paēdja un palyka Pī-

ters pi ituo veča uz naktis puorgulēt. Gulādams vecs izstuostīja

Pīteram, ka jam beja divi dāli, kurus jaunuo kēniniņa pakuora, un

jei jau pakuora deviņdesmit deviņi cylvāki, kas vysi beja jauni

puiši. Kēniniņa vēl naprecēta un grib precētīs, bet veira grib da-

buot taida, kura jei navarēs atrast, kad jis nūsaglobuos. Kad jei

atrūn, tad pakar. Kad naatrass, tys byus juos veirs.

Pīters ilgi dūmuoja pats sevī un pēčuok pasacīja večam, ka

jis ari īs pi tuos kēniniņas. Vecs cik jū lyudza naīt, bet nikai na-

varēja īrunuot. Reitā pasacēla Pīters un aizguoja uz tū pili, kurā

dzeivuoja tei kēniniņa. īraudzēja kēniniņa Pīteri un soka: „Jau

symtais puiss, kurs byus pakuorts!"

Pīters jai atbildēja: „Kēniniņa, varbyut, ka manis vierve na-

izturēs!"

„Kēniniņa izstuostīja Pīterim tai: „Tu treis reizes vari glo-
buotīs. Kad es tevi atrasšu vysas treis reizes, tad pakuoršu, bet

jo naatrasšu, tad tu byusi man par veiru."

Pīters pīkrita.
Atīt vokors. Pīters pajēmja vonoga spolvu un sadadzynuoja.

Tyulen atskrēja pats vonogs. Pīters jam stuosta sovu nalaimi.

Vonogs tyulen uzsādvnuoja Pīteri uz sovas muguras un aiznesja

augši, augši aiz muokuļim suovā perēklī un ar suovim spuornim

apsedzja. Nakti izguoja kēniniņa ar sovu stabulīti un suoka vērtīs
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apleik zemi un dabasus. Iraudzēja vonogu perēkli un nu Pītera

rūkas vīnu pierkstu. Reitā atīt Pīters pi kēniniņas. Jej jam stuo-

sta, ka jis beja pi vonoga perēklī. Utrā noktī Pīters pajēmja sa-

dadzynuoja zivtiņas spuorniņu un zivtiņa tyulen beja kluot pi
Pītera. Pīters izstuostīja zivtiņai sovu nalaimi. Zivtiņa tyuleņ

pasaucja nu azara lelu leidaku un pasacīja, ka leidaka nūreitu Pī-

teri. Leidaka nūreja Pīteri un staiguoja pa azara dzijumu. Nakti

izguoja kēniniņa ar sovu stabulīti suoka vērtīs apleik vysu zemi

un dabasus, bet nikur navarēja redzēt. Reitā Pīters pi kēniniņas.
Kēniniņa jam soka: „Vīnu reizi naatrodu. Vēl reizi jo naatrosšu,
tūlaik tu byusi par munu veiru!"

Trešā naktī Pīters sadadzynuoja lopsas spolvu. Lopsa tyulen
atskrēja. Pīters izstuostīja lopsai sovu nalaimi. Lopsa pasacīja
Pīteram: „Nabādoj, es tevi nūglobuošu, tevis nikas naatrass!"

Lopsa. izroka zem pils lelu dūbi un pasacīja Pīteram īleist

tyma _dube, bet paša skraidīja un vērās, kū darīs kēniniņa. Nakti

atīt kēniniņa ar sovu stabulīti un suoka vērtīs apleik vysai zemei

un dabasim, bet nikai navarēja atrast, kur ir Pīters. Sasadusmuoja
kēniniņa uz sovas stabulītes, un nūsvīdja jū ar dusmem un sasyta.
Reita atīt Pīters pi kēniniņas. Kēniniņa jam soka: „Es tevis

divi reizes naatrodu, tagad tu byusi muns veirs!"

Tai Pīters apsaprecēja ar ķēniniņu un suoka dzeivuot boguoti
un laimīgi. Uz jus kuozu beja daudz ļaužu, vysi ēdja un dzēra, bet
mute nivīnam nikuo natyka.

2. A. 329. Teicējs A. Pabērzs Preiļos, Kultūras Balss kr.

Vīns medinīks aizguoja uz mežu medīt. Tikkū jis īguoja
meža — veras: stuov vonogs. Medinīks dūmuoja: „Vīna olga,
nušaušu vonogu!"

Bet vonogs suoka lyugt, lai nasaun: „Pajem nu munas astes

vīnu spolvu un kad tev byus kaida nalaime, tu šū spolvu aizda-
dzynoj un es tev tulaik varēšu paleidzēt!" soka vonogs.

Medinīks pajēmja spolvu un aizguoja tuoļuok. Veras: stuov
meža kaza. Medinīks tikku gribēja jū saut, koza jam soka: „Na-
saun manis, lobuok pajem nu munas astes vīnu sprūdziņu vylnas.
Kad tev byus kaida_nalaime, aizdadzynoj jū, es tyuleņ byušu pi
tevis un tev paleidzēšu!"

Medinīks tai izdarīja, pajēmja vvlnas sprūdziņu un aizguoja
tuoļuok. Guoja jis, guoja un īsagribeja jam dzert. Pīguoja jis pi
ryucīša un tikku suoka dzert, veras: zalta zivtiņa stuov un

soka: „Paleidz man, lobais cylvaks, puorīt uz upīti, man te tik
gryuti dzeivuot! Puornes mani, es kaut kad tev ari paleidzēšu!"
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Medinīks paklausīja zalta zivtiņas un aiznesja ju leidz upītei,

īlaidja jū tur, bet pats guoja tuoluok.

Guoja jis — veras: stuov ustabiņā. īguoja jis īškā un redz:

sēd vecenīte un raud. Medinīks vaicuoja: „Kuopēc tu raudi?"

Vecenīte jam atbildēja: „Ir myusu kēnestī ķēniņa meita, kura

ar sovu tauriņi [stobriņu] var redzēt na tikai vvsu pasauli, bet

arī vysu, kas nūteik dabasūs. Jei ir pasacīja, jo jauneklis tai aiz-

zaglobuos, ka viņa navarēs redzēt, tūlaik jei byus tam jaunekļam

sīva, bet jo īraudzēs, tad nujems jam golvu. Jau tyukstūšas jau

nekļu golvas guļ zemē. Ari muns vīnīgais dāls ir nūsysts!"
Medinīks tyuleņ aizskrēja pi ķēniņa un pasacīja, ka jis grib

sovu laimi izraudzīt. Ķēniņa meita pasasmēja un teicja: „Labi,
treis reizes tu nūsagloboj, jo es tevis naatrasšu, tūlaik byušu
tova sīva!"

Nuokūšā dīnā medinīks aizdadzynuoja vonogaspolvu. Atskrēja

vonogs un kad dabuoja zynuot, kuo grib medinīks, vonogs nū-

globuoja jū sovā perēklī, kurš beja iztaisīts tašņi akmeņa īškā.

Lai ķēniņa meita skotījās kai skotīdamuos sovā taurinī, bet na-

varēja nikur redzēt medinīka!

Utrā dīnā medinīks aizdadzynuoja vylnas sprūdziņu un veras:

koza jau stuov. Jis izstuostīja jai sovu nalaimi. Koza īvedja jū
dziļā dūbē, bet paša atsagula jam viersā. Lai ķēniņa meita meklēja
cik maklādama, bet medinīka naatroda.

Trešā dīnā medinīks aizguoja leidz upītei un suoka saukt zalta

zivtiņu. Tei tyuleņ atskrēja un kad dabuoja zynuot, kuo grib me-

dinīks, pavēlēja leidakai nūreit medinīku. Leidaka tai izdarīja. Ilgi

meklēja ķēniņa meita medinīku, tūmēr nikur juo nadabuoja. Tai

ķēniņa meita pajēmja medinīku sev par veiru un jis dreiži palyka

par ķēniņu.

Piezīme. Lai gan šī pasaka nav piesūtīta no citiem Latvijas apgaba-

liem, tomēr gluži sveša viņa nav ne Vidzemē ne Kurzemē. Raunā es pats tiku

tādu pasaku dzirdējis, tikai neatceros vairs sīkumus. Kurzemē ir pazīstamais

Alfrēds uzrakstījis („Tautas pasakas", 1893. 6) šādu variantu kopā ar citu pa-

saku par aizbēgušo sievu (skat. IV, 25, 3). P. Š.

3. Kalējs ar Nāvi.

1. A. 330 A. J. Bankins „Šis un tas" I, 1872, 52.

Reiz dzīvoja viens neprecējies traktiera kungs, kas savā trak-

tierī viens pats izticis, tikai viena vecīga sieviņa bijusi, kas tam

istabas izslaucījusi un māju apkopusi. Viņš no ceļiniekiem itin

maz paģērējis, no citiem pavisam nekautkā neņēmis, kā nu kuro

reižu redzēdams.
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Reižu tur viens ceļa gajejs ienāk un prasa, vai tur viņam vel

rūmes būšot?

„Kāpēc nē?" tas atbild.

„Bet man vēl ir divpadsmit ceļinieku/ svešais atbild.

Tas bijis mūsu Pestītājs ar saviem divpadsmit mācekļiem.

„Un lai būtu vēl divreiz divpadsmit/ viesnīcnieks atteic,

~tad man arī būs jums visiem rūmes diezgan."

Svešais rītā aiziedams prasa, cik jāmaksā? Viesnīcnieks at-

teic, ka 'gluži nekas nav jāmaksā. Bet tas saka, lai viņš tak kautko

izlūdzas no šā par pieminu.

„Nu labi," viesnīcnieks teic, ~pirmā lieta ir šī, ka es simtu

gadu varētu vecs palikt! Otra tā: man ir labs nāburgs, ar kuru es

vakaros, kad man viesu nav, arvien papļāpājos un laiku pakavēju.
Tas ilgi pie manis nepaliek, bet drīz iet uz māju, man ir krēsls,

un es gribētu, lai šis tāds tiek, kā kujš uz to atsēžas, ātrāki

no tā netiek nost, kamēr es viou palaižu. Trešā lieta tāda: man

ir dārzā ābele, kurai aug brīnum lieli un skaisti āboli. Pie tās nu

par naktīm nāk zagļi un tos nozog, kādēļ man pašam nekā nepa-

liek. Es gribētu, ka lai tas, kas pie šiem āboliem pirkstus piekar,
no tiem agrāki netiek vaļā, kamēr es pats vinu palaižu."

Svešnieks, kas gan bija cerējis, ka viesnīcnieks kādu aug-

stāku vēlēšanos būtu teicis, tomēr šim atbild: „Lai tev notiek,
ko tu gribi!"

Traktiera kungs nu dzīvo un dzīvo, un nāburgs arī paliek pie

vina arvien tik ilgi, kā šim patīkas. Bet kad simtu gadu pagalam,
tad atnāk pie tā Nāve un saka: „Nāc tik nu man līdz! Nu tu jau

diezgan dzīvojis pasaulē."

Šis ar nekā nedrīkst sacīt, ka nu jāiet, tad jāiet; bet viņš
vēl lūdzas, lai tam laižot vaļas citus svārkus apvilkt un apģērbties,

un lai šī tamēr nosēžoties uz krēsla pie krāsns un sasildoties.

Traktiera kungs pēc kāda laika ienāk istabā, bet Nāve netiek no

krēsla augšā, tai gluži negribot jāsēž. Tad tai saka: „Daliec
vēl piecdesmit gadu pie manas dzīvības, tad es tevi laidīšu vaļā,
citādi ne."

Nāve saka: „Laid mani prom, man nav vaļas! Vai tu domā,
ka man tik vien darba, kā pie tevis? Man vēl jāsteidzas uz citām

malu malām."

Bet viņš to nedara, tā nu sēž cauru nakti līdz rītam. Kad

tas viņu nezināt neatlaiž, tad šī uz to saka: „Manis dēl tad

dzīvo nu vēl piecdesmit gadu, bet laid tik mani vaļā!"

Viesnīcnieks nu viņu palaiž un tā aiziet.
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Kad nu šie nodiņģētie piecdesmit gadi bija pagalam, tad Nāve

atkal klāt un saka uz viņu: „Tavs nosacītais laiks nu ir pagalam,
nāc tik nu man līdz bez kādas kavēšanās!"

Tas atteic: „Kad nu jāiet, tad jāiet, tur neviens nevar palī-
dzēt; bet klausi, man ir brīnum skaisti āboli dārzā; ej tur un

paēdies, kamēr es sameklēju savas lietas un sasienu knupītī."
— Šī jau, dumja kā arvien, iet dārzā un sāk raut ābolus;

bet ko pirkstus pie āboliem dalikusi, tā paliek stāvot, rokas iz-

plētuši. Viņa nu gan lūdzas, lai šo palaižot, bet viesnīcnieks citādi

ne, ja tā viņam atkal piecdesmit gadu vēl ļaujot nodzīvot pasaulē.

Viņa gan negrib vairs ielaisties, bet kad cauru nakti pie ābeles

stāvējusi un citādi nezina, kā tikt vaļā, tad vēl apsola tam piec-
desmit gadu ko dzīvot. Protams, ka pēc nosacītiem gadiem
Nāve atkal ir klāt. Tā vairs neiet pie viņa istabā, bet nošauj

viņu pa logu ar savām bultēm. Tas nu reižu miris; bet viņa
dvēselei, pirms tā nākusi debesīs, gribas tikt ellē un redzēt, kā

tur klājas. Nāve tam saka: „Nu tu vari iet kur gribēdams, man

ar tevi vairs nav nekāda daļa."

Riktīgi, viesnīcnieks noiet ellē, kur ir pulka vellu un daudz

grēcīgu dvēseļu, kam tur jācieš un jāvārgst. Velis tam jautā, vai

negribot paspēlēties uz naudu?

Šis atbild: „Atrauj tevi piķis! Kamēr dzīvojis pasaulē, kārtis

nemaz neesmu saņēmis rokās, ne uz naudu spēlējis."
Velis viņam uzstāj gandrīz ar varu un saka: lai metot ar

kauliņiem. No tā citādi nevarēdams atgainīties, teic: „Nu tad

labi, metīsimies ar kauliņiem, ne uz naudu, bet uz cilvēku dvē-

selēm, kas te ellē."

Velis ar to mierā. Šie nu met kauliņus, bet viesnīcnieks ar-

vien vinnē, tam jau divpadsmit dvēseles rokā. Velis sviež kau-

liņus pie malas un saka, ka ar šo pavisam vairs nebūšot spēlē-

ties, jo citādi šim visas dvēseles esot jāpazaudējot.

Viesnīcnieks nu ņem savas divpadsmit dvēseles un iet uz

debesīm. Pēteris stāv pie debess vārtiem, un nelaiž to vis iekšā;

bet iekšpusē ir pats Pestītājs. Viesnīcnieks tam prasa, vai viņam
arī rūme būšot?

„Kāpēc ne?" tas atbild, „nāc tik vien iekšā!"

„Bet es neesmu viens pats," viņš saka, „man vēl ir divpadsmit

ceļinieku."

„Un lai tev būtu divpadsmit, un vēl reiz divpadsmit, tad jums
visiem rūmes diezgan; jo kā tu toreiz mani ar visiem divpadsmi-

tiem mīlīgi uzņēmi, tā es tevi tagad; nāc tik vien iekšā!"

Viņš nu iet ar savām divpadsmit dvēselēm debesīs un sēžas

tai labākajā vietā, ko pats Pestītājs viņam ierāda un dāvina.
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2. A. 330 A. E. Birznieks, Upīts, no J. Priedes Tukuma apr.

Dzirciemā, Jkr. 111, 1. AŠ, 111, Bb.

Ceļmalā bija maza mājiņa. Kādā vakarā ienāk skaists, slaiks

vīrietis un lūdz naktsmājas. Saimnieks to labprāt atvēl.

„Guliet vien, guliet vien! Vai tad tā nu pirmā, vai pēdējā

reize, kur ceļa gājējs te atrod savu čubu maisiņu un maizes riece-

niņu?"

„Tencinu, tencinu! Bet es neesmu viens pats, ārā man vēl ir

vienpadsmit ceļa biedru."

„Kas par to?" saimnieks atteic: „uzčubināšu katram viņa

maisiņu, nogriezīšu katram viņa maizes šķēlīti. Nākat vien!"

Otrā rītā ceļa gājēji prasa, kādu atlīdzinājumu saimnieks gri-
bot par naktsmāju. Saimnieks negrib nekā: „Man it nekā nav

vajadzīgs. Un kad arī būtu — kādu atlīdzinājumu nabags ceļa

gājējs var dot?"

„Naudu mēs tev nevaram dot," vislaipnākais no divpadsmi-
tiem saimniekam teica. „Bet saki trīs vēlēšanās, tās tev pie-

pildīsies!"
Saimnieks nezin, ko vēlēties, ko nevēlēties! Kā padomu

meklēdams, viņš skatās caur logu un ierauga tur savu lielo bum-

bieru koku. No tā viņš pats vēl neviena augļa nebija dabūjis,

garāmgājēji jau visus puszaļus noraustīja.

~Lai katrs, kas no šī koka bumbieri rauj, paliek tur klāt, ka-

mēr es to atlaižu!" Saimnieks izteica savu pirmo vēlēšanos.

„Tas notiks!"

Kāda tava otra vēlēšanās?" laipnais ceļa gājējs prasa tālāk.

„Man tepat pušniekos ir labs draugs, bet tas ikreizes atnāk

pie manis, kā pēc uguns. Tikko pieri parādījis, tad tūliņ atkal

uz mājām. Es gribētu, ka viņš no šā mūrīša vairs nevarētu uz-

celties, kamēr es to atlaižu uz mājām."

„Arī tas notiks! Un tava trešā vēlēšanās?" laipnais ceļa gā-

jējs vaicā.

Saimnieks nu ir priecīgs: „Kad manas abas pirmās vēlē-

šanās piepildās, kas tad man nekait dzīvot! Tad es vēl labprāt
dzīvotu trīs simti gadu."

..Lai notiek!" laipnais ceļa gājējs nosaka un visi aiziet.

Trīssimti gadu pagājuši. Saimniekam arī laiks pagājis loti
īsi. It negaidot atnāk Nāve un skubina, lai pošas iet līdzi. Saim-

nieks rādās būt ar mieru un saka: „Kamēr es te vēl visu sakār-

tošu, tikām vari iziet uzkost kādu bumbieri."

Nāve to neliekas divreiz teikties; tā ārā un pie koka klāt,

norauj bumbieri un grib nākt atpakaļ iekšā, bet vairs nevar tikt.

Nu ir nagos! Nāve sāk saimnieku lūgt. lai laižot vaļā.
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„Pag', pag', krustmāt'; tiksi jau ar, tikai ar vienu norunu,"
saimnieks tagad saka, Nāvi savā varā redzēdams: „Ja tu man vēi

ļauj trīssimti gadu dzīvot, tad tevi laižu vaļām."
Nāve redz, ka citādi vaļā netiks, un padodas saimnieka gri-

bai, apsolīdamās pēc norunātā laika atkal atnākt.

Atkal jau trīssimti gadi pagājuši, bet saimniekam vēl netīk

mirt. Noliktā laikā Nāve ierodas stārka veidā istabā un aicina

saimnieku līdz. Saimnieks tūliņ gājis, tik vēl lūdz, lai stārks uz-

gaidīdams apsēžoties uz mūrīša, viņam vēl jāatvadoties no pie-

derīgiem. Pēc brītiņa saimnieks ir gatavs un grib iet, bet stārks

nevar tikt no mūrīša nost. Nu jālūdzas atkal, lai saimnieks at-

svabina.

„Tūliņ, tūliņ," saimnieks gatavs atlaist: „bet tev jāapsola

man vēl trīssimti gadu ļaut dzīvot, tad tik tevi laidīšu vaļām."

Neko darīt, stārkam jāapsola. — Vēl pēc trīssimti gadiem
Nāve nošauj saimnieku ar bultu no tālienes. Nu viņš pēc deviņ-
simti gadiem reiz ir beigts un tam jāiet uz debesīm. Viens ceļš
tikai uz turieni iet un tas pats caur elli. Mūsu saimnieks iet pa

lielu, platu lauku un jau no tālienes redz pekles uguni: viņš ne-

baidās, bet dodas taisni ugunī iekšā pie pašiem velniem.

„Kur tad tu tik ilgi aizķēries?" velni brīnās.

„Kam tad tā pasauli tik ātri atkal tīk atstāt?" saimnieks

atteic. Vārds pa vārdam, vārds pa vārdam, kamēr saimnieks

tā iedraudzējas ar velniem, ka sāk kauliņus mest. Saimnieks no-

ņem velnam uz kauliņiem trīssimti dvēseļu un nu ar tām steidzas

uz debesīm. Pie debesu vārtiem nonācis, viņš sāk klaudzināt.

Pēteris atver vārtus un saimnieks viņu pazīst par to pašu, kas

toreiz lūdzis no viņa naktsmājas.

„Nāc vien iekšā!" Pēteris sauc saimniekam pretim, „mēs jau
tevi priekš sešisimti gadiem gaidījām."

„Tencinu, tencinu!" saimnieks atteic: „Bet es neesmu viens

pats, man vēl ir trīssimti ceļa biedru līdz, kurus velnam uz kau-

liņiem atņēmu."

„Tad jāiet ar veco aprunāties," Pēteris saka un aiziet pie

Dieva. Pēc brītiņa atnāk atpakaļ, un ielaiž visus iekšā.

Piezīme. Šo pašu pasaku ir tulkojis latgaliešu izloksnē Draugs Lī-

vānos: „Myusu tautas teikas un pasokas," 8. P. Š.

3. A. 330 A. J. Ezers no Ž. Treijera Gramzdā. Jkr. V, 51.

AŠ, 111, Bf.

Reiz izdienējis zaldāts salīgst pie Dieva par vārtu sargu. Nāk

Nāve pie Dieva.

„lekšā nelaidīšu; saki, kas tev vajadzīgs, aiziešu par tevi iz-

runāties," zaldāts noteic.
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„Gribu zināt, kādus cilvēkus bus navet," Nave atbild. Zal-

dāts aiziet.

„Cienīgs Dieva lielskungs," zaldāts vaicā, „Nave grib zināt,

kādus cilvēkus būs nāvēt."

«Septiņus gadus lai nāvē visus, lielus un mazus," Dievs pavel.

„Dievs lika tev septiņus gadus lielus un mazus ozolus grauzt,"

zaldāts teic Nāvei.

Paiet septiņi gadi. Nāve klāt. Zaldāts nelaiž Navi iekša, bet

iet pats pie Dieva.

„Septiņus gadus lai Nāve nāvē pusmūža cilvēkus," Dievs

pasludina.

„Dievs tev lika grauzt septiņus gadus pusaugušus ozolus'"

zaldāts pasaka Nāvei.

Pēc septiņiem gadiem Nāve atkal klāt. „Kādus ozolus nu

man būs grauzt?"

„Tievus, garus ozolus būs tev septiņus grauzt," zaldāts pa-

vēl kundziski.

Nāve grauž, ka čirkst vien.

Cilvēki sāk brēkt uz Dievu, ka Nāve neizpilda savu amatu,

ka pasaule par daudz pārpildīta, ka dažu labu moca pāiliecīgs
vecums. Dievs, zaldāta nedarbus sazinājis, viņu atlaiž no dienasta.

„Nāve!" Dievs sauc pēc septiņiem gadiem, „ej nāvēt zal-
dātu."

„Zaldat," Nāve saka, piegājusi pie zaldāta, kas patlaban šņauc
tabaku, „Dievs man pavēlēja tev izkapti likt pie rīkles."

„Nošņaucies pēdējo reizi no manas doželes." Zaldāts pasniedz
tabakas dozi.

„Nevaru tabaku sasniegt," Nāve saka.

„Kāp iekšā," zaldāts pamāca. Nāve iekāpj dozē. Brakts!
vaks cieti.

„Zaldāt'," Dievs pēc septiņiem gadiem prasa, „kur Nāve?"

„Varbūt vēl manā dozē," zaldāts lempīgi atbild.

„Laid viņu ārā!" Dievs pavēl. Zaldāts izlaiž.

„Ej vēl reiz zaldātu kaut!" Dievs nosaka. Nāvei ciskas dreb,

kā apsei lapas; bet iet. Zaldāts jau pagādājies zārku. Nāve atnāk.

„Gulsties zārkā, lai varētu tevi vieglāki nonāvēt," nāve saka.

„Parādi, kā jāguļ?" zaldāts prasa. Nāve iegulstas. Zaldāts ar

vāku brakts! virsū. Tad liek zārku par pleciem un iestiepj purvā.

Pēc septiņiem gadiem Dievs pavēl Nāvi izlaist. Nomūlāju-

sies nāk viņa pie Dieva.

„Cūka, kā tu izskaties!" Dievs uzsauc Nāvei. „Ej pirtī no-

peries un tad kauj zaldātu."
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Nāve, kā noperējušies vista, nopurinās un skrej uz pirti. No-

mazgājusies tā dodas pie zaldāta, iskapti izstiepusi pa cirtienam

un zobus griezdama. Zobu griešanu dzirdēdams un gribēdams

zināt, kas zobus griež, zaldāts pagriež galvu paskatīties. Te

šmakš! viņam galva kā sprūte no pleciem zemē.

4. A. 330 A. E. Varenbrokā, Folkloras krātuvē.

Reiz dzīvojis viens saiminieks un viņš ļoti mīlējis nabagus.
Vienā vakarā pie viņa ieiet Dievs par nabagu un lūdz naktsmāju.
Saimnieks viņu uzņem un mīli uzcienī kā vajaga. Nu Dievs, no

rīta projām iedams, saka: „Vēlies trīs vēlēšanās, kādas tu gribi —

tās tiks izpildītas."

Nu tas saiminieks saka: „Es vēlētos simtu gadu dzīvot."

Dievs saka: „Otru kādu?"

Saiminieks saka, pie viņa nākot kaimiņš kārtis spēlēt, vien-

mēr šo vinnējot un aizejot projām. „Es vēlētos, kas uz šitā krēsla

atsēstos, lai nevar piecelties."
Un trešā vēlēšanās: „Man ir loti liels ābeļdārzs un vienā ābelē

ir loti gardi āboli. Ļaudis nāk tur un zog. Bet kurš pie tās ābeles

iet, lai tur pakaras, ka netiek vairs nost."

Dievs saka: „Es domāju, ka tu vēlēsies no debess mantām

kādu, bet tu runā tik par pasaules lietām."

Saiminieks saka: „Kur nu, Dieviņ, zemniekam par tik aug-

stām lietām domāt?"

Dievs saka, prom iedams: „Nu tad lai arī tev notiek! Visas

tavas vēlēšanās lai piepildās."
Pāriet tie pirmie simtu gadu, atnāk Nāve. „Nu sataisies, cil-

vēks, tavi gadi ir jau pārgājuši."

„Jā, ja," saimnieks saka, „man jau arī apnicis dzīvot. Man

kājas sāp — grūti staigāt." Vai tu nebūtu tik laba, kamēr es

nomazgāšos, atnest kādu ābolu no tās ābeles."

Kā Nāve iet pie tās ābeles, tā pakaras. Saiminieks piegājis
pie Nāves, skatījies un smējies. Nāve sāk kliegt: „Tu, krāpniek,
laid mani no ābeles vaļā!"

„Atlaid man vēl simtu gadu dzīvot!"

„Še kas nelaiž."

„Manis pēc vari karāties ābelē, gan jau es ilgāk nodzīvošu."

Nāve redz, ka nieki būs, atlaiž viņam arī simtu gadu. Nu no

ābeles aiziet projām.
Pāriet tie simtu gadu. Atnāk atkal Nāve: „Nu vai tu esi

sataisījies? Jābrauc projām. Nu tavu ābolu es vairs neiešu šķīt."

„Piedod tu man, mīlā Nāve, ko esmu pret tevi grēkojis. Es

zinu, ka tu uz mani esi loti dusmīga. Būsi piekususi, uz mani
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skriedama. Pasēdi še, kamēr es Dāvida dziesmu, deviņdesmit-

septīto pantu, nolasu, un tad varēsi mani ņemt."

Kad Nāve atsēdās, saiminieks ietaisa pīpi un staigā pa istabu

svilpodams. Nāve sava: „Kas tev ir? Vai tu sataisies arī, vai

nolasīji savu peršiņu?"
Šis saka: „Man ar tevi vairs nekādas darīšanas nav. Tu

vari man iepūst pakaļā."
Nāve grib no krēsla celties. Čuks! Nevar kustināt pakaļu.

„Atlaid mani no krēsla!"

„Atlaid man vēl simtu gadu!"

„Es ilgāk tevi nevaru atlaist."

Saiminieks saka: „Paga, paga, es iekurināšu krāsni un pasil-
dīšu tev pakaļu, varbūt tev ir salti."

Nāve atlaiž un nu aiziet no krēsla.

Pagāja vēl simtu gadu. Kad nu nāve nāca trešo reiz, tad

vairs nerunāja un nodūra saiminieku jau no tālienes.

5. A. 330 A. Gothar d s Kr. Virca vā. LP, 111, 25. AŠ, 111, Bd.

Kāds kalējs bijis liels dzērājs. Reiz tas apdzēris visu, kas tam

bijis, un tad gulējis to nakti maigi jo maigi. Bet no rīta sirds

sākusi nabadziņam nedarbus pārmest; viņš uzmeties uz žoga, rau-

dājis un raudājis gaužas asaras. Pienācis Velns.

„Ko raudi, kalēj?" Velns tūlīt uzprasījis.

„Ja, kā neraudāt? Vakar apdzēru savā trakumā visu mantu."

„Ej, muļķi ej! Mantu atkal nopelnīsi, un ja tev tiktu vien,

par dzērieniem es gādāšu!"

„Ej ar saviem dzērieniem ,kur nācis! Esmu izdzēries diez-

gan — tagad pietiek."

„Tata lops! Negrib ne to ņemt, kas par velti ienāk. Neesi

nelga! Še tev šis kausiņš, līdz ko pieliksi pie mutes, tūliņ tecēs

gardākie dzērieni mutē. Kas tad atkal spiež tev vien dzert? Ja

negribas, pacienā citus!"

„Ej, ej, tu joko."

„Joko! kas tā par runu? Še paraugi, tad redzēsi."

Kalējs pielicis kausiņu pie mutes.

„Bija gan gards!"

„Tebe nu!" Velns smējies. „Tik viena lieta, kalēj: divdesmit

pieci gadi vari šo kausiņu lietāt, bet tad tu nāksi pie manis dā-

vanu atkalpot. Vai dzirdēji?"

„Dzirdēju!"

Tā palicis. Kalējs dzīvojis visus tos gadus bez bēdām, tik

beidzamajā gadā sācis arvienu guģēties: „Kaut labāk nebūtu ne
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ņēmis kausiņu! Kas tikpat atliek? Dzērienus visādus gan zīdu

kā dēle, bet tomēr alga nelāga, jāiet pie Velna."

Bet nu gadījies, ka Dievam, pa zemes virsu staigājot, salūzusi

nūja. Dievs apjautājies pēc kalēja. Viņam ticis parādīts šis pats

kalējs. Dievs iegājis pie kalēja un teicis, lai sakaļot pārlauzto

nūju. Kalējs iešāvis vienu kausiņu no velna dzērieniem, noplak-

šķinājis muti nu tad, kausiņu pie lakts nolikdams, atbildējis: „Dod

šurp nūju — sakalšu ar!"

Viens divi bijis gatavs. Bet Dievs, labi redzēdams, ka kalējs

viņu nepazīst, gribējis viņu pārbaudīt. Viņš sācis žēloties: „Nu ja,
sakali gan, bet viena nelaime: man nav nekā ko maksāt!"

„Ak tu manu dieniņu!" kalējs iesaucies, „un ja tev ar būtu ko

maksāt, ir tad es neņemtu maksas par tik niecīgu darbu. Tādas

lietas iet pie manis par velti."

„Kā redzu, tev laba sirds, kalēj!"

„Varbūt gan," kalējs atbildējis un tad iešāvis pa otram lāgam

no sava kausiņa, pie kam vēl neaizmirsis ir Dievam vienu malku

piedāvāt. Bet Dievs atkratījies sacīdams: „Lai paliek! Vai ne-

vari labāk pateikt, kur tādi kausiņi dabūjami, kuros dzērieni paši

no sevis gadās?"

„Kur dabūjami! Pie velna. Tomēr nevēlētu vis tev ar Velnu

ielaisties. Tu nezini, cik man sirds sāp, ka ielaidos. Divdesmit

piecos gados bija gan dzert pa pilnam, bet re, citu gadu man jāiet

gribot negribot par to pie Velna kalpot. Ak, kaut jel kāds gadī-

tos, kas mani no Velna nagiem atpestītu!'

„Klausies, man arī ar Velnu tāds vecu vecais ienaids; gribu

viņu rokā dabūt, bet viņš, neģēlis, pārlieku manīgs, izmūk ar-

vienu. Tev, kalēj, laba sirds; man žēl, ka esi iestidzis Velna nagos,

tādēļ došu labu padomu. Ja Velns citu gadu atsūta tev paKal,
tad pasniedz atnācējam šo tavu kausiņu, sacīdams: „Kausiņ, turi

ciet!" Kausiņš nelaidīs to vaļām, viņam būs jāstāv kā stabam

tur, kur kausiņš nolikts. Ja Velns sūta citu pakal, tad saki uz

savu laktu: „Lakta, turi ciet!" Lakta nelaidīs vaļām. Bet ja

Velns pats atnāktu tev pakal, tad raugi viņu aizkrāpt pie šīs

ābeles tur durvju priekšā un saki: „Abele, turi ciet!" Velns tūliņ

pakārsies ābeles zaros un netiks vaļām. Un tad vēl, ja visu tā

izdari, tad nāc man debesīs pateikt, kā ar Velnu izgājis."

„Ja, kas tad tu tāds esi, ka pavēli man debesīs kāpt? Un

saki, kā lai debesīs uzkāpju?" kalējs jautājis.

„Esmu Dievs. Un debesīs vari viegli tikt. Paņem cepuri,

uzliec maikstes galā, bīdi maiksti uz augšu un sauc: „Kur cepure,

tur es!" Tūdaļ uznāksi debesīs kā tauriņš."
To sakot. Dievs pazudis.



34

Otrā gadā Velns atsūta savu kalpu pēc kalēja. Velna kalps

atnācis un uzsaucis: „Kalēj, tev jānāk man tūliņ līdz!"

„Uja! ūja! papriekš iedzersim, tad jau gan aiziesim!"

Kalējs iemetis no kausiņa papriekšu un tad sniedzis Velna

kalpam. Šis sagrābis kausiņu, izdzēris un licis uz laktu, bet tai

pašā acumirklī kalējs iesaucies: „Kausin, turi ciet!"

Velna kalps palicis kā stabs pie kausiņa un nevarējis ne no

vietas atkustēties. To redzēdams, kalējs nodedzinājis karstu

dzelzi, ieņēmis lūškās un sācis Velna kalpu spīdzināt sacīdams:

„Ja neatlaidīsi vēl mani uz divdesmit pieciem gadiem brīvu, tad

sadedzināšu tevi lupatās."

Neko darīt — bijis jāpieliek vēl divdesmit pieci gadi klāt.

Pēc otriem divdesmit pieciem gadiem Velns sūtījis citu kalpu

kalējam pakal. Tas atnācis un uzbļāvis bargi jo bargi: „Kalēj,

tev jānāk man līdz!"

„Uja! ūja! apsēdies jele mazu lietu uz laktu, atpūties, tad

jau gan aiziesim. „Velna kalps apsēdies, bet kalējs uzsaucis:

„Lakta, turi ciet!"

Velna kalps palicis pie laktas kā pieburts. Kalējs nu nodedzi-

nājis karstu dzelzi, ieņēmis lūškās un sācis to spīdzināt sacīdams:

„Ja neatlaidīsi mani vēl uz divdesmit pieciem gadiem brīvu, tad

sadedzināšu tevi lupatās."

Neko darīt — bijis jāpieliek vēl divdesmitpieci gadi klāt.

Pēc trešiem divdesmit pieciem gadiem velns nācis pats ka-

lējam pakal. Un līdz ko kalēju sastapis, tā rāvis nabadziņu kā

zvērs sev līdz. Kalējs gan atminējies par ābeli, bet ātrumā nemaz

neattapis velnu pielabināt. Bijuši jau pusceļā, velna miteklis jau

rēgojies attālumā pretim; bet te kalējam iešāvies labs padoms

prātā, viņš nokritis gar zemi, izlicies par loti slimu un sacījis: „Ai,

ai, man tūliņ jāmirst, tik nelabi ap sirdi; bet ja tu mani aiznestu

pie tās ābeles, kas manā durvju priekšā, un norautu man vienu

saldu ābolu, tad acumirklī atveseļotos, to ieēzdams."

Velns domājis: „Tikpat, kur tad viņu nomirušu likšu — būs

jāpaklausa." Viņš to aiznesis un norāvis ābolu; bet tai pašā acu-

mirklī kalējs iesaucies: „Abele, turi ciet!"

Velns palicis ābeles zaros un nevarējis ne no vietas.

Tagad kalējs vairs nekavējies, viņš uzspraudis cepuri maik-

stes galā, grūdis maiksti uz augšu un saucis: „Kur cepure, tur es!"

Maikste vilkušies uz debesim un rāvusi kalēju līdz.

Kalējs tūliņ gribējis pie Dieva iekšā tikt; bet durvju sargi
tādu putnu nemaz nepazinuši, tie prasījuši: „Kas tu tāds esi? Ko

tu gribi?"
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Kalējs gan izstāstījis, ka jānesot Dievam ziņas, bet durvju

sargi, kā nelaiduši, tā nelaiduši. Beidzot viens durvju sargs pa-

vēris mazu liet durvis un gribējis iekšā kautko paprasīt; bet ka-

lējam pietika: viņš iesviedis caur durvju starpu savu cepuri un

uzkliedzis: ~Kur cepure tur es!" Un nu acumirklī ieticis pie Dieva.

Dievs steidzies zemē pie Velna, bet kalējs vēl palicis debe-

sīs. Pēc tāda brīža kalējs paskatījies uz zemi; ak tu manu dieniņu,
kā tas Velnu plucinājis. Kalējs smējies atsperdamies, bet smejo-
ties nezin kā, cepure izšļukusi iz rokām, un nokritusi zemē. Kalējs

sniedzies pēc cepures un iesaucies: „Kur cepure, tur es!" Acu-

mirklī nonācis, kā vējs zemē, bet tad arī saplacis un palicis par

pelnu čupiņu.

6. A. 330 A. SOO. E. Birznieks, Upīts, no J. Priedes Tukuma

ap r. Dzirciemā, Jkr. 111, 2. AŠ, 111, Ba.

Kalējs, nokvēpis melns kā pats nelabais, kal pa savu smēdi,

ka dimd vien. lenāk Nāve un aicina viņu līdzi. Kalējs lūdzas, ja

ne vairāk, lai vēl ļauj vienu gadiņu padzīvot. Nāve ne par ko:

„Es nemaz nedrīkstu Dieva priekšā rādīties, kad tu man nenāc

līdz."

„Kad jau nu tā, tad neko darīt," kalējs, āmuru nosviedis, saka:

„iešu arī; bet man papriekš jānomazgājas, tikmēr pasniedz man

kādu ābolu!"

Nāve iziet, skatās: ābelē ir āboli, bet visi augšējos zaros, no

apakšas tos nevar aiztikt. Nāve rāpjas kokā augšā. Bet kalējam

tāda ābele, ka bez viņa atļaujas neviens no tās nevar tikt zemē. Tā

arī Nāve: kustina vienu kāju, kustina otru, cilā vienu roku, cilā

otru — viss kā sastindzis, pie koka pieaudzis, ne domāt pakusti-

nāt. Kalējs to zina gan, bet necel ne ausis un tik kal atkal no

jauna.

Tā tas sastāv septiņus gadus. Nāve pa tam izdēdējusi, ka

tikai vēl ir kauli un āda. Kalējam par to iežēlojas un viņš to pa-

laiž uz mājām.
Nāve tikko vēl spēj aizvilkties pie Debesu tēva un apsūdzēt

kalēju. Debesu tēvs par to tā sadusmojas, ka atdod kalēju vel-

nam: ~Lai velns tādu bezgodi parauj!" viņš izsaucās.

Velns tik to bija gaidījis. Palēkdams vien, palēkdams vien,

viņš aizsteidzās uz smēdi pie kalēja un nu mācās tam kā zvērs

virsū, lai iet līdzi.

Kalējs pa tam nocirtis ābeli un iztaisījis no tās kāpeni un to

nolicis smēdes kaktā zem plauktiņa. Tikko velns uzvedinās atkal

kalēju uz iešanu, tas arī gatavs: nosviež skoteli un iet jau pa

durvīm ārā. Velns viņam iet no pakaļas. „Nez\ vai savu dzītara
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gabalu arī ņemt līdzi, jeb to tepat atstāt?" kalējs pusdikti pie
sevis runā: „Ē, kur ellē lai dzītaru liek? Lai jau labāki paliek

tepat."
Velns jau spicē ausis. „Ko tu teici? Kas tev tur ir?" velns

ātri prasa.

„Man tur palika stūrī uz plaukta dzītara gabals, galvas lie-

lumā," kalējs vienaldzīgi atbild: „Es tā pie sevis pārdomāju, nez'

vai to ņemt līdzi, vai atstāt mājās. Man netīk tā nešana."

„Kur ir? Kur ir? Es nesīšu," velns, kalēju saķerdams, prasa.

„Tepat stūrī pie durvīm uz plauktiņa."

Velns tūliņ atpakaļ un kāpj pie plaukta pēc lielā dzītara ga-

bala; bet plaukts tukšs. Velns it pikts par to, grib kāpt zemē,

bet nevar tikt: viņš pie kāpenes kā pieaudzis.
Pa tam arī kalējs ienācis smēdē un saka: „Ja tu man atļauj'

mierā dzīvot, tad tevi laidīšu prom."

„Ne savas acis vairs te nerādīšu! Mīļo kalēj, atlaid mani,
nekad vairs tev nenākšu pakal!" velns lūdzas.

Kalējs viņam arī tic un atlaiž to uz mājām. Bet te jau otrā

dienā velna brālis klāt un it bargi uzsauc, lai kalējs nāk līdzi.

„Tūlin, tūliņ, jaunskungs!" kalējs atteic: „Man tik vēl šī

skrūve jānogriež, tad iesim."

Kalējs sāk nodarboties gar skrūvstiķi, bet nevar to atskrū-

vēt. Drusku tas ir panācis vaļā, bet vairāk to nevar atdabūt.

Velns vienmēr šķendas un rājas, ka tam tik ilgi jāgaida.

„Vai tad es tur vainīgs?" kalējs atvainojas. „Lietas ierūsē-

jušas, nevar vairs dabūt vajā. Vai jūs, jaunskungs, skrūves vākus

nevarat paplēst vajā, ies ātrāk."

Velns tūliņ klāt, sagrābj katrā rokā skrūves vāku un plēš

uz katru pusi. Bet kalējs kript! aizgriež skrūvstiķi cieti un velna

rokas nu ir spostos. Kalējs sasauc puišus un nu tik liek slānīt

jaunkungu. Velns, nabadziņš, bļauj un nosolās nekad vairs kalē-

jam nenākt pakaļ. Bet kalējs ar puišiem tik mērc ka mērc velnam

pa ribām. Velns vairs nevar izturēt un nu sola, vairs pats ne-

nākt un arī citu nesūtīt. Nu tikai kalējs viņu atlaiž. Nu kalējs
vairs nepieder ne Dievam, ne velnam. Kā nu lai māk? Viņš

dzīvo, dzīvo, dzīvo, kamēr apnīkst, tad iesien savu āmuru sko-

telē un iet ceļot. Viņš iet, iet, iet, kamēr nonāk pie lielas gravas.

Gravas vienā galā ir briesmīgi liels uguns — tur ir elle. Kalējs
dodas turpu. Bet tikko velni viņu pamana, tie dalī! projām. Viņi
vēl nav aizmirsuši, kā kalējs tos reiz apstrādājis.

„Ka ne, ne!" kalējs domā: „vai tad man tāda vajadzība ar

jums satikties. Mūkat, kad gribat. lešu pie tādiem, kas no manis

nemuks."
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Viņš iet taisni prom uz debesīm. Pie vārtiem nonācis, viņš
sāk ar āmuru klaudzināt. Inzāk Pēteris: „Aa, kalēj, tu te esi

atnācis. Ej vien projām, tu te iekšā netiksi, tādēļ ka tu Nāvi tik

ilgi nokavējis un tā nomērdējis.' 1 Pēteris aiztaisa durvis un aiziet.

Kalējs paliek turpat gaidot.

Kalējs stāv, stāv ārpusē, iekšā nevar tapt. Te par laimi nes

kādu nabaga dvēseli uz debesīm. Kalējs nostājas līdz ar durvīm

un domā visādā ziņā spiesties iekšā. Bet Pēteris vārtus paver

tikai tik platus, ka tikko viņa āmurs varētu izspiesties cauri, bet

pats ne mūžam. Kalējs ilgi neapdomājas, bet iesviež āmuru de-

besu priekšnamā. Pēteris par to stāsta Dievam: „Ar to cilvēku

vairs nav izturams. Kad viņš pats nevar iekšā tikt, viņš iesviež

savas lietas iekšpusē. Tāds jau nerimsies un nerimsies, kamēr būs

pats ticis iekšā."

„Nu ko tu tur tikdaudz stīvējies, laid viņu iekšā!" Debesu

tēvs Pēterim atsaka.

Kalējs ietiek debesīs. Cik tur viss jauki! Saule turpat, var-

būt tikai soļus piecus atstatu spīd tik spoži un silda; zvaigznītes,
kā akmentiņi izkaisīti vispāri grīdai, vecais mēnesis stāv kā

druvnesis pakārts kakta vadzī; Debesu tēvs sēž augstā krēslā

un skatās vārtiem pāri uz pasauli.

Kalējs arī labprāt gribētu paskatīties, uz pasauli, gribēdams

redzēt, kā ļaudis dzīvo, vismaz apskatīties, vai viņa puiši ne-

slinko pa smēdi.

„Vadzi, tētiņ, palaid tu mani ar savā goda krēslā! Gribu pa-

skatīties, ko mani puiši dara smēdē."

Debesu tēvs nokāpj, kalējs uzkāpj. Bet ko viņš redz? Abi

puiši sāk patlaban kauties. Un kas tas trakākais? Netaisnais

sit taisno. Tas, kam taisnība, ir nestiprāks un otrs vainīgais,

viņu sit. Kalējs to nevar paciest. Viņš ķer savu āmuru un laiž —

vainīgajam taisni pa pieri, tā kā tas uz reizi pagalam.

Bet Debesu tēvam tas nav pa prātam: „Tā nevajadzēja vis

darīt, tā nevajadzēja. Cik es katru dienu neredzu netaisnību da-

rām un nevainīgus ciešam, bet es tūliņ vis nedodu ar āmuru pa

pieri. Tā nevajadzēja vis darīt!" Debesu tēvs liek kalējam no-

kāpt no krēsla un uzsēžas pats atkal savā vietā.

Kalējs atnāca atpakaļ savā smēdē, apglabāja savu nosisto

puisi un kaļ varbūt vēl šodien.

7. A. 330 A. 301. 1158. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 145, 4. AŠ, 111, Bd.

Pēc pabeigtā kara vecajam Brencim iedevuši kukuli maizes,

trīs kapeikas ceļa naudas un atlaiduši uz biļetēm.
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Brencis prieka pilns nācis uz mājām un saticis vienu nabagu.

Tas lūdzies dāvanas. Ko nu Brencis darīs? — Sirds viņam laba —

pārdalījis kukuli trijās daļās un atdevis vienu gabalu nabagam,

divus paturējis pats; tāpat arī ar naudu; vienu kapeiku nabagam,

divas atstājis maķelī. Nabags patencinājis un aizgājis savu ceļu;

Brencis, zināms, atkal savu.

Bet ne visai ilgi Brencis vēl vienu nabagu saticis: lai jel at-

metot kādu artaviņu un maizes kumosiņu! Tas bijis tas pats

pirmais nabags; viņš tikai bijis pārģērbies tagad. Brencis ne-

teicis ne vārda, tūliņ atdevis otru gabalu maizes, tāpat arī otru

kapeiku un gājis tālāk. Gājis, gājis — gadījies krogs un sadomājis
te atpūsties. legājis iekšā, apēdis savu trešo maizes gabalu, iz-

dzēris par beidzamo kapeiku brandvīnu, atpūties labi, un tad gā-

jis atkal.

Pagājis kādu versti varbūt, saticis trešo nabagu: lai dodot

kādu artaviņu, vai maizes gabaliņu! Tas bijis tas pats pirmais

nabags; tikai citādi pārģērbies. Brencis atteicis: „Brālīt, es tev

labprāt dotu, ja man tikai pašam būtu. Vēl viena kapeika bija,

par to krogā nule pat iedzēru brandvīnu, uzkodu beidzamo ku-

mosu maizes un tagad tu vari meklēt — nav ne plika graša pie
dvēseles. Es jau pats nezinu, ko nu ceļā ēdīšu, ko neēdīšu."

„Ak tā!" nabags atteicis, „nu tad jau drīzāk man būs jāpalīdz
tev. Klausies, nāc tikai man līdz, tepat jau mežā mana būdiņa ir!"

Labi, gājis līdz. legājis būdiņā, tur ieraudzījis divstobru

plinti, tašu un ādas pātagu. Un šim, kā jau vecam zaldātam, tūliņ

acis uz to plinti. Bet nabags teicis: „Kad nu viņa tev tā patīk,

ņem viņus visus trīs. Tā plinte nemaz nav jālādē — šauj arvienu;
tai tašā naudas nekad nepietrūkst, ja tikai pārāk daudz nesāk

dzert, un tā pātaga lai paliek tev tāpat piedevām. Bet tad ska-

ties, tur laukā būs viens stabs; pie tā staba katrs piesiesies, tik-

līdz tu to vēlēsies."

To sacījis, nabags izgājis pa durvim un kur palicis, kur ne-

palicis.

Bet Brencim nu būdā bijusi varena dzīve. Ikdienas apčam-
dījis tašu, gājis uz krogu un paēdis, padzēris uz labāko. Tomēr

ar laiku tādā vieglā dzīvē palicis pārgalvīgs: sācis dzert un nu

nauda vairs tašā neradusies. Ko nu? Uznācis tāds bads vīram,
ka nekur dēties, un dzert bijis paradis, to nevarējis tik ātri atstāt.

Te vienu dienu sastaps šis svešu kungu un tas tūliņ apvai-

cājies, itin kā vecs pazīstams: ko viņš skumstot?

„Tā un tā!" Brencis atteicis, „apdzēru naudu — nav vairs

ko ēst."
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„Nu tu mazā nelaime!" svešais pasmējies, „še maks, attaisi

vien, tur nekad naudas netrūkst, ēd un dzer, kā tikai tev tīkas.

Bet zināms, pēc gada laika, tad nu gan man brīv darīt ar tevi,

ko gribu."
Brencis pārdomājis: „Lai iet! gads jau ir garš, gan tad re-

dzēsim, ko tad atkal darīsim!"

Labi, salīguši, Un nu Brencis ar velna maku dzīvojis to gadu
kā bez prāta: dzēris un plītējis, lai Dievs pasarga.

Gads aiztecējis ātri —tā kā šodien jau beidzamā diena. Bren-

cis patlaban pārnācis no kroga, iegājis būdiņā, ieraudzījis velnu

un nu tikai atminējies, ko līdzis. Bet velnam ķeksis jau rokā, ka

šo uz pekli vilkt. Tomēr Brencis nebūs sapuvis — iesaucies:

„Velns, es vēlos piesietu tevi tur pie tā staba!"

Kā to izteicis, tūliņ velns vilkšus pievilkts pie staba un tik

cieti piesiets, ka ir pakustēties nevarējis. Bet Brencis nu paķēris
savu ādas pātagu un sācis velnu zvejot, ka skrandas vien gaisā

lēkušas. Velns gan cieties zobus sakodis, bet kad Brenča cirtieni

arvienu vairāk lipuši kažokam cauri, tad sācis lūgties, lai laižot

vaļā — šis vairs nebūšot viņu peklē raut! Labi. Brencis palaidis.
Un velns tad arī aizgājis ka nosmirdējis vien, ne atpakaļ nepa-

skatījies.

Bet tagad Brencis juties liels vīrs, lepni paņēmis divstobreni,

tašu, no vadža, uzkāris plecā un aizgājis pa pasauli izstaigāties.

Gājis, gājis pa mežu vien un atradis lielu pili. legājis pilī, atradis

daudz velnu krāsni kurinām. Bet pats velnu saimnieks ar trim

galvām sēdējis uz beņķa un pīpojis lielu, lielu pīpi. Brencis neko,

apsēdies saimniekam blakus un gaidījis, vai viņu neuzrunās. Ja,

pa kādam brīdim saimnieks ieteiksies gan: vai Brencim arī nepa-

tiktos lielo pīpi papīpot? Brencis atsacījis: „Kas tava pīpe! bet

raugi manu pīpi, tad tu būsi pīpētais!"

Labi, velns mierā. Bet līdz ka šis divstobrenes galu bija ieņē-
mis mutē, Brencis šāvis vaļā un velns kā bluķis novēlies no beņķa.
Velna kalpi, redzēdami savu kungu krītam, visi aizbēguši klieg-

dami, brēkdami.

Otrā dienā Brencis vēl atradis, pa mežu staigādams, citu pili.
Tur nošāvis vēl lielāku velnu ar deviņām galvām.

Trešā dienā atradis vēl lielāku pili. Tur nošāvis tādu velnu

ar divpadsmit galvām.

Bet tad arī, par tik lielu skaudību, Brenci apsūdzējuši Dievam.

Nosprieda: Brencim jāstāv trīs gadi par durvju sargu, un ik

Nāve nāktu katrā gada galā jaunu darbu prasīt, ik Brencim viņa

jāielaiž pa durvim. Labi,
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Kas ir? — Pirmo gadu Nāve atnākusi, gribējusi iekša tikt

aprunāties — Brencis nelaidis: esot aizliegts pa durvim vazāties!

Bet ja viņa tik karsti gribot, viņš tad ieiešot pats aprunāties, kas

Nāvei nākamā gadā darāms. legājis —ko nu teiks? Teicis uz

labu laimi tā: Nāve loti lepna esot palikusi, pati negribot iekša

nākt, sūtījusi viņu apprasīties, kas nākamā gadā darāms. Brencim

atbildēts: „Lai Nāve nākamā gadā iztīra visus vecos!"

Brencis iznācis ārā un sacījis Nātvei: „Nu tu dabūji labi! Tev

lika visus mežus no vecām siekstēm iztīrīt. Ej tikai nu, ka vari

padarīt!"
Nāve īgdama aizgājusi un cauru gadu samocījusies ar siek-

stēm. Pēc gada laika atnākusi pie Brenča pavisam noliesējusi

un nu par varu gribējusi pati iekšā tikt; bet Brencis ne un ne:

tas esot aizliegts un tur viņš nekā nevarot līdzēt. Bet ja viņai

jauns darbs prasāms, lai pagaidot drusku, viņš ieiešot aprunāties.

Brencis iegājis un teicis: Nāvei neesot darba.

Atbildēts: „Lai Nāve nākamā gadā iztīra jaunos un paau-

gušos!"

Brencis iznācis ārā un sacījis Nāvei: „Tev Ijka visus jaunos

un paaugušos kokus iztīrīt!"

Nāve nu vēl vairāk īgdama aizgājusi un cauru gadu mocī-

jusies pa mežu. Pēc gada atnākusi atpakaļ — vai tētiņ! — Brencis

gandrīz sabijies, cik nu vāja bijusi. Kā tad nebūs vāja? —Pa visu

gadu neviena cilvēka nebija dabūjusi nāvēt. Bet tagad Nāve

gribējusi un gribējusi iekšā tikt. Bet ne par ko: tas esot aizliegts,

un lai viņa daudz dumpja te neceļot! Bet ja viņa gribot ar godu

iztikt, tad viņš ieiešot pats aprunāties.
Neko darīt, Nāvei jāpaliek mierā. Brencis iegājis: ko nu Nā-

vei likšot darīt?

„Lai viņa nākamā gadā iztīra visus sīkstos!"

Brencis iznācis: „Nu tikai sataisies, Nāvē! tev lika pa mežu

mežiem visus sīkstos celmus iztīrīt!"

Nāve šoreiz, pavisam sašļukusi, aizgājusi un cauru gadu sa-

mocījusies celmus lauzdama. Pēc gada atnākusi atpakaļ tīri izdi-

lusi kā ģiltene un nu ietikusi gan iekšā, jo Brencis par durvju

sargu vairs nebijis — savus trīs soda gadus bija noklausījis. Bet

tiklīdz Nāve iegājusi iekšā — šī saņemta kā no ļaunā: kāpēc tikai

triju gadu laikā neviens cilvēks neesot miris? Lai to atbildot, kur

viņa puvusi un ko viņa sadarījusi?

Nāve, nabadzīte, nu izstāstījusi: tā un tā, to un to esot da-

rījusi ...
Kas viņai to pavēlējis?

Durvju sargs Brencis! tas jau iznācis un tā teicis.
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Tā tā lieta! Kur Brencis esot, lai saucot šurp! Atsaukusi

Brenci. Brencis nesacījis ne vārda. Kas jau nu ir, ir — nevar

liegt: pelnījis ir. Un tad nospriests Brencim par tādiem nelāgiem

jokiem arī labs sods. Viņam par to, ka tīšā prātā Nāvi tā nolie-

sinājis, jānēsājot Nāve veselu gadu uz pleciem, kamēr kaut cik

atžirgšot. Neko darīt — ņēmis Nāvi pa pleciem un sācis nēsāt.

Bet tomēr Brencim kā laime, tā laime: Nāve bijusi tik viegla kā

labs spalvu kušķis. Kur arī gadīsies smagums — skaidri kauli

vien. Bet drusku dusmas Brencim tomēr bijušas — tādu kaulainu

ņermu tur nēsāt. Un ko viņš sadomājis? Aiznesis Nāvi uz mežu,

kur citi neredz, un ar riekstiem vien barojis. Ko viņa tai gada
laikā sarijusi riekstu — bez ziņas; bet zobi arī tad bijuši paga-

lam: gan nodiluši, gan izlūzuši.

Pēc gada Brencis atnesis Nāvi atpakaļ. Šī iegājusi iekšā un

nu tā nosūdzējusi, tā nosūdzējusi Brenci, tīri melnu pataisījusi.
Bet Brencis aiz durvim visu noklausījies un domājis: „Nu labi

nebūs vis!" Beidzot ir padzirdējis to vēl, ka Nāve nu varot

Brenci pirmo aprīt; jo viņš, tāds nevaidamais, to riktīgi esot pel-

nījis.

Brencis, padzirdējis tādas briesmas, nu vairs tiešām nezinājis

padoma — sācis jau drebēt. Te par laimi taisni tai pašā brīdī

atkūlies vecs, vecs, kropls žīdelis, kā saukts, un stāstījis Brencim:

viņš esot nācis Nāvi sūdzēt, ka četri gadi liekot viņam, vecam,

vecam vīram, nepanesamas mokas ciest: nenāvējot viņu. Cik ilgi
tādas sāpes lai paciešot? Bet nu viņš nemaz nezinot, kur te va-

rot ieiet?

Brencis atteicis: „Muļķis tāds! tu vēl iesi iekšā. Stāvi tikai

te labi cieši pie durvim; kā Nāve tad nāks, tad arī kamps tevi

pirmo — tagad viņa ir izsalkusi."

Labi, žīds palicis pie durvim: bet Brencis domājis: „Nu ir

laiks!" un tā, ko vien māk, projām.

Un pēc brītiņa Nāve kā vērusi durvis, tā aprijusi žīdu kā

ogu — izsalkumā nemaz neapskatījusies, vai tas bija Brencis, vai

nebija.

8. A. 330. A. P. Š. pēcP. Smeltera piezīmēm Latgalē.

Reiz dzīvojis viens kalvis, kas labprāt gribējis iedzert. Atnāk

pie šā kalvja viens vecs nabags un lūdzas naktsmājas. Kalvis ir

ar mieru, paēdina nabagu un noliek viņu gulēt. No rīta piecēlies

un paēdis, nabags taisās projām un prasa: „Kas man par nakts-

māju būs jāmaksā?"

Kalvis atbild: „Nabagiem jau naudas nav, un es arī no viņiem

nekā neprasu."
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Vecītis prasa tālāk: ~Vai tu varbūt nevēlētos bagātību, vai

mūžīgu dzīvošanu?"

Kalvis atbild: „Kādu nu gan es, vecs kalvis, varu kārot ba-

gātību vai mūžīgu dzīvošanu? Bet man te pie smēdes aug skaista

ābelīte, kurai palaidņi arvien nozog ābolus. Man nu patiktos, ka

neviens, kas tos ābolus aizkar, netiktu tikmēr projām, kamēr es

pats neatlaižu."

Nabags saka: „Labi! Bet vai tev vēl nav kāda vēlēšanās?"

Kalvis saka: „Pie manis atnāk viens otrs draugs iedzert un

kārtis paspēlēt. Dažreiz man vēl gribētos kādu brīdi padzīvoties,

bet šis jau ceļas augšā un iet projām. Man patiktos, ka neviens

no mana krēsla netiek tikmēr projām, kamēr es viņa neatlaižu."

„Tā arī notiks," vecītis atteic un aiziet projām.

Kalvis nu dzīvo priecīgs, dzer un spēlē kārtis, cik tik patīk.
Kad viņš jau vairāk gadu bija tā dzīvojis un līksmojis, atnāk smuts

un saka: „Nu tu jau esi diezgan dzēris un spēlējis, tagad tev jānāk

man līdz uz elli."

Kalvis saka: „Kad jau jāiet, tad jāiet! Bet kamēr es savas

lietas salieku, tikmēr tu varbūt norausi kādu ābolu no manas

ābeles."

Smuts arī rauj vienu ābolu, bet nevar tikt vairs no ābeles

nost. Kalvis nu sāk sist smutu ar āmuru un dedzināt ar karstu

dzelzi. Viņš nelaiž tikmēr smuta vajā, kamēr tas apsolās nekad

vairs pie šā nenākt.

Otrā dienā ir atkal cits smuts klāt un tik ved kalvi uz elli.

Bet kalvja piemānīts, arī šis dabū karstu pērienu un tik ar mo-

kām vēl aizskrien projām.
Trešā dienā atskrien pats vecais smuts un uzkliedz kalvim:

„Nāc man tūliņ līdza, manis tu ar saviem āboliem nepiemānīsi!"
Kalvis atbild: ~lešu, jau iešu! Tik pasēdies še vēl krēslā,

kamēr es savas lietas salieku."

Kā nu smuts atsēstas krēslā, tā netiek vairs no krēsla nost.

Kalvis nu atnāk ar lielo āmuru un sadod lielajam smutam vēl

vairāk kā abiem pirmajiem. Tas tikko pusdzīvs vairs aizvelkas

uz elli.

Ceturtā dienā kalvis savu mūžu bija nodzīvojis un mierīgi
nomira. Ar visu savu lielo āmuru viņš nonāca pie debess vārtiem

un lūdzās, lai laižot iekšā.

Svētais Pēteris pienāk pie vārtiem un saka: „Tu visu savu

mūžu dzēri, spēlēji kārtis un mūžīgas dzīvošanas nemaz nevēlē-

jies. Tev še vietas nav, ej tik projām uz elli!"

Kalvis nu aiziet ar visu savu lielo āmuru uz elli. Smuti, re-

dzēdami kalvi ar āmuru nākam, visi aizbēga projām, kur katrs



43

varēdams. Kalvis sāk dauzīt ar āmuru elles katlus, kur tiek vā-

rītas nabaga grēcinieku dvēseles. Bet tai dienā Dievs vēl nepie-
ņēma ne kalvja, ne nelaimīgo dvēseļu. Otrā dienā kalvis dauzīja

katlus, bet atkal bez panākuma.

Vēl trešā dienā kalvis dauzīja elles katlus un izlaida no tiem

daudz dvēseļu. Tad arī Dievs apžēlojās par nabaga kalvi un viņa
atsvabinātām dvēselēm, un visas viņas tika uzņemtas debesu

valstībā.

9. A. 330. A. E. Birznieks, Upīts, no K. Rozes Dzirciemā.
J k r. 111, 79 (37).

Kalējs kaļ smēdē. Piejāj vecs vīriņš un lūdz, lai apkaļot zirgu.

Kalējs arī apkaļ.

„Kas man būs jāmaksā?" vecais vīriņš prasa.

„Ko nu jūs, tāds vecs vīriņš, varat maksāt? Jums nekā nav

jāmaksā."

„Kā nu tā bez maksas? Taču kādu ziediņu..."

„Ne, ne, nav nekā jāmaksā," kalējs atteic.

„Vai tu kaut ko nevēlies?" vecais vīriņš prasa.

„Ko es varu vēlēties? Es gan tā kādu reiz savā muļķa prātā

esmu pārdomājis, kad es Dievu kādu reiz dabūtu redzēt!"

„Nu, ko tad tu darītu?"

„Nekā nedarītu. Paskatītos un prasītu, cik ilgi es vēl dzī-

votu?"

„Tu vēl droši dzīvosi savus gadus trīs," atteic vecais vīriņš

un aizjāj.

Kalējs kaļ tālāk. Viņš izkalas vienu gadu, otru, sāk jau kalt

trešā gadā. Viņam tā nāk priekšā, it kā viņš Dievu jau būtu re-

dzējis. Viņš izskatoties tāds vecs, sirms vīriņš ar laipnu ģīmi.

Viņš minstinās, minstinās, kur viņš tādu redzējis. Vai tik tas pats

nebija, kam viņš toreiz apkalis zirgu? Tas bija teicis, ka viņš tik

tris gadus vēl dzīvošot. Un jo vairāk kalējs domā, jo vairāk viņš

pārliecinājās, ka tas bijis pats Dievs.

Trīs gadi patlaban būs pagājuši. Kalējs atsauc sievu uz smēdi

un saka tai, tā un tā, priekš trim gadiem piegājis Dievs pie viņa

smēdes un licis apkalt zirgu. Viņš prasījis, cik ilgi vēl varēšot

dzīvot, Dievs atteicis: trīs gadus! un tagad tie pagājuši.

„Nu, sieviņ, mums jāšķiras," kalējs apķer sievu, nobučo viņu

un nomirst.
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10. A. 330 A. O. Kiršt c i n s Kr. Mis ā. LP, 111, 48.

Reiz Velnam bijis iestāstīts par kādu loti gudru vīru, kas spē-

jot visus piemānīt. Velns baidījās no lielā gudrinieka kā no ne-

laimes. Vīrs, to zināt dabūjis, tīši gāja vienu dienu pie Velna, un

pavēra mazuliet durvis vaļā. Velns bija pakāris sakaltušu ādu un

sita pa to, ka grabēja vien. Vīrs domāja: „Tās Velna bungas,"

tādēļ iesaucās: „Laid mani, es māku vēl labāki izbungot!"

Bet Velns, vīru pamanījis, aizcirta durvis sacīdams: „Ej pie

Nāves, te tik nenāc!"

Vīrs aizgāja pie Nāves un salīga par kalpu. Otrā dienā Nāvei

negadījās darba; viņa sūtīja vīru pie Dieva, lai paprasot darba.

Dievs atbildēja: lai Nāve kaujot to cilvēku, kam šodien mūža gals.

Bet vīrs piemānīja Nāvi, viņš teica: Dievs esot pavēlējis Nāvei

cauru dienu kokus grauzt. Nāve izgāja pie darba, grauza resnus

stumbrus, ka viss mežs atskanēja. Vakarā Nāve pārnāca nostrā-

dājusies ar slapju muguru un atrada vīru pirtī peramies.

Nāve prasīja: „Ko tu te dari?"

„Peros, nāc tu arī."

Nāve iegāja pērties, bet vīrs pa to laiku izlīda no pirts un

aizbultēja durvis, lai Nāve netiktu laukā. Bet Nāve izlīda pa lo-

dziņu un aizgāja pie Dieva vīru apsūdzēt. Vīrs pamanījis, ka labi

nebūs, pārmuka mājā. Nāve ilgi izmeklējās vīru. Beidzot tā at-

rada bēgli gultā un paņēma to līdz.

11. A. 330 A. PēcAndrievaPatmalnīkarakstanoLatgales.

Bija bagāts kalvis, pie viņa staigāja visādi übagi. Vienu reizi

atnāca pie vina vecs vecītis un vaicāja: ~Vai pie jums varēs pār-

gulēt?"

„Pārgulēt?" kalvis saka, „ko tad tu man vaicā? Ej tik taisni

uz istabu, saki, lai dod tev ēst, liecies uz krāsns un guli! Ko tur

vēl prasīt?"

Noiet übags uz istabu un saka, ka saiminieks viņam vēlējis
nākt uz istabu un taisīties uz naktsguļu.

Saiminiece arī tūliņ dabūja übagam ēdienu, paēdis, viņš aiz-

gāja gulēt un pārgulēja mierīgi visu nakti. Rītā uzcēlies, übags

apāva kājas un taisījās iet uz māju, bet saiminieks viņam uz-

prasīja: „Kur tu iesi bez brokastim?"

Tad viņš liek saiminiecei sagādāt übagam ēdienu. Übags

paēdis saka saimniekam: „Lai Dievs tev dod debesu valstību!"

Saiminieks viņam atbild: „Es negribu debesu valstības."

„Nu ko tad tu gribi?"
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„Es tik gribu, ka man smēdē būtu tāds ogļu maiss, kur ne-

kad ogļu netrūkst. Bet ja cits pieietu pie tā maisa, tad bez manas

zinas lai tas netiktu vairs nost."

„Tas tev ari būs," atteica übags un aizgāja savu ceļu.

Kalvis aiziet uz savu smēdi un redz, ka ogļu maiss jau stāv

smēdes kaktā.

Otrā vakarā atnāk atkal viens übags smēdē pie kalvja un

saka: „Dievs palīdz! Vai pie jums var pārgulēt?"

„Ko tur velti prasīt? Ej tik taisni uz istabu un liecies gulēt!"

Noiet übags uz istabu un saka saimmiecei: „Saiminieks man

atļāva te pie jums pārgulēt par nakti."

Saiminiece tūliņ pagādāja übagam vakariņas, übags paēda un

liekas gulēt. Rītā piecēlies, übags grib jau iet projām, bet saimi-

nieks liek saimmiecei sataisīt übagam brokastis. Paēdis übags

saka saiminiekam: „Lai Dievs tev dod debesu valstību!"

Saiminieks atbild: „Es negribu debesu valstības. Es tikai

gribētu, lai man še būtu tāds krēsls, uz kura uzsēstoties, neviens

bez manas ziņas netiktu nost."

„Ko tu gribi, tas tev būs," sacīja übags un aizgāja projām.

Tāpat arī trešā vakarā atnāk kāds übags un lūdzas nakts-

mājas. Tas atkal tāpat tiek uzņemts un paēdināts. Projām ejot,

viņš prasa saiminiekam, ko viņš vēloties?

Saiminieks atbild: „Es vēlētos, ka manas istabas priekšā būtu

tāda ābele, no kuras tikai es viens pats varētu ābolus šķīt. Bet

ja kāds cits aizkārtu šos ābolus, tad lai tas bez manas ziņas vairs

netiktu nost."

Übags to apsola un ābele tūliņ arī ierodas. Bet nu ceturtā

dienā atnāk pie kalvja velns un saka: ~Debesu valstības tu ne-

gribēji, tad nu iesim uz elli!"

Kalvis atbild: „Lūdzu drusku pagaidīt, kamēr es vēl kādu

lietu uzkalu, tad iesim uz elli. Varbūt tu man padosi drusku ogļu

no maisa, lai es drīzāki tiktu gatavs.

Velns ir ar mieru palīdzēt, tūliņ grābj ogles, bet nu netiek

vairs no maisa nost. Kalvis pasauc ļaudis palīgā un nu sāk sist

velnu ar āmuriem un dedzināt ar karstu dzelzi. Kā velns pasprūk

vajā, tā aizmūk uz elli, ne atpakaļ neskatīdamies.

Nākošā dienā atnāk otrs velns pie kalvja un saka: „Tev tūliņ

jānāk man līdz uz elli. Es esmu gudrāks par savu brāli, manis

tu vis nepiemānīsi."

Kalvis atbild: „Pagaidi vēl drusciņ! lesim uz istabu, man vēl

ēst gribas."
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Aiziet abi uz kalvja istabu un velns atsēstas uz kalvja krēsla.

Kalvis drusku uzkož, pārģērbjas citās drēbēs un saka velnam:

„lesim nu!"

Velns lūko piecelties, bet nevar. Kalvis nu sāk dedzināt velnu

ar karstu dzelzi, kamēr tas aizmūk tāpat kā pirmais velns.

Trešo reizi atnāk pats vecais velns un saka kalvim: „Nāc
tūliņ uz elli! Manis tu nepiemānīsi."

Saiminieks atbild: „Aiziesim vēl līdz istabai!"

Gar ābeli ejot, kalvis saka, lai velns paņemot kādu ābolu. Kā

nu velns aizkar ābolu, tā netiek vairs no ābeles nost. Kalvis de-

dzina arī šo velnu ar karstu dzelzi, kamēr tas aizbēg.

Nākošā dienā kalvis pats aiziet uz elli, izlauž elles vārtus, bet

velni, to redzēdami, izbēg visi ārā. Viņš apskatās, ka tur nekā

nav, tikai katli vārās ar ūdeni, iet tālāku uz debesim, bet debesīs

tā nelaiž iekšā. Dievs iedod kalvim kādu kūju un liek tam tikmēr

jaukt elles katlus, kamēr tie paliek sausi. Kalvis to visu izdara

un tad arī tiek uzņemts debesīs.

12. 330 A. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķu pag.

Dzeivuoja vīns dzāruojs, kurs vairuok gribēja dzert, na struo-

duot. Dzāruojs vvsu nūdzēra un saimei vajadzēja cīst bodu.

Kaidu reizi pi dzāruoja īsaprasīja uz nakts muojom vīns ve-

cīts. Vecīšam nu tuo paša mozumiņa saimnīki devja ēst un gul-

dvnuoja jū uz cepļa. Tys vecīts beja Dīvs. Reitā vecīts pīsacēla

un soka: „Kuo jyus gribit, tū es jyusim dūšu par nakts muojom!"

„Es gribu, ka mes lobuok dzeivuotu, un ka pēc nuoves es un

muni bārni byutu dabasu valstībā!" atbildēja saiminīca.

„Un es gribu, ka ustobā stuovātu krāsls, nu kura bez munas

atlaušonas nikas navarātu pīsacelt; ka pi lūga stuovātu uobelnīca
ar uobelim, un jo kas tymā uobelnīcā īkuops, tys lai bez manas

atlaušonas nanūkuoptu zemē, un ka byutu kule, kurā jo es kū

īiyktu, ka bez manis nikas cyts naizjemtu," atbildēja dzāruojs.

Otrā reitā pīsacēļa dzāruojs un redz, ka ustobas vydā stuov

krāsls, pi lūga aug uobelnīca ar uobulim un uz sīnas karinēj kule.

Sīva suoka buort veiru, ka jis naprasīja nu vecīša monta, bet

paprasīja krāslu, uobelnīcu un kuli. Dzāruojs aizguoja uz mežu

un klīdz: „Es sevi puordūdu!"

Kur bejis, nabejis — pīskrīn pi juo valns un prosa: „Cik tu

par sevi gribi?" »Treis maisi vara naudas," atbildēja dzāruojs.

Valns aizskrēja uz elni un atnesja treis maisi vara naudas.

„Tagad ītū naudu vajag aiznest uz sātu sīvai atdūt un tad

īsim uz elni," soka dzāruojs.
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Valns beja ar miru uri atnesja treis maisi varanaudas uz dzā-

ruoja sātu. īguoja ustobā un dzāruojs suoka taisītīs īt uz elni, bet

soka vainām: „Pagaidi, atsasēst krāslā, cikom es apsavilkšu!"
Valns atsasāda krāslā, bet dzāruojs pajēmja naudu, aizguoja

uz krūgu un dzer. Valns svtas pa krāslu un klīdz najaukā bolsā.

Sīva ar bārnim puorsabeida, bet dzāruojs tik dzer krūgā. Jau

dzāruojs nūdzēra vvsu naudu un atīt uz sātu. Valns īsavēra dzā-

ruoju un suoka prasīt: „Navajag man tovas dvēseles, tik mani

palaid vaļā!"

Dzāruojs pīlvka sovu rūku pi vaina plača un valns aizskrēja
uz elni.

Utrā dīnā otkon dzāruojs aizīt uz mežu un klīdz: „Es sevi

puordūdu!"
Otkon pīskrīn valns un soka: „Cik tu par sevi gribi?"

„Treis maisi sudraba naudas," atbildēja dzāruojs.

Valns aizskrēja uz elni un atnesja treis maisi sudraba naudas.

„Tagad itū naudu vajag uz sātu aiznest un atdūt sīvai, tad

īsim uz elni," soka dzāruojs.
Valns tam pīkrita, bet pats sevī dūmoj: „Naapmuonīsi gon

tu manis ar sovu krāslu."

Aiznesja naudu uz sātu un dzāruojs taisuos It ar vainu uz

elni. Valns stuov ustobas vvdā un klīdz: „Mudruok, mudruok!"

„Es īkuopšu uobelnīcā, nūraušu nu viersyunes skaistuoku

uobūli un tad īsim," soka dzāruojs.

~Cikom jis īkuops, nūraus un nūkuops otkon navarēs juo sa-

gaidīt," padūmuoja valns un skrēja pats uobelnīcā nūraut uobūli.

Dzāruojs pajēmja naudu, aizguoja uz krūgu un dzer. Valns

sytas pa uobehiīcu, bet zemē tikt navar. Dzāruojs puordzēra vysu

naudu un atīt uz sātu. Valns īsavēra dzāruoju un suoka prasīt:

„Palaid mani vaļā, man navajag tovas dvēseles!"

Dzāruojs pīsadyura pi uobelnīcas un valns aizskrēja uz elni.

Ūtrā reitā dzāruojs otkon aizguoja uz mežu un klīdz: „Es
sevi puordūdu!"

Atskrēja pats golvonais valns un prosa: „Cik tu par sevi

gribi?"

„Treis maisi zalta naudas," atbildēja dzāruojs.
Valns aizskrēja uz elni uņ atnesja treis maisi zalta naudas.

„Tagad itū naudu vajag aiznest uz sātu un atdūt sīvai, tad īsim

uz elni," soka dzāruojs.

Valns tam pīkrita, bet pats sevī dūmoj: „Naapmuouīsi gon

tu manis ar sovu krāslu un uobelnīcu!"

Valns ar dzāruoju aiznesja naudu uz sātu un atdevja sīvai.

Dzāruojs aplyka koklā sovu kuli un īt ar vainu uz elni. Ceļš vedja
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par kaidu cīmu un dzāruojs, piguojis pi cīma, soka vainām: „Tu
taids bailīgs un ar asti, es ar tevi par cīmu nagribu īt, tad vvsi

ļauds sacīs, ka valns mani uz elni aizvedja. Vai tu navari pa-

sataisīt mozuoks un nūsaglobuot manā kulē, cikom par cīmu puor-

īsim?"

„Es varu pasataisīt par peli," atbildēja valns.

„Nu tad pasataisi, par peli un nūsaglobuoj munā kulē!" soka

dzāruojs.

Valns pasataisīja par peli un īleida kulē. Dzāruojs zvnuoja,
ka tagad valns navarēs tikt nu kules uorā un laidjās īt atpakaļ

uz sātu.

„Kur tu ej?" klīdz valns.

„Uz sātu, sātā vēļ nauda palyka, vajag īt nūdzert," atbildēja

dzāruojs.
Valns sytas pa kuli, ka tikt uorā, bet navar. Dzāruojs atnesja

vainu uz sātu, pakuora ustobā uz sīnas ar vysu kuli un aizguoja

uz krūgu dzert. Dzēra, dzēra, bet vysas naudas vēļ nanūdzēra

un atguoja uz sātu. Valns īsavēra dzāruoju un suoka prasīt: „Pa-
laid mani, man navajag tovas dvēseles!"

Dzāruojs izlaidja vainu nu kules un valns aizskrēja uz elni.

Pēc kaida laika nūmyra dzāruoja sīva un bārni un dzāruojs

palyka vīns pats. Nailgi padzeivuojis, ari dzāruojs nūmyra, bet

juo dvēseles nikas najēmja. Aizguoja dzāruoja dvēsele uz dabasim,
bet svātais Pīters naīlaidja juos dabasus un pasyutīja uz elni.

Aizguoja dzāruoja dvēsele uz elni. Pi pyrmim elnes vuortim

stuovēja tys valns, kuru dzāruojs beja īsādynuojis krāslā un na-

laidja dzāruoja dvēseles elnē, bet pasyutīja uz ūtrim elnes vuortim.

Pi ūtrim elnes vuortim stuovēja tys valns, kurs sēdēja dzāruoja

uobelnīcā m taipat naīlaidja dzāruoja dvGseles elnē, bet aizsyutīja

uz trešim elnes vuortim. Pi trešim elnes vuortim stuovēja pats

golvonais valns, kuru dzāruojs turēja ilgu laiku kulē. Tys taipat

naīlaidja dzāruoja dvēseles elnē. Dzāruoja dvēsele aizguoja at-

pakaļ Pi dabasu vuortim un suoka prasīt svātuo Pītera paruodīt

pa škierbinu, kai juo sīva un bārni dzeivoj. Pīters pataisīja drusku

vuortus, lai paruodītu, un dzāruoja dvēsele īskrēja dabasūs un

šūdīņ tur dzeivoj.

13. A. 330 A. A. Smagars Liksnas pag.

Tū laiku, kod vēl Dīvs staigubja pa zemi, dzeivuoja kalējs

vuordā Jākubs. Vīnu reizi Dīvs nūguoja pī Jākuba zyrgu apkaustīt.

Kod Jākubs zyrgu Dīvām apkaustīja, Dīvs prosa: „Kū gribi par

apkaustīšanu, voi naudas, voi myužīgu dzeivuošanu dabasu vol-

stībā?"

„Kur tu ej?" klīdz valns.
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Jākubs prosa: „Dīviņ, īdūd man taidu uobulnīcu ar skaistim

uobulim ; bet kas raus uobūli, tys lai tur pīlīp."
Nuokūšu dīnu smēdes golā aug skaista uobulnīca. Dreiž pī

Jākuba atīt valns. īraudzījis skaistus uobujus, valns lyudzuos, lai

atļaun nūplēst uobulu. Jākubs ari atļauti; bet leidz kū jis pī uobulu

ķeras, tai tyulen pīlīp. Jākubs nu panēm uomuri un izdauza vai-

nām golvā vairuok caurumu. Valns apsūluos vairuok nikad naīt

pī Jākuba, lai tik laiž vaļā. Jākubs vainu ari palaiž un valns pa
kokļu pa golvu aizskrīn uz elni.

Nuokūšu dīnu pi Jākuba atīt valns ar trejom golvom, un

lyudz, lai atlaun uobulu paplyukt. Jākubs ari atlau; bet leidz kū

jis pi uobuļa ķeras, tai pats pīlīp pī uobulnīcas. Jākubs paņem

uomuri un izdauza vainām kotrā golvā pa treis caurumu, un palaiž

vaļā. Valns pa golvu, pa kokļu uz elni.

Trešu dīnu pi Jākuba atīt valns ar sešom golvom nu vad Jā-

kubu uz elni zyrgu kaustīt. Bet Jākubs soka, lai īt lobuok paškeit

uobulu. Valns ar mīru. Bet leidz kūpi uobula līk rūku, tai pīlīp pi
uobulnīcas. Jākubs nu īsit ar uomuri un izdauza vainām kotrā

golvā pa treis caurumu. Valns lvudas, lai laiž prūjam, un apsū-
luos vairuok nikad naīt pi Jākuba.

Tai nu tuo laika pi Jākuba naguoja ni vīns valns. Kod Jā-

kubs nūmyra, viņš aizguoja pi dabasu durovu. Svātais Pīters

prosa: „Kas aiz vuortim?"

Jākubs atbild: „Kalējs Jākubs."

Pīters atteic, ka Dīvs viņam asūt sūlējis dabasu valstību, bet

viņš naasūt gribējis.

Tagad Jākubs aizguoja uz elni, bet te viņu ari nalaiž īkšā.

Valni viņam soka: „Tu mums tai esi sitis viers zemes, bet elnē tu

mums vysus nūsissi."

Jākubs nu īt otkon uz dabasim, un lyudz, lai paruoda tū po-

kovu, kuru viņš ir nūkalis. Pīters attaisa mozu škierbiņu, bet Jā-

kubs pa škierbiņu īkšā un suoka dzīdot Dīvām slavas dzīsmas.

Dīvs arī apžālojas uz Jākuba un pamat viņu dabasu valstībā.

14. A. 326. 330 A. Teicējs 39 g. vecs P. Strod s Višķos, Kul tQ-

rasbalsskr.

Dzeivuoja kaids puiss un nazynuoja, kas ir baile. Lauds pa-

stuostīja, ka kaidā tur baznīcā pusnaktīs celūtīs nu škiersta nūmy-

rušais baznīckungs, turs misi un baidāt ļauds. Puiss aizguoja uz

tū baznīcu, īguoja vydā un sēd.

Pašuos pusnaktīs izzaškeira baznīcas greida un izzacēla

škiersts. Škiersta vuoks atsataisīja un pīsacēļa baznīckungs.

Baznīckungs nūvylka sovas myrūņa drēbes, apvylka baznīcas drē-
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bes un tur misi. Puiss pa tū laiku pīguoja pi škiersta, pajēmja vīnu

zeči, izkuopja uz korim un sēd. Baznīckungs nūturēja misi, nū-

vylka baznīcas drēbes un apsavylka myrūņa drēbes. Tad vieras,
vieras — kuoja vīna plyka. Jis nūmaucja zeči nu ūtras kuojas un

apmaucja plykajā kuoja, bet ūtra kuoja otkon plyka. Puiss vieras,

vieras un suoka smītīs.

„Tu nūzogi munu zeči? Es tev paruodīšu!" klīdzja baznīc-

kungs un skrēja uz korim, bet durovas beja aizslāgtas un jis nava-

rēja pi puiša tikt kluot. Tad baznīckungs suoka nest škierstus un

kraut vīnu uz ūtra, lai izkuoptu uz korim. Kad jau škiersti beja
sakrauti un baznīckungs kuopja augši, puiss pajēmja un apguozja
škierstus ar kuoju. Baznīckungs nūkrita. Te dzīduoja gailis un

vyss palyka baznīcā klusu. Puiss nūkuopja nu korim un suoka

viertīs pa škierstim nabašnīku. Kaidā škierstā gulēja skaista

meita un ruodījuos, ka jei dzeiva, tikai narunoj.

Reitā atguoja ļauds, atslēdzja baznīcu un prosa: „Vai dzeivs?

Vai baili redzēji?"

Puiss izstuostīja vysu, kū redzēja, un soka: „Bet nabeja nikuo

kuo beitīs."

Puiss aizguoja uz sātu. Ļauds atkon pastuostīja, ka uz kopim
pusnaktīs pīsacel nabašnīks un baida lauds. Atguoja vakars. Puiss

aizguoja uz kopim un gaida, kad nabašnīks pīsacels. Pašuos pus-
naktīs nu vīnas dūbes izzacēla škiersts, atsataisīja škiersta vuoks.

pīsacēla nabašnīks un aizguoja. Puiss pīguoja pi škiersta, atsa-

gula škierstā un gul. Par laiku atguoja nabašnīks un soka: „Kuop
uorā nu muna škiersta! Man pašam vajag gulēt!"

„Pagaidi tu manis, kai es tevis gaidīju," atbildēja puiss un

vys gul. Tad nabašnīks soka: „Atsasēssim obi uz dūbes molas.

kuojas īkuorsim škierstā. un sēdēsim, byus abējim labi!"

Puiss pīkrita un atsasāda uz dūbes molas, bet kuojas īkuora

škierstā. Kai tik jis tai atsasāda, škiersts ar vysu nabašnīku īkrita

dūbē un apsabēra ar zemi. Puiss cēlās un aizguoja uz sātu, ni-

kaidas bailes naredzējis.

Paguoja runas, ka asūt kaida muiža puorluodāta un pakry-
fcuse caur zemi: tagad tikai tuos muižas škurstens radzams, tur

nivīns cvlvāks navarūt īsaiaist pa tū skursteni muižā, kai valni

tyuleu saplēšūt. Puiss aizguoja uz tū muižu un īleida pa skursteņu

pilī, kura beja apauguse ar lelu zemes kolnu. Pils kambari beja

gaiši un puiss staiguoja pa vysim kambarim. Vīnā kambarī beja

pulks indyku, bet ūtrs cvts beja aizsīts ar lyuku. Puiss attaisēja
kambari. Kambarī sēdēja meita, kuru puiss nazkod redzēja baznīcā

škierstā. Meita, īraudzējuse puisi, soka: ,Kur tu te tyki? At-

skrīs valns un tevi saplēss!"
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„Es pats uz jū atguoju," atbildēja puiss un staigoj pa kam-

barim. Puišam īsagribēja cīši ēst un jis nūkova vīnu indvku. Te

kur bejis, nabejis, atskrēja valns un soka: „Kū tu izdarīji? Kuodēl

indyku kovi?"

„Man ēst gribis, paleidz lobuok spolvas applēst, obēji paēs-

sim," atbildēja puiss. Valns gyva ar sovim garim nogim plēst

spolvas un applēsja vysu golu leidz kaulim.

„Tu namuoki plēst, tev uz pierstim gari nogi! Dūd, es jūs

tev apgrīzšu taidus, kai man ir," soka puiss. Valns beja ar mīru

tū darīt. Puiss īlyka skrvuvbeņkī obi vaina rūkas, samīdzja un

suoka grīzt vainām nogus ar vysim pierstu golim.

„Palaid mani vaļā un prosi kū gribi, es vysu izdarīšu," pro-

suos valns.

„Es gribu, ka itei muiža stuovātu uz zemes viersa un jyus,

valni, jimā nadzeivuotu," soka puiss.

„Labi, es izdarīšu tū, bet mes iztaisīsim rūbežu un kurs kura

rūbežu puorīsim, tys tam kolpuosim," soka valns. Puiss vainu

palaidja vaļā un muiža atsamūda uz zemes viersa. Puiss apsa-

precēja ar tū meitu, kura agruok beja puorluodāta un tagad luosts

tyka nūjemts un dzeivuoja, bet puiss nazyna, kur juo zemes rū-

beža beidzas, un kur vaina zemes rūbeža suocas, jo valns tuo na-

pasacīja.

Kaidu reizi pulss izguoja medībuos un, īguojis mežā, nūšuovja
slūku. Slūka nūkrita aiz calma. Puiss pīguoja pi slūkas un pa-

stīpja rūku pacelt slūku, bet te valns kluot un soka: „Tu puorguoji
rūbežu un ej pi manis kolpuotu!"

Puiss pyrmū reizi savā dzeivē nūsabeida un soka: „Palaid
mani vaļā, cikom es aizīšu un atsavasaluošu ar sovu sīvu!"

Valns palaidja. Atīt puiss uz sātu skumīgs un sīva prosa:

„Kas tev taids šūdin ir?"

Puiss izstuostīja sīvai sovu nalaimi, ka juoīt vainām kol-

puotiu.

„Pajem tu mani un nes! Kad valns prasīs, kū tu nes, tad tu

pasoki, ka sovas lītas, un valns nu tevis par treis versti bēgs,"

pamuocīja sīva.

Sīva nūsavylka plyka, izpūrkšja motus un puiss, licis jū uz

placim, īt uz vainu. Valns par gobolu pamanīja, ka puiss nazkū

nas un prosa: „Kū tu tur nes?"

„Nasu sovas lītas. Kū tad bez juom es darīšu pi tevis?"

atbildēja puiss.

„Kaidas lītas?" vēl tuoļuok paskrējis, prosa valns.
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„Skryuvbeņki!" atbildēja puiss.

„Ej tu un dzeivuoj sovā muižā vasals," soka valns, „navajag

man ni tevis, ni tovu lītu!"

Puiss atguoja uz muižu un nūdzeivuoja sovu myužu muižā.

15. A. 330 A. A. Gari-Juone nos3g. vecaA. Pudulaßēzeknē.

Reiz dzeivuoja vīns kalējs, kurs beja ostuoņdesmit vīnu godu

vacs. Tad Dīvs jam sacīja, lai ītu tam pakaļ, jo laiks ir jū nūnuo-

vēt. Tūreiz kalējs iztaisīja taidu gultu ar pederēm, kurai Nuove

navarēja tikt kluot. Nuove ari natyka kluot. Tad jis iztaisīja taidu

krāslu, kurā kad īsasāda, tad saspīdja suonus. Kalējs lyka Nuovei

sēdēt taidā krāslā un saspīdja jai suonus. Vēl kalējs lyka Nuovei

īleist rīksta čaumulā. Kad Nuove īleida čaumulā, kalējs čaumulas

caurumu azlypynuoja un tai Nuove čaumulā nustuovēja treis

godus.

Muocītuojs suoka meklēt Nuovi. „Kurs atrass Nuovi, tys da-

buos daudzi zalta naudas," sacīja muocītuojs. Tod kalējs aizguoja

pvrmais uz baznīcu ar rīksta čaumulu, kurā beja iškā Nuove. Jis

palaidja Nuovi baznīcā un par tū dabuoja daudzi zalta naudas.

Nuove, sprukuse nu rīksta čaumulas, beja troki nikna un par tū

grīza ļaudis bez žēlestības.

4. Velns maisā.

1. A. 330 B. Strauss L rberģē. LP, 111, 38. AŠ, 111, 9a.

Kādam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Viņi

dzīvojuši tādā mežā, no kura nevarējuši nekad izkļūt un dienišķu
maizīti papelnīties. Tādēļ tēvs mirstot varējis tikai katram vienu

maizes kukuli atstāt. Dēli dzīvojuši ļoti vārgi un dienu mūžu ilgo-

jušies: „Kaut jele reiz varētu no dziļā meža izkļūt!"

Kādu vakaru dēli ēduši katrs no sava kukuļa un taisījušies

pie miera iet. Te nejauši ielīdis vājš vecītis lūgdamies: „Dēli mīļie,
dodiet man naktsmāju, dodiet arī katra tiesiņu maizes iekost!"

Divi gudrie nogriezuši tādu šķēlīti, bet muļķītis nogriezis labu

nuciņu. Nu likušies visi četri pie miera. Bet no rīta pamožoties,
vecīša vairs nebijis.

Otrā vakarā dēli atkal ēduši. Te ielīdis vecītis lūgdamies:
~Dēli mīļie, dodiet man naktsmāju un kādu tiesiņu maizes!"

Divi gudrie nogriezuši tādu šķēlīti, bet muļķītis labu nuciņu.

Nu likušies visi četri pie miera. Bet no rīta pamožoties, vecīša

vairs nebijis.
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Trešā vakara deli atkal ēduši. Vecītis atkal ielīdis lūgda-
mies: „Dēli mīļie, dodiet man naktsmāju un kādu tiesiņu maizes!"

Bet dēli teikuši: „Dosim gan naktsmāju, tik tas mums netīk,
ka tevi nevienu rītu vairs neatrodam gultā."

„Lai, lai, dēli, nu redzēs, vai citurīt mani neatradīsit."

Divi_ gudrie tūlīt nogriezuši tādu šķēlīti, bet muļķītis labu nu-

ciņu. Pēc tad devušies pie miera un no rīta vecītis bijis gan vēl

gultā. Viņš izcēlies un tad sacījis uz muļķīti: „Ej dēliņ, atnes no

viņa avotiņa ūdeni!"

„Ja, tētiņ, man nav neviena nesamā," muļķītis atteicis.

„Ej tik vien, ej, pie avotiņa būs trauciņš!"

Muļķītis aizgājis pēc ūdens. Bet kamēr pārnācis, ūdens bijis

palicis par vīnu. Nu dzēruši vīnu gardi jo gardi un paturējuši va-

renu brokastu. Pēc brokasta vecītis prasīja vienam brālim:

„Dēls, vai gribi debesīs tikt?"

„Gribu!"
Tad prasījis otram brālim: „Dels, vai gribi debesīs tikt?"

„Gribu!"

Beidzot prasījis muļķītim: „Dels, vai gribi debesīs tikt?"

„Negribu!" muļķītis pasmējies.
Vecītim palicis žēl, ka muļķītis nevēlējies debesīs tikt. Viņš

domājis: „Muļķītim tik laba sirds un tāds lai nenāktu debesīs.

Tas neiet, raudzīšu viņu iedabūt/

Vecītis teicis uz muļķīti: „Klausies, dēls, še tev šī kulīte; ja
tev pasaulē domā kāds pāri darīt, tad tik saki: „Lien šinī kulītē!"

Un nu nākat visi trīs man līdz. Es jūs izvedīšu no šā meža un

palaidīšu katru uz savu pusi."

Tā noticis. Muļķītis nu aizgājis ar savu kulīti uz kādu pili.

Tanī pilī vienā istabā arvienu ļaudis mocīti. Pils kungs apsolījis
tam savu meitu dot, kas apņemtos no nelāgās istabas mocītāju
izdzīt. Muļķītis, pilī ieiedams, prasījis darbu; pilskungs ieteicies,
vai nevarot no moku istabas nebēdnieku izdzīt, tad dabūšot viņa
meitu par sievu. Muļķītis tūlīt gatavs, lai tik laižot iekšā.

Labi. Līdz pusnaktij bijis miers istabā; bet pēc pusnakts ienā-

cis velns ar izplēstām rokām un gribējis muļķīti sagrābt. Muļķi-
tis iesaucies: „Lien šinī kulītē!" un tā velnam acumirklī, gribot

negribot, bijis jālien kulītē. No rīta kungs mazuliet pavēris durvis,

saukdams: „Muļķīti, vai tu vēl esi dzīvs?"

„Esmu gan!"

„Vai tad neviens tevi nemocīja?"

„Gribēja gan mocīt, bet es neģēli iebāzu kulītē un piesēju to

pie gultas kājas."

„Kas tad tas tāds bija?"
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„Velns bija. Bet nu viņš manos nagos. Dod tik nu zirgus

šurp, nolikšu kulīti uz tilta un tad braukšu tikmēr pāri, kamēr

velns būs samīts."

Muļķītis pārbraucis kulītei reiz pāri, velns jau lūdzies. Pār-

braucis otrreiz — velns jau smilkstējis. Pārbraucis trešo reizi

velns saucis, lai prasot, ko gribot no viņa, tūliņ visu apsolīšoties,
bet lai tik vairs nebraucot pāri un lai laižot ārā.

„Labi!" muļķītis teicis, „bet tad tev jāapsolās pasaulē nekad

vairs cilvēkus nemocīt un vēl saviem bērniem pateikt, ka tie arī

tos nemocītu."

Velns apsolījies. Nu muļķītis izlaidis velnu pusdzīvu. Kungs
atdevis muļķītim savu meitu un darinājis brašas kāzas.

Muļķītis dzīvojis pilī ar savu sievu ilgus gadus laimīgi jo

laimīgi. Bet reiz tas vārīgi saslimis un labi paredzējis, ka būs

jāliek karote pie malas. Viņš lūdzis savu sievu: ~Ja es nomirstu,

tad uzmauc man veco kulīti kaklā un aproc ar visu kulīti."

Muļķītis nomiris un sieva tā izdarījusi. Pēc miršanas muļ-

ķītis nogājis ar kulīti pie debess vārtiem un gribējis iekšā tikt, bet

vārtu sargi atraidījuši sacīdami: „Tu reizi teici, ka negribot de-

besīs nākt — nevaram tevi iekšā laist. Ej pie velna, varbūt, ka

tur tevi pieņems."

Muļķītis aizgājis pie velna. Bet līdz ko velni ieraudzījuši

muļķīti ar kuli kaklā, tie saukuši: „Ej projām, negribam tevi!

Vai nāci atkal mūs mocīt — tāpat kā toreiz mūsu tēvu?"

Neko darīt, muļķītis gājis atpakaļ pie debess vārtiem un saucis

un bļāvis, lai laižot iekšā.

Te iznācis tas pats vecītis, kas toreiz kulīti āedevis, un ievedis

muļķīti iekšā. lekšpusē vecais vīriņš pārvērties par Dievu un

rādījis muļķītim, kur viņa abi brāļi jau sēž.

2. A. 330 B. .1. I\ Tukuma ap r. Spir g ā. LP, VI, 145, 1. AS, 111, 9e.

Reiz viens kara vīrs gājis pa ceļu un viņam tikai trīs kapeikas

bijis klāt. Par šo naudu labprāt būtu vēlējies maizi pirkt, jo ne-

jauki bijis izsalcis, bet kur nu katrreiz ceļa malā tā tie pārdevēji

gadīsies? Neko darīt, — metis tās domas pie malas un vilcies, cik

vēl tā spēka bijis, uz priekšu. Beidzot kājas gandrīz vairs neklau-

sījušas, bijis jāapsēžas atpūtināt. Nu sēdējis, sēdējis un sācis pār-

domāt: „Visiem Dievs līdzējis — vai tad man itin arī nelīdzēs?"

Un gandrīz labi nebijis izčukstējis tos vārdus, te neviļot pa-

cēlis acis: nāk vecs vīriņš sirmiem matiem pretim.

Pienāk klat: kādēļ esot tāds noskumis?

Tā un tā — griboties gaužām ēst; trīs kapeikas gan būtu maizi

ko pirkt, bet kas pārdos neapdzīvotā vietā?
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„Vai!" sirmgalvis žēli iesaucies, „tad tev taču mazākais trīs

kapeikas — man atkal nav ne graša pie dvēseles. Vai nevari,

mīļais, labais brālīti, jel vienu vienīgu kapeiciņu man atmest?'
1

~Kāpēc ne? Es nemaz tik cietsirdīgs neesmu — še!"

Sirmgalvis patencinādams paņēmis kapeiku un iebāzis kabatā.

Bet roku no kabatas ārā vilkdams, iesaucies: „Redz, redz, man

te atkal tāda lieka pīpīte, ko nevar izsmēķēt; pieņem to no manis

par piemiņu un staigā vesels!"

Kara vīrs paņēmis pīpīti, tūliņ uzsmēķējis — un skat, kas par
brīnumiem! — lielā ēstgriba drusku pārgājuse, mazākais tik daudz,

ka var ciest tālāk iet.

Gājis tādu gabalu atkal, piestājies otrs sirmgalvis: kas viņam

kaišot, ka tāds nolaidies?

„Kas nu kaiš — ēst gribas; divi kapeikas gan būtu, bet kur

tu cilvēks pirksi teitan maizi!"

„Vai! tad tev divi kapeikas — man atkal nav ne graša pie

dvēseles. Vai nevari, mīļais labais brālīti, to vienu kapeiciņu man

dāvināt?"

„Kapēc ne? Tik cietsirdīgs nemaz neesmu — še!"

Sirmgalvis patencinādams paņēmis kapeiku un iebāzis kabatā.

Bet roku no kabatas ārā vilkdams, iesaucies: „Redz, redz, man

te atkal tāda lieka pudele ar brandvīnu, ko nekad nevar izdzert.

Pieņem to no manis par piemiņu un staigā vesels!"

Kara vīrs paņēmis pudeli, tūliņ iedzēris drusku un gājis tālāk.

Gājis, gājis — saticis trešu sirmgalvi. Šis tāpat vaicājis: kas

viņam kaišot, ka tāds nolaidies?

„Nekas nekaiš — ēst tikai briesmīgi gribas; viena kapeika

gan vēl kabatā būtu, bet kur tu cilvēks šeitan maizi dabūsi pirkt?"

„Vai! tad tev taču mazākais kapeika pie dvēseles — man at-

kal nav ne graša. Vai nevari, mīļais, labais brālīti, to kapeiciņu

man dāvināt?"

~Kāpēc ne? — še!"

Sirmgalvis patencinādams paņēmis kapeiku un iebāzis ka-

batā. Bet roku no kabatas ārā vilkdams, iesaucies: „Redz, redz,

man te atkal tāds lieks bundulis azotē; ja tev tā nu gribas ēst,

tad tikai pieliec bundulim roku un vēlies, kādus ēdienus iedomā-

jies, tūliņ tādi tur gadīsies; bet ja vēlies bundulī kautko glabāt,
tad tikai pieliec roku un iesaucies: „lekšā!" — tūliņ — lai tas

būtu ir vērša lielumā — saruks un pazudīs bundulī, ka nedabūsi

ne godīgi noredzēt."

Kara vīrs nu bijis dikti laimīgs: tagad bijis ko ēst, ko iedzert

un vēl uzsmēķēt. Viņš gājis priecīgs turpmāk un vakara laikā

notapis svešā krogā, kur lūdzies naktsmāju. Bet krodzenieks at-

teicis: „Mums šovakar būs liela ļaužu drūzma, te tiešām nebūs
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kur piestāt; bet aizej tepat necik tālu uz ķēniņa pili, gan ķēniņš
ierādīs guļas vietu."

Labi, aiziet pie ķēniņa, ķēniņš itin priecīgs paaicina sulaini:

„Vai dzirdi! aizved šo ceļa vīru vecajā pilī un ieslēdz viņu tai

un tai istabā, lai tur izguļas; bet tā ieslēdz, ka nevar laukā iz-

sprukt, jo šonakt tur velni dauzīsies. Tie gan uzstāja, lai es savu

meitu sūtu viņiem apēst; bet nesūtīšu vis, lai viņi labāk ēd to

svešo ceļa vīru, ja tā izkratījušies."

Labi, sulainis tūliņ paņem kara vīru pie rokas un vedīs uz

veco pili. Bet krogam garām ejot, kara vīrs ierauga: tie tur iekšā

cep baltmaizi, cep zosis un rīkojas braši. Viņš domā: „A! vai tad

man nevajaga vakariņas?" un tūliņ pieliek roku bundulim, vēlē-

damies: „Kaut baltmaize un zosis būtu bundulī!"

Līdz to izčukstējis, pa tieši visas zosis un visa baltmaize no-

zūd bundulī, un kroga galdi paliek tik tukši kā noslaucīti. Tas nu

tas. Aiziet vecajā pilī, sulainis ieslēdz cietā kambarī, un šis nu

paliek viens pats, ēzdams vakariņas. Ed, ēd — nāks tā pret pus-

nakti — sāk visas malas rībēt un beidzot atveras durvis. Kā nu

atveras durvis — redz: divpadsmit velni viens pakaļ otra klūp
iekšā un tie pakaļējie tikai tiem priekšējiem vēl prašināt prašina:

„Kas nu šonakt par gaļu būs? Vai ir ķēniņa meita?"

„Nav, nav!" priekšējie atbild, „tāds vecs nieka zaldāts at-

sūtīts!"

„Ak tu sasodītais!" pakaļējie nospļaujas, „tad tam bus tikpat

sīksta gaļa kā tam viņreizējam — vēl tagad pilni zobi piegājuši

stāv."

Kara vīrs, to dzirdēdams, gandrīz jau saplaka, bet ātruma

viņam iešaujas prātā: „Pag, pag, kur tad mana pīpīte? Jārauga

ar to pielabināties." Un tā tūliņ: „Klausaties, ciemiņi! to jau es

arī zinu, ka jūs mani tik tā kā tā ēdīsit. Bet kā būtu, ja mēs pa-

priekšu uzvilktum kuplu dūmu? Mans vectēvs arī tāpat darīja.

Ik nosēdās ēst, ik labi iepriekš sasmēķējās, un kā viņam tad ēdiens

pie sirds gāja, to jums nemaz nevaru izteikt."

Labi, velni mierā: kupls dūms viņiem esot īsti pa prātam, lai

tikai dodot šurp.

~.la, tūliņ!" kara vīrs nosmejas, „man pašulaik tāda maza pī-

pīte arī pie rokas, un tad nu, zināms, ātrāk atlaisties ne, kamēr tas

mazais nieks izkūpināts. Kas jums, divpadsmit vīriem, tur atkal

būs? Katram pa dūmam, katram pa dūmam, riņķī vien, kamēr

padibins šlurkst."

Un nu visi divpadsmit, pa kārtai vien tā ņēmās, ta ņemas kū-

pināt, lai Dievs nedod redzēt! Jau visa istaba ziliem dūmiem smok,

ka nemaz atņemties — vēl pīpīte nav tukša un šie tikai rauj at-

spērušies. Jau karavīrs, nevarēdams vairs dūmu svelmi paciest,
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iebāž galvu drānās, bet šie rauj un rauj, lai tur arī gals klātu. Un

beidzot patiesi arī gals radās: jau paģība viens velns, drīzi otrs,

trešs vēl un tā pa rindai vien, kamēr pret rīta laiku tikai pats div-

padsmitais kaut cik jēgā saturējās, uzsaukdams ģībējiem: „To
nevar izsmēķēt, gaisma svīst, iesim projām!"

Tai pašā acumirklī visi grīļodamies izkūņojās laukā un aizgāja

spļaudīdami kā jau nelabie.

Bet kara vīrs mierīgā garā likās gulēt un sagulēja līdz brokasta

laikam.

Pēc brokasta ķēniņa sulainis ienāca ar kurvi rokā, lai salasītu

karavīra kaulus, ko velni būs atstājuši. Bet kā viņš atplēta acis,
atrazdams to sveiku, veselu gultā. Tūliņ skrēja atpakaļ pašam ķē-

niņam tādus brīnumus vēstīt. Ķēniņš saka: „Tas nemaz nevar

būt — lai viņš tad nāk šurp!"
Atnāk — ja: dzīvs, kas dzīvs.

„Vai tas ir pieredzēts?" ķēniņš brīnās. „Kā tu varēji izglābties

no tiem velniem?"

Tā un tā: man tāda maza neizsmēķējama pīpele un to viņi

tur zīda tikmēr, tikmēr, kamēr uzbruka gaisma un tā viņi tad visi,

laikam no tās gaismas bīdamies, aizspruka bez ardievām."

„Ja. ja!" ķēniņš pasmudzina galvu, „es to gan nezinu, bet

sava lieta tur ir. Bet mīļais, labais draugs! kad tu nu vienreiz ar

velniem esi iesācis, vai nevari vēl pāri naktis ar tiem padarboties?

Kas zin, tu viņus aizdzeni pavisam, un tad mana meita ir glābta

un — manis dēļ — tad es vēl viņu atdodu tev par sievu."

„Vai tu prāts!" kara vīrs saņēma rokas, „tad jau man jāiet,

lai tur arī piķis ceļā stātos!"

Labi — aiziet. Pienāk pusnakts — velni klāt atkal. Bet kara

vīrs saka:

„Klausaties, ciemiņi! to jau es arī zinu, ka jūs mani tā kā tā

ēdīsit. Bet kā būtu, ja mēs papriekšu kādu malku brandvīna uz-

dzertum? Mans vectēvs arī tā mēdza darīt. Ik piesēdās ēst, ik

uzšāva kādu lāsi, un kā viņam ēdiens gāja pie sirds, to nemaz iz-

teikt nevaru."

Ja, ja! — velni tūliņ.

„Labi, mani ciemiņi!" kara vīrs pasmejas, „man te tada pude-

līte brandvīna ir, un tad nu, zināms, ātrāk atlaisties ne, kamēr tas

nieks izdzerts."

Un tūdaļ visi divpadsmit saklupa ap pudeli, ka mušas uz

kreimu. Dzēra, dzēra — nemaz neplok. Nu kampj, nu kampj -

jādomā: ūkas aizrīs līdz; bet kā neplok, tā neplok. Beidzot — kas

ir? — joki nebūs — sāks šie, negauši, zvalstīties un nu visi, pie-

dzēruši kā dubļi, liksies turpat uz grīdas. Tikai pats divpadsmitais
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vēl turējās kājās, un pa tādam brīdim iesauksies: „To nevar iz-

dzert, gaisma svīst, iesim projām!"
Un tā viņi tad arī aizgāja klupdami, krizdami — kā jau, kas

iereibuši.

Bet trešo nakti — vai tu traks! — nu velni nāca pavisam ci-

tādāki: visi sienmaji trīcēja un to vien sauca: „Šoreiz neļausimies
piejokoties, šoreiz neļausimies piejokoties! Tagad viņu vajaga

nokost, lai kas!"

Bet kara vīrs lēnā garā atteica trokšņotājiem: ~To jau es arī

zinu, ka jūs mani nokodīsit; bet atvēliet man mazākais no gultas

izkāpt un istabas vidū nostāties, tad varēsit visi reizē pieiet kost."

Ja, ja, bet lai tad kāpjot ātri!

Labi. Bet kara vīrs, no gultas lēkdams, ātri pakampa savu

bunduli, uzsaukdams: „Visi velni manā bundulī, bez tā viena!"

Tūdaļ tie vienpadsmit nozuda bundulī; bet tam divpadsmita-

jam, kas nobijies palika ārpusē, kara vīrs teica: „Ja tu man pienesi
šo istabu pilnu ar zeltu un visi jūs apsolāties nekad vairs te pilī

nerādīties, tad šoreiz vēl palaidīšu pusgodam no bunduļa laukā;
bet ja ne. tad ir tevi tur iespostīšu, un pūstiet tad manis dēl, kamēr

sapūstiet — arī ārā nelaidīšu."

Neko darīt— velns atspēries nesa zeltu, un līdz savam laikam,
sanesa arī. Mazā gaismiņā kara vīrs palaida iespostītos svabadus

un tad posās pie ķēniņa. Ķēniņš bija loti priecīgs par tādiem dar-

biem un tūliņ bez runās atdeva savu meitu kara vīram par sievu

un vēl pus valsti piedevām.
No tā laika ķēniņa znots dzīvoja laimīgi jo laimīgi.
Bet vienreiz viņam ar sievu iegadījās pa jūru braukt. Kas ir?

Uz vienu reizi viņš paceļ acis — redz: viņa vecie velni nāk sašu-

tuši no ūdens apakšas laukā un taisās atriebties, vai ko nu darīt.

Ķēniņa znots mana: labi nav un tā iesaucas: „Kur mans bundulis?"

Velni tūliņ paliek kā mieti un nekust vairs uz priekšu. Bet

ķēniņa znots noprasa īsi: „Kā jūs mani vēl uzdrošināties ķircināt?
Ko jūs blēži, toreiz apsolījāties, vai neatminat?"

Ja, viņi esot gan apsolījušies, bet tas neesot pieteikts, ka uz

ūdens arī neesot viņiem brīvu.

„Labi, tad no šīs reizes es ūdens ežas arī jums aizliedzu!"

Un nu velni likās vienreiz mierā.

3. A. 330 B. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģē, Brīzēm-

nieka k r. LP, VI, 145, 5. AŠ, 111, 9b.

Reiz vecs zaldāts Ansis nāca no kara mājā un noguris, pie-

kusis nolikās mežā uz cērpa pagulēt. Pamodies, viņš ātri paķēra

raņicu un meklēja kādu kumosu maizes: bet maizes tur vairs ne-
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bija. Nu izrāva tabakas maku un domāja —ja vairāk ne — kādu

dūmu uzraut; bet tabakas maks arī bija tukšs. Tagad vecais An-

sis smagi nopūtās, ka nav ne šī, ne tā, un patlaban gribēja neēdis

tālāk iet. Te pacēla acis, ieraudzīja vecu maisu uz ciņa. Viņš

iedomājās: „Vecs gan ir, bet ko viņu te atstās? Jāņem līdz."

Un nu apčamdīja maisu, vai nebūs kas iekšā? Nebija nekā —

tīri tukšs.

„Skāde!" Ansis nočukstēja. „mazākais pusmārciņa tabakas

taču varēja iekšā būt."

Tiklīdz to bija izteicis, tūliņ gadījās arī tā pusmārciņa mai-

šelī; un laba tabaka vēl. Nu Ansis uzkurināja savu koka pīpi un

iečukstējās otrreiz: „Ja tabaka gadījās, ko nevar ēst, kāpēc tad

tur nevarētu maize gadīties, kas ēdama?"

Līdz to bija izteicis, maiss nokustējās un maize klāt. Nu

vecais Ansis bija priecīgs pārlieku par tik teicamu maisu un ne-

bēdāja nekā.

Bet otrā dienā apmetās nejauks laiks: stiprs ziemelis pūta,

auksts lietus lija, un Ansis pateica Dievam, ka pret vakaru vēl

krogu sasniedza, kur salijušām pārgulēt. Tomēr krodzenieks aiz-

bildinājās, lai darot, ko redzējis — viņam neesot telpas! Lai ejot

viņpus ceļa vecajā pilī gulēt; tur gan pa naktim velni nodauzoties,
bet citādi tur esot laba gula.

Neko darīt — vai nu tīšu prātu laukā paliksi aukstā lietū no-

salt? Gāja arī uz velnu pili, kas tur jūk, jūk. Aizgāja, iekurināja

krāsni, paturēja vakariņas, nosēdās pie uguns un kūpināja pīpīti,
kamēr miegs gadīsies.

Te — varbūt tā ap pusnakti — sāk celties troksnis, ka visa

pils rībēja, visi logi, durvis trīcēja un nu ienāca pie Anša velns ar

sešām galvām, noprasīdams, kas viņam te vēlējis krāsni kurināt?

Ansis palika tāds puspikts un atteica velnam īsi: „Ak, kaut tu

ieskrietu manā maišelī, ko tu te dauzies kā traks!"

Un tai pašā acumirklī velns bija arī maisā. Ansis nu aizsēja

maisam galu, paņēma krāsns maisāmo dzelzs kruķi un sāka velnu

dauzīt. Velns blāva un spārdijās kā negudrs; bet Ansis pa brīžiem

atpūšas, atpūšas — dod atkal. Beidzot zils, melns sadauzīts, velns

laidīs lūdzamo vaļā: viņš visu darīšot, bet lai laižot ārā. Ansis

atsacīja: „Apsolies te pilī savu kāju vairs nespert un pienest šo

istabu pilnu ar sudrabu, tad ja."

Velns mierā. Un nedabūja ne apskatīties, velns jau bija at-

stiepis lielu maisu sudraba naudas, piebēra pilnu istabu un tad

noskrēja uz elli projām kā neērdis.

Bet vecais Ansis tagad mierīgā prātā likās gulēt un atmodas

tikai tad, kad saule jau bija gabalā. Drusku vēlāk krodzinieks arī

atnāca uz pili Ansi apraudzīt, un atradis viņu sveiku, veselu, tūliņ



60

pa kaklu, pa galvu skrēja pie paša ķēniņa pilī, kas par velniem itin

nekā nebēdājot. Ķēniņš gandrīz negrib ticēt un atsteidzas pie
Anša: vai viņš patiesi izgājušo nakti te esot gulējis?

«Gulēju!"
Nu, un no velniem bail nemaz neesot bijis?

„Nebija, ne — no žurkām tur daudz ko baidīties!"

„Ai, Ansi tad tu esi gan vīra vērts! Vai nevari vēl kādas

naktis pagulēt un viņus pavisam aizķuidīt?"

„Labprāt!" Ansis atteica un palika uz otru nakti.

Otrā naktī sāka atkal pa pili grāvēties, rībināties un nu ienāca

velns ar deviņām galvām, noprasīdams Ansim: kas viņam te vē-

lējis krāsni kurināt?

Ansis atbildēja: „Ak, kaut tu ieskrietu manā maišelī! Ko tu te

daudzies kā traks?"

Un tūliņ velns bija maisā. Ansis aizsēja galu, paņēma krāsns

maisāmo dzelzs kruķi un sāka velnu dauzīt. Velns spārdījās, spār-

dījās, beidzot lūdzās, lai laižot ārā. Ansis atteica: „Apsolies te

kāju vairs nespert un pienes šo istabu pilnu ar zelfu, tad ja."
Labi. Pēc maza brītiņa velns atstiepa lielu maisu ar zeltu, pie-

bēra istabu un tad laidās lapās.
No rīta ķēniņš vēl vairāk brīnījās par Ansi un lūdza, lai vēl

trešo nakti guļot pilī, tad pils būšot glābta un viņš dabūšot par to

pus valsti no viņa. Labi, aizgāja ir trešo nakti. Bet šonakt bija

gan bailes dzirdēt, kas par troksni: skursteņi gāzās, rūtis sa-

sprāga, durvis izlēca no eņģēm un pats velna virsnieks nu ienāca

ar divpadsmit galvām, trakodams: kas tikai esot vēlējis Ansim te

krāsni kurināt? Bet Ansis iesaucās: ~Ak, kaut tu labāk ieskrietu

manā maišelī! Ko tu te nodauzies?"

Un tūliņ velns bija maisā. Ansis aizsēja galu, paņēma krāsns

maisāmo dzelzs kruķi un sāka velnu briesmīgi dauzīt. Nu velns

lūdzās, lai laižot ārā. Ansis atsacīja: „Tas ir prātīgi! Palaidīšu

gan tevi: bet tad tev vispirms jāapņemas šonakt šo veco pili par

jaunu pārtaisīt un vēl apsolīties nekad vairs šinī vietā kāju nespert.

Ja tā ir, tad ir."

Ja, velns tūdaļ mierā, kad tikai tiek no pēriena vaļā. Un nu

viņš ņēmās nosvīdis, kamēr pili pa nakts melnumu vien pārcēla;

tomēr padarīt padarīja gan un tad aizskrēja uz elli, krusta nemetis.

Rītā ķēniņš, tādu pili, tik daudz zelta, sudraba redzēdams, tīri

nezināja, kā Ansim patencinājis. Bet Ansis tikai atmeta ar roku:

lai, lai! No tās dienas vecais Ansis dzīvoja pie ķēniņa laimīgi,

visādā pilnībā un pārticībā. Bet vienreiz vecais iesāka slimot un

nomira. Mirdams viņš bija piekodinājis ķēniņam, lai nezin cik

lielas bēres netaisot, kam viņam to vajagot, bet to gan lai ne-

aizmirstot: viņa veco maišeli zārkā, pagalvī ielikt.
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Labi — ķēniņš izdarīja, ka jau šis bij velējies, un paglabāja pa
godam.

Bet tikko bij paglabāts, Ansis izņēma savu maišeli, uzkāpa
debesīs: lai laižot viņu iekšā! Durvju sargs atbildēja: nevarot

laist, viņš diezgan esot grēkojis, lai ejot uz elli.

Ansis aiziet uz elli, sāk pie elles vārtiem dauzīties, velns iz-

bāž galvu un vaicā: kas tur esot? Vecais Ansis atbild: šis!

„Nu tad pagaidi, es prasīšu kungiem!" Labi. Pa brītiņam
iznāca sešgalvju velns, deviņgalvju velns, divpadsmitgalvju velns

un nu vedīs atnācēju iekšā. Te nezin kā apskatījās — ierauga
Ansim peramo maišeli rokā — ak tu sūro dieniņu! — tūliņ visi

trīs pa kaklu, pa galvu atpakaļ, aizslēdz elles vārtus un negrib
Anša ne acīs redzēt.

Ko nu? Jāiet atpakaļ pie debess vārtiem. Aiziet tur — durvju

sargs nelaiž un nelaiž. Tā mans Ansis paliks dusmīgs un iesauk-

sies: „Kaut tu ieskrietu manā maišelī!"

Un acumirklī durvju sargs bija arī maišelī. Nu Ansis itin mie-

rīgs pats atslēdz durvis un iegāja, kur jau bija nodomājis.

4. A. 330 B. R. Eglīte Gulbenē. LP, VI, 145, 6. AŠ. 111, 9d.

Vienam ķēniņam bija viena vienīga meita; bet tā pati nomira.

Ķēniņš solīja lielu maksu tam, kas mirušo uzmodinātu. Tad viens

zaldāts, to zināt dabūjis, aiziet pie ķēniņa un apņemas meitu uz-

modināt.

Labi. Un zaldāts lika visiem iziet no pils laukā, kamēr viņš

strādās. Nu, un tad zaldāts ienesa meitu ķēķī, ielika katlā un

sāka vārīt, kamēr visu miesu no kauliem nebija novārījis. Pēc

tam viņš sabēra kaulus uz galda un kravāja pēc kārtas vien, kā

kopā bijuši un kā kopā vajaga būt. Kautcik sakravājis, iesāka

pātarus skaitīt, lai nu celtos augšā; bet necēlās vis — skaiti,
cik gribi. Nu zaldātam stipri palika bail un viņš iesāka sirsnīgi

Dievu lūgt. Lūdza, lūdza —uz reizi palīdzība klāt: viens iekāpa

pa logu un atdzīvināja meitu, sacīdams: „Nu, zaldātiņ, šoreiz

tev izlīdzēju, bet nākamībā sargies tādus darbus iesākt, ko ne-

vari pabeigt."

Un tā nu zaldāts atdeva ķēniņam meitu dzīvu, dabūja apsolīto
maksu un aizgāja tālāk. Gāja, gāja — gadījās krogs un tai krogā

cepa zosu cepeti. Zaldāts, stipri nogribējies ēst, izrāva cepeti

no krāsns, iegrūda raņicā, aizsteidzās labu gabalu viņpus kroga

un tad sāka ceļmalā zosi ēst. Bet nejauši piegadījās tas pats, kas

meitu bija U2 modinājis, un prasīja: „Kāpēc tu zosi zagi?"
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Nu zaldāts bija nagos; bet viņš tomēr mācēja izķeparoties.
lesāka stāstīt, ka zagt nemaz neesot gribējis, bet izsalkums bijis
tik stiprs, ka zosi vilkšus ievilcis raņicā — tā tā lieta esot.

„Labi!" tas atteica, „par tavu attapību lai tad arī tavā raņicā
tiek vienmēr tas, ko tu vēlies!"

Pēc tam zaldāts gāja tālāk un iegāja vienā muižā. Tur bija
skaista pils; bet neviens tai pilī nevarēja dzīvot, to velni tūliti

apēda. Bet zaldāts apņēmās velnus izdzīt par labu maksu. Labi.

Pienāca vakars — zaldāts iekūra uguni pilī un atgulās.

Te ap pusnakti velni klāt un rausta gulētāju aiz kājām. Šis

uztrūkās un sāka velniem sviest ar uguns pagalēm, bet jo vairāk

svieda, jo tie vēl sīvāki uzmācās. Nieki nebūs — beidzot zaldāts

iesaucās: „Es vēlos, lai jūs visi salīžat manā raņicā!"

Tūliņ velnus it kā raušus sarāva raņicā. Bet zaldāts mudīgi

aizsprādzēja raņicu, iesvieda kaktā un pats apgulās atkal pie

uguns. Rītā saradās ļaudis zaldāta skatīties, vai būs dzīvs, vai

beigts? Atrada, ko nebij ne sapņojuši: velni raņicā iespostoti.

Nu zaldātam aizmaksāja apsolīto maksu un tencinādami pa-

vadīja ceļā. Bet zaldāts aizgāja pie kalēja, uzlika raņicu uz laktas,

paķēra āmuri un sāka velnus mizot un dauzīt, lai saprot. Labu

laiku sitis, nolika āmuri, iznesa raņicu laukā un izkratīja velnu

kaulus pa mēslenīcu kur nekur. Tomēr vienam velnam bija pa-

laimējies raņicas stūrī izglābties no āmura sitieniem. Tas iz-

spruka no raņicas dzīvs un aizskrēja uz elli.

Bet ar laiku zaldāts bija apnicis zemes virsū, viņš aizgāja uz

debesim un klaudzināja pie vārtiem, lai laižot iekšā!

Tomēr nelaida vis — atbildēja, lai ejot atpakaļ un gaidot, ka-

mēr aicinās.

Neko darīt — bija jānāk atpakaļ. Bet atpakaļ nākdams, viņš

iedomājās: jāpieiet būtu gandrīz ellē, kā tur labi dzīvo? Piegāja

pie elles vārtiem, pieklauvēja, te tūliņ laida iekšā. Bet mazu

gabaliņu pagājis, redz: nāk viens velns bļaudams, kliegdams pre-

tim: „Dzen ārā! dzen ārā! tas mūs visus nositīs tāpat kā todien

pilī; otrreiz vairs negribu viņa raņicā kļūt!"

Un izdzina nabadziņu. Ko nu? les atkal uz debesim. Aiziet:

vai nevarot mazākais viņa raņicu iekšpusē paglabāt? Kamēr

viņš ārpusē gaidīšot ielaižamo laiku, varot gandrīz nozust, nomē-

tāties.

„Ja!" šim atbild, „to labprāt," un ienes. Bet līdz ko raņica

iekšā, tā zaldāts:
,
:Fs vēlos būt savā raņicā!"

Un kas ierāva, kas neierāva, nozibēja vien, cik ātri ietika viņā

pusē.
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5. A. 330 B. Maķevicu Fricis Talsu apr. Nogalē. LP, VI, 145.

6 piez. AS, 111, 9e.

[Vienam ķēniņam nomirusi meita un viens zaldāts apņēmies
to atdzīvināt. Viņš izvārījis mirušo meitu katlā un gribējis to

atkal salikt kopā, bet nekas neiznācis. Tad viņš sācis lūgt Dievu,
un drīz arī ieradies viens vecs vīriņš, kas uzmodinājis nomirušo

ķēniņa meitu. Nu viņš dabūjis no ķēniņa lielu maksu, bet vecais

vīriņš novēlējis, lai viņš visu dabūtu savā sumkā, ko tik vien viņš
tur vēlētos.]

[Tā nu zaldāts ceļo tālāku un nonāk pie viena cita ķēniņa.
Tur zaldātu ielikuši tādā pilī gulēt, kur neviens nevarējis dzīvot.]
Zaldāts nu sadzinis savā sumkā mazus vīriņus, kas katru nakti pa

pili dauzījušies. [Tad zaldāts saņēmis savu algu, aizgājis pie viena

kalēja un licis tur dūšīgi sist savu sumku ar dižāmuru. Kad nu

attaisījis savu sumku, tad citi vīriņi bijuši pagalam, bet viens

bijis paglābies dzīvs un aizbēdzis.]

[Nu zaldāts dzīvo laimīgi, kamēr mirst.] Nomiris zaldāts

gājis uz pekli, klauvējis pie dzelzs vārtiem — pie vārtiem katrā

pusē gulējusi viena lauva — tad tas viens vīriņš, kas todien sum-

kas stūrī no dižāmura sitieniem izglābies, izdzinis zaldātu no

pekles un raidījis debesīs vietu meklēt. [Bet arī debesīs viņu
nelaiduši iekšā. Tad viņš tur iesviedis savu sumku un vēlējies,
lai pats būtu savā sumkā. Tā arī noticis un nu zaldāts atrodas

debesīs.]

6. A. 330 B. Skolnieks A. Brēd i ķ i s Nīcā, K. Llelozola kr.

Reiz nāca kāds zaldāts no kara mājā. Viņš bija loti nabadzīgs,

jo viņam bija tikai trīs kapeikas naudas, raņica, trīs gabaliņi mai-

zes un kūja. Ejot pa ceļu, viņš satiek vienu nabagu, kas lūdzās,

lai dodot viņam kaut ko, ko izsalkumu nomierināt. Zaldāts iedeva

viņam vienu kapeiku naudas un gabaliņu maizes, pēc kam nabags

pateicās un nozuda.

Kādu gabalu pagājis, zaldāts satiek atkal vienu nabagu, kas

tāpat lūdzās. Viņš iedod tam no savas tiesas vienu kapeiku nau-

das un gabaliņu maizes, un nabags tāpat nozūd. Nu zaldātam

pašam atlika tikai viena kapeika naudas un gabaliņš maizes. To

nu viņš gausi noēda un tā izbeidzās viss viņa pārtikas krājums.

Pagājis gabaliņu uz priekšu, viņš ierauga atkal vienu nabagu,
kas izrādījās par pašu Dievu. Dievs iedod zaldātam vienu grā-

matiņu un teic: „Tu būsi drošs savā mūžā!" To teicis, Dievs

atkal pazuda.
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Zaldāts apskatīja dabūto grāmatiņu, tur bija rakstīts: „Ja

tev draud briesmas, tad ar to kūju tu piesit pie raņicas sacīdams:

„Viens, divi, trīs, pašol raņic!""
Zaldāts gāja tālāk savu ceļu un sāka snigt sniegs! Noguris

viņš apsēdās uz celma, bet netālu no viņa pie viena krūma izcē-

lās balts mironis. Zaldāts noiet pie tās vietas, kur mironis bija

izcēlies, un atrod* ka tur kaps vaļā un zārks atvēries. Zaldāts

nu gluži mierīgi iegulstas zārkā. Kad bija pagājis mazs laiciņš,

atskrien atkal tas mironis un sauc: „Taisies, kā tieci no manas

vietas laukā!"

Zaldāts neiet vis tik ātri ārā un saka: „Pateic man. kur tu

biji, tad es tevi laidīšu zārkā atpakaļ."
Mironis no iesākuma negribēja vis teikt, bet kad zaldāts ne-

palaidās, tad arī izstāstīja: ,Es biju tur ciemiņos un pārbūru tur

brūti ar brūtgānu par kazām. Ja grib viņus no būruma atsvabināt,

tad tik to tā var izdarīt. Tanīs mājās aiz staļļa ir viens liels ak-

mens, apakš tā atrodas viens mazs mīksts akmentiņš. Tas ir

jāsagriež četrās daļās un katrai pārburtai kazai jāiedod divas

daļas, tad viņi atkal pārvērtīsies par cilvēkiem. To teicis viņš

iesaucās: ~Nu ārā no manas vietas, ārā!"'

Tagad zaldāts izgāja priecīgs no zārka, cerēdams saiminie-

kiem palīdzēt. Viņš iet tālāk pa mežu, kamēr sasniedz minētās

mājas. Tur arī tiešām bija tā noticis, kā mironis bija teicis. Sai-

minieks lūdz ari svešo zaldātu, vai tas nevarētu nelaimīgajiem pa-

līdzēt. Kad viņi esot turējuši kāzas, ienācis kaut kas balts, un

uzreizi abi salaulātie pārvērtušies par kazām.

„Ja, tur es varu palīdzēt," zaldāts atbild un iziet ārā akmeni

meklēt.

Pēc kāda laika zaldāts ir vajadzīgo akmeni dabūjis, ienāk

iekšā un iedod katram vienu gabaliņu no sameklētā akmens. Tie

pārvēršas par īstiem velniem: galva cilvēka, kājas kazas. Saim-

nieks domā, ka zaldāts grib tos pataisīt par velniem, bet zaldāts

iedod katram vēl vienu gabaliņu akmens un tie jau pārvēršas par

cilvēkiem. Nu saiminieks nezin, ko par tādu labumu maksāt.

Došot divas mārciņas zelta. Bet zaldāts neņēmis ne zeltu, nedz

citu ko, pateicis ardievas un aizgājis projām.

Ejot viņam uznāk tumsa, un jāmeklē naktsmājas. legājis

pie viena saiminieka, tas atteic: „Es labprāt dotu vietu kur pār-

gulēt, bet šai mājā katru nakti ap pulksten divpadsmitiem nāk

žņaudzēji. Te jau kādi desmit cilvēki ir nožņaugti."

„Lai viņi nāk! Atļauj tikai man pārgulēt še nakti!"

,7Guli vesels!" saiminieks atteic un aiziet.

Zaldāts neguļ vis, bet apsēstas aiz galda, noliek tur savu

raņicu un tura savu kūju rokā. Te viņam uznāk salds miegs un
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viņš aizmieg. Pēc brīža viņš uzlec stāvu un dzird aiz durvim dobju
torksni. Durvis attaisās vaļā un ienāk viens riebīgs cilvēks. Tas

aposta gaisu, nāk zaldātam klāt un ķeras tūliņ pie rīkles. Zal-

dāts uzsauc: „Viens, divi, trīs, pašol raņic!"
Žņaudzējs tūliņ ievēlās raņicā. Tad nāk vēl tādi vīri pa di-

viem un trijiem, kamēr raņica bija pilna ar kādiem desmit žņau-

dzējiem. Gaismai austot ienāk saimnieks runādams: „Beigts vien

jau nu ir."

Bet zaldāts atsaucas: „Taisi tikai ratus gatavus!"
Saiminieks atbild: „Es gan domāju, ka tu esi pagalam."
Zaldāts nu izstāsta, kā viņam nakti klājies. Pēc brīža abi

aizjūdz zirgus, ievel raņicu ratos un aizbrauc pie kalēja. Saimi-

nieks samaksā kalējam labu naudu, lai tik nu ņemot raņicu labi

sasist.

Kalējs arī netaupa savu spēku un ņemas sist par raņicu, ka

uguns vien gar ausim švirkst, bet saiminieks tik vēl skubina, lai

dodot vēl vairāk virsū. Nu raņicā sāk bļaut un gaudot, bet kalējs
nemaz nesaprot, kas tur ir. Saiminieks ņem un izstāsta smalki,
kā tur bijis. Kalējs tad sācis sist ar vēl lielāku spēku, kamēr bļā-

vēji apklusuši un bijuši pagalam.
Tad saiminieks pārbrauc kopā ar zaldātu uz mājām un nu

dzīvo mierīgi un laimīgi.

7. A. 330 13. J. Ozols Talsu ap r. Nogalē. LP, VI, 145, 6 pie z.

AŠ, 111, 9f.

Viens zaldāts, mājā nākdams, dabūjis no ģenerāļa 3 vērdiņus,
un tos ceļā izdāvājis 3 nabagiem. Nabagi tad iedevuši, viens pijoli,
otrs pātagu, trešais naudas maku. Nu viņš iegriezies krogā, paēdis

vakariņas un licies gulēt. Naktī 3 vīri viņam neļāvuši gulēt. Tad

zaldāts uzspēlējis pijoli. Trīs vīri tūliņ sākuši lēkāt; bet zaldāts

iedzinis nemierniekus ar pātagu savā naudas makā un atpestījis

krogu no nemierniekiem. Šinī krogā viņš palicis 3 gadi. Beidzot

palicis slims un nu lūdzis krodzeniekam, ja viņš mirstot, lai tās

3 lietas: maku, pijoli un pātagu ieliekot zārkā. Labi. Kad veco

zaldātu aprakuši, tad viņš aiznesis debesīs savas trīs lietas atdot

tiem, kas viņas toreiz dāviņāja. Bet kā tad arī debesīs iegājis,
tā palicis turpat līdz šai dienai.

8. A. 330 B. J. Nameitis no Ž. Sprūdes Diždrogas Pilenie-

ko s. Jk r. V, 95. AŠ, 111, 9g.

Kungs uzbūvēja jaunu pili, bet viņā nevarēja neviens dzīvot,

jo velni bija viņā apmetušies. Kungs izsolīja tam lielu zemes

gabalu, kas velnus no pils izdzītu.
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Kāds no viņa kalpiem saņēma dūšu un apņēmās velnus no

pils izdīt. Viņam bija kule, kurai tā īpašība, ka, ja kas tai ielēca,
tas vairs nevarēja no viņas izlēkt. Kalps paņēmis malku un šo

kuii, gāja uz pili, iekūra krāsni un nosēdies gaidīja, kas nu nāks.

Te ap pusnakti izbāž velns galvu no skursteņa un grib kalpu sa-

plēst.

„Lēnāni, lēnām!" kalpiņš saka, „ko tu gribi ar mani iesākt?

Tu jau nevari ne šai kulē ielēkt."

Velns, gribēdams parādīt, ka viņš to gan varot, ielec kulē:

bet nu vairs nevarēja no viņas iznākt.

Otram, trešam velnam tāpat gāja. Beidzot nāca pats velnu

ķēniņš un gribēja kalpu saplēst.

„Nu, nu, ne tik ātri!" kalpiņš saka, „ar mani iesākt nav tik

viegli. Tu jau nevari ne šai kulē ielēkt."

Velns lec un ielec kulē, bet nevar vairs no viņas iznākt. Kalps

nu pārgulēja nakti mierīgi. No rīta tas gāja pie kunga un viņu

uzaicina, lai nākot skatīties, kur velni. Viņš tos parādīšot. Kun-

gam bikses dreb vien, tomēr saņēmis dūšu iznāk un redz, ka kalps
visus velnus sadzinis kulē. Nu varēja jaunajā pilī mierīgi dzīvot.

Kungs deva kalpam otrtik lielu zemes gabalu, nekā bija

solījis.

9. A. 330 B. 1130. 1159. 1084. T. Rogovskis Bauskā. Jk r. V, S.

LP, VII, I, 812. AŠ, 111, 9i.

Kalēju Pēteris dzīvoja savā smēdē un strādāja čakli un iz-

veicīgi savu darbu. Bet kur viņam bija sieva un bērni jāapgādā,

tas atgadījās, ka viņš iekrita parādos.

Kādā vakarā ienāca pie viņa velns. Pēteris lūdza velnam,
lai tas viņam kādu mazumiņu naudas apgādātu. Velns apsolījās

lūgumu izpildīt, bet ar to nolīgumu, ka kalējs viņam pēc desmit

gadiem atdod savu dzīvību. Velns norakstīja kontraktu un kalējs
to parakstīja.

Velns bija apsolījies apgādāt kalējam pilnu maisu naudas.

Pēteris izraka netālu no smēdes dziju bedri, izplēsa kādam mai-

sam caurumu un iebāza tai bedrē maisa dibenu. Velns sūtīja savu

puisi, lai tas pieber kalēja maisu ar dukātiem. Puisis atnesa divus

maisus ar dukātiem un iebēra tos kalēja maisā; bet maisā vēl neva-

rēja nemaz dukātu redzēt. Nu puisis gāja pie velna un sūdzējās, ka

kalēja maisu nevarot piebērt, jo tas esot loti dziļš. Velns sūtīja

otru puisi palīgā; bet arī tie nespēja maisu piebērt. Nu velns sūtīja
vēl divus puišus palīgā, kuriem tad ar lielām mokām izdevās pie-
bērt kalēja maisu, tā ka vēl atlikās kāds pusmaiss dukātu, kurus

puiši gribēja atpakaļ nest. Bet kalējs pastāvēja uz tam, ka atli-
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kušos dukātus izbērtu turpat zemē. Puiši arī viņam paklausīja.
Nu kalējam bija labas dienas: tas sūtīja savus bērnus skolās,

deva naudu baznīcai un nabagiem. Kalējs dzīvoja lieliski; bet

laiks arī tecēdams aiztecēja.
Desmit gadi bija notecējuši. Velns atsūtīja puisi pēc kalēja

dzīvības. Kalējs tam nāca taisni pretim un teica, rādīdams uz

skrūvstiķi: „Apsēdies te; man jāiet atvadīties no sievas un bēr-

niem."

Puisis iesēdās skrūvstiķi; bet tiklīdz viņš bija tur iesēdies, te

kalējs viņu ieskrūvēja tik cieti, ka tas sāka bļaut un lūgties, lai

to laižot vaļām. Kalējs arī palaida puisi un tam uzsauca: „Skrej

un nerādi vairs še savas acis."

Velns, dabūjis zināt, ka kalējs nav viņa puisim līdzi nācis,

sūtīja pēc kalēja citu, lielāku, plecīgāku puisi, ar garu melnu

bārzdu. Kad puisis ienāca kalēja smēdē, tad kalējs tam sacīja:
lesim svelpties! Ja tu varēsi diktāki svelpt nekā es, tad es iešu

tev līdzi!"

Velns svelpa, ka kalējam ausis aizkrita, un tas pakrita gar

zemi. „Bet tagad es svelpšu," sacīja kalējs, „no tavas svelpšanas
nekā nebija; man tā nāca smiekli, ka es gar zemi pakritu. Uzliec

labāk galvu uz kluča; paliec ķisenu apakšā un aizsien acis!"

Velna puisis tā arī darīja. Nu kalējs ķērās pie lielā āmura

un sita puisim tā par ausi, ka tas iesāka nejauki bļaut un lūgties.
Pēc kāda brītiņa kalējs arī to palaida vaļā tam uzsaukdams:

„Atnes man kontraktu un nesaki savam kungam, kā tev gājis."
Kad velns dzirdēja, ka kalējs atkal nav līdzi nācis, tad tas

apņēmās pats iet, domādams: „Tagad es ņemšu kontraktu līdzi;

citādi jau tas kundziņš nenāks."

Pie kalēja smēdē ienākot, tas sastapa kalēju un viņu uzaici-

nāja līdz nākt.

„Man jāiet istabā," sacīja šis, „no sievas un bērniem atvadī-

ties. Toreiz, kad tavs kalps pēc manis nāca, tie nebija mājās."

„Bet kur es pa to laiku palikšu?" prasīja velns.

„Es tevi ielaidīšu šinī istabā," sacīja kalējs un ielaida velnu

plēšās, tās aizslēgdams un par aizslēgumu krustu pārvilkdams.

Nu sakūra viņš lielu uguni un sāka sparīgi plēšas vilkt. Velns

nokūpa no dūmiem melns kā jau velns, un dega, kamēr sāka

kalēju lūgties, lai tas viņu atpestītu no mokām. Bet kalējs sacīja
smiedamies: „Atdod man manu kontraktu, tad tik tevi laidīšu

vaļām."
Neko darīt; velns atdeva kalējam kontraktu un aizgāja kā

slapja vista projām. Kalējs piedzīvoja lielu vecumu.

Pēc ilga laika ienāca Nāve kādā dienā un sauca viņu, lai tas

viņai līdzi iet. Kalējs arī klausīja Nāvei, un abi gāja uz debesim.
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Te kalējam ienāca prātā aiziet arī uz elli, velnu apmeklēt. Viņš

piegāja pie elles durvim un blāva pilnā galvā, lai viņu laiž iekšā.

Velns, dabūjis zināt, ka kalēju Pēteris pie viņa atnācis, uzsauca

saviem puišiem: „Nelaidiet, nelaidiet viņu iekšā. Tas būs atnācis

ar lielo āmuru."

Nevarēdams ellē tikt, kalējs griezās ar Nāvi uz debesim. Pie

debesim nonākot, kalējs ieraudzīja Pēteri ar atslēgu rokā, un lūdza

viņam, lai to ielaižot debesīs. Bet Pēteris nelaida. Nu kalējs
lūdza Pēterim, lai — ka ne vairāk — taču kādu gabaliņu debesu

vārtus atverot un viņam ļaujot daudz maz debesīs ieskatīties.

Tiklīdz Pēteris bija debesu vārtus atvēris, te kalējs iesvieda de-

besīs savu cepuri, kas nokrita apakš Dieva krēsla. Pēteris gri-

bēja nu debesu vārtus aizvērt, bet kalējs stājās tam ceļā un sacīja;

„Mana cepure ir debesīs; man jāiet viņai pakal; es taču nevaru

pliku galvu uz mājām iet."

Pēc ilgas lūgšanas Pēteris ielaida kalēju debesīs pēc cepures:

bet kalējs, ienācis debesīs, aptupās zem Dieva krēsla. Dievs,

ieraudzījis kalēju apakš sava krēsla, atvēlēja tam mūžīgi palikt
debesīs.

10. A. 326. 330 B. Ernests Birznieks, Upīts, Dzirciemā.

Ikr. 111, 6. 1. p. LP, VII, I, 206. 1. p. AŠ, 111, Be.

Vecs zaldāts, divdesmitpieci gadi savam zemes tēvam krietni

nokalpojis, nāca uz mājām. Visu ceļu viņš bija pie jautras dūšas.

Un kādēļ arī nepriecāties? Rags bija, tā sakot, kā piedzīts ar

šņaucamo tabaku un bez tam vēl kabatā trīs spoži dukāti! Vai

tas viss lai nedara cilvēku jautru?
Pa biezu mežu ejot, viņam nāk pretī sirms übadziņš un lūdz

kādas dāvaniņas.

„Ko es tev došu jeb ko knapināšu? Še tev ir vesels dukāts.

Man vēl pašam paliek divi." Zaldāts iedod übadziņam dukātu

un tikpat jautrā dūšā turpina savu ceļu.

Ne visai tālu gājušam, viņam tāds pats sirms übadziņš atkal

priekšā un lūdz atkal dāvaniņas.

„Kad es kautkur ceļā būtu kavējies, tad gandrīz varētu do-

māt,_ka tas ir pirmītējais übags, kurš jau vienu dukātu dabūjis,"
zaldāts paklusi murmina, „bet tas jau nevar būt! Še tev ir dukāts!"

viņš diktākā balsī saka. „Nem tikai droši, man vēl pašam viens

paliek."
Zaldāts iet atkal tālāk gandrīz vēl jautrāks, nekā agrāki. Viņš

iet, iet — uzšņauc savu tabaku un iet atkal. Pēc brītiņa viņš redz:

pa ceļu viņam kustas pretim tāds pats übags kā divi pirmie — ar

garu, baltu bārzdu, lielu nūju rokā. Zaldāts jau pa gabalam izņem
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savu beidzamo dukātu un sniedz übagam pretim: „Še, bet tas ir

mans beidzamais. Nu tikai man vēl paliek, kā tabakas rags."
„Dots devējam atdodas," übadziņš teica un deva zaldātam

kādu ādas maisiņu, „tas tev ir par taviem trim dukātiem. Tikko tu

teiksi: ~Au mak, au mak!" tā visi tavi pretinieki būs makā iekšā

un netiks vairs no tā ārā, kamēr tu tos atlaidīsi."

Zaldāts negrib, negrib ņemt, bet iedomājas: „Ko var zināt,
vai kādreiz tāda maišeļa arī neievajagas?" un paņem.

„Kad man agrāk tāds maišelis būtu bijis, tad visu ienaidnieka

kara spēku tajā būtu sabāzis; tagad vairs man nav tādu pretinieku.
Bet ņemt jau varu, kas zin, kur cilvēkam neatgadās pretinieki."

Mūsu zaldāts krauj maisu pār pleciem un dodas uz priekšu.

Pret vakaru viņš pienāk pie kāda ķēniņa pils un lūdz naktsmājas.

Ķēniņš negrib dot: „Man pašam tādas bēdas, ka nezinu, kur

tverties, un es vēl pieturēšu svešus cilvēkus. Tagad beidzamā

stunda klāt, kur mana meita jāsūta uz veco pili un vēl neviens

nav pieteicies par sargu, lai gan par to apsolīju pat pus valsti."

„Kas tur jāsargā? — Es iešu sargāt!" zaldāts tūliņ gatavs.

Ķēniņš sāk stāstīt savas bēdas: „Man pienāca no velna pa-

vēle, ki? man jāved visas manas trīs meitas, katra pa kārtai uz

veco pili, kur velns tām būšot pakal. Es nu izsolīju pus valsti

un vienu no savām meitām tam, kas viņas izglābs no velna na-

giem."

„Vai esi ar mieru, kad es ietu viņas sargāt?" zaldāts prasa.

Ķēniņš par to loti priecīgs un prasa, kādu ieroču viņam va-

jadzēšot?

„Dodat man vienu vezumu sveču!" zaldāts atteic un iet uz

pili. Svec es viņš visas aizdedzina un saliek logos. Pusnaktī pie-
brauc velns ar trim melniem zirgiem un lielu sulaiņu baru. Pa-

šam velnam trīs lielas, briesmīgas galvas. Pilī tikdaudz ugunis

ieraudzījis, velns sūta savu kučieri raudzīt, kas tur esot. Kučieris

pienāk un klauvē, bet durvis nemaz netop atdarītas. Nu šis jautā:

„Kas tās sveces tur tikdaudz aizdedzinājis?"

lekšpusē balss atbild: „Vecs zaldāts!"

„Kad jau vecs zaldāts, tad lai šo nakti paliek," velns atteic un

aizbrauc projām.
Ķēniņš i o rīta nāk raudzīt, vai kāds no pils gulētājiem vēl ir

arī dzīvs; vadzi, zaldāts nāk smiedamies viņam pretī. Velns vi-

ņam nekā neesot darījis, tikai nākošā naktī solījies atkal atbraukt.

Nākošā naktī zaldātam jāsargā ķēniņa otra meita. Zaldāts

jau pie laika licis atvest divi vezumus sveču un noraudzījis krietnu

metamo no pīlāga koka. Tikko pusnakts klāt, te ari velns klāt ar

sešām briesmīgām galvām un sešiem melniem ērzeļiem. Visa pils

spīd vienās ugunīs. Velns sūta raudzīt, kas tur esot.
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„Vecs zaldāts!" viņš dabon atbildi.

„Kad vecs zaldāts, tad lai gul, atnākšu rītā." Velns aizbrauc.

Otrā rītā ķēniņš nobijies nāk raudzīt, vai zaldāts un viņa
meita vēl dzīvi. Abi nāk priecīgi smiedamies viņam pretī. Vēl

velns nekā neesot darījis, solījies atbraukt rītnaktī.

Trešā naktī zaldātam jāsargā ķēniņa jaunākā meita. Zaldāts

liek aizvest pilī trīs vezumus sveču un tās visas vakarā aizdedzina.

Pats viņš ar savu ādas maisiņu nostājas turpat plāna vidū ar milnu

rokā. Ap pusnakti piebrauc velns ar deviņiem melniem ērzeļiem,

pašam velnam deviņas briesmīgas galvas. Viņš pats tūliņ dodas

pilī iekšā un grib zaldātu saplēst. Bet šis tikai iesaucas: „Au

rnak!" un velns ir maisā. Ko nu vairs taupīt? Zaldāts ņēmās ar

milnu apstrādāt maisu. Velns iesākumā nekā — tikai šņāca vien

pa maisu, bet vadzi, vadzi, sāk šim arī drusku kutēt, nie_zēt. Aa!

nu veckungam varbūt, niez jau kauli, sāks lūgties: „Biju gan dzir-

dējis par veciem zaldātiem, bet to necerēju vis. Klau, brālīt, laid

mani vaļā, dalīsimies uz pusēm, ņem tu pili, es ņemšu princesi.'*

„Nē, brāl," tā zaldāts, „tagad tu ātrāki ārā netiec, kamēr no-

solies visu pili piebērt ar zelta naudu un apņemies uz šo pusi vairs

ne pagrasīties; citādi tevi miekšķēju līdz beidzamajam."

„Palaid tikai mani vaļā, apsolīšu visu, ko tikai gribi, palaid

tikai, brālīti, vaļā!" velns lūdzās.

Zaldāts arī palaiž; bet nu velns atkal lielajā: visas deviņas
mutes vaļā un zaldātam virsū. Šis tikko vēl pajaudā „au mak!"

iesaukties, velns tup atkal maisā un zaldāts zolē, ko nagi nes.

Beidzot tomēr viņi izlīgst tā: velnam jāpaliek maisā, kamēr visa

pils pienesta ar naudu, bet zaldātam vairs nav brīv sist. Ak tu

manu dieniņu, cik tur to mazo velnēnu saradās! Viss kā čum un

kust, kā skudru pūznī. Skan pa visām malām. Nauda vairojas
acim redzot. Bet vēl vecais velns maisā skubina, lai tikai sa-

steidz, lai tikai sarauj, ka vēl priekš gaiļiem var pienest. Mazie

nemās ari, ka kūp vien. Zaldāts nevar beigt nobrīnēties: tādi

mazi velnēniņi stiep tādus lielus maisus! Pils būs drīzi pilna, tikai

vēl trūkst, ka vienā stūrī — gailis pirmo reizi nodzied. Viens no

mazajiem velnēniem iečukst vecajam, ka ellē vairs neesot naudas.

Vecais vai no ādas sprāgst ārā: „Steidzaties, bērni, cik drīzi vien

varat, man vēl mājās pagrabā ir sešas mucas tēvu tēvu naudas,

atstiepiet to, bet cik tikai ātri vien varat!"

Visi aiziet vējam līdzīgi un ir drīzi vien ar naudu atpakaļ.
Patlaban gailis dzied otru reizi, kad velns top palaists. Acumirklī

ir visi prom, lai vēl priekš trešās gaiļa dziedāšanas varētu būt ellē.

Ķēniņš bija naktī lielo troksni un naudas žvākstēšanu dzir-

dējis un bailēs svīdis, ka nupat tiekot plēsta viņa meita un vecais

zaldāts. No rīta agri, agri viņš jau kājās un iet uz pili raudzīt,
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kas būs noticis. Kas spēj izteikt vecā ķēniņa priekus, kad viņš

ieraudzīja savu meitu un zaldātu sveikus un veselus un pie tam

vēl pils pilna ar naudu!

Tai pašā dienā svinēja lieliskas kāzas: vecais zaldāts precēja

ķēniņa jaunāko meitu un dabūja pus valsti pūrā līdz.

Bet ilgi vecais zaldāts nedabūja valdīt, jau trešā dienā pēc
kāzām viņš nomira. Pie Dieva nogājis, viņš prasa darbu. Dievs

saka: „Ko tad vecs zaldāts var citu darīt, kā pie durvim stāvēt?"

Tā nu vecais zaldāts bija pie Dieva par durvju sargu. Nāve

nāk darbu prasīt un grib iet pie Dieva; bet zaldāts pretī: „Tevi,
tādu bīstamu tēviņu, nevar laist iekšā. Pagaidi, es apprasīšos un

tad tev pateikšu."

Vecais zaldāts aiziet pie Dieva un prasa, kas Nāvei nākošos

trijos gados jādara? ,Jānokauj visi vecie cilvēki!" Dievs atteic.

Zaldāts atpakaļ nākdams domā: „Ko lai dara? Kad nokaus

veco ķēniņu, kas tad valdīs par viņa un manu pusvalsti?
... Pag',

teikšu, ka Nāvei jāgrauž vecie ozoli."

Kā domāja, tā darīja. Pie durvim atnācis, viņš saka: „Dievs

teica, ka tev nākošos trijos gados vecie ozoli vien jāgraužot!"
Nāve aiziet pavisam saskābusi un grauž visu nolikto laiku

vecos ozolus. Pēc trim gadiem viņa ir atkal klāt darbu prasīt.

Bet kā nu viņa izskatās? — Vāja, nodēdējusi, kā tur nekā vairs

nav. Zaldāts mudīgi atkal pie Dieva, ko Nāve nākošos trijos gados
darīšot?

„Kad visi vecie apkauti, lai tad kauj vidējos, pusmūža cil-

vēkus!" Dievs atteic.

Zaldāts iedams domā atkal: „Kad jau nu tā teikšu, tad mana

sieviņa, mani brāļi, māsas, visi, visi ir pagalam
.

Nekā, teikšu,
lai grauž vidējos ozolus."

Ja. Pie durvim atnācis, viņš teic Nāvei: „Nākošos trijos ga-

dos tev jāgrauž vidējie ozoli!"

Nāve aiziet pavisam saskābusi un sagrauž visu laiku vidējos

ozolus. Pēc trim gadiem viņa nāk atkal darbu prasīt. Bet nu viņa
izskatās pavisam briesmīga: acis ievilkušās galvas kausī līdz pu-

sei, vaigi pavisam izzuduši, āda viscauri pieglaudušies kauliem,

pati spēj vēl tikko mēli pakustināt, darbu prasot. Zaldāts sabī-

stas: tādu jau Nāvi nedrīkst laist Dieva priekšā, lai tur nezin kas!

Zaldāts atkal pats prom pie Dieva: „Kas Nāvei jādara nākošos

trijos gados?"

„Kad tas padarīts, ko teicu, tad lai apkauj maziņos, bērnus!"

Dievs atteic.

Zaldātam tas atkal nav pa prātam: „Varbūt, ka manai jaunai

Sieviņai arī atradies kāds dēls; ko viņa no bēdām darīs, kad tas
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nomirs ? Un maniem brāļiem, māsām jau patiesi bērnu vai cik -
-

tad tiem visiem jāmirst. Tas neiet!"

Pie Nāves atnācis, viņš saka: „Dievs teica, ka tev nākošos

trijos gados jāgrauž mazie ozoliņi."
Nāve ar manāmu nepatikšanu aizvilkās prom un sagrauza

atkal visus nākošus trīs gadus jaunos ozoliņus. Pēc notecējušiem

gadiem viņa ieradās atkal pie Dieva aiz durvim prasīt darbu.

Bet nu tikai nabadzītei ir lieli zobi un kauli — pat āda nozudusi.

Zaldāts iet viņai darbu prasīt. Dievs saka: „Kad viņa visu da-

rījusi, ko teicu, tad jau nu cilvēki visi apkauti. Lai viņa nāk

pati iekšā!"

Nu ir vecais zaldāts sprukās! Nāve ieiet, bet Dievs vairs

nemaz nepazīst. „Kas tu tāda esi?" Dievs prasa.

„Esmu Nāve," šī atbild.

„Nāve?" Dievs brīnās. "Kā tad tu kaulos vien pie manis at-

nāci, kur tava miesa?"

„Kur tad deviņus gadus ozolus graužot var celties miesa!"

Nāve sapīkusi atbild.

„Kas par ozoliem?" Dievs prasa.

Nu tikai iznāk, kādus kručkus vecais zaldāts iztaisījis. „To

viņam nepiedošu!" Dievs dusmīgi noteic, „par sodu viņam tagad

tevi jānēsā trīs gadi apkārt un tev pa to laiku jāapkauj, starp

citiem, visi viņa piederīgie!"

Kas nu Dievam pretim runās? Zaldāts ņem Nāvi pa kamie-

šiem un iet prom uz pasauli. Vispirms zaldātam jānes Nāve uz

savām tēva mājām, kur dzīvo viņa brāli un māsas ar saviem

piederīgiem. Viņi tur nonāk pašā vakarā. Abi ir krietni no-

saluši un apsēžas pie krāsns sildīties. Visi māju iedzīvotāji ir

slimi pie miršanas, kungst vien, dažs tikko vēl dveš, cits jau
svīst nāves sviedrus. Vecajam zaldātam tā aptekas krama dūša,
ka jāuzšņūc tabaks. Viņš izvelk savu radziņu, piedauza to pie
krāsns stūra, ieber tabaku starp īkšķa dzīslēm bedrītē un karkt!

karkt! iešņūc abās nāsīs. Vadzi, Nāve ieskatās, ka zaldāts

šņūc, viņa arī grib, prasa zaldātam, lai dodot uzšņākt. Vecais

zaldāts nedos vis: ~Dievs man nav teicis, ka man tev jādod ta-

baku šņaukt, man tik tevi ir jānēsā."

„Nu, tāpat pa draugam jau vari dot. Abi ejam vienu ceļu,
abi varam kopā sašņaukt," Nāve lūdzas.

Zaldāts ir arī devējs. „Bet, kur tev lai uzber?" viņš prasa.

„Uz tavu kaulaino plaukstu jau tikai izbārsta tabaku."

Ilgi abi gudroja, kā Nāve vislabāki varētu dabūt tabaku. Te

vecajam zaldātam iekrīt labs padoms prātā: „Kad tu pa durvju

šķirbām un atslēgu caurumiem vari izsprausties, tad jau manā

tabakas ragā tiksi vēl vieglāki."
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Nāve tūliņ gatava līst. Bet tikko Nāve ragā iekšā, te zal-

dāts kurķi priekšā un nelaiž vairs to ne par ko ārā. Gan Nāve

izlūdzas ar labu, gan ar ļaunu, bet zaldāts ne un ne — Nāve ir

un paliek iekšā. Tikko Nāve ragā, te ari slimnieki sāk laboties

un nepaiet ilgs laiks, kad jau cits par citu sāk cilāties un cel-

ties augšām. Pēc īsa brīža ir visi veseli.

Vecais zaldāts satura Nāvi trīs gadi raģelī. Kad laiks ap-

kārt, viņš palaiž Nāki ārā un nes to pie Dieva. Dievs prasa: „Nu,
vai apkāvi visus?"

„Kur tad jele maz varēju kaut, kad šis krama galva mani

iespundēja tabakas ragā." Un nu Nāve ņemas stāstīt visu, kā

noticis.

Dievs tagad ļoti dusmīgs, sarāj veco zaldātu un aizdzen no

savām acim projām. Arī Nāve dabūja savu tiesu: „Vai tad tev

arī katru reizi bija jānāk prasīt, kas darāms! Tu zini, Nāve tu

esi un arī zināsi, kas Nāvei jādara. Tagad cilvēki tik daudz sa-

vairojušies, ka tu tukšām rokām nekā neiesāksi, tādēļ ņem šo

iskapti. Un prasīt tu vairs nekad nenāc: ko darīs, ko darīs?

Pļauj tikai, kuram pietiec, vai viņš vecs, vai jauns, liels vai mazs

bagāts vai nabags!"

Piezīme. Pasakas pirmā puse līdzinās sekošajam variantam. P. Š.

11. A. 330 B. Skolnieks .1. Dundurs Nīcā, K. Li clozola kr.

Viens zaldāts, nokalpojis savus kara gadus, nāk uz māju ar

trim rubļiem kabatā. Tā iedams, viņš nonāk vēlu vakarā lielā

mežā un satiek tur vecu nabagu, kas lūdzas dāvanu. Zaldātam

ir žēlīga sirds, viņš iedod nabagam vienu rubli un teic: „Še tev

viens rublis, man jau pašam vēl paliek divi."

Zaldāts nu atkal iet tālāk, un tādu gabaliņu pagājis, satiek

vēl otru nabagu, kas tāpat lūdzas dāvanu. Zaldāts iedod arī tam

vienu rubli teikdams: ~Man pašam jau vēl paliek viens rublis."

Pagājis vēl kādu gabaliņu, tas atkal satiek vecu nabagu, kas

lūdzas dāvanu. Zaldāts pasniedz tam savu pēdējo rubli un saka:

„Man pašam nu vairāk nav."

Vecais nabags iedod zaldātam vienu maku un saka: „Ja te\

gadās kādas briesmas, tad tikai uzsauc: „Au mak, au mak!" un

tavs ienaidnieks būs tūliņ šai makā iekšā."

Zaldāts paņem to maku un iet tālāk savu ceļu, kamēr pēdīgi
nonāk pie viena ķēniņa pils. Viņš nu iet pie paša ķēniņa iekša

un prasa: ~Vai nav kāda darba?"

Ķēniņš atbild: „Ja tu varētu manas meitas no velna nosar-

gāt, tad darbs būtu."
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Nu ķēniņš izstāsta, ka viņa jaunā pilī iemetušies velni un

paģēr, lai katru nakti tiem atdod vienu no viņa trim meitām. Zal-

dāts ir ar mieru sargāt ķēniņa meitas un tik prasa, lai dod vi-

ņam trīs vezumi sveču. Zaldāts aiziet uz velnu apsēsto pili, un

ķēniņš liek tur aizvest trīs vezumi sveču. Pirmo nakti zaldātam

jāsargā vecākā ķēniņa meita.

Ap pusnakti atbrauc pie pils velns ar trim galvām. Viņš ap-

skatās un redz pilī lielu gaišumu, sabīstas un bēg projām.
Otru nakti zaldātam jāsargā vidējā ķēniņa meita, un viņš nu

liek atvest seši vezumi sveču. Ap pusnakti piebrauc velns ar

sešām galvām. Viņš pieiet pie loga, redz iekšā lielu gaišumu,

viņam paliek bail un tā viņš atkal aizbrauc projām.
Trešo nakti zaldātam jāsargā jaunākā ķēniņa meita un šoreiz

viņš liek atvest deviņi vezumi sveču. Ap pusnakti piebrauc pie

pils velns ar deviņām galvām. Tas nebaidās vis no sveču gai-

smas, iet tik pilī iekšā un taisās ņemt ķēniņa meitu līdz. Zaldāts

stājas velnam pretī un nelaiž ņemt ķēniņa meitu. Kā nu velns

grib grābt zaldātu savos nagos, tā tas uzsauc: „Au mak, au

mak!" un velns tūliņ atrodas zaldāta makā. Nu zaldāts sāk velnu

sist, kamēr tas sāk lūgties, lai laižot šo vaļā. Zaldāts saka: „Ja
tu apsolies iet projām un nekad vairs še nenākt, tad es laidīšu

tevi vaļā."
Velns arī apsolās un zaldāts to izlaiž no sava maka laukā.

Bet tikko velns ticis vajā, tas tūliņ atkal krīt zaldātam virsū.

Zaldāts tikai uzsauc: „Au mak, au mak!" un velns atkal ir viņa
makā iekšā. Nu zaldāts sāk velnu slānīt, kamēr šim atkal jā-

lūdzas, lai laižot šo vaļā, šis nekad vairs nenākšot atpakaļ. Zal-

dāts tam atbild: „Ja tu liksi, lai tavi kalpi pienes šo istabu pilnu
ar zeltu, tad es tevi laidīšu laukā."

Velns arī visu apsola, iesauc iekšā savus kalpus un liek tiem

pienest istabu pilnu ar zeltu. Drīz vien velna kalpi ir pienesuši

pilnu istabu, tā ka zaldātam ar ķēniņa meitu tikko vairs paliek

vieta, kur stāvēt. Tad zaldāts izlaiž velnu un tas steigšus vien

aizmūk projām.

Ķēniņš bija par nakti dzirdējis lielu troksni un gāja jau agri

no Tīta apskatīt, kas ar meitu noticis. Durvis atvēris, viņš ie-

rauga savu meitu līdz ar zaldātu zelta kaudzē. Ķēniņš paliek

loti priecīgs un saka zaldātam: „Kuru meitu tu vēlies, to tu vari

dabūt par sievu."

Zaldāts atbild: „Tā kā es pats vairs neesmu nekāds jaunais,
tad dod man vecāko!"

Ķēniņš bija ar mieru, atdeva zaldātam savu meitu un satai-

sīja lielas kāzas. Kad vecais ķēniņš nomira, tad zaldāts palika

viņa vietā par ķēniņu.

Piezīme. Šī pasaka līdzinās iepriekšējai. P. S.
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12. A. 330 B. Lapas Mar t i 1.1 š Rūjiena. Ērģeme un Ēvele,

„Qudrais Ansis un velns" I, 1901, 11.

Vecos laikos dzīvoja kāds godīgs kalējs, Rems vārdā, kuru
Dievs bija svētījis ar lielu bērnu pulciņu un kuram tādēļ bija cī-

tīgi jāstrādā, lai savējiem varētu pārtiku sagādāt. Tādēļ ka viņš
savā amatā bija sapratīgs un apzinīgs, viņam nekad netrūka

darba un peļņas. No agra rīta līdz vēlam vakaram viņa smēdē

dzirdēja zem vesera sitieniem dzelzi skanot.

Bet tad piepēži kalējam Remam sāka klāties plāni. Darba

devēji cits pēc cita no viņa atrāvās un gāja pie viena sveša ka-

lēja, kas arī turpat tuvumā bija uzcēlis savu smēdi un strādāja

par tik lētu maksu, par kādu neviens kalējs nevarēja pastāvēt, un

dažam labam kala pat gluži par brīvu. Svešais kalējs, kā rādījās,

negribēja vis ar savu darbu nopelnīt pārtiku, bet tikai Remam

atņemt darbu. Kaut gan svešajam kalējam darba bija ļoti daudz,
tomēr viņš visu paguva, pa dienu tikai dažus brīžus strādādams.

Par saviem darbiem viņš pelnīja loti maz, tādēļ ka kala pārliecīgi

lēti, bet naudas un mantas viņam bija papilnam. Daži sāka do-

māt, ka viņš stāvot sakarā ar pašu nelabo, kas viņam palīdzot.

Kalējam Remam drīz vien pienāca pilnīgs darba trūkums un

bads. Vienu dienu viņš atkal stāvēja savā smēdē gluži izmisis

bez darba un raizējās par to, kā savējus varētu izglābt no bada.

„Es savu dvēseli pārdotu velnam, ja tikai savu sievu un

bērnus varētu izglābt no trūkuma," viņš nopūzdamies izsaucās

un patbalan taisījās aizslēgt smēdi. „Ja Dievs par mani neap-

žēlojas, tad lai velns man palīdz!"
Tad uzreiz ienāca smēdē viens melns kungs, kuram viena

kāja izskatījās kā zirga un otra kā gaiļa kāja.

„Tu vēlējies, lai tev palīdzu," viņš uzrunāja kalēju Reinu,

„un še es esmu. Es tev palīdzēšu iegūt daudz darba un bagā-

tības, ja pārdosi man savu dvēseli."

No iesākuma kalējs Rems bija ļoti iztrūcies, bet kad svešais

kungs viņam laipni paskaidroja, ka tad, kad kalējs ar viņu taisītu

līgumu, viņš nāktu pēc tā dvēseles tikai pēc desmit gadiem, un

pa visu šo laiku tas varētu dzīvot pēc savas patikšanas un krāt

savējiem bagātību, jo viņš izpildīšot katru kalēja vēlēšanos un ne-

sīšot tam arī naudu, cik vien prasīšot, — tad arī kalējs apņēmās

pārdot velnam savu dvēseli. Melnais kungs tam pavēlēja ar

naglas galu drusku pārdurt kreisās rokas stilba asins dzīslu un

tad ar kalēja asinim turpat norakstīja līgumu kuru kalējs pa-

rakstīja,
„Tagad varēsi dzīvot bez raisem," melnais kungs sacīja un

tūliņ iedeva kalējam lielu maku pilnu ar naudu. „Darba_tev bus

papilnam un viss tev brīnišķi veiksies. Kad tev kas bus vaja-
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dzīgs, tad tikai pasauc mani un es tev visu apgādāšu." Ar šiem

vārdiem melnais kungs piepēži pazuda.

Kalējam Remam nebija vis labi ap dūšu, kad atkal bija palicis
vienatnē. Bet apskatīdams dabūto smago naudas maku, viņš
drīz vien apmierinājās, jo tagad viņa dzimta bija glābta no bada.

Viņš apņēmās ne sievai ne bērniem nestāstīt, kas bija noticis, lai

viņus par velti neskumdinātu. Un desmit gadi bija arī vēl ilgs

laiks ko dzīvot.

Svešais kalējs, kas Remam bija noņēmis darbu, bija piepēži

aizgājis un savu smēdi noplēsis. Remam nu atkal bija ļoti daudz

darba un kalšana tam arī patiesi brīnišķi veicās. Visā apkārtnē

viņu slavēja par krietnu kalēju.

Kalēja Reina dievbijīgā sieva pateicās Dievam par tādu ne-

gaidītu svētību; bet pašam kalējam sirds tapa vienmēr smagāka,

jo gadi ātri pagāja un vienmēr vairāk tuvojās tas laiks, kur vi-

ņam dvēsele bija jāatdod ļaunajam.

Smēdē kaldams, viņš pastāvīgi žēlojās un lūdza Dievu, lai

viņam palīdzētu no velna vaļā tikt un glābt savu dvēseli; bet ne-

varēja apmierināt savu sirdi. Pēdīgi desmit gadi jau bija pagā-

juši, kad velns piebrauca ar diviem melniem zirgiem pie kalēja
smēdes un sacīja: „Nu ir laiks klāt, brauc man līdz!"

„Neko darīt, līgums jāizpilda!" Rems atbildēja, izrādīdamies

gluži mierīgs un padevīgs. „Bet iesim vēl apskatīt manu ābeļu
dārzu!"

Nu abi aizgāja uz ābeļu dārzu. Rems rādīja velnam vienu

ābeli, kuras augšējos zaros bija lieli sārti āboli. „Šai ābelei ir

loti gardi āboli," viņš piebilda.

„Vai es nevarētu kādu pabaudīt?" velns jautāja.

„Kādēl ne?" Rems atbildēja. „Uzkāp tikai pats ābelē un

ņem, cik patīk!"
Velns uzkāpa ābelē, bet Rems tūliņ nometās pie ābeles ceļos,

aizmeta krustu un sāka lūgt Dievu, lai atpestītu viņu no ļaunā.

„Rem, Rem, laid mani zemē, nekavē manis!" velns no aug-
šas izbijies sauca.

„Ja man vēl atļauj desmit gadu dzīvot, tad laidīšu zemē!"

Rems atbildēja vēl arvien Dievu lūgdams.

„Apsolu vēl tev desmit gadu, tikai laid mani projām!" velns

lūgdamies sauca.

Rems piecēlās un priecājās, ka bija izdevies vēl uz desmit

gadiem izglābties no elles mokām. Velns nokāpa no ābeles un

aizbrauca viens pats dusmīgs projām.
Otri desmit gadi jau taisījās uz beigām, kad Remam atkal

uznāca raizes par savu dvēseli. Viņš uzkala apaļu dzelzs bumbu

ar tukšu vidu un vienu mazu caurumiņu. Noteiktā laikā melnais
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kungs atkal piebrauca ar četriem melniem zirgiem pie kalēja
smēdes un uzsauca tam bargi: „Nu tev jābrauc man līdz, ilgāki
vairs neļaušu dzīvot!"

„To jau zinu un tādēļ arī esmu sataisījies atstāt šo pasauli,"
Rems atbildēja, gludinādams savu bumbu.

„Kam tu šo bumbu taisīji?"

„Tas ir mana tēva darbs, kurš arī bija kalējs," Rems melojās.

„Es to gribēju ņemt līdz par piemiņu no tēva. Mans tēvs varēja
šai bumbā pat ielīst."

„Es arī varētu tai bumbā ielīst," velns piebilda.

„Es to neticu!" Rems atbildēja.

Velns piepēži savilkās ļoti mazs un ielīda bumbā. To tikai

Rems bija gaidījis. Viņam jau stāvēja pie rokas veseris un nagla,

kuru viņš steigšus iedzina bumbas caurumā, tad iemeta bumbu

kvēlošās oglēs plēšu priekšā un sāka pūst. Kad bumba bija no-

degusi sarkana, tad paņēma to lielajās stangās, uzlika uz laktas

un sāka kalt. Velns bumbā gan dikti pīkstēja, bet Rems tikmēr

kala bumbu, kamēr tā palika pavisam plakana un pīkstēšana ap-

klusa. Tad viņš pārcirta bumbu un no tās izšāvās zila smirdoša

liesma, kas nejauki sprēgādama, izskrēja pa smēdes durvim ārā.

Arī velna zirgi ar visiem ratiem bija pazuduši no smēdes priekšas.
Tā kalējs izglāba savu dvēseli no velna varas.

13. A. 330 A B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz dzīvojis viens kalējs un tas bijis dikti nabags. Lai ka-

lējs vai sities nost, bet no bada vaļā neticis. Reiz kalējs pats pie
sevis nodomājis tā: „Kaut vai pats velns man palīdzētu, ka tik

es no bada vaļā tiktu!"

Kad kalējs tā nodomājis, tad tūliņ arī viņa smēdē ienācis

melns kungs un sacījis, ka viņš esot ar mieru kalējam palīdzēt, ja

viņš parakstot līgumu ar savām asinim. Viņš [melnais kungs]

kalējam visādi palīdzēšot piecpadsmit gadu no vietas un kad laiks

būšot apkārt, tad tas [melnais kungs] braukšot kalējam pakaļ un

tam jānākot līdz.

Kalējs izdomājies šā un tā. Beidzot viņš nospriedis arī pa-

rakstīties, ia jau velns tam visādus labumus sola, jo piecpadsmit

gadu tak ir garš laiks un pa to laiku var visādi labi padzīvot un

vēl atgriezties pie Dieva. Kalējs parakstījis velna līgumu un nu

tam klājies labi. Kā vien kalējam ievajadzējies, to velns piegā-

dājis. Velns iestādījis pie smēdes ābeļu dārzu un ābelēm jau

otrā rudenī bijuši āboli.

Kalējs dzīvojis pārticībā un nemaz nejutis, ka piecpadsmit

gadu jau bijuši pagājuši un velns atbraucis kalējam pakaļ lepnā
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karītē, kurai bijuši divi meļli priekšā. Velns sacījis kalējam, lai

sataisās, kā var braukt viņam līdz. Bet kalējs ir par to nedomājis.

Viņš tik gudrojis, kā tikt no velna vaļā. Kalējs nu ievedis velnu

dārzā un sacījis: „Tai ābelei ir traki gardi āboli. Ja tu kādu

ābolu gribi pasmeķēt, tad rausies ābelē augšā."

Velns uzrausies ābelē un kalējs nometies pie ābeles ceļos,
lūdzis Dievu un metis krustu. Velns pamanījis, ka kalējs lūdz

Dievu un met krustus un sācis nelabi bļaut, jo viņš neticis no

ābeles zemē. Bet kalējs nelicies ne zinis. Viņš tik lūdzis Dievu

un metis krustus. Velns sācis lūgties, lai laiž zemē. Kalējs vēl

nemaz neklausījies. Bet tad velns sācis par jaunu lūgties, tad

kalējs sacījis tā: „Ja tu man dosi vēl desmit gadu laika dzīvot,
tad es tevi laidīšu zemē."

Velns apsolījies un nometis veco līgumu. Kalējs veco lī-

gumu saplēsis un laidis, lai velns raušas no ābeles zemē.

Nu velns norakstījis jaunu līgumu uz desmit gadiem un ka-

lējs to parakstījis ar savām asinim. Velns aizbraucis un kalējs

dzīvojis pārticībā un laimē visus desmit gadus.

Kalējs iztaisījis savādu dzelzs bumbu ar cauru vidu un mazu

caurumiņu vidū. Bumbas virsu kalējs iztaisījis cik vien maz va-

rēdams gludu un spīdīgu. Tad viņš bumbu nolicis smēdē.

Kad desmit gadi bijuši apkārt, pie kalēja smēdes piebraucis

velns lepnā karītē un ienācis iekšā. Kalējs jau bez sacīšanas tai-

sījies, ka var braukt velnam līdz. Kad kalējs jau bijis savīkšies,

tad viņš rādījis velnam dzelzs bumbu un sacījis tā: „Tā_bumba
man ir no tēva tēva. Tas bija tik lokans, ka līda, līda ap bumbu

tikmēr, kamēr ielīda bumbā. Tagad gan vairs nav neviena tik

lokana."

Velns apskatījis bumbu un tad sacījis: „Tas ir tīrais krāms,
es ar varu ielīst bumbā."

„Vai ritīgi gan?" it kā brīnīdamies noteicis kalējs.
Velns uzreiz palicis par tārpu un tikmēr lodājis ap bumbu,

kamēr pa caurumiņu iekšā! Kalējs nu paķēris mazu puļķīti un

iegrūdis caurumiņā. Velns nu bijis bumbā iekšā un kalējam jau
tā vien vajadzējis.

Kalējs ielicis bumbu ēzē un sācis pūst plēšas. Kad bumba

bijusi nodegusi gluži sarkana, tad kalējs to izņēmis no uguns un

uzlicis uz laktas. Viņš nu paķēris lielo āmuru un sakalis bumbu

gluži plakanu. Bet bumba uzreiz sprāgusi pušu. Zili, nejauki
dūmi izvēlušies no bumbas un pa smēdes durvim laukā.

Kalējs nu bijis no velna vaļā. Viņš dzīvojot laimīgi vēl šo

baltu dienu, ja vien jau neesot no velna laba [mantas] miris.

Piezīme. Šī pasaka loti līdzinās iepriekšējai. Otru līdzīgu variantu

H. Skujiua ir uzrakstījis no 55. g. vecas K. Cīrules Smiltenē. P. Š.
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14 A. 330 B. P. Š. no P. Ze 11 iv a s Lielvārd ē.

Reiz dzīvojis kāds nabags cilvēks, kas pārticis no labu ļaužu
dāvanām. Reiz viņam nekā nav bijis ko ēst un viņš bēdīgs gājis

savu ceļu. Tur _viņš saticis vienu vecu vīru, kas viņam uzpra-

sījis: „Ko tu te tāds nolaidies staigā?"

Nabags atbild: „Kā lai es nebēdājos, ka visu dienu neesmu

nekā ēdis?"

Vecītis saka: „Par to tu nebēdājies! Es tev došu vienu

maisu, un ja tu ko patīkamu redzi, tad tik pasaki: „Ala maisā!"

tad tas būs maisā iekšā,"

Nabags saņēmis maisu, bet vēl šaubījies, vai tas būtu tai-

snība. Viņam gadījies iet gar vienu ezeru, kur pīles peldējušas.

Viņš nu gribējis izmēģināt, vai tas maiss tiešām tāds esot. Do-

mādams uz pīlēm, viņš teicis: „Ala maisā!" Visas pīles arī tūīin

atradušās maisā.

Viņš nu ņēmis savu maisu pār pleciem, aizgājis uz vienu

kaimiņu māju un lūdzis naktsmājas. Kaimiņš atbildējis, ka istabā

viņam neesot rūmes, bet rijā nevarot gulēt, tur esot spoki. Na-

bags teicis, lai tik laižot vien viņu rijā, šis no spokiem nebaido-

ties. Saimnieks nu arī atļāvis, un nabags aizgājis ar savu maisu

uz riju, iekurinājis rijas krāsni un sācis plucināt un cept vienu

pīli.
Par to laiku atvērušās piedarba durvis un piedarbā iesācies

negants troksnis. Nabags paskatījies pa tām durvim, bet nekā

tur nav redzējis. Viņš izcepis pīli, paēdis un nolicies uz ārdiem

gulēt. Bet piedarbā troksnis nav mitējies un viņš dzirdējis, ka

tiek atvērtas rijas durvis un kautkas nācis taisni uz viņu. Naba-

gam palicis jau bailes un te uz reiz kaut kas saķēris viņu aiz gal-

vas un kājām. Nabags nu no lielām bailēm izsaucies: „Aia

maisā!"

Visi spoki tūliņ atradušies viņa maisā. Nabags paņēmis

maisu, aiznesis uz ezeru un sabēris spokus ūdenī. No tā laika rijā

spoki vairs nav rādījušies, bet ezers tanī vietā vēl tagad metot

burbuļus.

15. A. 307. 330 B. V. Zachar skaņo 60 g. vecas A. Regžas Mal-

tas (Rozentovas) pag. N. Podis kr.

Senejūs laikūs uz šuo pasauļa dzeivuoja vīns boguots cyl-

vāks, tam boguotam cylvākam beja vīns dāls, kurijs nazvnuoja

dzeivī nikaidvs nalaimis. Vīnu reizi saslvma itvs boguotais cyl-

vāks un dreiži nūmvra. Pēc juo nuovis palyka dāls juo vīta.

Cik tī pēc nuovis tāva dāls padzeivuoja vīns pats, tod sadūmuoja
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dāls sovā pruotā, izdalāt sovu montu übogim, a patim īt meklēt

un vārtus, kai uz šuo pasauļa dzeivoj laud's.
Kai jis sadūmuoja, tai padarēja. Vvsu sovu montu atdevja

übogim, a pats pajēmja leidz kukuli maizis, suoļa un tai pat pūdu

ar aukstu yudini un palaidēs celī.

Vot īt jis pa celi un taisni pretim sazatopuos jis ar vīnu vācu

veceļeišu. Vec's prosa itam celaveiram: „Dēleņ, īdūd maņ itū

pūdu yudini, man brīsmeigi dzert gribīs. Es jau sen gribu dzert,

bet nikur navaru dabuot.
4 *

Cejaveirs, ilgi nadūmuodams, pajēmja un atdevja vysu pūdu

ar yudini veceleišam. Vec's pajēmja yudini, izdzēra un nūguoja
toluok pa sovu cel.i.

Tai pot jaunais celaveirs īt tuoļuok un otkon jam pretim īt

vacs vec's, kurijis apstuoja un suoka lyugt jaunū ceļaveiru, ka

jis jau treis dīnys naēds un nu sluobuma navar jau pajīt. Jaunais

ceļaveirs, ilgi nadūmuodams, pajem un atdūd večam vysu sovu

maizi un suoli, a pats īt tuoļuok.

Oik tī jis guoja, īt jam pretim otkon vec's un vyss tai treisas

nu soltuma. Vot apstuoja tys vec's un prosa jaunam celaveiram,
kab jis īdūtu jam kaidu drābi apvilkt, jam brīsmeigi solts [aukstsj.
Jaunais ceļaveirs, ilgi nadūmuodams, nūvylka nu sovys mugorys
mantali un atdevja sasolušam večam, a pats nūguoja tuoļuok pa

sovu ceļi.

Cik tī jis guoja, jam jau pošam ēst un dzert gribīs un taipat
solts tyka, bet ceļaveirs nimoz nabādoj, īt tuoļuok un veras: pi

ceļa molas sēd treis vāci veceleiši. Vīnam večam ir pūds ar

yudini, ūtram maizja ar suoli, a trešajam mantals. Veceiši sauc

pi sevis jaunū ceļaveiru. Daīt pi veču jaunais ceļaveirs, a veči

jam runoj: „Tu esi lobs cvlvāks, tu myusu ratovuoji [poļu
ratowac', glābt] nu lelys nalaimis."

Ceļa veirs apstuoja un daguoja pi treju veceleišu un nu

reizis jūs pazyna. Vīnam pūds ar yudini, utram maizja ar suoli,

a trešam mantals, kurus ceļaveirs pots davynuoja. Vot veceleiši

runoj uz ceļaveiru: „Tu myusus ratovuoji nu boda un soltumn,

tagan tu kū gribi nu myusu, vari dabuot. Mes tevi tai napalais-
sim."

Ceļaveirs jīm atbilda: „Navajag man ni kuo.'*

Bet veceiši jam runoj: „Na, dēleņ. tev ceļš byus griuts,
un tu kaut kū nu myusu pajām!'1

„A kū man nu jiusu pajum?" runoj ceļaveirs.

„A kū pajām, da pajām!" atbilda vīnā bolsā vysi treis ve-

celeiši.

„Kū jius jau varit man īdūt," runoj ceļaveirs, „ar tū es byušu

prīceigs."
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Vec's, kuram beja pūds ar vudini, īdevja celaveiram peipi
un runoj: „Kas nu tevis praseis peipēt, tu jam nu ītuos peipis
īdut tabaka!"

Utrys vec's, kuram beja rūkuos maizja ar suoli, tys dūd cela-
veiram vacu-vacu capuri un runoj: „Ka pa ceļu nu tevis

übogi kū vaicuos, tu itū capuri pakroti un pībiersi jam naudys
un pataiseisi jū par baguotu."

Trešais vec's, kuram beja mantals rūkuos, tys dūd cela-
veiram maiseņi un runoj: ~Ka tevi uz ceļa satvers kaida na-

laimja, un tu gribeisi šovus Inaidnīkus sajimt, kab jī nikaida ļauna
nadareitu, tod tu tikai pajām itū maiseņi rūkuos un pasoki treis

vuordus: ~Leiņ dreižuok maisā!" Tys nu reizis byus maisā."

Ceļaveirs, pajimdams itūs duovynus nu veceļeišu, pascei-

dams paldīs, nūguoja tuoļuok pa sovu ceļi. Cik jis tī guoja pa

ceļu, jis sazatūp ar daudz übogim. Vīnam dūd nu peipis tabaku,
īītram pakrota capuri un pīber naudys un sataisa par boguotu.
Tai ceļaveirs guoja ilgi.

Vīnu reizi itys ceļaveirs īguoja pi vīna miūžynīka un prosuos

uz naktis muoji. Muižvnīks beja cvlvāks nalobs, brīsmeigi

dusmeigs, un sovā muojā, kur jis dzeivuoja, nalaidja ceļaveiru uz

naktis puorguleit. A tam muižynīkam pogolmā beja ūtra muoja,
kur dzeivuoja muižynīka vacs tāvs, kurijis jau seņ beja nūmiris.

Bet tai kai tys vacais muižynīks beja ar' cylvāks nalobs un pēc

juo nuovis juo dvēsela nūguoja uz myužeigu alni, tad tymā muojā
nikas navarēja dzeivuot un tī gulēt. Taišņi ap pušnakti tys na-

bašnīks staiguoja un baidynuoja katru cylvāku, kas tymā muojā

gulēja, un ar vaina paleigu tiulen tū nužņaudzja.

Ceļaveirs, nikuo nazynuodams, pasceidams paldīs muižynī-

kam, nūguoja gulātu uz tū muoji. īguoja ceļaveirs tymā muojā,

atsagula uz gultys un suoka jau snaust. Jau ap pusnakti paza-

cēļa vējs un par lūgu īskrēja muojā škiersts un apstuoja taišni

uz golda. Vuoks škiersta atdoras un izlem nu škiersta vacs un

jau bolts vec's ar nazi rūkuos, dajīt jis pi ceļaveira gultys un

ar itū nazi suoka grīzt celaveiram kuojis.

„Kū tev nu manis vajag?" — vaicoj ceļaveirs.

„Ks gribu paskiust sevi, bet nikai navaru atrast taidu cyl-
vāku. kurijis mani vareitu paskiust."

„Tai tu runoj," pascēja ceļaveirs, „a nagrīz man kuojis!"

Ceļaveirs tiulen nūkuopja nu gultys pajēmja nu nabašnīka

nazi un vaicoj: „Nu runoj, kū tev skiust?"

„Skiun lobū pusi golvys."

Ceļaveirs tiulen tū padora. „Kū vēļ?" vaicoj ceļaveirs.

„Skiun nu lobuos pusis vīnu ūsu!"

Ceļaveirs tiulen tū padora. „Kū vēl?" voicoj ceļaveirs.
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„Skiun lobu pusi buorzdys!"

Ceļaveirs skiuu un vaicoj nu nabašnīka, deļ kuo jam tai

vajag skiut? Nabašnīks jam atbilda: „Kod es beju par muižv-

nīku, es vysod sovim kolpim un taipat laudim par dusmim tai

jūs skiunu, a tagan kai es nūmyru, Dīvs mani napījam dabasus

ar naskiustu buorzdu un ūsu, un pusi golvys. Cik es ļaužu ar

itū nazi nūkovu, bet mani nikas napaklausēja, tikai tu atrodīs

taids cylvāks, kurs paklausēja mani un izpildē ja munu lyugumu.
Vec's nabašnīks pajēmja ceļa veiru aiz rūkys un nūvedja uz cytu

kambari un ar pierstu uz puteklis, kur beja uz spīgeļa, pīrakstēja

šovam dālam, kab jis itam ceļaveiram par juo dorbu atdūtu pusi

boguoteibys. Pēc ituo nabašnīks pascēja: „Vairuok es uz šū vītu

najīšu un nabaideišu ļaužu."

Nabašniks īleida otkon sovā škierstī un ti pat iznyka. Uz

reita muižyniks syuta kolpus uz tū muoji, kur gulēja ceļaveirs,

un runoj kolpim: „Izncsīt tū nadzeivu ceļaveiru un paglobuojīt!"

Kolpi īguoja tymā muojā un veras, ka uz gultys gul ceļaveirs

un peipej sovu peipi, kuru jam īdevja vecs. Kolpi nūzabeida, kai

īraudzēja. ka ceļaveirs dzeivs. Jī tiulen izskrēja nu muoja uorā

un pascēja muižynīkam, ka ceļaveirs dzeivs guļ uz gultys un

breinuojas, ka ceļaveirs dzeivs. Nūjīt ar kolpim pats muižvnīks

uz tū muoji pazavārtu. īguoja muižynīks un veras, ka ceļaveirs

guļ ar peipi zūbūs. Muižvnīks vaicoj ceļaveiram, kū jis nakti

redzēja? Ceļaveirs nūkuopja nu gultys un nūvedja muižynīku

uz tū kambari, kur vec's uz spīgeļa putekļu pīrakstēja ar pierstu:

„Dāls, atdūd itam cylvākam par juo dorbu pusi munvs boguotei-

bys. Jis ratovuoja mani nu tuos alnis, kur es dzeivuoju jau daudz

godu."

Kū darēt muižynīkam? Jis pazyna roksta rūku sova nū-

myrušuo tāva un atdevja ceļaveiram pusi boguoteibys. Ceļa-

veirs, dabuodams tū boguoteibu, atdevja vysu übogim, a pats

nūguoja tuoļuok pa sovu celi.

Cik tī ceļaveirs guoja, bet jau cīši pīkusa un apstuoja pi

vlnys mozys ustobeņis un īguoja tymā ustobeņī. Tymā ustobenī

jis veras, ka guļ uz vītys vīna cīši slyma sīvītje un jau mierst

zemī, api slymys muotis guļ un cīši raud ar osorim moza mei-

tiņa. Celaveiram tyka žāl tuos meitiņis. bet jis ar sovim acim

redz, ka pi slymys sīvītis stuov Nuovje ar iskapti uz plaču. Ceļa-

veirs, ilgi nadūmuodams, pajām sovu maiseņi, kuru jam īdavy-

nuoja vec's, izplātja tu maiseņi un pascēja: „Nuovje, tiulen lem

maisā."

Nuovje nu reizis īleida maisā, a ceļaveirs tiulin aizsēja
maisu. Sīvītja nu reizis tyka vasaļa un juos meitiņa tyka prī-
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ceiga. Ceļaveirs pajēmja uz plaču tū maisu ar Nuovi un nūguoja

tuoļuok pa sovu ceļi.
Cik tī ceļaveirs godu staiguoja, Nuovje vysu laiku sēdēja

maisā un ap tū laiku ļaud's dzeivuoja daudz svmtu godu.

Vīnu reizi staiguodams, itvs ceļaveirs īraudzīja vīnā vītā

garu trepi da pošu dabasu. Vot jis dūmoj, vajag jam leist uz

dabasim un parunuot ar pati Dīvu. Jis ilgi nadūmuoja un pa tū

trepi tiulen suoka leist uz dabasim. Cik tī jis leida — leida, bet

īleida pi pošu dabasu durovu un sytās pi durovu. Svātais Pīters

attaisa durovvs un vaicoj nu ceļaveira: ..Kū tev vajag?"

Ceļaveirs jam atbilda: „Laid mani dabasūs! Es gribu paru-

nuot ar pati Dīvu."

Svātais Pītersi ceļaveiram runoj: „Es tevi īlaist dabasūs

navaru, par tū ka tu esi grēcinīks cylvāks. Tev vajag paprīšku

uz zemis nūmiert un tūlaik tu vari patikt uz dabasim."

Kū darēt ceļaveiram? Nalaiž jū svātais Pīters dabasūs. Vot

ceļaveirs nūjām nu plaču tū sovu maisu ar Nuovi, atsīn un runoj

uz svātū Pīteri: „Tiuleņ, Pīters, lem maisā!"

Bet na tī to beja, svātais Pīters, nalein maisā. Kū darēt ceļa-

veiram? Jis nu dusmu, ka svātais Pīters nalein juo maisā, pa-

jāmja itū pat maisu ar vysu Nuovi un īsvīdja par durovim taišņi

dabasūs. Dīvām itei juo dareišona napatyka un Dīvs jū par taddu

grāku nūgriudja nu tuos trepis uz zemi. Ceļaveirs kai kryta nu

dabasu uz zemis, tai caur zemi puorkryta un patyka taišņi alnī pi

vainu, tī jis vēl .tagan kotlus virt, a Nuovja tagan staigoj prī-

ceiga un jam ar sevim ļauds, kuri jai pateik.

Piezīme. Šī pasaka ir loti līdzīga sekošam variantam. P. Š. •

16. K. A. 330 B. Teicējs A. Dubrovskis Varakļānos. Kul-

tūras balss kr.

Sen senejūs laikus dzeivuoja pasaulē vīns boguots cylvāks,

jam beja vīns dāls, kurs nazynuoja nikaida bāda. Pēc sova tāva

nuoves dāls izdevja vysu sovu montu übogim, bet pats aizguoja

pa pasauli pazavērt, kai dzeivoj ļaudis. Dāls pajēmja leidz bu-

teli yudeņa, maizi ar suoli, mēteli un aizguoja. Ceļā jis satvka

vīnu veci. Vec's soka jam: „Atdūd, dēliņ, man buteli ar yudeni!"

Dūmuoja, dūmuoja dāls un atdevja buteli ar yudeni. It jis

tuoļuok un sateik vēl ūtru veci. Vec's prosa jam maizi ar suoli.

Jis ari pajēmja un atdevja un aizguoja otkon tuoļuok. It jis un

sateik vēl trešū veci. Vec's prosa jam mēteli. Jis atdevja jam

mēteli un aizguoja tuoļuok. It un izīt uz kristceļim. Tur sēd treis

vāci veči. Vīnam ir butele ar yudeni, ūtram maize ar suoli, tre-
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šam metels. Soka jī dalām: „Tu mvusus izgluobi nu badās, ta-

gad pros, kuo gribi nu myusu, mēs tev vysu par itū dūsim!"

Vec's, kuram beja dūta butele ar yudeni, īdevja dālam tādu

peipi, kura vysu laiku daga bez tabaka un guns. Utrs vec's,
kuram beja dūta maize ar suoli, īdevja dzeivu capuri, un trešais,

kam beja dūts mētels, īdevja maisu, kurs ari beja dzeivs. Dāls

pajēmja itū vysu montu un īt tuoļuok sovu ceļu. Ceļā, kas pa-

prosa peipēt, tam dūd peipīti, kas paprosa naudas, jis pacel capuri

un īdūd naudas. Tai jis guoja ilgi un devja vysim übogim naudas.

Vīnu reizi myusu varūnis īguoja pi vīna muižinīka un prosa

nakts muoju. Kur dzeivuoja muižinīks, tī muysu varūņa naīlaidja

uz nakts muoju, bet aizsyutīja uz ūtru muoju, kur nikas nadzei-

vuoja. Myusu varūnis īguoja tymā muojā, lykuos uz gultas un

guļ. Kad jū suoka mīgs jemt, redz jis, ka atsataisīja lūgs, par lūgu

īskrēja škiersts un apstuoja uz golda. Škiersts atsataisīja un

izleida nu škiersta vacs vecs ar nazi rūkā. Pīguoja itys nabašnīks

[mirons] pī varūņa gultas un suoka ar nazi grīzt jam kuojas. Va-

rūnis vaicoj večam: „Kū tev nu manis vajag?"

„Es gribu pasaskiust, bet navaru atrast taida cvlvāka, kurs

mani paskuss," soka vecs.

„Tu tai runoj, kab es tevi paskustu," atbildēja varūnis, „bet

nagrīz man ar nazi kuoju!"
Varūnis nūleida nu gultas, pajēmja nu nabašnīka nazi un vai-

coj jam: „Kū skust?"

Nabašnīks jam soka: „Golvu nu lobuos puses!"

Varūnis nūskuta.

.
„Kū vēl?" prosa varūnis.

„Skut nu lobuos puses vīnu ūsu," atbildēja vecs.

„Kū vēl?" voicoj varūnis.

„Skut lobuos puses buordas golu."

Varūnis skūt nabašnīku un vaicoj: „Kuodēļ tev tai vajag
skustīs?"

Nabašnīks jam atbild: „Kad es beju par muižinīku, tod sovim

kolpim, kuri nalabi darīja un manis naklausīja, tīm es taipat skūtu

pus golvas, labuos puses pus ūsas un pus buorzdas, bet tagad,
kad nūmyru, manis napījem tai pasauļī, bet soka, kab es paprīšku

taipat nūskustu. Par tū es vysu laiku staiguoju pa šū pasauli un

cik ar nazi nūgrīžu ļaužu, bet naatrodu taida cylvāka, kas mani

nūskustu. Cīši tev paldīs, ka tu mani apskuti, tev es par tavu

dorbu aizmoksuošu!"

Pajēmja nabašnīks varūni aiz rūkas un aizvedja pi vīna ak-

meņa. Akmens beja vyss ar puteklim. Nabašnīks uz akmeņa ar

pierstu pīrakstīja: „Šam cvlvākam atdūmu pusi sovas boguotības
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un muoju par maniffl izdarītu lobumu un nu šuos dīnas es vairuok

uz sovu muoju naatīšu!"

Pīrakstījis itūs vuordus, nabašnīks aizguoja atpakaļ un ly-
kuos sovā škierstā. Škiersts ar lelu vēju izsanesja pa lūgu uorā.

Varūnis lvkuos gultā un aizmvga.

Reitā atīt muižinīks ar sovim kolpim, kab iznestu nūsvstū

ceļaveiru, bet tai šaltī redz, ka ceļaveirs gul un peipej peipi.
Muižinīks vaicoj varūņam: ~Nu kai labi gulēji, un kū sapynā

redzēji?"

~Gulēju labi!" soka varūnis, „Naktī beja tovs tāvs, es jū nū-

skutu un par dorbu jis man aizmoksuoja."
Jis paruodīja muižinīkam akmeni. Muižinīks papasavēra, kū

tāvs pīrakstīja, un atdevja varūņam pusi sovas boguotības. Varū-

nis vysu itū montu izdevja otkon übogim, bet pats aizguoja sovu

ceļu tuoļuok. It jis un redz: stuov maziņa ustabiņā. īguoja va-

rūnis tymā ustobā un redz, ka tī gul slyma sīvīte, atraitne, un

apleik juos gultai stuov mozis bārni un gauži raud. Pi gultas stuo-

vēja Nuove ar iskapti rūkuos Varūņam tyka žāl bārnu un jis

vaicoj Nuovei: „Kuo tu te stuovi?"

Nuove jam atbild: „Es atguoju pēc ituos sīvītes un gribu jū

pajemt sev leidz."

Sasadusmuojas varūnis, pajēmja sovu maisu, pakratīja un

soka uz Nuovi: „Lem maisā!"

Nuove tyuleņ īleida juo maisā. Jis aizsēja maisu, lyka sev uz

placim un aiznesja. Sīvīte palyka vasaļa, suoka dzeivuot un

audzynuot šovus bārnus. Varūnis īt tuoļuok un nas Nuovi maisā.

Tai Nuove nūsēdēja maisā daudz godu. Varūnis jū nalaidja uorā.

Suoka Nuove prasīt varūņam, kab jū izlaistu nu maisa. Varūnis

vaicoj Nuovei: „Dūd man vuordu, ka tu najemsi laužu nu ituo

pasaula!"

Nuove ari devja jam vuordu najemt laužu un jis jū izlaidja
uorā nu maisa. Nuove aizguoja sovu ceļu, bet varūnis sovu.

Itys varūnis īt pa pasauli un redz, ka stuov trepes pa kurom

var kuopt dabasūs. Varūnis ilgi nadūmuoja un suoka kuopt pa

trepēm uz dabasim, izkuopja jis da dabasu vuortim. Tur stuov

svātais Pīteris ar atslāgom. Varūnis soka Pīteram: „Laid mani

dabasūs!"

Pīters jū nalaiž. Tūlaik varūnis gribēja Pīteri pasādynuot

maisā, bet Pīters nalein maisā un soka varūņam: „Ej uz zemes

un dzeivoj tur, dabasūs tev vītas nav!"

Kū darīt varūņam? Vajag īt atpakaļ uz zemi, bet jis redz,

ka trepu nav. Varūnis pajēmja viervi nu svātuo Pītera, pīseja pi

rnuokulu un suoka laistīs uz zemi. Vierve puortryuka un varūnis

nūkrita zemē, bet nanūsasytas, un tai palyka uz tuo pasaula.
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17. A. 330 B. Teic c j s J. Laganovskis Bikovas pag. Kul-

tūras balss kr.

Guoja pa ceļu vīns jauneklis un kūdēja rīkstus. Kai kūdja,

tai īraudzēja rīkstā tuorpiņu un dūmuoja: „Ja bvutu valns, jis
uzreiz taipat pazeitu taidu rīkstu

"

Tikku jis tū izrunuoja — veras: valns stuov un smejas.

Jauneklis jam prasa: „Bruolīt, pasok tu man, vai tu vari pa tik

mozu caurumiņu redzēt, pa kuru īleida tuorps?"

Valns atbildēja: „Par kū nā? Es tak varu īleist caur tū

caurumiņu rīkstā īškā!"

Jauneklis tyu!eņ īsaklīdzja: „Ej, paruodi, bruolīt, es gribu

redzēt!"

Tys patyka vainām un jis tyulen, īleida rīkstā īškā ar vysu

sovu lelū asti. Jauneklis aizbuozja caurumiņu ar spičku, īlyka

kabatā, aizguoja pi kalēja un soka: „Puorsit maņ šū rīkstu, es

tev labi samoksuošu!"

Kalējs pajēmja mozu akmeņi, dūmuodams, ka uzreiz puorsiss,

bet navarēja. Tūlaik jis pajēmja vyduskū akmeni un syta, cik

varēja, bet ari napuorsyta. Sasadusmuoja kalējs, pajēmja vys-

leluokū akmeni un kai syta, tai apsaguozja ustoba un jauneklis ar

kalēju gulēja nadzeivi zemē, bet valns izkrita nu rīksta, atsasāda

uz jumta un tik smējās, koleidz vādars puorpleisja.

5. Gars pudelē.

1. A. 331. 810. 400. Ernsts Birznieks no Ata Bernšteina

Dzirciemā. Jkr. 111, 42. LP, VII, 11, 25, 5, 9.

Dzīvoja zvejnieks pussakritušā mājiņā, netālu no jūras. Viņš

tagad noslīdējis pavisam uz beidzamo riteni: zveja nepadevās,
labība nepaauga, kungam nekā nevarēja nomaksāt. Tas nu na-

baga zvejnieciņu dzen pavisam no mājām ārā. Ar noskumušu

sirdi viņš iet vēl beidzamo reizi mēģināt savu laimi. Viņš izvelk

aizzēģelētu krūku.

„Kas te cits var būt iekšā kā brandiņš jeb vīns?" zvejnieks

domā un lauž zēģeli vaļām. Līdz ko viņš attaisa korķi, no krū-

kas nāk tā kā migla ārā. Pēc brītiņa viņš paskatās — krūka

tukša un viņa priekšā stāv liels, briesmīgs vīrs. Lielais vīrs

skatās zvērošām acim uz zvejnieku un saka: „Es tevi aprišu!"

„Kādēļ mani rīsi?" zvejnieks prasa.

„Es jau te gulēju savus piespriestos trīssimtu gadus. Savam

uzmodinātajam es būtu devis bagātību, bet tā kā viņš man to
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neprasīja, tad to tagad aprišu," atteic lielais, briesmīgais virs,

un grib jau nabaga zvejnieciņu rīt.

Bet šis teic: „Kā tu mani vari rīt? Tu varbūt nemaz neesi

tas vīrs, kas te trīssimtu gadu krūkā gulējis. Ja tu vēl te vari

ielīst, tad gan es to ticu un ļaujos aprīties, citādi ne."

Lielais briesmīgais vīrs paceļas par mazu mākonīti un ielīž

kā pa diegu krūkā. Tagad lielais, briesmīgais vīrs ir atkal krūkā

un sauc: „Nu, vai tu nu redzēji, kā ielīdu?"

Zvejnieks to tik bija gribējis; viņš tūliņ špukt! korķi virsū

un lielais, briesmīgais vīrs nu ir atkal iespundēts. Tas nu arī

atzīst, ka nevajadzējis vis līst, bet nu par vēlu. Viņš sāk lūgties,
lai zvejnieks viņu laižot ārā — viņš došot par to bagātību un

visu, ko tikai zvejnieks gribēšot. Zvejnieks arī to palaiž. Lie-

lais, briesmīgais vīrs aiziet šņākdams, krākdams kā viesulis pro-

jām, zvejnieks tik noskatās vien viņam no pakaļas un tad iet uz

mājām.

Mājās viņš atrod veselu kaudzi zelta priekšā. Nu nabaga

zvejnieks ir bagāts. Zvejnieks samaksā kungam savu parādu

un sūta vēl savu dēlu tai pašā skolā, kur iet kunga dēls. Tur

abi jaunie krietni sadraudzējas. Kad abi vecie, vecais zvejnieks

un vecais kungs, nomirst, dēli paliek viņu vietās. Jaunais kungs
atdod savam skolas biedram tēva mājas uz mūžīgiem laikiem,

bet tam atkal šad, tad jāpiegādā kungam zivis. Tā viņi nu dzīvo

kādu laiku; kungam atnāk meitiņa. Viņš aizsūta pie sava skolas

biedra pēc zivim kristību vajadzībām. Šis tūliņ gan dodas uz jūru

zvejot, bet viņam nekas neķeras. Viņš apsēžas malā uz akmeņa

un sāk raudāt. Saceļas vētra, priedes šņāc, meži krāc, viļņi

sniedzas līdz pat koku galiem, iznāk liels vīrs no jūras un prasa

zvejniekam, kādēļ viņš raudot? Zvejnieks viņam visu skaidri

un gaiši izstāsta: esot kungam jānesot zivis uz meitas kristībām,

bet nevarot nevienas dabūt. Kungs domāšot, ka viņš tikai esot

nepaklausīgs.

„Tā ir maza bēda," lielais vīrs atteic, „ja tu man to dosi, ko

mājās nezini, ka tev tas ir, tad es tev došu zivis."

Zvejnieks domā, kas tas varētu būt? Naudu, mantu, sievu,

mājas, to visu viņš zin, kas tur vēl varētu cits būt, ko viņš ne-

zinātu?

„Ja, esmu mierā — došu. Ja es pats nemaz nezinu, kas man

ir, par to man arī nebūs žēl."

Zvejnieks atdod un parakstās ar savām asinim. Lielais vīrs

ieiet atkal jūrā un vētra nostājas. Zvejnieks izmet tīklu_ un nu

zivju vai cik. It priecīgs viņš tās nes uz mājām. Mājās viņš

atrod, ka sievai atgadījies dēls, to viņš atdevis_ lielajam juras

vīram. Zvejnieks aiz žēluma nezin ko darīt, brec atkal. Vai-
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manādams viņš aiznes kungam zivis. Kungs prasa, kādēļ viņš

vaimanājot?

„Kā lai nevaimanāju? Man atgadījies dēls un es to — labāki

jau neteikšu." Vaimanā atkal.

„Tu esi tikai skops!" kungs to sāk rāt, „tev ir atgadījies
dēls un tu nevīdies viņam nekā dot. Dod man savu dēlu, es viņu
uzaudzināšu."

Zvejnieks domā: „Jādod būs; kad cits viņu audzinās, tad

man beigās tā nebūs žēl, ka būs jāatdod lielajam jūras vīram."

Viņš atdod kungam savu dēlu audzināšanai.

Zvejnieku puika un kunga meitene nu aug kopā. Kad jau
tie cik necik paauguši, kungs viņiem pieņem skolotāju. Abi čakli

mācās, bet zvejnieka puika var visu labāki apķert un paturēt.
Pēc ne visai ilga laika puika jau zin visu tikpat labi kā skolotājs.

Kungs to skolotāju atlaiž un pieņem otru. Ar šo tāpat, arī šis

gada laikā visu savu gudrību izkrāvis un puikam viss tas galvā,

viņam jau nu ir divu cilvēku gudrības. Kungs arī otru atlaiž un

nu uzaicina pa visu ķēniņa valsti, lai nākot visgudrākais mācīt

viņa audžu dēlu. Atnāk vecs vecs sirms skolotājs. Bet nepaiet vēl

ne gads, arī vecais sirmais skolotājs nezin puikam vairs neko mā-

cīt: visu viņš jau zin.

Vecais, sirmais skolotājs taisās iet projām un saka puikam:

„Še tev mana nūja un grāmata par piemiņu. Kad ar nūju ap-

vilksi sev visapkārt strīpu, tad tev neviens netiks klāt un kad

tu lasīsi grāmatā, tad tev var kurt uguni apkārt, tu nesadegsi."

Vecais, sirmais skolotājs aiziet. Kungs kādu laiku vēl patura

puiku pie sevis un tad atdod tēvam atpakaļ.

Tēvs, līdz ko ierauga savu dēlu, sāk atkal brēkt: „Nu ir

patlaban laiks, ka dēls jāatdod lielajam jūras vīram."

Zvejnieks aizved savu dēlu jūrmalā un izstāsta viņam, kas

viņam priekšā. Dēls nemaz neizbīstas, nenoskumst, viņš vēl

mierina raudošo tēvu: „Neraudiet vis, tēt! gan jau mēs iztiksim.

Eita uz mājām!"

Tēvs aiziet vaimanādams uz mājām. Dēls apsēžas jūrmalā

uz akmeņa, apvelk sev visapkārt strīpu ar skolotāja dāviņāto

nūju un gaida, kas nu būs? Saceļas briesmīga vētra, priedes

šņāc, meži krāc, viļņi šļakstās līdz pat koku galiem. No jūras

iznāk lielais vīrs un sauc, lai jauneklis viņam ejot līdzi.

„Kāpēc es tev iešu līdzi?" jauneklis atteic.

„Tavs tēvs tevi man atdeva."

„Varbūt gan, bet es par to nekā nezinu."

„Te ir raksts, ko tavs tēvs pats savām asinim parakstījis,"

lielais jūras vīrs viņam no tālienes rāda rakstu.

„Nāc šurpmāki! Es nevaru tik tāli ne redzēt, ne lasīt."
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Lielais juras virs grib nākt tuvāki, bet nevar tikt strīpai
pari. Viņš skrej gan visapkārt meklēt, kur varētu pāri tikt, bet
visur ir strīpa priekšā. Viņš sviež papīru jauneklim klāt, papīrs

nokrīt_ viņa priekšā zemē, viņš to ar nūju iebaksta smiltīs. Lie-
lais juras vīrs nu dusmīgs kā traks un vemj jauneklim uguni
virsu, pievemj visu riņķi pilnu, bet jauneklis lasa grāmatu un

viņam nekaiš it nekas. Lielais vīrs tik vemj kā vemj uguni, un

tad skrej pie jūras dzert, dzer un vemj uguni, kamēr no ūdens

uzpumpējas tik resns, ka tikko var pakustēties, bet vēl dzer vie-

nādi vien, kamēr nokrīt turpat jūrmalā gar zemi tikko vēl pus-
dzīvs. Jauneklis aiziet un nokneķē viņu ar nūju pavisam. Nu

jauneklis ir svabads. Viņš aiziet pie ozola un apguļas.
Pēc brīsniņa pielaižas zelta karīte un iekšā sēdētāja prin-

cese lūdz jaunekli, lai brauc viņai līdz. Jauneklis iekāpj karītē

un nu brauc pa gaisiem vējam līdzīgi projām.
Braucot princese stāsta: „Mans tēvs bija velna pilns un ta-

gad nu nomira. Mirdams viņš man pieteica, ka neviens pilī nekā

nedrīkst kustināt, citādi to saplēsīs. Tik tas pili var glābt, kas

trīs naktis pie viņa vāķē. Ja tāds neviens negadās, kas to uz-

drošinātos, tad pils paliek uz mūžu mūžiem velna rokās."

Jauneklis apsolās mēģināt — iet pilī vāķēt. Jauneklis ieiet

pilī, apvelk ar nūju sev visapkārt strīpu un nosēžas pašā vidū.

Bet pusnaktī atsprāgst durvis un ienāk nomirušais ķēniņš.

„Ko tu te meklē?" viņš uzsauc jauneklim. Šis neatteic nekā,

bet tik noskatās, kas nu īsti būs. Vecais ķēniņš sāk svilpt un

nu nāk no visām pusēm visvisādi velnēni viņam palīgā. Pienāk

pilna istaba, bet vēl spraužas vienādi vien iekšā. Sienmaļi jau
sāk krakšķēt, cik velni saspraudušies, bet viņa apvilktai strīpai
neviens nevar tikt pāri. Sienmali jau sāk gandrīz irt, te par laimi

dzied gailis un visi šmauc atkal ārā. Tā tas iet visas trīs naktis.

Trešā naktī ķēniņš aizsūta velnus projām un saka: „Tu

uzvarēji. Vari tagad precēt manu meitu. Tev nu pieder visa

mana pils, valsts un visas manas mantas. Nāc līdz, es tev atdošu

pils atslēgas!"

Ķēniņš iet papriekšu un jauneklis no pakaļas, uzvilkdams uz

katrām durvim un kliņķa ar krītu krustu. Viņi ienāk pagrabā.
Te ir ķēniņa tukšais zārks un ap to deg sveces. Ķēniņš viņam

iedod savu gredzenu, atslēgas un parāda mantu un tad skrej pie

durvim, gribēdams tās aiztaisīt, bet ierauga uz tām krustu.

„Vadzi, tu esi gan gudrāks par mani, tev pieder viss mans ķē-

niņa gods. Nu es tevi likšu mierā!"

To teicis, ķēniņš pazūd ar visu zārku. Otrā rītā princese
un visi pavalstnieki tik priecīgi, ka pils atpestīta. Princese no-

runā ar jaunekli precēties, bet šis vēl grib iet apmeklēt savus
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vecākus. Šķiroties princese viņam dod zelta gredzenu ar zīli

un saka: ~Ja tu pagriezīsi zīli uz zemi, tad tev būs zelta karīte

un ar to tu varēsi nokļūt, kur vien gribēdams."
Jauneklis pagriež zīli uz zemi, atrodas zelta karīte. Viņš

iesēžas iekšā un brauc pie saviem vecākiem. Tēvs un māte ne-

zin aiz priekiem, ko darīt, ka dēls pārradies. Viņi jau to sen ap-

raudājuši par nomirušu un nu viņš pārradies sveiks un vesels.

Vairāk reižu viņam jāatkārto stāstījums par viņa izglābšanos

un kā viņam līdz šim klājies.
No vecākiem viņš aiziet pie audžu tēva un audžu māsas. Šie

arī ne mazāk priecīgi, negrib viņa ne projām laist. Viņam arī

netikās tik ātri no saviem piederīgiem šķirties un tā viņš palika
labi ilgi pie īstiem un pie audžu vecākiem.

Princese viņu nevarēja sagaidīt atpakaļ un brauca raudzīt,
kur viņš paliek. Viņa pārģērbās par nabadzi un atbrauca sava

brūtgāna audžu tēva muižā. Viņas brūtgāns patlaban gulēja die-

nas vidu un audžu māsa sēdēja viņam blakus, atdzenādama mu-

šas. Princese domāja, ka tas viņai palicis neuzticīgs un šī ir viņa
otra brūte, tādēļ nozaga savu iedoto gredzenu un aizbrauca atkal

projām. Kad jauneklis atmodās, viņš sabijās, jo redzēja ka gre-
dzens nozagts. Viņš tūliņ nomanīja, ka nu vairs nebūs labi un

sāka taisīties iet atpakaļ pie princeses. Nelīdzēja vairs norunas,

nelīdzēja vairs lūgšanas, viņš ņēma sirmā skolotāja dāvināto nūju
un gāja projām pa pasauli. Gabalu gājis, viņš pavisam apjuka:

ne viņš zināja, kā .to valsti sauca, kur viņa brūte atradās, ne arī

zināja, uz kuru pusi griezties, lai tur nokļūtu. Būtu viņam bijis
vēl gredzens, tad tikai vajadzētu pagriezt zīli uz zemi, iesēsties

karītē un pateikt: ~Aiznes mani tur un tur!" tūliņ tas viss būtu

noticis, bet tagad nekā.

Par laimi viņš atminējās, ka viņa sirmais skolotājs reiz bija
teicis: „Kad gribi kur iet un nezini īsti, uz kuru pusi būtu jāiet,
tad apgriezies uz papēdi apkārt: uz kuru pusi tad būs deguns,

uz to pusi tad ej!"

Viņš apgriezās un sāka nu taisni vien iet uz priekšu — pāri

purviem, cauri mežiem, līdz pat lielam ezeram. Pie ezera no-

nācis, viņš nezināja, kā tikt pāri. Apkārt varētu gan apiet, bet

kā tad lai zinātu taisni doties uz priekšu? Viņš izskatījās, vai

kur nebūtu kāds kociņš, ko te šinī pusē iedurt, lai no tā otrā

pusē varētu noņemt graudu, kā iet tālāk; bet neviens kociņš
nekur nebija redzams. Nekas cits neatlika, kā iedurt sirmā sko-

lotāja dāvināto nūju šinī pusē par zīmi. Jauneklis iedūra nūju,

apgāja ezeram apkārt un tad devās taisni atkal tālāk, kamēr pret

vakaru nonāca kādā kalnā. Te viņš gribēja atpūsties.
Tikko viņš grib apsēsties, ierauga, ka lejā divi vīri kauļas.
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Noiet pie vīriem un prasa: kas tiem par ķildu, ko tie kau-

joties?

„Redzi," abi viņam atbild, „mūsu vienīgais aizstāvis, kai-

miņu ķēniņš, nomira un kautkāds vazaņķis, kas jau jūrmalā bija
nositis mūsu tēvu, izdzina to no savas pils. Tā nu mums vairāk

nekā nepalika, kā par abiem šis mantelis un šie sedli. Mēs nu

nezinām, kas lai viņus patura? Izspriedi tu mums taisnību!"

„Paturiet viens manteli, otrs sedlus!"

„Tas tā neiet! Tikai kad tie abi pieder vienam, viņiem pie-
mīt brīnišķīgais spēks, ka mantelis padara valkātāju neredzamu

un sedli aiznes jājēju, kur tikai tas vēlas," atteica abi strīdoņi.

„Nu, tad klausieties, ko es jums teikšu!" jauneklis saka, no-
lieciet manteli un sedlus tepat kalnā un atnesiet man dzirnu ak-

meni! Es to tad noritināšu no stāva kalna lejā. Kurš tad no jums
man pirmais atnesīs akmeni atpakaļ, tas dabūs manteli un sedlus."

Abi strīdoņi bija ar to spriedumu mierā. Akmens bija drīzi

atnests un palaists no kalna, lai tek. Abi strīdoņi skrēja katrs

savā pusē, lai — tikko akmens nostātos — to varētu stiept at-

pakaļ kalnā un dabūt abas mantas. Jauneklis tikmēr apvilka

manteli, uzkāpa sedlos un uzsauca: „Pie princeses!"

Acumirklī viņš bija pilī pie princeses.

Abi strīdoņi, gabaliņu paskrējuši akmenim līdzi, apskatījās

atpakaļ, bet neredzēja ne vairs šķīrēju tiesnesi, ne manteli, ne

sedlus. Abi tūliņ saprata, ka tas aizlaidies lapās.

„Nu mums, brālīt, vairs nav ko strīdēties, un ko kauties,"

viņi abi runāja, „viņš mūs samierināja uz mūžīgiem laikiem. Tas

cits nevarēja būt, kā tas pats, kas izdzina mūsu aizstāvi no pils

un nosita jūrmalā mūsu tēvu."

Jauneklis, aizticis pie princeses, tūliņ vis vēl nerādījās, bet

paturēja manteli mugurā, noskatījās, ko pilī visi dara. Visi tai-

sās uz kāzām. Viņš dzird dažus sarunājamies, ka princesi pie-

krāpis pirmais brūtgāns — tagad uz karstām pēdām precēšot

citu.

īsi priekš baznīcā iešanas pirmais brūtgāns ieiet pie prin-

ceses un nu visa lieta izskaidrojās. Viņa domājusi, ka viņš vairs

nepārnākšot, bet precēšot turpat savu audžu māsu. Princese

iziet pie kāzu viesiem un brūtgāna un saka: „Man pazuda atslēga

un es liku nokalt jaunu. Bet tagad man nu atkal atradās pirmā

atslēga. Sakait, ar kuru atslēgu man tagad jāslēdz un kura jāliek

pie malas?"

„Ar pirmo atslēgu — tā vairāk aprasta!" teic brūtgāns un

kāzenieki. Princese aizgāja atpakaļ uz savu kambari un atveda

savu pirmo brūtgānu.
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„Mans pirmais brūtgāns ir atradies un jus paši nospriedāt,
ka man tas jāprec, jo tas esot vairāk aprasts."

Visi bija ar to mierā un dzēra priecīgas kāzas. —

2. A. 331. li. Skujina, Andrs Ziemelis, no 63 g. veca J. Turka

Bilskas pag.

Reiz dzīvāš vienc zvejnieks un tas bīš pagalam nabags.

Zvejnieks aizgāš uz jūru un izmetis tīklu. Ka viņš tīklu vilcis

malā, ta' tas bīš pagalam tukšs. Nu zvejnieks izmetis tīklu pa

otram lāgam. Ka nu to vilcis aka malā, ta tīklā bīši akmini,
mālu klunči, bet zivs nevienas. Zvejnieks izmetis tīklu pa tre-

šam lāgam un vilcis malā. Tīkls aka bīš pile akminu, mālu klunču,
ūdens zāļu un zvejnieks nevarēs tā tīra vie dabūt. Pēdīgi zvej-
nieks tīklā atradis tādu vecu misīna pudeli un tai priekšā bīsi

paša Zālamāna zēģele. Zvejnieks notīrīš pudeli un ta' taisīs

vaļā. Ka' nu zvejnieks bīš pudeli vaļā dabūš, ta' no tās nākuši

ārā melli dūmi un ktāšies tādā plānā kārtā pā jūru. Ka nu visi

dūmi bīši no pudeles ārā, te tie sākuši biezi palikt, savēlušies

lielā mellā kamolā, turpat pie paša zvejnieka, un no mellā ka-

mola uzreiz iznācis milzu vīrs un sacīš tā: „Es tevi apēdīšu!"

Nu lielais vīrs sācis zvejnieku gūstīt rokā.

„Kā tā?" izbaidījies sacīš zvejnieks, „es tevi izlaidu no pu-

deles un tu par to gribi mani apēst!"

„Ja, tā es gribu," sacīš aka lielais vīrs, „ka' es nogulēju jūras
dibina trīssimti gadu; ta es domāju: Kas mani izlaidīs, to es pa-

taisīšu par bagātu vīru. Bet neviens mani nelaida ārā un es no-

gulēju otrus trīssimti gadus. Tā nu es aka domāju: kas nu mani

izlaidīs, ta to es pataisīšu par slavenu valdnieku. Bet neviens

manis nelaida ārā un es nogulēju trešos trīssimti gadus un do-

māju: kas nu mani tagadin ārā laidīs, to es ēdīšu no!" Un lielais

vīrs aka gribēš grābt zvejnieku cie.

„Hm," domāš zvejnieks, „labi nebūs."

Nu zvejniekam iešāvušās prātā viltīgas domas. Viņč nu

sacīš: „To gan es neticu, ka tu — tik lie[l]c vīrs varēji tik mazā

pudelē dzīvāt."

„Tu netici," kliedzis gars. „Nu ta' es tev parādīšu!"

Nu gars tūlī aka palicis par mellu dūmu kamolu, kamols plē-

ties un plēties, kamēr izklājies aka pā visu jūru un ta lēni dūmi

aka salīduši pudelē iekšā. Ka nu šie visi bīši pudelē iekšā, ta

no šās (pudeles) gars sacīš:

„Nu vai tu tagadin tici?"
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m
Ka ta', ticu gan!" sacīš zvejnieks un ātri aizgrūdis karķi

pudelei priekša._ Gars nu bīš aka pudelē iekšā un zvejnieks to

iemetis apakal jura, lai jau izguļas vie.

Piezīme. Šī pasaka, kā ari sekošā. ir cēlusies no Tūkstoš un vienas
nakts. Sal. levads 122. 1. p. P. Š.

3. A. 331. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz bijis viens zvejnieks un viņam piedzimis dēls. Bet

zvejniekam nebijis naudas, ko krustabu rīkot. Viņš gājis uz jūru
un izmetis tīklu. Kad zvejnieks tīklu izvilcis malā, tad viņā bi-

juši tikai akmeņi, gļotas, zāles un nevienas zivs. Zvejnieks bijis
pagalam nobēdājies.

Viņš gaidījis otru dienu un gājis atkal uz jūru tīklu izmest.

Bet otrā dienā nekas negadījies. Zvejnieks raudājis par savu

nelaimi.

Trešā dienā zvejnieks atkal izmetis tīklu. Nu viņš izvilcis

misiņa bundžu, tādu kā telēķi. Zvejnieks domājis: „Tai nu gan

vajaga būt vai no tīra zelta."

Viņš notīrījis bundžu un ieraudzījis, ka tai virsū ir Zālamāna

štempele. Viņš taisījis bundžu vaļā. Bet tavu brīnumu! bundža

gluži tukša, no viņas izveļas tādi kā dūmi vai migla un izjūk uz

jūras.

Dūmi beidzot savēlušies lielā kamolā un no tā iznācis liels

cilvēks un sacījis uz zvejnieku: „Es tevi ēdīšu!"

„Kā, no kurienes tu tāds iznāci?"

„Es biju bundžā un tu mani izlaidi. Bet es tevi ēdīšu!"

„Kādēļ tad tu mani ēdīsi?"

„Ja, tā es biju nospriedis priekš 300 gadiem. Toreiz es do-

māju, ka to, kas mani no bundžas izlaidīs, to es padarīšu bagātu.
Bet neviens mani neizlaida. Otrus 300 gadus nogulēju un domāju,
kas mani tagad izlaidīs, tam es došu lielu slavu. Bet neviens

mani neizlaida. Nogulēju trešos 300 gadus un nodomāju, kas nu

mani izlaidīs — to es apēdīšu. Bet nu tu mani izlaidi un es tevi

apēdīšu."

Zvejnieks uzreiz atķēries un sacījis: „To es neticu, ka jūs
tai bundžā bijāt. Kā jūs, tik liels cilvēks, varējāt tai bundžā ieiet.

Ne, to es neticu."

Bet milzis uzreiz sacījis: „Bet tad paskaties, ja tu netici,

ka es reiz tur biju iekšā."

Milzis palicis arvienu mazāks un mazāks. No viņa nākuši

tādi kā dūmi vai migla un tie sākuši iet atpakaļ bundžā._ Bei-

dzot milzis pavisam pazudis un dūmi sagājuši bundžā iekša. Kad
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tie visi bijuši pazuduši, tad no bundžas viens sacījis: „Nu, vai tu

redzi, ka es esmu atkal bundžā?"

Zvejnieks uzreiz aizgrūdis vāku priekšā un pārvilcis atkal

Zālamāna štempeli. Nu milzis sācis kliegt un lūgties: „Vai, kā

gribas ārā! Laid mani ārā. Es tevi aizvedīšu uz tādu dīķi, kur

ir neredzētas zivis."

Zvejnieks apdomājies un izlaidis arī milzi no bundžas. Tas

atkal kā dūmi cēlies no bundžas ārā un beidzot palicis atkal par

lielu cilvēku. Nu milzis teicis: „Nāc man līdz!"

Milzis paņēmis zvejnieku pie rokas un — viens, divi, trīs —

to aizrāvis pie savādā dīķa, kurā bijušas zilas, zaļas, raibas un

dzeltēnas zivis.

„Met tīklu! Bet tīklā būs tikai pa vienai zivij no katras

sugas."
Kad milzis tā noteicis, tad uzreiz pazudis. Zvejnieks izme-

tis tīklu. Viņš ievilcis tīklā četras zivis un tās aiznesis ķēniņam
un pārdevis. Ķēniņš atdevis zivis pavāram un zvejniekam par

katru aizmaksājis 100 rubļu.
Zvejnieks bijis bezgala priecīgs. Viņš aizskrējis pie savas

sievas un atdevis tai naudu, piekodinādams, lai sapērk visu, kā

vajaga dēla krustabām.

Ķēniņa pils bijusi pilna viesu. Visi taisījušies uz dzīrēm.

Atnestās zivis-ķēniņš pavēlējis pavāram uz vakariņām izcept.
Pavārs notīrijis zivis un priecājies ap tām, tik mīkstu un tauku

zivu tas nebijis savā mūžā redzējis. Viņš tās uzlicis uz pannas

un sācis cept Kad zivim bijusi viena puse jau brūna apcepusi,
tad pavārs piegājis un gribējis tās uz otru pusi griezt. Bet

tiklīdz pavārs pirmo zivi apgriezis, ka atvēries mūris un ķēķī

ienācis liels moris ar zelta zizli rokā un sacījis:

„Zivs, vai tu šitā pildi savu pienākumu?"

~Ja jūs savu nepildāt, mēs savu ar nepildām!" — atteikušas

zivis un sākušas pa pannu lēkāt un grozīties. Lielais moris sa-

bēris zivis ugunī un pa to pašu caurumu mūrī aizgājis.
Otru dienu zvejnieks atkal izmetis tīklu dīķī un atkal izzve-

jojis četras zivis, kuras aiznesis ķēniņam un pārdevis. Ķēniņš

par zivim aizmaksājis 400 rubļu, un atdevis pavāram piekodinā-

dams, lai viņam pasaka, kad zivis liks uz pannas. Pavārs darījis,

kā viņam ķēniņš pavēlējis. Nu arī ķēniņš skatījies, kā zivis cep,

jo viņš neticējis pavāram, kad tas stāstījis par lielo mori, kas

zivis sabēris ugunī.

Tiklīdz zivis sākušas cept, tūdaļ arī sākušas pa pannu lēkāt

un grozīties. Kad pavārs gribējis zivis uz otru pusi griezt, tad

mūrī atdarījies, agrākā vietā, liels caurums un ķēķī ienākusi liela

smuka jaunava ar zelta zizli rokā un sacījusi:
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„Zivs, vai tu šitā pildi savu pienākumu?"

„Ja jūs savu nepildāt, mēs savu ar nepildām," — atbildējušas

zivis.

Lielā jaunava piegājusi pie pannas, sabērusi zivis ugunī un

atkal pa caurumu mūrī aizgājusi.
Trešā dienā zvejnieks atkal nesis ķēniņam zivis, bet ķēniņš

tās nepircis un prasījis zvejniekam, lai aizved uz dīķi, kur viņš
savādās zivis zvejo. Zvejnieks aizvedis ķēniņu uz dīķi. Ķēniņš

ņēmis sev līdz pavadoni, sulaiņus, ēdienus un dzērienus. Naktī

viņi piebraukuši pie dīķa. Nu arī ķēniņš sācis brīnēties, kur tad

tas dīķis radies viņa zemē, kur agrāk nekāda ūdens nav bijis.

Dīķī bijušas četras salas. „Tam vajaga būt apburtam," domājis

ķēniņš un ar savu pavadoni sācis iet ap dīķi. Beidzot viņi no-

kļuvuši pie tādas kā sētas. Gājuši tik tālāk. Beidzot atraduši

arī vārtus, uz kuriem čīkstinājies vēja gailis. Vārti bijuši ciet.

Ķēniņa pavadonis meklējis atslēgas, kuras tam bijušas klāt. Ar

ceturto atslēgu pavadonis atslēdzis svešās pils vārtus un viņi

iegājuši pagalmā. Aiz pagalma bijis dārzs, kura vidū bijusi pils.

Ķēniņš ar savu pavadoni iegājuši pilī. Viņi izgājuši daudz ista-

bas, bet nekur neredzējuši neviena dzīva cilvēka. Durvis uz vi-

sām istabām bijušas vaļā. No kādas istabas nākusi tāda kā vai-

dēšana un raudāšana. Ķēniņš ar pavadoni gājuši turp. Viņi

iegājuši tādā istabā, kur sienas un griesti bijuši no tīra marmora

un vidū augsts marmora stabs, kas nobeidzies ar cilvēka galvu.
Galva raudājusi:

„Ak, pastardiena, pastardiena, kad es tevi sagaidīšu? Ak,

mūžība, kad tu beigsies?"

„Labvakar, draugs!" sacījis ķēniņš.

„Labvakar!" atbildējis raudātājs.

„Kādēl jūs tā raudat?" vaicājis ķēniņš.

Raudātājs attaisījis mēteli un parādījies. Tas bijis ar cilvēka

augšu un zivs apakšu.

„Es esmu stabā iekalts," sacījis raudātājs.

„Kas tevi tādu pataisīja?"

„Mana sieva!"

Un raudātājs sācis stāstīt par savu likteni. Viņš bijis ba-

gāts ķēniņš un apprecējis savu brāļa meitu. Brāļa sieva bijusi

liela burve. Tai viņš aizliedzis darboties. Viņa sieva sākusi dzī-

vot ar viņa adjutantu. Kad viņš to uzgājis, tad iedūris savam

adjutantam zobenu sānos. Bet viņš neesot vēl miris, tas guļot

zārkā un to ēdinot un dzīvinot viņa sieva. Viņu esot nobūrusi

sievas māte un līdz ar viņu arī visu to zemju ļaudis, kurus viņš

pārvaldījis. Zilās zivis dīķī esot noburtie kristīgie, zaļās — angli,

raibās — dzeltānādas un dzeltānās — muhamedāņi. Tie visi esot
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viņa cilvēki. Tagad tie visi ir dīķī. Arī viņa zemes esot šurp
atnestas — tās esot tās četras salas dīka vidū. Viņš varot tikai

tad dzīvs palikt, ja viņa sievu nokautu un ar tās asinim apslacītu

viņa galvu. Viņa sievas mātei esot vara par visām zivim. Viņa
tās varot attaisīt par cilvēkiem. Viņas abas tagad dzīvojot pa-

grabā un glabājot savu adjutantu. Ķēniņš apsolījies apburtam

palīdzēt. Viņš ar savu pavadoni noslēpies pagraba tuvumā. Drīz

vien nākusi jauna skaista sieviete. Viņi to saķēruši un ķēniņš
tai ar zobenu nocirtis galvu. Tad viņi to aiznesuši pie apburtā

un apslacījuši tā galvu ar asinim. Tūliņ apburtais palicis par cil-

vēku un nokāpis no staba. Tad viņi gājuši uz pagrabu un sagū-

stījuši apburtā ķēniņa sievas māti. Ķēniņš teicis uz sievas mātes:

~Sieva, ko tu tupi? Nāc līdz. Tu atnesi uz manas robežas sveša

ķēniņa pili un zemi, tagad tā tev jānes atpakaļ."
Kad sievas māte vēl pretojusies, to izvilkuši ar varu no

pagraba un aizvilkuši uz dīķi. Tur ķēniņš tai pavēlējis, lai aiznes

svešās zemes un pilis savās vietās. Sievas māte gan negribējusi,

gan negribējusi, bet tas nelīdzējis. To veduši ap dīķi un salām.

Un viena sala pēc otras pacēlusies gaisā un aizgājusi. Dīķī pa-

likušas tikai zivis. Nu pienākusi arī tām reize. Sievas māte kaut

ko pie ūdens bubinājusi un no dīķa nākuši ārā cilvēks pēc cil-

vēka.

Kad pēdīgais cilvēks no dīķa iznācis, tad sievas māte uzreiz

ielīdusi zemē un pazudusi. Arī dīķis tūliņ palicis par sausu zemi

un pils pazudusi. Ķēniņš ar savu pavadoni un svešo ķēniņu stā-

vējuši klaja lauka vidū.

„Bet kā es tagad prom tikšu!" — bēdājies ķēniņš. Bet tai

pašā acumirklī tam blakus nostājies gars un teicis: „Nebēdā

nekā! ..."

„Vai tu mani aiznesīsi?" prasījis ķēniņš garam, kurš agrāk

bundžā bijis.

„Ko jūs maksāsit?"

„Ko gribi?"

„To, kas tev visjaunākais mājā bus."

Ne, ķēniņš to nesolījis; jo viņa sieva bijusi cerībās. Viņš

teicis uz garu, ka iešot kājām. Gars atkal tūliņ pazudis.

Ķēniņš gājis trīs gadi, kamēr tas mājā ticis. Kas par brīnu-

miem. Vina sieva tam nākusi pretim ar mazo dēlu, kurš ķēniņam

promesot piedzimis. No tās reizes ķēniņš savu pili nekad vairs

neatstājis un dzīvojot tur laimīgi vēl tagad.

4. A. 331. A. AnC ān s Līvānu apriņķī, J. Migii nic ka kr.

Reiz dzīvojis kāds liels gudrinieks, kas kaimiņiem pavisam

nepaticis. Reiz viņa tuvākais kaimiņš saticis vienu milzi, kas
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bijis liels burvis, un pārrunājis to, lai šis ejot un kaut kā nogalinot
to gudrinieku. Milzis nu arī aizgājis uz gudrinieku, kas to tūliņ

uzvedinājis kārtis spēlēt. Tikmēr nu spēlējuši, kamēr milzis pa-

spēlējis visu savu naudu. Milzis par to loti noskaities un uz-

aicinājis gudrinieku spēkoties. Gudrinieks teicis, labāk lai tam

paliekot virsroka, kas no pudeles varēšot izņemt vienu mazu

oliņu. Viņš tūliņ atnesis vienu pudeli, kur iekšā atradies mazs

mazs akmentiņš. Milzis ir ar mieru, paliek par mušu, ielien pu-

delē un sāk jau celt oliņu uz augšu. Bet te uzreiz gudrinieks pa-

ņem krietnu korķi, uzliek pudelei virsū un paslēpj pudeli ar ieslo-

dzīto burvi zem grīdas.

Gudrinieks nu ir atkal no visām briesmām vaļā un viņam klā-

jas labi. Reiz viņš satiek savu kaimiņu krogā, sāk abi dzert un,
drusku iesiluši, sāk lielīties. Gudrinieks saka: „Vai tu būtu iz-

gudrojis tādu viltību kā es? Vai tu būtu izdarījis tādu darbu

kā es?"

Kaimiņš saka: „Tu esi tikai lielība un vairāk nekas. Kadu

darbu tad tu esi izdarījis?"

„Pie manis atnāca viens burvis un es viņu ievīlu pudelē."

„Nestāsti nu niekus! Kur tad tev tā pudele ir?"

„Mājā zem grīdas."

Kaimiņš vairs tālāku nestrīdās, iziet slepeni no kroga un

steidzas tūliņ uz gudrinieka māju. Tur viņš uzmeklē paslēpto

pudeli, izvelk to laukā un sadauza. Kā nu milzis tiek no sava cie-

tuma laukā, tā viņš ierauga savā priekšā to pašu kaimiņu, kas

viņu še atsūtījis. Milzis domā, ka viņš ir tīšām še atmānīts,

dusmās nosit skaudīgo kaimiņu un aizbēg pats projām.

Gudriniekam nu vairs nav nekāda ienaidnieka un viņš dzīvo

vēl laimīgāki nekā līdz šim.

6. Ķēniņa dēls muciņā.

A. 331. Teicējs J. Razgals, Sakstagala pag. Kultūras

•balss k r.

Tuoļi nu mīstiņā mežā stuovēja moza muojiņa. Tymā muo-

jiņā dzeivuoja buoriņi: bruols ar muosu. Bārni paši rvupējās par

sevi. Meitiņa saiminikuoja muojuos, bet bruols lasīja molku un

kurinuoja cepli. Tai vini ilgi dzeivuoja.

Kaidu reizi muižinīks, braukdams pa mežu, īguoja mozā muo-

jiņā puorgulēt nakti. Buorinīši pījēmja muižinīku, un kad muiži-

nīks braucja uz sātu, īduovvnuoja meitai bučiņu, teikdams: „Te
bvus tovs talismans!"
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Muižinīks aizbraucja, bruols ar muosu gribēja pasavērt, kas

ir bučiņā īkšā, bet atskrēja pele un soka: „Navajag vērtīs bučiņa,
līcīt jū lobuok uz cepļa, lai mīrīgi stuov!"

Pele pazuda. Tai buorinīši izdarīja. Guoja dīnas, buča vys

stuov uz cepļa. Muosa soka bruolam: „Pazavērsim, kas tur ir!"

Bet bruols teicja: „Na, muosiņ, lobuok, lai mīrīgi stuov!"

Muosa tūmār nabija ar mīru, un kad bruols aizguoja mežā,
muosa attaisēja bučiņu vaļā un nūsabeida, kad īraudzēja tur jau-
nekli. Jauneklis pajēmja jū aiz rūku un teicja: .Paļdis tev, sīviņ,

ka tu maņi izlaidi nu šuo cītuma un devi man otkon breivību!"

„Bet kas tu esi?" vaicuoja meita.

„Es esmu nūluodātais ķēniņa dāls, un tagad tu bvusi muna

sīva," atbildēja jauneklis.

Bet meita teicja: „Na, es nabvušu tova sīva par tū, ka es

asmu buorinīte un man vēl ir brouls!"

„Tagad tev nav vairuok bruoļa, jo tu viņu puormainīji ar

maņi, jis tagad atsāda manā vītā un aizskrēja meklēt laimi," soka

jauneklis.

Meita pasaskatīja uz cepļa, kur stuovēja buča un viņas tur

vairuok naradzūt, suoka rauduot, jo jai bija cīši žāļ bruoļa. Bet

nikuo darīt, vajadzēja pamest sovu ustabiņu un braukt ar ķēniņa
dālu uz juo kēnesti.

Tai buorinīte palvka par kēninini, bet juos bruols laikam vēl

tagad vys meklej sev laimi un nivīns nazyna, vai sameklēs, jo

jis ir nabogs.

7. Nāve par krustmāti.

1. A. 332. P. Š. no P. Dankas Raunā.

Vienam nabaga vīram bīš ļoti daudz bērnu, un kad nu viņam
akar radījiens viens dēls, tad neviens vair negribēš viņam kūmās

nākt. Kad visi radi un draugi jau bīši atsacīšies no kūmām, tad

viņš nospriedis iet pa ceļu un uzrunāt pirmo, ko satiek. Vispirms

viņš saticis vienu vecīti, kas pats piedāvājies, lai ņemot šo par
krusttēvu.

Nabaga vīrs prasa: „Kas tu esi?'
1

Vecītis atbild: „Es ešu Dievs."

Tad vīrs saka: „Tevis nevaru ņemt, tu nedari taisni. Ba-

gātini tu dod pardaudz, nabagim parmaz."
Tālāku ejot, viņš satiek akar kādu vīru un uzrunā to: „Vai

tu negribi manam dēlam kūmās nākt?"

Vīrs atbild: „Kāpēc ne?"
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„Bet kas tu tāds esi?"

„Ešu velis."

„Tevis es negribu, tu māni cilvēkus."

Trešo gājēju satiekot, nabaga vīrs akar prasa: „Vai tu ne-

gribi mums par krusttēvu nākt?"

„Gribu."

„Nu ka tevi sauc?"

„Ešu Nāve."

„Tu dari taisni un pareizi. Tu sauc visus vienādi pie sevis,
vai no kēnīna pils, vai no nabaga būdīnas. Tevi ar prieku ņemu

kūmās."

Krustabās nu arī ierodas Nāve un bērns tiek nokristīts, kā

nākas. Projām ejot, viņa vēl pasaka bērna tēvam: „Kad mans

krustdēls būs pieaudzis, tad nākšu viņu apraudzīt."
Dēls arī uzaug un nosacītā laikā ierodas Nāve. Savam krust-

dēlam viņa dod šādu padomu: „Es gribu tevi izmācīt par slavēnu

dakteri. Ja tu redzi mani slimniekam pie kājām, tad ņem šo la-

pīnu, iemērc ūdenī un iepilini slimniekam trīs pilienus mutē. Viņš

tad drīz vien izveseļosies. Bet ja es stāvu slimniekam pie galvas,

tad nedod viņam nekādu zāļu, jo tam ir jāmirst." Atstādama

krustdēlam minēto lapīnu, Nāve akar aiziet.

Jaunais cilvēks drīz vien tika par slavēnu dakteri. Visi

slimnieki, kurus vien viņš dziedēja, palika veseli, bet kuriem viņš

atsacījās zāles dot, tie nomira. Drīzā laikā viņš palika par ba-

gātu vīru.

Reiz nu saslimst viens loti bagāts kungs un aicina pie sevis

slavēno dakteri. Tas nu redz Nāvi slimniekam pie galvas un

negrib tam dot nekādu zāļu. Bet kungs tā lūdzas un piedāvā tik

lielu maksu, ka dakteris vair nevar atsacīties. Viņš nu liek steig-

šus apgriezt slimnieka gultu, ka galvgalis nāk kājgaļa vietā, un

iepilina tulin slimajam trīs pilienus mutē. Nāve gan rāda tam

dusmīgu ģīmi un draudē ar pirstu, bet bagātais kungs tomēr pa-

liek vesels un aizmaksā dakteram visu solīto algu.

No šāda laimīga gadījuma Nāves krustdēls paliek vēl dro-

šāks un izdziedē tāpat vēl citu bagātu kungu, bet Nāve šoreiz

rādīsies vēl daudz dusmīgāka.
Nu viņš jau apņemas pret Nāves gribu nevienu vair nedzie-

dēt. Bet nu saslimst paša ķēnīna meita un neviens dakteris vair

neapsolās viņu izdziedēt. Tad aicina vēl Nāves krustdēlu, bet arī

tas negrib dot nekādu zāļu. Nu viņu akar tā lūdz un sola tik lielu

maksu, ka tas tomēr ļaunas pārrunāties. Viņš akar tāpat pieviļ

Nāvi kā agrāk, un ķēnīna meitapaliek vesela.

Nāve nu ir pavisam noskaitusies, ņem dakteri pie rokas un

aizved to apukš zemes kādā lielā pilī. Visa lielā pils ir pillā ar
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neskaitāmam svecītēm: cita ir liela, cita maza, cita ir puse aiz-

degusi. Krustdēls prasa: „Kas tās tādas par svēcītēm?"

Nāve atbild: „Tās ir cilvēku dzīvības sveces."

„Kur tad ir mana svece?"

Tad Nāve rāda uz dziestošu sveces galīnu un saka: „Tā ir

tava." Krustdēls nu sabīstas un lūdzas, lai iededzinot citu tai

vietā. Nāve gan nav gribēsi, bet ka krustdēls nemaz nav atlai-

dies, tad arī beidzot iedegusi citu sveci.

No šās dienas slavenais dakters vair nav varēš izdziedēt

nevienu slimnieku, bet viņš jau arī bīš tik bagāts, ka naudas pel-
nīt tam vair nevaidzēš.

2. A. 362. L. P. Džūkstē-Pienavā. LP, I, 49. AŠ, 111, 10a.

Reiz kādam vīram tikdaudz bērnu, ka pastarītim vairs ne-

var ne krusttēva dabūt. Visi vārdi jau citiem bērniem sadoti.

Tēvs paņem pastarīti un solās baznīcā pats turēt un pats savu

vārdu dot. Bet uz baznīcu iedams, tas satiek velnu, kurš kaulē-

jas bērnu paturēt un savu vārdu dot, pie kam iedod vīram lielu

kuli ar kūmu naudu.

„Vai tu traks'" vīrs uzsauc velnam, „kurš tad nu tīši tev

bērnu atdos? Ja arī pašai Nāvei atdotu, tev tik ne! Nāve dara

pēc taisnības tā nabagam, kā bagātam."

Tā runājot, Nāve tūlīt klāt, piedāvādamās par krusttēvu.

Velns, to redzot, prasa: „Nu kas tad būs trešais kūmās?"

„Uebess bundzinieks!" vīrs atbild.

„Tad man jābēg, jo cikreiz viņš nav man papēžus svilinājis,
vai nu gan tīši tam acīs skriešu?"

Nāve nu paliek viena pati. Vīrs tā kā negrib, bet apdomā-
jies, atdod arī sacīdams: „Reiz tu tomēr viņu paņemsi!"

Nāve pēc kristībām paņem puišelīti un izmāca to par smalku

ārstu. Kad šis ārsts amatu prot, tad Nāve pieteic šitā: „Ja es

kādam slimniekam stāvu galvas galā pie gultas, tad saki, ka sli-

mība neizārstējama! Ja kājgalā, tad drošini slimnieku, ka izve-

seļosies!"

Tā abi nu vienprātīgi strādā ilgu laiku., kamēr ārstam reiz

gadās jaunu princesi dziedēt. Ārsts grib šo visādā ziņā izdzie-

dēt. Bet, ko darīt? Nāve stāv galvas galā. Ārsts, to redzē-

dams, liek princeses gultu tūlīt apgriezt tā, ka Nāve paliek kāj-

galā un viens, divi princese izveseļojas.

Bet par tādu viltību Nāve ļoti sadusmojas. Viņa nospriež,
ka ārstam pašam princeses vietā jāmirst. Ārsts tomēr vēl izķepa-
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rājas, ieteikdams Nāvei, ka nemākot zārkā iegulties, lai Nāve taču

parādot, kā jāguļ. Tikko Nāve pirmo reizi visā savā garajā mūžā

jaunajā gultā, zārkā, ieguļas, te ārsts žigli, žigli aiznaglo zārku

un projām.

Trīs dienas trīs naktis Dievs izbrīnās, kur Nāve palikusi, ne-

viens nemirst. Ceturtā dienā Dievs sūta visus vējus Nāvi meklēt;
visi skrēja un izložņāja malu maliņas, kamēr to beidzot atrada

zārkā un palaida vaļā. Un tagad Nāvei vispirmais darbs bija
manīgo ārstu nonāvēt. Viņa to aizved uz lielu, lielu pili, kur ne-

viena loga. Pilī deg pasaul sveču: cita pusē, cita beigās un cita

tiko iesākusi degt. Tās bijušas cilvēku mūža sveces. Nāve nu

saka uz ārstu: „Nopūt vienu sveci!" Ārsts nopūš tādu sveci,
kura patlaban beidzās degt.

„Nu tev jāmirst! jo izdegušās sveces nozīmē miršanu," Nāve

iesaucas. Ārsts tūlīt arī nomitst.

3. A. 332. 330 A. Pogu Jānis-Bechmanis, Brīvzemnieka kr.

LP, Vi, 129, 3. AŠ, 111, 10b.

Sen senos laikos dzīvoja kāds vīrs lielākajā nabadzībā. Viņš

bija tik nabags, ka nespēja ne savu jaunpiedzimušu dēliņu uz baz-

nīcu aizdabūt krustīt, jo neviens pie tāda nabaga pat ne krustībās

nenāca. Neko darīt, bāza savu dēliņu maisā un nesus nesa uz

baznīcu. Bija jāiet pa briesmīgi lielu mežu. Meža vidū satika

jājēju baltā zirgā; tas vaicāja, kur šis ejot?

~Nesu savu dēliņu kristīt! nava neviena, kas palīdz."

„Es tev palīdzēšu!" jājējs saka, „ja man dēliņu par krusta-

dēlu dosi, tad aiznesīšu līdz baznīcai."

Labi, jājējs aiznesa bērnu, tēvs gāja nopakaļus kājām. Kad

bērns bija nokristīts, jājējs aiznesa baltajā zirgā bērnu uz mājām

un sacīja tēvam: „Kad mans krustadēls būs 16 gadu vecs, tad

nākšu viņam pakaļ." To teicis, tas atdeva labas dienas nabaga
vīrelim un aizjāja.

Pēc 16 gadiem jājējs atkal baltajā zirgā atjāja, paņēma kru-

stadēlu un aizveda kādā apakšzemes istabā. No rīta krustatēvs

stāstīja savam krustadēlam, ka viņš esot Nāve un vaicāja, kādā

amatā šis gribēšot mācīties? Zēns atteica: „Mīļais krusta tēvs,

kādu amatu jūs man vēlēsit, ar tādu būšu mierā!"

„Nu, tad labi —tu būsi dakteris! Es tev došu zāles un ar

padomu palīdzēšu; bet pie tam cieti piekodinu, kad tu pie slim-

nieka būsi un mani redzēsi kāju galā stāvam, tad vari dziedināt;

bet kad es galvas galā stāvu, tad neaiztiec slimnieku!"
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Labi. Drīzi vien jauno dakteri pa visu apgabalu izslavēja.
Un atkal reiz saslima bagāts tirgotājs. Tas bija apsolījis pusi no

savas mantas tam, kas viņu izdziedinātu. Dakteris aizgāja, re-

dzēja Nāvi kāju galā, iedeva zāles — vesels. Nu dabūja brie-

smīgu naudu — bija bagāts vīrs tagad.

Otrā reizē atkal ķēniņa meita grūti saslima. Aizgāja dzie-

dināt — redz: šoreiz Nāve gultas galvas galā. Ko nu? Tā sa-

domā: liek uztaisīt tādu gultu ar vienu kāju un ieguldina tur ķē-

niņa meitu. Kad nu Nāve atkal galvas galā piešmaucās, tā šis

žigli pagrieza gultu citādi, Nāve palika kāju galā un meita bija
vesela. Nu dabūja no ķēniņa vēl lielāku naudu un varenu godu
bez tam. Bet kad pārgāja mājā, Nāve krustadēlu aplam sabāra,
lai tā otrreiz vairs nekrāpjot.

Drīz pēc tam pats ķēniņš iesirga. Nu ķēniņš apsolīja pus-

valsti tam, kas viņu paglābšot. Ļabi. Atnāca lielais dakteris,

ieguldināja ķēniņu vienkājas gultā un ārstēja tāpat, kā toreiz

meitu. Bet Nāve šoreiz par varu gribēja gultas galvas galā pie-

šmaugties, un kā šī tur par daudz uzbāzās, tā mans dakteris itin

piepēži pagrieza gultu labi stipri, tā ka Nāve kukuriski ieskrēja
kaktā. Kamēr nu Nāve no sitiena pa kaktu ķeparājās, viņš iedeva

ķēniņam zāles, tas vesels un šim pusvalsts rokā. Pārgāja prie-

cīgs mājā, atrada Nāvi no dusmām slimu. Redzēdams, ka ar labu

vairs netiks tā kā tā, sadomāja Nāvi labāk pavisam nogalināt.

Viņš izgāja laukā, uztaisīja labu bozi no ābeles koka ar deviņiem
zariem — tāda esot vajadzīga, ja gribot Nāvei ko darīt — un

spēra Nāvei tā pa galvu, ka ta uz reizi bija pagalam. Beidzot ap-

raka nosisto pakalnē un miers mājā.

Bet kas nu notika? Neviens cilvēks vairs nemira: dzīvoja
visi nosirmojuši, sakrupuši. Vairāk gadu simteņu bija pagājuši,
vecie pavisam bija apnikuši dzīvot un brēca raudādami pēc nā-

ves.

Tad Dievs prasīja Saulei, vai nezinot, kur Nāve nogrimusi?
Saule atbildēja, ka viņa Nāvi nava redzējusi savā spožumā. Tad

aicināja Mēnesi, zvaigznes, vai tie nezinot? Šie atbildēja: neesot

manījuši. Beidzot sauca Vēju, vai tas nezinot? Vējš atbildēja,
ka dursciņ esot gan manījis, kur Nāve palikusi. Tad pavēlēja

Vējam pūst, cik spēka. Vējš pūta vareni kādas trīs dienas un iz-

pūta Nāvi no pakalnes.

Nāve izcēlās kājās un aizbadējusies iesāka briesmīgi cilvē-

kus kaut; pirms, zināms, savu pašu krusta dēlu patērēja, kurš

tagad loti vecs bija tapis. Bet vecie, kas iepriekš tā pēc Nāves

bija brēkuši, tagad, Nāvi atkal redzēdami, slēpās un muka pa

kaktu kaktiem. Bet kur tu izslēpsies no manīgā? Nost visi!
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4. A. 332. Bergmanis 1877. g. Bārtā. Dr. A. Bīlenštci n a kr.

LP, VI, 129, 1. AŠ, 111, 10c.

Itin vecos laikos dzīvoja nabaga amatnieks; tam bija tik

daudz bērnu — visvairāk meitu — ka jau sāka vārda trūkt, kad

nupat dzimušā bija jānes krustīt. Aprunājās ar sievu —tā saka,
ka visu radu, draugu, ciemīšu vārdi jau izkrustīti, vairāk neesot.

Sasprieda, ka vajagot iet pa muižām, sudmalām, krogiem un, vai

nu kādu cienmāti, freileni, mamzeli jeb jumpravu kūmās aicināt.

Un sieva tad izraidīja vīru, iedeva tam baltu kulīti, kulītē maizes

knipši, gabaliņu siļķes un noteica; „Ar Dievu!" Vīrs, apvilcis
labākos svārkus, paņēma ceļa nūju un gāja pirmāk uz muižu. No-

gāja — pašu laiku satika muižas placī (pagalmā) pašu kungu. Pa-

liecās pie ceļa un izteica, kādas vajadzības labad atnācis. Kungs
to ieveda ķēķī, lika, lai spīdzmane dodot šnapšķi — pats iegāja

pie cienīgās pateikt, kāds te kūmās lūdzējs atnācis. Kungi bija

jau vecīgi ļaudis, bet bērna tiem vēl nebija neviena; tālab cien-

māte ar kungu sasprieda: nevis kūmās iet, bet to bērnu ņemt un

audzināt pavisam par savu. Nabaga vīru nu ieaicināja un iz-

teica tam savas domas. Bet vīrs, nemaz neapdomādamies, at-

teica: „Tas neiet!"

Kungi tai ātrumā, ka šis pretojas, appīkās un tūliņ raidīja,

lai tikai iet projām. Nu viņš domīgs, pusdusmīgs gāja tiešām no

muižas uz sudmalām. Nogāja, iesāka pārrunāt. Tie atkal aiz-

bildinājās šā, tā — nekas neizjuka. Nogāja uz krogu. Tie vēl

lepnāki: kad viņas, vai nu pati, vai meitas, visiem nabagiem gri-

bētu par kūmām iet, tad jau ikkatru dienu būtu jāiet.

Nu vīrs dikti saskumis un dusmu pilns izgāja no kroga, teik-

dams, ka velns esot žēlīgāks, nekā visi tie, kurus nācis kūmas

aicināt. Un dusmās, sašutumā nabaga vīrs nu gāja, gāja, pats

nezinādams, kur. Karsta saule spīdēja, bija pats dienas vidus

laiks; te satikās kādu paķeistu (ērmīgu) — bet ka rādījās — aug-

stu kungu it sarkanās drānās ģērbušos. Nabaga vīrs raudzīja

tad savas bēdas izsūdzēt, kādu padomu dabūt. Bet sarkana pa-

doms bija, ka tam jau par daudz tā kā tā bērnu esot, visus taču

nevarot pabarot, lai tikai šo pēdējo nonesot un iemetot dīķī Jeb

kādā upē, tad visas rūpes būšot beigtas. Goda vīram, to dzirdot,

tīri kauli nodrebēja un tūliņ iekrita prātā — sarkanais neesot la-

bais, būšot pats ļaunais. Un rau, Viņam tā domājot sacēlās tāds

briesmīgs viesulis, ka tik tik šo gar zemi nepasvieda. Viesulī

sarkanais pazuda.
Vīrelis pārbijies, krustus mezdams, pātarus skaitīdams, gājis

uz priekšu.
Gabalu pagājis, satikās vecu nabagu, ļoti laipnīgu vīru,, kas

mīlīgi dievpalīgu padevis, tūliņ uzrunāja: „Apstājies, apstājies,
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parunāsimies! Man tu izrādies bēdīgs un sabijies. Kas tev no-

ticis? Labprāt gribu palīdzēt."
Vīrelis nu izstāstīja visu galu no gala; un jo runāja, jo sirds

tapa vieglāka, prāts gaišāks. Laipnīgais vecis klausījās, klausī-

jās, tad teica: „Tā jau nu klājas gan tiem nabadziņiem šinī pa-

saulē —no cilvēkiem nevar cerēt, bet gan Dievs palīdzēs! Ar

Dievu!"

Nu nabaga vīrelis vieglu sirdi aizgāja talak, pamazītēm līz-

dams uz priekšu. Un tā ejot, viņam nāk pretim kūda kūda pus-

mūža sieviņa ar cirpi rokā. Tā prasa, kas viņam kaitot, ka tāds

domīgs izskatoties? Vīrelis atkal galu no gala izstāstīja.
Tad kūdā sieviņa sacīja, ka viņa esot Nāve un ka labprāt

gribot viņa krustāmai meitiņai būt par krustamāti. „Ej tikai mie-

rīgs mājā, es jau vajadzīgā brīdī baznīcā rāšos. Un kad tava mei-

tiņa divdesmit vienu gadu būs veca, tad to visādi ticis vīrs ap-

precēs un tad es savu pādi kāzu dienā atkal apsērsīšu un tādas

dāvanas aiznesīšu, ka jūs visi piederīgie varēsit bagāti un lai-

mīgi dzīvot." To teikusi, Nāve pazuda.
Vīrelis pārgāja mājā un it priecīgs stāstīja sievai, ka nedzir-

dētu krustamāti meitiņai dabūjis — Nāvi. Sieva, to dzirdēdama,

aplam sabijās; bet kad vīrs izskaidroja, kādas dāvanas Nāve

kāzu dienā apsolījusi, un ka Nāve jau ir bez tam vienumēr taisna,

un patiesīga esot, nevis balvu ņēmēja, kā citi, tad beidzot sieva

apmierinājās; tikai par to netīkamo vārdu vēl drusku skūtījās,
kā viņa mīļo bērniņu lai nu par Nāvi saucot! Vīrs atkal raudzīja

apmierināt: kam tad vajagot taisni par Nāvi saukt, gandrīz visus

vārdus daudzmaz pārgrozot, tā arī to, par Natiņu, jab Natāliņu

saukdami.

„Ja," sieva saka, „tas ir cita lieta, tad lai paliek par Natiņu!"

Atnāca svētdiena, aiznesa meitiņu kā varēdami baznīcā, kru-

stamāte, Nāve, arī tur radās — nokrustīja. Bet kad no baznīcas

pārgāja mājās, krustamātes vairs nebija; tikai nēsātāja, pēc ve-

cumu veca ieraduma, līdz kāju pār slieksni istubā spēra, uzdzie-

dāja: ~Mazi bērni vaicāja: Kas lellei vārdā? Lellīte iznesa, pār-

nesa Natiņu!"
Un nu tēvs, māte Nāves pādi, Natiņu audzēja. Izauga skai-

sta; un astoņpadsmitā gadā jau radās brūtgāni, kas gar Natiņu

dilģinājās; bet viņa ne pie viena negāja. Pienāca divdesmit pir-
mais gads, te gadījās stalts tēva dēls, liels labdaris, kas no sava

nelaika tēva bija mantojis visas dziedināmās gudrības, un tas bil-

dināja Natiņu. Labi. Pienāca kāzu diena, ieradās arī Nāve pādes

kāzās; bet ne tā atnesa zelta, ne sudraba, tikai to vien uzlika pā-

dei un pādes vīram rokas un vēlēja veselību un lielu vecumu pie-

dzīvot, tās tās dāvanas, ko toreiz solījusi. Beidzot teica vēl pā-
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des vīram, labdarim: „Kad tu nu no šī laika pie slimiem ieiesi,

tad tūliņ zināsi, vai slimais mirs jeb izdzīs. Ari mani pie katra

slimnieka redzēsi: kad es stāvēšu slimnieka kāju galā, tad tas

izsirgs, ja stāvēšu galvas galā, tad zini — tam jāmirst. Un zāļu
vietā vari kaut kādu ūdeni pasmelties — visi labi; tikai to pieko-
dinu: pret manu prātu neko nedari!"

Un nu labdaris iesāka visiem palīdzēt slimības dienās. Drīz

to pazina viss lielais apgabals. Bagātību tas sakrāja un lielu, lielu

vecumu piedzīvoja. Bet vecuma galā gadījās ķēniņa dēlam grūti
sasirgt. Ķēniņš atsūtīja karīti pakal, piesolīja labdarim skaistu

pili par algu, ja tikai dēlam palīdzēšot vien. Nu labdaris par

varu gribēja ķēniņa dēlu izcelt; bet kad iegāja pie slimnieka gul-

tas, ieraudzīja sievas krustamāti, Nāvi, galvas galā. Ko nu? Tā

viņš slimajam, šķizdamies zāles dodus, iedeva pilīti ūdens un

apgrieza gultu otrādi. Apgrieza gan, bet Nāve atkal galvas galā.
Grieza vēl reiz otrādi; bet Nāve atkal galvas galā un vēl dusmīgi

grasāja ar cirpi labdarim. Šis neko — grieza vēl trešo reizi. Kā

grieza trešo reizi, tā Nāve cirta ar savu cirpi un nu bija ķēniņa

dēls, bija arī pats labdaris miruši.

5. A. 332. A. Bīlenšteins Jaun-Auces Mizaišos. LP, VI.

129, 2. AŠ, 111, lOd.

Vienreiz viens puisis dzīvojis saimniekam veselu gadu pa

vienu miežu graudu. Viņš to miežu graudu iesējis — tur viņam

izaugusi kāda riekuža un otru gadu izaudzis gandrīz kāds sieks.

Viņš no tā pabrūvējis alu un, uzsējis savu alus mučeli uz mugu-

ras — ejot projām. Tā iedams, satiekot vellu. Velis prasot: „Ku

tu iesi?"

Šis atsakot: „Man a tevi nekāda runa nav, tu esi velis!"

Tā ejot aka — satiekot Dievu. Dies prasot: ku šis iešot?

Šis aka atsakot: „Man a tevi arī nekāda runa nav — tu nedari

nemaz taisnības: vienam tu do pa daudz, otram nemaz." Tā

ejot akai projām, satiekot Nāvi. Nāve arī prasot: kas šis tads

esot, ku iešot?

,Ja," šis sakot, „a tevi es runāju, tu dari visiem vienādi: tu

ņem tāpat jaunu kā vecu, bagātu kā nabagu!"

Tā viņi apsēžoties grāmalē, dzerot to alu un tik runājot. Kā

nu izdzēruši to alu, tā tas puisis teicis, taču vēl labi nevarot zināt,

vai viņa esot Nāve, vai ne. Ja esot, tad lai parādot un ielienot

tai mučelē! Kā nu šī ielienot, tā šis aizsitot prapi un nu šī vai

nevar tikt laukā. Tā šis sanēsājis viņu septiņi gadi un neviens

cilvēks nav miris.
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Nu šī lūgusēs, lai laiž laukā. Šis ātrāki nelaiž, kamēr pateic,
kā var dziedināt, ka šī nevar dabūt nokaut. Šī teicot, ka skaitot:

~Tēs mūs" un nesakot āmen, ta šī nevarot tikt klāt un, kad esot

kāds slims, ka viņa stāvot kājgalī, tad nemiršot; bet ja stāvot

galvas galā, tad miršot.

Viņš nu skaitot arvienu pātarus, bet nesakot nekad āmen

un gājis tik pa tām mājām ļaudis dziedināt. Kā kāds paliekot

slims, kā redzot, ka tā Nāve stāv galvas galā, tā ņemot un ap-

griežot to gultu apkārt un nu šī paliek kāju galā. Nu šī paliek

dusmīga, ka nevar dabūt neviena cilvēku nokaut...

Tā apģērbjoties pa cūku ganeli — ganot tās cūkas un tik rau-

dīt. Šis puisis pieejot un prasot: „Kālab tu raudi?"

„Ja," šī sakot, ~kā es neraudāšu? Mani saimniece per ap-
kārt griezdama, ka es nevaru atminēt to beidzamo vārdu no

„Tēs mūs."

Šis sakot: „Appas' tas beidzamais vārds ir āmen!"

Tā kā šis to vārdu izteicis, tā Nāve klāt un pārkodusi šim

rīkli.

6. A. 332. E. Birznieks, Upīts, no J. Priedes, Tukuma apr.,

Dzirciemā. Jkr. 111, 3. AŠ, 111, lOe.

Dzīvoja reiz vīrs ar sievu. Abi lai gan strādāja, tomēr ļoti

nabadziņi. Viņiem ierodas dēlēns. Tēvs sagādā mazas krustī-

biņas, kā jau nu nabaga vīram iespējams: izvāra rāceņus, sa-

grūž sāli, noliek uz galda krūzi ūdens —un tas ir viss. Visu sa-

gādājis, viņš iet lūgt kūmās.

„Kādēl ne? let jau var. Bet ko tad tu uz kristībām no-

kāvi?" visi prasa.

„Ko tad nu nokāvu, nekā nenokāvu. Izvārīju tāpat nekautus,
lai paši kauj un mizo, kad grib," nabadziņš atsaka.

Visi noprot, ka kaujamie un mizojamie cits nekas nav, kā

rāceņi, un sāk aizbildināties, ka nevarot iet. Tam šis darāms,

tam tas darāms, vaļas vairs nav nevienam.

Nabadziņš skrej līdz pat tumšam vakaram, gribēdams ma-

zākais krusttēvu sadzīt, bet arī tas tam neizdodas. Kas gan ies

pie nabaga vīra kūmās? Uz mājām ejot, viņš sāk kurnēt pret

savu likteni: „Ko tad man vērts pasaulē dzīvot, kad es tik na-

bags, ka nevaru ne bērnam vārda dabūt."

Viņam nāk kāds vecītis pretim un saka: „Es tev iešu kū-

mās."

„Kas tad tu tads esi?" nabadziņš priecīgi jauta.

„Es esmu Debesu tēvs," vecītis atbild.
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„Tevis es negribu," nabadziņš pikti atbild: „ka tu tik ne-

taisns, ka man ne tik daudz rocības nepiešķīri, ka nevaru ne kru-

stības iztaisīt, ne kūmus no saviem radiem un pazīstamiem sada-

būt, tad tevi arī negribu."

Nabadziņš atstāj vecīti, tētiņu, uz ceļa un iet tālāk. Gaba-

liņu gājušam, viņam nāk atkal kāds vecītis pretī un piedāvājas

par kūmu.

„Kas tu tāds esi?" nabadziņš jau puspikti jautā.

„Esmu velns," vecītis atteic.

„Tevi es pavisam negribu," nabadziņš ļoti pikti atsauc: „kad
es ar tevi ielaidīšos, tad man arī vairs rūši nesmēķēs, un es sākšu

jautāt pēc cepešiem. Ej vien, tevi es nepavisam negribu!"
Pa gabaliņu viņš sastop atkal kādu vecīti. Tas atkal viņam

pieteicas par krusttēvu.

„Kas tad tu tāds esi?" nabadziņš it pikti tam uzprasa.

„Esmu Nāve,' vecītis atbild.

„Ja Nāve esi, tad nāc vien, būsi man mīļš krusttēvs. Tevi

nu patiesi var saukt par taisnu: tu kauj bagātus un nabagus. Kad
visi tādi būtu, tad nevienam nebūtu tik ilgi jāmeklē krusttēvs,

kā man."

Abi pāriet mājās un nokrusta dēlēnu Nāves vārdā. Otrā

rītā nabadziņš atmožas; no viņa pussakritušās būdiņas un citas

nabadzības vairs ne smakas; būdiņas vietā lielas, greznas mājas,
visur bagātība un pilnība. Arpusnieki nevar beigt nobrīnēties

vien, kā nabadziņš pa vienu pašu nakti tādās mantās cēlies.

Nabadziņš pats gan zināja, ka tas viss nācis no viņa dēla

devīgā krusttēva, un ka tas cits nav bijis, kā tas pats vecītis,

kuru viņš jau divas reizes bija atraidījis.

7. A. 332. 330 A. Lapas Mārtiņš Rūjienā, „Dievs un ve 1 n s",

1904, 14.

Reiz dzīvojis viens nabags vīrs, kam nebijis nekādas mantas,
bet gan daudz bērnu, kurus audzināt un uzturēt vecākiem nācies

ļoti grūti. Kad nabaga vīra sievai piedzimis pēdējais dēls, tad

viņam bijušas lielas raizes, tādēļ ka neviens negribējis nākt bēr-

nam kūmās un būt tam par krusttēvu. Radinieku viņam nebijis

un draugu arī ne, jo kurš gan ar nabagu gribēs draudzēties?

Nabaga vīrs nu apņēmies iet uz muižu un lūgt pašu cienīgo

kungu savam dēlam par krusttēvu. Muižā nogājis, viņš tūliņ

arī sastapis kungu un tam izsacījis, kādēļ nācis cienīgo kungu lūgt.

Kungiem pašiem nebijis neviena bērna, tādēļ viņi nosprieduši lū-

dzēja bērnu pieņemt par savu audžu dēlu. Bet nabaga vīrs ar
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to nav bijis mierā un atbildējis: „Ja Dievs man ir dēlu devis,
tad tam arī jāpaliek par manu bērnu."

Par to un kungs sadusmojies un sacījis nabaga vīram: „Tad

ej projām un lūdz Dievu, lai viņš sūta tavam dēlam kūmu!"

Nabaga tēvs atstājis muižu ar loti noskumušu sirdi. Pa

mežu iedams, viņš žēlojies: „Mēdz sacīt, ka Dievs palīdzot vi-

siem nelaimīgiem, bet man nepalīdz ne Dievs, ne velns."

Šos vārdus izrunājis, viņš ieraudzījis vienu sarkanu kungu

pretī nākam. Tas viņam jautājis: .„Kas tev kait, vecīt, ka esi

tāds noskumis?"

Tad nabaga vīrs viņam izstāstījis savas bēdas.

„Cs tev došu labu padomu," sarkanais kungs sacījis. „Tev
ir maz mantas un daudz bērnu. lemet savu mazo bērnu tāpat ne-

kristītu upē, tad varēsi labāki par citiem bērniem gādāt!"
Vīrs nu sapratis, ka tas ir velns, kas kāro pēc nekristīta

bērna dvēseles, un uzsaucis tam dusmīgi: „Atkāpies, sātān, un

nekārdini nabagu cilvēku!"

„Tu jau nupat sacīji, ka tev nepalīdzot ne Dievs, ne velns.

Manu padomu tu nonicini; bet nu redzēsi, cik Dievs tev palīdzēs."
To sacījis, sarkanais kungs aizgājis: bet vecītis aizmetis

krustu priekšā un gājis tālāk. Pēc maza brītiņa viņš sastapis
vienu sirmgalvi, kas tam mīli jautājis: „Kādēl tu, kaimiņ, tāds

noskumis?"

Nelaimīgais tēvs izstāstījis tam visas savas raizes, bet ve-

cītis to mierinājis: Paļaujies tik uz Dievu, gan viņš tev palī-
dzēs!"

Nākošā svētdienā nabaga tēvs nesis savu dēliņu uz baznīcu

kristīt, tādēļ ka zirga viņam nebijis un neviens kaimiņš arī viņam

zirgu nedevis. Tāpat neviena kūma viņš nebija varējis dabūt un

cerējis, ka mācītājs pats par to gādāšot. Pa mežu ejot, viņš sa-

stapis kādu jātnieku, kas sēdējis melnam zirgam mugurā un tu-

rējis sirpi rokā.

„Labdien, draugs!" jātnieks viņu sveicinājis. ~Kurp tu tā

iedams?"

~Nesu uz baznīcu dēlu kristīt," vecītis atbildējis. „Nav ne-

viena kūma. kas man palīdzētu."
„Ja tu gribi," jātnieks sacījis, „es tavu dēlu aiznesīšu uz

baznīcu un būšu viņam par krusttēvu."

Tēvs bijis par to loti priecīgs un nodevis jātniekam savu

dēlu. Tas ar bērnu aizjājis un tēvs gājis viņam pakal. Krusttēvs

jau bijis pasteidzies savu krustdēlu par Nāvuli pierakstīt. Tēvs

bijis ar to mierā un tā arī bērnu nokristījuši.
Kad bērniņš bijis nokristīts, jātnieks to aiznesis uz viņa ve-

cāku pirtiņu. Tur viņš nabaga tēvam pasniedzis pilnu maku
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zelta naudas un sacījis: „Kad mans krustdēls būs divpadsmit
gadu vecs, tad nākšu viņam pakal un mācīšu to kādā amatā."

Nabaga vīrs sirsnīgi pateicies svešajam krusttēvam par viņa
dāvanām, bet tas tik atbildējis: „Pateicies Dievam, ne man!"
Tad viņš ātri uzlēcis savam melnajam zirgam mugurā un steig-
šus vien aizjājis.

Puisēns bijis žirgts un veselīgs bērns un viņa vecāki to loti
mīlējuši. Kad tas bijis divpadsmit gadu vecs, tad krusttēvs at-

jājis tam pakaļā, kā bija solījies, un aizvedis viņu projām.
Viņi iejājuši biezā mežā un piejājuši tur pie kāda pakalniņa,

kas izskatījies kā veca kapsēta. Tur abi nokāpuši no zirgiem,
krusttēvs satvēris krustdēlu pie rokas un ievedis to kādā alā,
kas atradusies pakalna sānos. Pa šo alu viņi ilgi gājuši, līdz no-

nākuši pie kādiem dzelzs vārtiem, pie kuriem krusttēvs trīs rei-

zes ar sirpi piesitis. Vārti tūliņ atdarījušies, un kad viņi abi iegā-
juši, atkal aizdarījušies cieti.

Viņiem priekšā stāvējusi skaista apgaismota pils un krust-
tēvs teicis: „Tā ir mana pils. un tu nu dzīvosi pie manis, kamēr

izmācīsies kādā amatā."

Tur nu krusttēvs vairāk gadu audzinājis un mācījis savu

krustdēlu. Kad pēdējais jau bijis izaudzis par jaunekli, tad kādu

dienu krusttēvs to uzrunājis:

„Nu es tev varu pastāstīt, ka es esmu Nāve un šis sirpis ir

mans amata ierocis. Katru reizi, kad es sirpi pakustinu, it kā

ko griezdams, pasaulē viens cilvēks nomirst. Tādēļ es tevi vis-

labāk varētu izmācīt ārsta amatā. Kad tevi aicina pie kāda slim-

nieka un es stāvu viņa gultas kājgalī, tad viņš nemirs un tu vari

viņam droši dot zāles; bet tad es stāvu slimnieka galvgalī, tad

saki, ka slimnieks mirs un ka ārsts tam vairs nevar palīdzēt. Tā

tu tapsi par slavenu ārstu un bagātu vīru. Bet ja tu paliksi lepns

un dzīsies par daudz pēc mantas, tad tas tev būs par postu."
Tā krustdēlu pamācījis, krusttēvs aizveda to atkal pie viņa

vecākiem, kuri bija loti priecīgi, redzēdami savu pastarīti atkal

mājā pārnākam. Nāvulis tūliņ iesāka dziedināt slimniekus, stingri
turēdamies pie Nāves padoma, un drīz vien tapa visā apgabalā

par slavenu ārstu.

Tai laikā vienam loti bagātam kungam saslimis viņa vienī-

gais dēls, ko bija lūkojuši izdziedēt vislabākie ārsti, bet viņu

zāles nekā nelīdzējušas. Bagātais kungs apsolījies atdot tam

vienu no savām muižām, kas izārstēšot viņa dēlu.

Arī Nāvulis aizgājis apskatīt slimā kunga dēlu un, redzēdams

Nāvi viņa gultas kājgalī stāvam, mierinājis noskumušo tēvu, lai

nemaz nebēdājoties, viņa dēls nemiršot. Viņš nu devis tam savas

zāles un trešajā dienā slimnieks jau bijis pilnīgi vesels.
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Bagātais kungs aiz liela prieka atdevis ārstam izsolīto muižu

un tā Nāvulis tapis par bagātu vīru. Savus vecākus viņš aiz-

vedis no vecās pirtiņas uz savu muižu, kur nu visi dzīvojuši

laimīgi.

Reiz saslimusi pati kēnina meita un Nāvulis ticis aicināts arī

pie tās. Tur viņš redzējis Nāvi princeses gultas galvgalī stā-

vam un teicis ķēniņam, ka princese vairs neesot ārstējama. Kad

ķēniņš loti lūdzies un piesolījis lielu maksu, tad Nāvuli tomēr

pārvārējusi godkārība. Viņš licis pataisīt viegli apgriežamu gultu

ar vienu kāju. Šai gultā viņš licis ieguldīt slimo princesi, un kad

Nāve atkal nostājusies galvgalī, viņš gultu ātri apgriezis un

Nāve palikusi kājgalī. Tai brīdī viņš steigšus iedevis princesei

savas zāles un tā pēc pāra dienām bijusi pilnīgi vesela. Par to

viņš no ķēniņa dabūjis daudz naudas un izpelnījies lielu godu.

No ķēniņa pils uz māju jājot, viņš ceļā sastapis Nāvi, kas to

krietni izbārusi, ka tas pārkāpis viņas pavēli. Šoreiz viņam gan

vēl piedošot, bet ja viņš vēl uz priekšu tā darīšot, tad pašam būšot

jāmirst. Nāvulis gan apsolījies klausīt un kādu laiku arī izpildījis

solījumu. Bet ko tu godkārībai darīsi?

Pēc kāda laika saslimis pats ķēniņš un Nāvulis atkal aicināts

to ārstēt. Ārsts redzējis, ka Nāve stāv slimā ķēniņa galvgalī, un

sacījis, ka viņam jāmirstot. Ķēniņš lūgdamies teicis: „Ja mani

izārstēsi, dabūsi pusi no manas valsts un manu meitu par sievu!"

Tādam solījumam Nāvulis vairs nevarējis pretoties. Viņš

licis ieguldīt ķēniņu vienkājas gultā un apgriezis gultu, lai Nāvei

piegrieztu kājgali; bet Nāve skrējusi vienmēr galvgalim līdz.

Ārsts, to redzēdams, griezis gultu tik ātri, ka Nāve reiz dabūjusi

ar gultas kājgali stipru triecienu un iekritusi kaktā. Krītot viņai
izkritis sirpis, kuru ārsts ātri paķēris un iedevis sulainim, lai to

ārpus pilsētas kaut kur aprokot. Kamēr Nāve kūņojusies pa kaktu,
tikmēr Nāvulis iedevis ķēniņam zāles un tas tapis vesels.

Ķēniņš nu arī izpildījis savu apsolījumu un atdevis brīnuma

ārstam savu meitu par sievu un pusi no savas valsts. Bet Nāve

bijusi dusmīga uz savu krustdēlu un prasījusi tam reizi, vai šis

neesot redzējis viņas sirpi? Nāvulis izmelojies, ka viņš nezinot,

kur sirpis palicis. Tad Nāve sacījusi: „Tu nu gan esi ticis par

ķēniņu, bet laimīgs tu nebūsi. Arī saviem līdzcilvēkiem tu esi pa-

darījis tikai postu."

Cilvēki nu vairs nemaz nemiruši. Aiz lielas vecuma nespē-

cības viņi sākuši kurnēt pret Dievu, ka viņus vairs nepieņemot

pie sevis. Sevišķi nelaimīgi bijuši paša Nāvula vecāki, kuri no

pārliecīga vecuma bijuši pavisam salīkuši un panīkuši. Arī tie

pārmetuši savam dēlam par viņa nedarbu, tā kā tas savā augstā
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godā nemaz nejūties laimīgs. Viņš tagad labprāt butu Nāvei at-

devis sirpi, bet nevarējis vairs atrast to sulaini, kas sirpi apracis.

Kad Dievs dzirdējis cilvēku kurnēšanu par lielo vecuma ne-

spēku, viņam palicis to žēl un viņš jautājis Saulei, vai nezinot,
kur Nāves sirpis paglabāts? Saule atbildējusi, ka nezinot. To

pašu atbildējuši arī Mēnesis un zvaigznes. Tad Dievs jautājis

Vējam un tas stāstījis, ka esot gan redzējis, ka ķēniņa sulainis

apracis sirpi kādā pakalnē, bet kurā, to vairs neatceroties. Tad

Dievs pavēlējis Vējam visā spēkā pūst un visas apkārtnes pakal-
nus iepūst jūrā. Izcēlusies briesmīga auka, kura sagāzusi daudz

namu, bet nenositusi tomēr neviena cilvēka. Tāpat daudz kalnu

smiltis sadzītas jūrā, kamēr Nāves sirpis tapis atrakts.

Nāve, dabūjusi atkal savu rīku rokā, sākusi nadzīgi strādāt

un vispirms nonāvējusi savu krustdēlu, viņa vecākus un veco

ķēniņu. Kad cilvēki nu sākuši tā krist nāvē, kā rudenī kokiem

lapas birst, tad viņi atkal sākuši baidīties no miršanas.

Piezīme. Šī pasaka liekas būt tīšām garumā vilkta, kādēļ ir še drusku

saīsināta. Nav arī iemesla domāt, ka Nāvulis būtu vecs vārds. P. Š.

8. A. 332. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvojis kāds vīrs ar sievu, kuri bijuši jau paveci, bet

bērna tiem nebijis neviena. Reizēm pat par to loti sadusmojušies
viens uz otru. Redzēdami, ka dusmošanās neko nelīdzēs, viņi
sākuši lūgt Dievu un Dievs viņu lūgšanu arī paklausījis. Kādā

nemīlīgā rudens dienā sievai piedzimis dēls. Vecāki nu bijuši loti

priecīgi, nodomājuši, cik iespējams ātri, tokristīt, jo nekristīti bērni

ātri mirstot.

Laimīgais tēvs gājis pie kunga un lūdzis atļauju kristīt savu

dēlu. Kungs prasījis: „Kādu vārdu tad tu liksi savam dēlam?"

„Es jau nu gan, kungs, nezinu — radu man nav; gribēju jau

lūgt kādu no gājējiem kūmās."

Kungs atļāvis gan kristīt bērniņu, bet iepriekš viņš apskatī-

šoties un tad pateikšot dēla vārdu. Vecākiem tas bijis atkal lielu

lielais prieks. Nu taču viņu dēlam būs vārds, kā pašam kunga

dēlam.

Kādu dienu atnācis arī kungs apskatīties bērnu, kas bija tik

niecīgs, vārgs, ka nemaz nevarējis ticēt, ka viņš ir dzīvs. Kungs

teicis uz vecākiem: „Irs jūsu bērnam vārda nezinu. Man ta vi«n

liekas, ka pat svētdienas viņš nesagaidīs."

Vecāki ar to bijuši ļoti apbēdināti. Atnāca svētdiena,_ vaja-

dzēja nest bērniņu kristīt, bet kūmas nav nevienas! Gāja uz

baznīcu abi vecāki paši, bet mācītājs nepieņem tadu kristāmo,
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kam nav kūmu. Lai vēl paaudzinot mazo vienu nedēlu, un ja tad

neradīšoties kūmas, tad viņš gan kristīšot bez kūmām.

Vecākiem tās bija atkal neciešamas bēdas. Viņi bija nelai-

mīgi, kad tiem nebija bērnu, bet nu atkal nebija iespējas bērnu

līdzīgi citiem audzināt. Dievbijīgie vecāki lūdza Dievu caurām

dienām. Kādu vakaru pie durvim pienācis vecs vecs vīriņš un

lūdzis naktsmāju. Vecītis ticis uzņemts ar sirsnību. Vakariņas

ēdot, viņš ieraudzījis šūpulīti un prasījis, kāds prieks tad nu šiem

tur esot, vai meita vai dēls? Māte raudādama atbildējusi: „Do-

māju, ka man būs prieks par bērnu, bet redzu tik bēdas vien

viņa dēļ."
Nu apbēdinātā māte visu izstāstīja vecītim. Vecītis tikai pa-

smējās. Ja nu tik vien tās bēdas esot, kā tās kūmas, tad jau nekas.

Svētdien lai tik abi nesot bērniņu uz baznīcu. Kuru satiekot ceļā,
lai lūdzot kūmās. Ja atsakās viens, otrs, lai vēl lūdz trešo; tas

nu gan neatteikšoties.

Vecāki tā arī darījuši. Tiklīdz izgājuši no istabas, satikuši

savu kungu, lūguši to, bet tas palicis nejauks. Viņš jau esot teicis,
ka tādam vārgulim kūmās neies. Otrs, kas nācis pretim, bijis
kāds jauns puika. Tas nu vēl nemaz nevarējis būt kūmās. Ve-

cāki jau domājuši, ka nu būs bērnam jāpaliek atkal bez kūmām.

Tiklīdz viņi izgājuši cauri birzītei, kad pretim nākusi slaika sie-

viete. Vecāki arī to uzrunājuši. Viņa jau esot dzirdējusi par šo

nelaimi un tādēļ nākusi kūmās. Vecākiem nu tās bēdas pagalam.

Apprasījušies, kā tad īsti šo saucot, un kādu vārdu lai dēlam liekot.

Viņa esot pati Nāve un dēla vārds būs Nāvulis.

Vecāki gan negribējuši dot savu bērnu Nāvei, bet cita kūma

jau nebijis. Nāve šos apmierinājusi, teikdama, ka viņu dēls ne-

mirs, bet ārstēs vēl citus. Viņa kā kūma došot dāvanu, ārsta

amatu.

Aizgājuši baznīcā, pateikuši mācītājam, ka kūma ir. Šis gan

negribējis tādu vārdu bērnam likt, bet neko darīt, citu kūmu nav,

jāliek vien ir. Tā nu taču bērns ir kristīts!

Un tavu brīnumu! Pēc kristīšanas šis tā audzis, ka prieks
redzēt. Bērns bijis visiem par prieku. No septiņi gadi vecāki to

laiduši skolā. To viņš ātri beidzis un gribējis vēl ko mācīties, bet

vecākiem nav bijis līdzekļu. Nāvulis sācis strādāt pa mājām.
Kādu dienu atnākusi viņa krustamāte un teikusi: „Nu dēls,

tu esi jau savam amatam diezgan sapratīgs, tādēļ tevi tūliņ iz-

mācīšu."

Nāve nu teica: „Tu, dēls, būsi ārsts. Ja tevi aicina pie kada

slimnieka, tad vispirms paskaties uz slimnieka gultas galu. Es

vienmēr esmu pie slimniekiem. Ja es stāvu galvgalā, tad tu

droši vari slimnieku ārstēt, dod kādas zālītes dodams, visas lī-
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dzes; bet ja es stāvu kājgalī, tad nemaz nepūlies ārstēt, tādam

būs jāmirst. Ja manu padomu paklausīsi, būsi bagāts; ja ne, būs

visiem posts."
Otrā dienā saslimusi Nāvula māte. Viņš redzējis, ka nāve

stāv galvgalī. ledevis mātei kādas zālītes un tā kļuvusi vesela.

Drīz Nāvula slava izplatījusies visā apkārtnē. Saslimis reiz pats

kungs, arī to Nāvulis izārstējis.

Kādreiz Nāvulis aizaicināts pavisam citā pagastā, kur sli-

mojis kāds loti bagāts vīrs. Viņš nepavisam negribējis par nāvt

ne domāt. Bagātais Nāvulim solījis labu algu, lai tikai šo izārstē-

jot. Bet Nāvulis redzējis savu krustmāti kājgalī stāvam, un teicis,
ka neesot vērts nekādu pūlu pielikt, Nāve jau stāvot pie viņa kā-

jām. Drīz bagātais saimnieks arī nomiris.

Pie nabaga ļaudim Nāvulis bijis sevišķā cienā, jo viņš katram

pateicis, lai veltīgi neizdod naudu par zālēm. Visi sāka viņu saukt

par brīnuma ārstu.

Reiz saslima pats ķēniņš, un arī tas aicināja Nāvuli, kas to drīz

vien izārstēja. Par to viņam iedāvināja kādu muižu un nu Nāvula
vecākiem tagad netrūka it nekā.

Pēc neilga laika saslima ķēniņa meita, tika aicināts atkal Nā-

vulis, bet viņš nedrīkstēja to ārstēt, jo Nāve stāvēja kājgalī. Nā-

vulis jau par ķēniņa slimības laiku bija iemīlējis viņa meitu, un

tagad to gribēja glābt. Viņš teica ķēniņam, lai taisot ķēniņa mei-

tai gultu uz vienas kājas, ka var griezt riņķī. Tā arī tika izdarīts.

Nāvulis redZjJ<a Nāve stāv un stāv ar savu sirpi kājgalī. Viņš
sāka griezt gultu riņķī. Nāve nespēja skriet gultai līdz, beidzot

nokususi nokrita un viņai izkrita sirpis no rokām. Tanī acumirklī

ķēniņa meita kļuva vesela. Nāvulis paņēma sirpi un to ieraka

kādā dzijā kalnā.

Nāve gan piedeva savam krustdēlam nepaklausību, bet no

tā nu bija citiem sliktums. leaudis vairs nemira un dzīvoja lielu

lielu vecumu. Viņi sāka lūgt Nāvi, lai viņus ņemot no pasaules

ārā, bet Nāve bija bez ieroča. Arī Nāvula vecāki jau bija loti veci

un gribēja mirt. Nāve par tiem iežēlojās un sāka meklēt savu

sirpi, bet neatrada. Kādu karstu vasaras dļenu viņa gāja viesos

pie Nāvula vecākiem, un ieraudzīja, ka pļavā gulēja pļāvēji. Pie-

gājusi tuvāk, viņa gribēja paņemt kādu no izskaptim, bet visas

bija vai nu pakārtas, vai apliktas ar zāli, tikai saimnieka dēla iz-

skapts bija nolikta tāpat zemē. Nāve to paņēma un steidzās prom.

Nāvula vecāki ieraudzījuši, ka Nāve nāk, sāka atkal to lūgt. Nave

ari paklausīja viņu lūgšanas, bet no tās pašas dienas mira daudz

vecu cilvēku.

Nāve tagad teica Navulim, ka arstet viņš varot, bet tādas

spējas vairs tam nebūšot, tāpēc ka tas neesot viņu klausījis. Viņš
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ar ķēniņa meitu nemaz nebūšot tik laimīgs, kā domājot. Nekad

nevajagot domāt laimi tur, kur mēs neesam. Viņa arī pastāstīja,

ka nu viņa bieži pļaušot arī jaunus cilvēkus, jo tā iskapts, kas viņai

tagad par ieroci, esot jauna cilvēka rīks. Tāpēc tagad arī mirst

i jauni i veci. Nekad nevajagot iskapti turēt kailu zemē. Vien-

mēr vai nu jāuzliek zāle virsū, vai jāapslēpj.

Piezīme. Šī pasaka stāv tuvu iepriekšējam variantam. P. Š.

9. A. 332. li. Skuj iv a, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās,

Plāņos.

Vienc princis palicies slims un nevienc dakteris vairs šā ne-

varēš izārstēt. Nu princis solīš tam pusi no savas valstības un pils,

kas šo varot izārstēt. Izprovēšies visādīgi dakteri, bet nekā. Pē-

dīgi nu atnācis vienc dakteris un šā ar nevienc nepazinis, no ku-

rienes šis ir un kas pa cilvēku. Tas dakteris ārstēš ārstēš un prin-

cis, kā nepalicies labāks, tā nepalicies ar. Nu dakteris licis iz-

taisīt tādu gultu, kas uz vienas kājas ir, un kuru var izgrozīt uz

visām pusēm. Ta dakteris licis nocirst tādu ābeles zaru, kam ir

deviņi žuburi, un to paņēmis sev pie rokas. Bet slimais princis

palicies švakāks un švakāks un bīš jau tūļu miršanai. Reiz nu

dakteris pamanīš, ka ienāk Nāve un nostājas prinčam gaugalī.

Dakteris ātri gultu apgriezis, tā kā kājgalis iznāk pret Nāvi. Bet

Nāve veikli ar akai manīsies uz gaugali. Nu dakteris šai virsū

un ar ābeles zaru nositis Nāvi un apracis tā, kā nevienc ar neda-

būš redzēt, ne zināt.

Slimais princis palicies vesels. Bet no tās dienas nevienc

cilvēks vairs nemiris un vecu cilvēku bīš tikdau, ka vairs nekur

pabrist, un šie vārguši un nīkuši un nevienc pats ar nevarēš no-

mirt. Nu cilvēki sākuši kurnēt uz Dievu, ka tādas lietas notiek.

Dievs nu izmeklējies Nāves, bet šās nekur atrast. Nu Dievs pra-

sīš Saulei, vai šī neesot Nāvi redzēsi. Bet Saule nekā par Nāvi

nezināsi. Nu Dievs prasīš Vējam, vai tas nezinot. Bet tas ar

nekā nezināš. Nu Dievs licis, lai Vējš stipri pūšot un Vējš at-

ņēmis tikmēr pūst, kamēr izputināš Nāvi no smiltim laukā. Nu

Nāve sākusi akai strādāt un strādāsi ar pavisam nežēlīgi. Ko

vie šī trāpīsi cie, to uzvietas padarījusi beigtu. Nu cilvēki vairs

nezināsi, kur sprukt un visi trīsēši vie, ka tik Nāve nenāk. Bet

pēdīgi Nāve apkusuši un sākusi lēnāki strādāt.

10. A. 332. Skolniece I. Kalne no 35 g. vecas Klampes, Nīcā.

K. Lie! ozola krājumā

Nabaga laudim piedzimis dēls, bet neviens negribējis iet pie

viņiem par krusttēvu. Tēvs nu izgājis laukā meklēt, vai negadī-



115

sies kads žēlīgs cilvēks. Ceļā viņš saticis Dievu, kas vaicājis:
„Ko tu meklē?"

Vīrs atbildējis: „Krusttēvu meklēju."
Dievs prasījis: „Vai neņemsi mani?"

Vīrs teicis: „Es tevi neņemšu, tu ar labiem vien esi draugs."
Vīrs gājis tālāk un saticis velnu, kas atkal prasījis: „Ko tu

meklē?"

Vīrs atteicis: „Krusttēvu meklēju."
Venls sacījis: „Ņem mani par krusttēvu."

Vīrs atbildējis: „F.s tevi neņemšu par krusttēvu, tu ar ļau-
niem vien esi draugs."

Tālāk iedams, vīrs saticis Nāvi, kas atkal piedāvājusies par

krusttēvu. Vīrs teicis: „Tevi es labprāt ņemšu par krusttēvu, tu

vienādi pieņem labus un ļaunus, jaunus un vecus, lielus un mazus."

Tā nu ar nokristījuši to puiku. Kad puika jau bijis labi paau-

dzies, tad kādu dienu Nāve atnākusi pie sava krustdēla un sacī-

jusi: „Nāc man līdz, es tev vedīšu parādīt savu māju."
Puika arī gājis un tā nu abi iegājuši vienā dziļā kalna alā.

Tur atradusies Nāves istaba, kur bijis daudz sveču, citas lielākas,
citas mazākas. Puika prasījis: ~Ko tās sveces nozīmē?"

Nāve atbildējusi: ~Tās ir cilvēku dzīvības. Kura svece izdeg,
tam cilvēkam ir tūliņ jāmirst."

Puika prasījis: „Parādi, kura ir mana svece."

Nāve rādījusi uz mazu mazu svecīti, kas tūliņ taisījusies iz-

dzist. Puika sabijies un žēlīgi lūdzies: „leliec man citu lielāku

svecīti!"

Nāve gan paklausījusi un likusi citu sveci, bet tā izkritusi vi-

ņai no rokām zemē un puika tūliņ nomiris.

Piezīme. Sal. sekošo variantu. P. Š.

11. A. 332. Kārlis Skuj iņ š, Smiltenes pagastā.

Oaujeniešos dzīvojis Koku Pieča, kuru saukuši arī par velna

dakteri. Koku Pieča velnam parakstījis savu dvēseli uz teļa ādas

ar savām asinim. Velns par to viņu izmācījis ārstēt dažādas sli-

mības. Koku Pieča savu mākslu arī izlietājis, un par labu atlī-

dzību izārstējis tādas slimības, kuras paši mācītie dakteri neva-

rējuši ārstēt.

Koku Pieča bijis jau labi vecs. Vienu sestdienas vakaru viņš

aizgājis uz pirti. lenācis velns, saķēris Pieču, uzsviedis uz mu-

guras un sācis skriet skaitīdams: „Soli verste, soli verste!"

Svīduši maza gaismiņa un gailis dziedājis pirmo reizi. Velns

nosviedis Koku Pieču uz Liepas muižas (pie Cēsim) ērbēģa jumta



116

un pats aizskrējis. Koku Pieča pec trīs dienam pārnācis maja,
bet nu vairs nevienu neārstējis.

Piezīme. No šā un iespriekšējā varianta mēs redzam, ka še šie divi pa-

saku motīvi vēl nav savienojušies, un tā tad varētu bāl uzglabājušies vecākā

veidā. P. Š.

12. A. 332. A. Gari-Juone no 81 g. veca T. Gail vm a. Dom o -

pol ē. Kultūras balss kr.

Senejūs laikus dzeivuoja vīns cīši nabadzīgs cvlvāks, tik na-

badzīgs, ka jam nabeja lupatiņu, kamā bārnu īteit. Tam nabogam
kai tikai pīdzhnst bārni, tai tyulin nūmierst. Reizi kad naboga

sīvai atsaroda ļūti skaists puisīts, nabogs atsasāda uz ustabiņas

slīkšņa un raud. Gadījuos īt garum vīnai vecītei, tei īraudzījuse

nabadziņu raužūt, vaicoj: „Kuo tu tai gauži raudi?"

„Akai ta narauduot? Vysi muni bārni, kurs tikai pīdzimst,

dreiži vīn nūmierst," soka jis.

„Nabādoj, tovi vysi bārni dzeivuos, tikai vajag tās nukristīt,
kad pīdzimst," atsoka vecīte.

„Bet man, kai nabogam, nivīns naīt kūmūs," žāluojas vecīts.

„Jem pyrmū, kuru satiksi, nasdams bārnu kristīt," pasoka
vecīte un pazyud.

Nabadziņš paklausīja vecīti, īguojis ustobā, saveikstīja bārnu

lupatiņuos un nesja kristīt. īdams jis pyrmū sateik Dīvu. Dīvs

soka: ~.lem mani par kūmu!"

„Nā, es tevis par kūmu najemšu, tu naesi taisnīgs, vīnus dori

nabogus un ūtrus boguotus," tai pasacījis, nabogs īt tuoļuok un

sateik vainu. Valns otkon, pīsasūlej par kristtēvu, bet nabogs
vainu najem kūmūs, jo tys tikai ļaunumu vīn izplatynoj cylvāku

vydā.

Nabogs īt, īt un sateik Nuovi; jis soka Nuovei: „Ej man par

kūmu, vysi muni bārni mierst, jo navaru sev dabuot kūma."

„Labi," atsoka Nuove, un aizīt bārnu kristīt.

Nabogs beja prīcīgs, ka Nuove ir jam par kūmu, un dūmoj:

nyu jis un juo bārni namiers nikod, juo Nuove sova kūma na-

mierdēs.

Paguoja laiks, puisāns auga un izauga par lelu veiru. Reizi
Nuove sauc sovu kūmu pī sevis cīmā, nabogs drūši īt. Kad at-

guoja pi Nuoves, jei paruodīja milzīgu daudzumu cylvāku golvu
un kaulu. Tū radzādams, kūms nudrebēja. Nuove soka: „Es
gribu pajemt ari tevi."

Puorzabeidis nu taidas runas, kūms suoka lyugtīs, lai palaiž

jū vēl leidz sātai atsavasaļuot ar sīvu. Nuove palaidja un atguoja
leidza ar jū uz sātu. Nu sātas nabogs gribēja Nuovi izdzeit, bet

naspēja: Nuove jam puorcierta reikli ar iskapti un jis nūmyra.
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13. A. 332. Teicēja 35 g. veca J. Strode, Višķos. Kultūras

balss k r.

Kaidam veiram ar sīvu Dīvs devja mozu puisīti. Bārnu nū-

kristīšonai beja vajadzīgi kyumi un tāvs guoja kvumu maklātu.

It jis un sateik vīnu cylvāku.

„Kur tu ej?" prosa tys cylvāks.
„Dīvs devja mozu puisīti, un es eju kyumu maklātu," atbildēja

tāvs.

„Pajem mani, es esmu Laime, un tovs bārns augs laimīgs,"
soka tys cylvāks.

„Najemšu, tuodēl, ka tu navīnleidzīgi dūd vysim: vīns ir svāts

bet ūtram nav kuo ēst," pasacīja tāvs un īt tuoļuok. Ceļā sateik

vecīti.

„Kur tu ej?" prosa vecīts. Tāvs taipat atbildēja, ka Dīvs

devja mozu puisīti un īt kyumu maklātu.

„Pajem mani, es esmu Dīvs," soka vecīts.

„Najemšu, tuodēl, ka tu navīnleidzīgi dūd vysim: vīns ir svāts

un dabuoj dabasu valstību, bet ūtrs grēcinīks un teik īgryusts
elnē," pasacīja tāvs un īt tuoļuok. Ceļā sateik sīvīti.

„Kur tu ej?" prosa sīvīte.

„I)īvs devja mozu puisīti, un es eju kyumu maklātu," atbildēja
tāvs.

„Es varu nūkristīt," soka sīvīte.

„Kas tu taida esi?" prosa tāvs.

„Es esmu Nuove!" atbildēja sīvīte.

Tāvs padūmuoja, ka Nuove ir taisnīga un soka: „Ej nūkristī!"

Tāvs ar Nuovi atguoja uz sātu, nūkristīja bārnu, un Nuove

soka „Aizej uz mani kaut kad cīmā, kyumiu!"

„Kur tu dzeivoj?" prosa tāvs.

„Tepat teirumā zam akmeņa. Kad tu aizīsi pi tuo akmeņa,

pabuoz lobū rūku zam akmeņa, akmeņs pats atsavels un īīsi pi
manis!"

Nuove aizguoja uz sovu sātu. Pēc kaida laika tāvs sadūmuoja
aizu sovas kyumas apraudzīt. Aizguoja jis teirumā pi akmeņa,

pabuozja lobū rūku, akmeņs pats atsavēla un tāvs īguoja skaistā

vara pilī. Vysi pils kambari beja gaiši un kaidā kambarī daga

daudz, daudz sveču: cyta tikkū īdagta, cyta leidz pusēm sadaguse,

cyta otkon beidz degt.

„Kam ituos sveces dag?" prosa tāvs.

„Pēc ituom svecēm es izzynuoju, kad kuram cylvākam juo-

mierst," atbildēja Nuove.

„Kuo itei eisuo?" prosa tavs.
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„ltei tova svece, un tu redzi, ka tev jau laiks miert, tuodēl

ej tvulen uz muojom un atsavasaluoj ar sovu saimi," pasacīja
Nuove.

Tāvs prosa sovas kvumas ļaut jam vēl padzeivuot, bet Nuove

naatlaidja un pasacīja: „Ej uz sātu, es ari tyuliņ aizīšu pēc tevis!"

Tāvs aizguoja uz sātu, nūsamozguoja, apsavvlka un Nuove,

atguoja. nūkova jū.

14. A. 332. No B. Spūļa krājumā, Preiļos.

Seņuok dzeivova vīns cīši bednis cylvāks. Dasaguoja jam

kristēt bēnpeņu, nikas naīt kiumom. Nūnas tū bērņenu uz baz-

neicm, vāca muotje raud, ka nava nivīna kristtāva. Tūlaik daīt

jauns puisis, soka, šis biuškis por kristtāvu. Nūkrista bārnu, vāca

muotje vad kiumu leidzja, bet jis naīt. Ļaudis aizmierst ari pavai-
cuot, kai jū saucja un nu kurīnes jis beja.

Bednuo veira dālāns izaug lels, bet nazyna, kas ir juo krist-

tāvs. Augdams jis dzeivova gūdeigi, muocijuos gruomotu un

cīši milova Dīvu, bet beja vysod skumeigs, ka visim ir kristtāvi,

bet jarn tik nava.

Reizi leldīnis reitā jis nūguoja iz bazneicu, cīši liudzja Dīvu

un rauduoja ar osorom, bet kristtāva naredzēja. Puorīt ļaud's,

jis palīk vīns pats, tūlaik daīt jam kluot jauns puisis, sazavasaloj

un soka, ka šis ir juo kristtāvs. Kristtāvs īdūd jam vīnu ūlu socī-

dams: „Ka nūīsi iz sātu, to puorgrīz itū ūlu trejom daļom!

Apēdit visi treis ar tāvu un muoti pa vīnai daļai, tūlaik atīsit visi

treis da manim."

Kristtāvs aizīt, dāls puorīt iz sātu. Sātā visi treis apēdja

kristtāva ūlu un mīreigi nūmira. Tis kristtāvs beja pats Kungs

Jēzus, kotris jūs aicinova da sevim.

15. A. 332. Teicēja 76 g. veca īv a Stalei d z ā ne, Ataši c ne s

pagastā.

Kaids puika beja pījemts par gonu pi saiminīka, bet nabeja

nūrunuots, cik moksuot par ganīšonu. Puika nūganīja vīnu vo-

soru un rudenī saiminīks prosa: „Ar kū tev moksuot par ganī-

šonu?"

Gons atbildēja: „Man cyta nikuo navajag, lai tikai saimnīca

izvuorej bīzas putras reizei paēst!"
Saimnīca izvuorēja bīzū putru, īlyka bļūdiņā, pīlyka kluot

svīsta, lai ir gorduoka, un atdevja gonam. Gons aizguoja. It jis

pa ceļu un sateik svātu Meikulu. Svātais Meikuls prosa: „Nu

kurīnes tu ej?"
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„Par vosoru ganīju lūpus pi saiminīka, saiminīks man īdevja

par ganīšonu blūdiuu bīzas putras, tagad eju, un kad satikšu lobu

evlvāku, tad apēssim tū putru abēji; bet jo nasatikšu, tad apēsšu
vīns pats," atbildēja puika,

Svātais Meikuls soka: „Essim mēs obi, es esmu lobs cyl-
vāks!"

„Kas tu esi?" prosa puika.

„Es esmu svātais Meikuls," atbildēja Meikuls.

„Na, tu naesi lobs," soka puika, „cytam tu esi lobs, cytam

slykts, jo vīnam rudzi teirumā izaug lobi, ūtram slykti."
Tai jis guoja otkon tuoļuok. It jis un sateik kaidu vecīti. Ve-

cīts jam prosa: „Kur tu ej, puisīt?"

„Nu gonim eju! Par vosoru ganīju pi saiminīka lūpus, saimi-

nīks par ganīšonu man īdevja bļūdiņu bīzas putras. Tagad eju

un, jo satikšu lobu cylvāku, tad apēssim obi, bet jo nasatikšu,

apēsšu vīns pats," atbildēja puika.
Vecīts soka: „Essim mēs obi, es esmu lobs cvlvāks!"

„Kas tu esi?" prosa puika.

„Es esmu pats Dīvs," atbildēja vecīts.

„Na, tu naesi lobs," soka puika, „tu cytam dūd lobu dzeivi,

cytam slyktu!"
It puika tuoļuok un sateik kaidu sīvīti. Sīvīte prosa: „Kur

tu ej, puisīt?"

„Es eju nu gonim," atbildēja puika.

„Kū tev devja par ganīšonu?" prosa sīvīte.

„Man īdevja bļūdiņu bīzas putras! Tagad es eju un, jo sa-

tikšu lobu cylvāku, tad apēssim obi; bet jo nasatikšu, tad apēsšu
vīns pats," atbildēja puika.

„Essim mēs obi," soka sīvīte, ~es esmu lobs cylvāks!"

„Kas tu esi?" prosa puika.

„.!:s esmu Nuove, 4 atbildēja puika.

„Jo tai, tad ēssim obi divi," soka puika, „tu esi lobs cylvāks,

tu pajem i nabogu, i boguotu!"

Atsasāda puika ar Nuovi, apēdja bīzu putru un aizguoja katrs

sovu ceļu.

8. Lielais rijējs.

1. A. 333. H. Skujiua, And r s Ziemelis, no Martas Kuplas,

Plānos.

Mātei bīsi meitīna un šo saukuši par Sarkangalvīti. Reiz

Sarkangalvīte salasīsi odziņas un nesusi vecmammai. Kuru vie

pa ceļam Sarkangalvīte satikusi, tam tūlī sacīsi: „Labdien!" Sar-
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kangalvīte gasi pa mežu un šai pretī izlēcis vilks. Sarkangalvīte

nepazinusi, ka šis ir vilks, un sacīsi: „Labdien, sunīt'!"

„Labdien, labdien!" sacīš vilks, nācis Sarkangalvītei klā un

kārām acim skatījies uz Sarkangalvīti. Sarkangalvīte pārbīsies
no vilka acim un sacīsi: „Vai, kādas tev acis!"

Vilks tik līdis vie klā un bāzis purnu klā. Sarkangalvīte akai

sacīsi: ~Nenāc tik tūļu, tu man noslienāsi priekšautiņu."

Nu vilks pamanīs ogas un prasīš: „Kam tu tās ogas nes?"

„Vecmāmīnai!" sacīsi Sarkangalvīte.

„Do man ar!"

Sarkangalvīte nometusi vienu, nometusi otru, vilks aprijis un

prasīš vē un vē.

„Vai, tu jau man visas apēdīsi un man vairs nebūs vecmā-

miņai ko nest."

Vilks ielecis krūmos un Sarkangalvīte gāsi savu ceļu. Bet

vilks ar līkumu aizskrējis uz vecmāmiņas mājīnu. Vecmāmiņas

pašreiz nebīš mājā. Vilks ielavījies vecmāmiņas istabā, uzmaucis

vecmāmiņas aubi galvā, uzrāvis vecmāmiņas kažaucīnu mugurā

un licies vecmāmiņas gultā iekšā un gaidīš, ka nāks Sarkangal-
vīte. lenākusi Sarkangalvīte un padevusi labdienu. Šī nu redzēsi,

ka vecmāmiņa guļ gultā, un gāsi pie gultas klā.

„Vecmāmī\ vai tu esi slima, ka gultā guli?"

Vilks nekā nesacīš pretī. Sarkangalvīte pamanīsi vilka ausis

un prasīsi: „Vai, vecmāmī\ kādas tev lielas ausis!"

Vilks akai nekā nesacīš. Sarkangalvīte pamanīsi vilka acis

spīdam un pārbijušies aprasīsies: „Vai ,vecmāmf, kādas tev lie-

las acis!"

Bet nu vilks vairāk necietis un kampis, ar vienu kampienu

vie norijis Sarkangalvīti un tik grozīc ar odzīnām vie palicies.

Mednieks gāš pa mežu un uzgāš vilka pēdas. Šis nu dzinies

pa pēdām pakaļā un uzgāš, ka vilks iegāš vecmāmiņas mājīnā.
Mednieks gāš mājīnā iekšā un redzēš, ka vilks gul gultā un krāc,

kā pats nelabais. Mednieks nošāvis vilku. Bet nu vecmāmiņa ar

bīsi klā. Ka nu šī redzēsi groziņu zemē, tā tūli sapratusi, kas pa

lietu un ka vilks norijis Sarkangalvīti. Vecmāmiņa sākusi vaima-

nāt. Nu mednieks ar dūci vilkam vēderu pušu un Sarkangalvīte

iznākusi no vēdara sveika un vesela.

Piezīme. Šis variants var arī būt cēlies no J. Zvaignītes tulkotās

Grimmu pasaciņas. Skat. levads, 111. 1. p. P. S.
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2. A. 333. Skolnieks J. SapatsnoA. Upmales, Nīcā. K. Lie 1 -

ozola k r.

Kādai mātei bijusi viena meita, kas kalpojusi pilsētā. Māte

gulējusi slima, uz laukiem, kadā mazā mājiņā, un meita mātei

nesusi pārtiku.
Kādā dienā meita, mātei aiznesusi pārtiku, jautā: „Vai, māma,

kādas tev platas acis!"

Māte atbild: „Lai es varu labi redzēt."

Meita jautā tālāki: „Vai māma, kāds tev liels deguns!"

Māte atbild: „Lai es varu labi saost."

Meita atkal jautā: „Vai, māma, kādi tev lieli nagi!"

Māte atbild: „Lai es varu labi saķert."

Tas. kas te mātes gultā gulējis, tas biijs vilks, kas jau māti

bijis saplēsis un apģērbies mātes drēbēs. Tik ilgi meita ar vilku

runāja, kamēr vilks arī viņu saķēra un saplosīja ņer, ņer, ņer!

3. A. 333. M. Skrupska no vecas māmiņas, Neretā, Folk-

loras krātuvē.

Reiz viens zēns gājis ganos. Vienu dienu viņš, govis ganī-

dams, atradis vienu lielu, lielu ogu. Ogu paņēmis, viņš to groza

rokā un brīnās: „Savu mūžu tādu lielu ogu neesmu redzējis. Bet

ko lai es daru ar šo ogu?"

Te gadās nākt vienam vecītim. Zēns prasa: „Pasaki, mīļo

vecīti, ko es lai ar šo ogu daru?"

Vecītis paskatās un teic: „Vai zini ko? Ņem un met pāri

par plecu!"

Zēns ņem un met, bet tavu brīnumu! Kā pārmet, tā atrodas

tur skaista meitiņa. Nu zēns ir priecīgs, ka esot viņam otrs

biedrs. Viņi ieiet mežā, saplūc zāli, nocērt kokus un uzcel būdu.

kur meitiņai dzīvot. Katru dienu, kad pārdzen govis, iet meitiņu

aplūkāt. Kad viņš pieiet pie durvim, tad trīs reizes piesit un

teic: „Oga, marga, oga, marga, laid mani iekšā! Došu sieru,

došu pienu, došu baltu vilnainīti."

Katreiz meitiņa atver durvis. Bet vienu reizi noklausās vilks,

pieiet pie durvim un rupjā balsī teic: „Oga, marga, laid mani

iekšā!"

Meitiņa pazīst no balss un teic: „Tu neesi mazais puisītis,

tevim ir rupja balss. lekšā tevi nelaidīšu."

Nu vilks aiziet pie kalēja, liek paplacināt mēli. Atnāk otru

reizi un nu teic smalkā balstiņā: „Oga, marga, laid mani iekša!

Došu sieru, došu pienu, došu baltu vilnainīti."
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Nu meitiņa nodomā, ka viņas puisītis atnācis, un attaisa dur-

vis. Bet kā attaisa, tā vilks klūp virsū, ņem un saplosa gabalu

gabalos.
Nu vakarā pārnāk puisītis un atron meitiņu saplosītu. No

lielām žēlabām viņš paņem un turpat pakaras.

4. A. 333. H. Šalkovska, Līksnas pag., J. Rupjā kr.

Dzeivova, dzeivova dēdeņš ar buobeņu. Jīm beja dēleņš,

jis ganēja mežā gūvs. Reizi ganēdams jis īsavēra zemē lelu, lelu

ūgu, puorsvīda tū par plaču i atsaroda mozeņa meitineite. Tei

meitine jam smagi patvka un jis pataisēja dēļ juos mežā mozu

ustubeņu.

Atguoš da sātai, jis tī nikuo nasacēja par ūgu-meitu, tik

prasēja, lai jam dūd kotru dīnu divi kukuleiši maizys. Muote jam
deva ūtrā dīnā divi kukuleiši maizys. Aizdzyna jis lūpus, da-

guoja da ūgas-meitines ustubeņai un sācēja:

„Ūga meita, ūga meita,
Attais' tu noma durs:

Atsadzan gūvu gons,
Atnas tev kukuleiti."

Ūga-meita attaisa durovys, pajem nū sova bruoleiša kuku-

leiti i otkon aizataisa. Vylks nūsaklausēja, kū bruoleits runova

ar sovu muoseņu, nuokūšā dīnā atguoja da ustubeņai i sācēja rupā

bolsā:

„Uga meita, ūga meita,
Attais' tu noma durs:

Atsadzan gūvu gons,

Atnas tev kukuleiti."

Ūga-meita nūsaklausēja i nalaida. Cytā reizē vylks aizguoja
da kalvam, pakola mēli, atguoja otkon da ūgas-meitas ustubeņai
i sācēja smolkā bolsā:

„Uga meita, ūga meita,
Attais' tu noma durs:

Atsadzan gūvu gons,

Atnas tev kukuleiti."

Nūsaklausējusīs ūga-meita īlaide vylku ustubeņā i vylks jū

apēde. Utrā dīnā atguoja ūgas-meitas bruoleits ar kukuleiti, da-

guoja da ustubeņai i īsavēra, ka durovys beja vaļē. Jis smagi

žālova sovys muoseņis i nū lelys bādys daguoja da lozdys

kryuma i pasakuora zeida dīgūs. Pa tū laiku sātā atskrēja kuce

da tāvam ar muoti un kauce:
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„Kav, kav tāva dāls,

Kav, kav pasakuora,

Kav, kav zeida dīgūs,
Kav, kav lozdvs kryumā."

Jī padzyna tū kuci Tūreiz atguoja vērss i suoka mauruot:

„Mū, mū tāva dāls,

Mū, mū pasakuora,

Mū, mū zeida dīgūs

Mū, mū lozdvs kryumā."

Padzyna jī tū vērsi. Atguoja vucyns i suoka bļaut:

„Bē, bē tāva dāls,
Bē, bē pasakuora,

Bē, bē zeida dīgūs

Bē, bē lozdys kryumā."

Vysleidz tāvs vucynam naticēja un padzyna jū. Atguoja
cvuka i suoka krekstēt:

„Ē, ē tāva dāls,
P, ē pasakuora

r:, ē zeida dīgūs
Ē, ē lozdys kryumā."

Aizguoja tūreiz tāvs ar muoti da tai vītai, kur dāls ganēja
gūvs, i īsavēre lozdvs kryumā dālu. Jis beja pasakuorīs. Nūžā-

lova, nūbādova tāvs ar muoti, bet nabeja kū dareit.

9. Triju brāļu līgums ar velnu.

A. 360. J, Dicmanis Lejas Kurzemes Liegos. ~Pasaku vā-

celi te", 39. LP, VII, H, 28, 2, 4.

Reiz dzīvoja saimnieks, tam bija trīs dēli. Pie saimnieka

mājām itin tuvu kungam bija mežs, un saimnieka trīs dēli gāja
arvien kunga mežā zagt kokus. Kungam tas nepatika un viņš

uz saimnieka dēliem dusmojās. Kādu dienu kungs nogāja pie mi-

nētā saimnieka un teica: „Ja tu savus dēlus neaizdzen no savām

mājām, tad likšu viņus izdzīt un tev mājas atņemšu. Tavi dēli ir

lieli zagli, viņi apzog manu mežu un apskādē kokus. To es ne-

maz nevaru vairs paciest. Bet klausies, nepiemirsti, ko es tev

tagad sacīju!"

Saimnieks palika domīgs un runāja pie sevis: „Nemaz nezinu

ko lai daru? Kad kungs man mājas atņem, kur tad lai palieku?
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Neko darīt, dēli jāsūta projām. Viņi ir jauni, vēl pilni spē*ka, var

sev maizi arī citur nopelnīt."
Otrā dienā viņš lika dēliem sataisīties, iedeva katram maizes

kukuli un cirvi un tad aizraidīja katru pa savu ceļu. Viņi visi trīs,

katrs pa savu ceļu iedami, nonāca mežā. Gāja ilgu laiku pa biezu

tumšu mežu un maldījās, nevarēdami mežam nekur malu atrast.

Pietrūka arī ko ēst visiem trim.

Kādu dienu jaunākais brālis, tā pa mežu domīgs staigādams,

ieraudzīja vīru no otras puses tiešām pretim nākam. Viņš palika
tūliņ priecīgāks un pie sevis tā runāja:

„
Varbūt tam būs kāds

mazumiņš maizes, un ja viņam arī maizes nebūtu, taču zinās, kur

mežam mala."

Viņš itin mudīgi steidzās svešajam vīram pretim. Bet par brī-

numu svešais vīrs bija viņa vecākais brālis. Vecākais brālis, jau-
nāko brāli ieraudzījis sev pretim nākam, tāpat to bija turējis par

svešu vīru un pie sevis tāpat runājis: „Varbūt, ka svešajam vīram

būs taču kāds kumosiņš maizes. Kad arī viņam maizes nebūs,
tad taču viņš zinās man parādīt mežam malu."

Tā abi bija domās maldījušies un nevienam nebija maizes.

Kamēr viņi vēl tā runāja, ieraudzīja atkal kādu vīru pretī nākam.

Viņi nu cerēja, ka šim svešajam vīram būs kāds kumosiņš maizes,

un priecīgi devās šim pretī. Bet teic tavu brīnumu — vīrs nebija

vis svešs, bet viņu pašu vidējais brālis. Šis tos ieraudzījis, bija

tāpat domājis kā šie:
„
Varbūt, ka tiem divi svešajiem vīriem

būs kāds kumosiņš maizes, un varbūt, ka viņi arī zinās, kur me-

žam mala."

Visi trīs nu bija tā izsalkuši, ka nemaz vairs nevarēja pa-

ciest — labāki vēlējās tulin nomirt. Viens teica: „Kā citādi nāvi

atradīsim? Pakārsimies!"

Otrs tāpat. Kamēr viņi par savu grūto bēdu likteni vēl ru-

nāja, piejāja balts jājējs ar baltu zirgu. Nu visi trīs brāli paze-

mīgi lūdza balto jājēju, lai viņš būtu tik labs parādīt, kur mežam

mala.

„Jūs, jaunie puiši! — es gan zinu, kur mežam mala!" baltais

jājējs itin laipni sacīja.
Tad brāli no sirds lūdza balto jājēju: „Dod mums drīzi vien

ēst, jo nevaram vairs paciest, kā gribam ēst."

Vecais jājējs teica: „Nākat man līdz, es jūs apgādāšu ar

maizi!"

Baltais jājējs, kas bijis pats Dievs, viņus izveda uz meža malu

un deva krietni paēst. Kad viņi bija paēduši, tad baltais atkal

runāja tā: „Es Jums došu vienu maciņu pilnu ar naudu. Ja Jūs

mani klausīsit un tā darīsit, kā Jums sacīšu, tad šai maciņā nekad

naudas netrūks."
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Viņš maciņu iedeva vecākajam brālim un teica uz viņu:

„K_ad tev kāds prasa, tad tev vairāk neko nebūs runāt, kā: „Mēs,
brāļi, visi trīs!"

Uz vidējo brāli viņš sacīja: „Tev nebūs nekad vairāk neko

runāt, ka: ~Naudas labad!"

Un uz jaunāko brāli baltais kungs sacīja: „Kad tev kāds ko

jautie tad katru reizi atbildi: „Tas bija labi gan!" Ja Jūs visi tā

izturēsities, kā es Jums tagad sacīju, tad maciņš nekad netaps
tukšs. Kad arī Jums vairāk ko prasītu, tad tomēr citu Jūs neko

nedrīkstat runāt, kā kaitrs tikai savu noliktu teicienu."

Tā tas arī palika, visi trīs brāļi bija pilnīgi mierā. Pēc tam

viņi aizgāja no baltā jājēja un gāja arvien tālāk uz priekšu. Tā

iedami viņi nonāca krogā. Tur viņi ēda un dzēra, nekā nerunā-

dami un neprasīdami, bet trīskārtīgi visu aizmaksāja, jo naudas

viņiem netrūka. — Maciņš bija vienmēr pilns. Krodzenieks, kro-

dzeniece turēja viņus par mēmiem. Tā brāļi te krogā dzīvoja la-

bas dienas un krodzenieks palika viņu dēļ dienu no dienas bagā-
tāks. Viņš lika pārtaisīt pat savu krogu, kas tagad līdzinājās ba-

gāta kunga pilij.

Gadījās, ka tā novada kungs, pie kura krogs piederēja, sado-

māja saviem saimniekiem paaugstināt māju nomaksas. Muižas

vagāre, gudrs un sapratīgs vīrs būdams, sacīja kungam: „Ko Jūs,

cienīgs kungs, nabaga saimniekus gribat apgrūtināt? Labāk uz-

liekat krodzeniekam to tiesu vairāk! Viņš paliek par daudz ba-

gāts. Vai viņš nevar maksāt? Kad Jūs redzētu, viņš savu krogu
tik skaistu pārtaisījis, ka tas tikpat stalts un grezns izskatās, kā

Jūsu pils."

Kungs tūliņ lika kučierim iejūgt zirgus un taisījās braukt ap-

skatīties krogu. Brauca, brauca, bet krogu nevarēja uzbraukt.

Kučieris nomanīja, ka kungs ko meklē, bet nevar atrast. Viņš pa-

griezies uz kunga pusi pazemīgi prasīja: „Cienīgs kungs, man

liekās, ka Jūs ko meklējat un nevarat ieskatīties."

„Meklēju mūsu krogu, nevaru ieraudzīt."

„Vai, kungs! — mēs jau 3 reizes esam krogam garām pa-

braukuši. Tas ir mūsu krogs, tā staltā pils tur!"

Kungs pabrīnējās, jo nebija krogu vairs pazinis. Kučieris

apturēja zirgus un kungs iegāja krogā. Krodzenieks un krodze-

niece ļoti mīlīgi un laipni kungu saņēma un labi pacienāja. Kamēr

kungs krogu apskatīja, pienāca vakars. Kungs taisījās braukt

mājās un lika kučierim zirgus aizjūgt. Bet krodzenieks un kro-

dzeniece norunāja kungu, lai nebraucot mājās, bet lai paliekot pie

viņiem par nakti. Kungs arī ļāvās ierunāties un palika.

Vakarā, kad kungs un kučieris jau gulēja, krodzeniecei ie-

nāca prātā ļaunas domas. Viņa paklusi teica krodzeniekam:
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„Mīļo vīriņ! vai zini ko? Mums būs lielāka nomaksa jāmaksā.

Man šķiet, ka kungs tamdēļ vien tikai šurp braucis. Ņemsim un

nokausim viņu un kučieri, tad mums nebūs vairs par lielāku

maksu jābaidās —un redzētāja arī neviena nav. Mūsu trīs labie

viesi ir mēmi, tie nekādu liecību nevar izdot."

Šāds padoms krodzeniekam labi patika un viņi nu gaidīja,
līdz kungs ar kučieri labi iemigs. Kad bija aizmiguši, tad viņi

abus nokāva un viņu miesas iznesa ārā un paglabāja. Kad viss

tik tālu bija padarīts, krodzeniece savā ļaunā bezdievīgā sirdī pa-

lika nemierīga, sāka baiļoties. Pavisam pārsteigta un sajukusi,

viņa teica: „Vadzi, mīļo vīriņ — slikti būs! Kad tik nepienāk, ka

mēs to esam darījuši? Es domāju: tev vajadzētu tūliņ iet un

likt visās baznīcās zvanīt, un ja tev kāds par viņu miršanu vaicā,

tad saki droši, ka šie trīs ceļotāji būs viņus nokāvuši. Tā mums

varbūt it labi izies."

Krodzenieks tūliņ mudīgi vien nogāja un lika visās baznīcās

zvanīt. Kad ļaudis dabūja zināt, ka kungs krogā miris no slep-

kavu rokas, tad liels pulks steidzās uz krogu briesmu darbu ska-

tīties. Krodzeniece nu ņēmās visā spēkā ļaudim ieteikt, ka to

tie trīs ceļotāji padarījuši, jo cits neviens te neesot krogā manīts.

Tūliņ tanī pašā dienā krodzeniekam, krodzeniecei un trim

brāļiem bija jātiek uz tiesu. Tiesas kungs lika iesaukt vecāko

brāli un tam prasīja: „Vai tu nokāvi to kungu un viņa kučieri?"

„Mēs brāļi visi trīs!" viņš itin droši atbildēja.

Tiesas kungs lika iesaukt vidējo brāli un tam prasīja: „Kam-

dēļ nokāvāt to kungu un kučieri?"

„Naudas labad!" vidējais brālis atbildēja.

Tiesas kungs lika iesaukt jaunāko brāli un tam prasīja: „Kā

Jūs to uzdrīkstējāties darīt?"

„Tas bija labi gan!" jaunākais brālis itin droši un jautri at-

bildēja.
Pēc viņu pašu izteikumiem tiesas kungs atzina brāļus par

vainīgiem. Nosprieda trīs brāļus slepkavības dēļ pakārt.
Otrā dienā karamā vietā, ku karātavas bija uztaisītas, sa-

nāca daudz daudz ļaužu. Pēc kāda laiciņa atveda tos trīs brā-

ļus kārt. Pieveda pie karātavām, jau gribēja kārt, te — kur

radies, kur ne? — piejāja baltais jājējs un teica tiesas kungam,

ka šie trīs brāļi nevainīgi: viņi neesot šo briesmīgo slepkavību

darījuši. Baltais jājējs izteica tiesas kungiem, ka viņš iedevis

viņiem maciņu pilnu ar naudu un noteicis, ka vairāk nedrīkst

runāt, kā katrs šo vienu teicienu, to pašu, ko viņi tiesas priekšā

katrs runājuši. Kad arī pie tiesas būtu diezin kas prasīts, viņi

tikai šo noteikto teicienu būtu atbildējuši: vēl vēlāk baltais vīrs
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runāja: „Krodzenieks un krodzeniece nokāva kungu un kučieri,
baidīdamies no lielākas nomaksas par krogu."

Krodzenieku un viņa sievu pārklaušināja — tie arī atzinās

par vainīgiem un tos pakāra. Nu trīs brāli aizgāja uz tēva mājām,
nezaga vairs kunga mežā, bet dzīvoja labi un laimīgi.

10. Netīrais velna kalps.

k A. 361. Vīdneris ar J. Pločkalnu, Skrunda. Brīvzem-

nieka
bC6ophhkt>", 110. LP, VII, 11, 19, 6, 2.

Reiz pilsētā dzīvojis kurpnieks, slaiks, garš, aplam skaists

cilvēks, bet tāds sliņķis, ka neviens pats meistars (saimnieks)
viņu par zelli nevēlējās ņemt. Tā viņš bez darba novazājies,

pats nezinādams, ko iesākt, ko ne — neviens neņem.

Reiz viņš iziet no pilsētas, staigā pa klajumu un ģunnē visus

saimniekus bez gala, ka neviens viņam nedod darba. Te piepēži
nāks viens kungs pretim un vaicās: „Ko te tā lādies?"

Kurpnieks kungam izsūdz visas savas kaites: „Tā un tā —

nekur nevaru darba dabūt."

Kungs prasa: „Vai negribi līgt pie manis par uguns kūrēju?"
Kurpnieks pilnā mierā. Kungs piesolīja veselu maisu nau-

das, ja šis līgtu uz septiņiem gadiem. Kurpnieks bija mierā un

tūliņ gāja kungam līdz pie darba. Pagāja ne visai tālu — kungs
noved šo pa kāpenēm zemes apakšā, parāda lielu katlu, sacīdams:

~Te nu tavs amats. Kurini uguni šim katlam apakšā — malku

pados cits klāt; bet jākurina vienā gabalā. Ja uguns izdzisīs, tad

tev nāve un ja pažūrēsi katlā iekšā, tad arīdzan nāve."

Kurpnieks vaicā: „Bet ko lai ēdu, kur lai gulu?"

Kungs atteic: „To nezinu — zinu tikai to, ka tev septiņi gadi

uguns jākurina un ja to nedarīsi — gals tev būs."

Kurpnieks nodomā: „Nelāgi ir. Dari šā, dari tā — arvienu

nāve; neredz arī teitan neviena cilvēka, neviena lopa, it nevienas

dzīvības."

Kurina, kurina kurpnieks uguni un bēdājas pārlieku. Reiz

viņš bija iesnaudies un uguns atdegusi gandrīz. Te kungs klāt

sunīdams kurpnieku, ka neizpildot līguma. Kurpnieks iekurina

atkal uguni par jaunu un uztura kārtībā. Tad kungs atlaida gan

šoreiz nāves sodu, nokodinādams: „Izturies tikai uz priekšu la-

bāki!"

Kurpnieks solījās laboties un strādāt cītīgi, bet tas_viņam
arvienu no prāta neizgāja: ~Kas tikai tai katlā varētu būt, kur

man uguns apakšā jākur? Pagaidi — jāpaskatās!"
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Pacēla vāku, ierauga: katlā sēž tas saimnieks, kas viņam
darba nedeva. Tūliņ kurpnieks aizcirta vāku, sacīdams: „Sēdi,

sēdi, blēdi! Pavāries — kam tu man darba nedevi?"

lenāca kungs un sacīja: „Kad nu nebūtu tavs laiks notecē-

jis — septiņi gadi — tad tev smagi klātos; bet tagad tev pie-
dodu — salīgu jau citu tavā vietā. Lai gan nelāgi esi izkalpojis,
tomēr seko man, atdošu pelnīto naudu."

Kungs aizveda kurpnieku līdz un atdeva pelņu: maisu naudas.

Bet kurpnieks runāja kungam pretim, palikdams pie tam, ka

nauda izmaksājama tai vietā, kur salīguši. Nemaz kungam ne-

tikās naudu stiept, tādēļ sacīja: „Došu tev naudas maisa vietā

labāk maku; tiklīdz šo maku nometīsi zemē un pacelsi, būs reizi

no reizes pilns naudas."

Kurpnieks pārdomā: ~Būs gan tāds maks labāks par naudas

maisu; tikpat maisu iznēsāt nejaudu, maks turpretim vieglu vie-

glais un tanī varbūt vēl vairāk mantas iekšā nekā maisā."

Paņēma kurpnieks maku un aizgāja. Aizgāja no kunga (jeb
velna) un iznāca laukā zem klajas debess. let, iet, bet kuru vien

satiek, visi bēgtin bēg no viņa, jo šim nemaz vairs nava cilvēka

izskats, izskatās pēc paša velna: septiņi gadi ne mazgājies,»ne

ēdis, ne matus griezis, apaudzis ar tik briesmīgu ādu, kādas nav

nevienam cilvēkam. legāja pilsētā, tur pulka laužu, tie lai gan

taisni nebēg no kurpnieka, taču taujā vismaz, kur un kad par
tādu palicis. Izstāstīja kurpnieks galu no gala, rādīdams maku,

ko velns par algu tam devis. Tai pašā pilsētā bija arī ķēniņš,
brīnum nabags tikai. Ķēniņš padzird: pilsētā ienācis viens cil-

vēks ar brīnuma maku: nomet zemē — pilns ar naudu. Ķēniņš

pavēl kurpniekam atnākt: ja, taisnība gan, kā izrunāts. Nu ķē-

niņš gudro: „Tādam vientiesim tik krietnu maku dot! Būtu man

tāds, visus parādus aizmaksātu. Ne, labāk atdošu tam cilvēkam

savu meitu par sievu, ir valdību, lai viņš tad samaksā manus pa-

rādus, gan tad es, gan arī viņš dzīvos pa godam." Labi.

Šim ķēniņam bija trīs meitas. Vecākā negāja pie kurpnieka,

vidējā arī ne, bet jaunākā sacīja: „Es gan iešu; labāki pie_ viņa

iet, nekā mums visiem pa pasauli klaidīties. Viņš samaksās vi-

sus parādus un izglābs mūs no nelaimes."

Tad ķēniņš ataicinājis bārddzini, lai meitas brūtgānam matus

apgrieztu; bet nekā bārddzinis neizdarīja: mati brūtgānam bija

tik cieti kā dzelzs sari. Ataicināja kalēju, lika nagus apgriezt;

bet nagi bija cietāki par katru tēraudu. Neko darīt
_

— bija jā-

paliek brūtgānam tādam, kāds bijis. Tomēr jaunākā ķēniņa meita

ir tad apņēma briesmīgo kurpnieku. Pēc tam vecais ķēniņš lika

kronēt kurpnieku par ķēniņu un nu viņi visi_ dzīvoja kopa.. Bet

jaunā sieva negāja vīram blakus gulēt, gulēja cita istaba. Te
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reiz naktt jaunais ķēniņš dzird, viņu sauc pie loga. Aizies pie
loga vaicāt, ko vajagot? lerauga: liels ērglis tas aicinātājs bijis.
Viņš prasa ērglim: „Kas vajadzīgs?'*

Ērglis atbild: „Mani kungs sūtīja tev pakal: sēsties man mu-

gura!"

Jaunais ķēniņš uzsēdās ērglim mugurā un ērglis aiznes uz to

lauku, kur velns toreiz viņu līga. Še viņu sagaidīja pats velns

un vel divi kungi. Ērglis nolaidās zemē, bet bijušais kungs lika
tiem otriem diviem ķēniņu gabalos sacirst. Abi velna palīgi sa-

cirta ķēniņu gabalos; bet vecis (kungs) novilka tam ādu un tad

salika atkal visus gabalus kopā. Tūliņ gabali saauga un viņš
nu gluži vesels, bij palicis par skaistu cilvēku. Vecais kungs vēl

sacīja: „Šo ādu tu vari lietāt bruņu vietā."

Ērglis paņēma atkal viņu, pārnesa atpakaļ un ielaida pa logu
istabā. Rītā nāks sulainis ķēniņu modināt, atron jaunu, skaistu

cilvēku. Sulainis tek stāstīt vecajam ķēniņam, sievas tēvam.

Atnāk vecais, nepazīst vairs un prasa, kas viņš tāds? Jaunais

ķēniņš rāda savu veco ādu, nu tikai visi pazīst šo atkal un sieva

priecīga bez gala. Kad abas vecākās māsas jauno ķēniņu tik

skaistu redzēja, tās aiz skaudības pakārās, ka nebija gājušas pie

viņa. Tā nu velnam nāca nagos divi cilvēki, tai vietā, kur vienu

kurpnieku bija atstājis dzīvu.

2. A. 361. A. Bīlenšteins Jau n- Auces Mizaišos. LP, VI, 134. I,

AŠ, 111, 11a.

Viens vecs, izdienējis zaldāts pāgājis uz mājām; bet nekā

nebijis ko ēst: ne nu vai tas ķēniņš do ēst, ne arī tas kungs. Tā

viņš vienreiz gājis bēdādamies pa ceļu un tā runājis sevī: „Ne nu

man vai mans ķēniņš, kam es tik ilgi esmu dienējis, ne arī mans

kungs do man maizes! Ka jel velns man dotu maizes!"

Tik līdz kā viņš tā izsaka, te velns arī klāt un saka, ka šim

labu loni došot, lai pie viņa dienot gadu un sešas nedējas. Ja,
šis ir arī ar mieru un nu viņi pārmij tās drēbes: velns paņem viņa

drānas un tam iedo savas un vēl smuku niedru rokā. Un tās

smukās drānas cits nekas nav, kā vērša āda un tā niedre ir zirga

kāja, bet tas zaldāts to neredz vis. Un iedo naudas maku arī

vēl zaldātam, kur nekad nauda netrūks un saka, lai iet uz pil-

sātu, un ja būs gudrs, tad ies labi. Nu viņš iet pa ceļu uz to pil-

sātu. Ta tur aka viņam pretī brauc viens jenerālis a seši zirgi.

Un tā kā tie nāk klātāku un šo pamana, tā viņi projām pa grāvju

grāvjiem: tos ratus salauza un to jenerālu izsviež. Bet jenerālis

nu šim nāk ar visu savu kara spēku pretim un no tālienes a plin-
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tem sāk šim šaut. Tā viņš saka: „A, a! nu jau saule i uzlēkusi,
nu jau mušas sāk rasties!"

Kā nu šie atkal sāk šim a lieliem gabaliem šaut virsū, tā

viņš, atkal to dumpi dzirdēdams, saka: „Nu jau nāk dienas vidus,
nu ronās dunduri!" un šim nekas nekait. Un viņš aiziet līdz tam

pilsātarn, bet nevar ietikt iekšā: visi vārti aizslēgti. Šis pieiet un

atgrūž.

leiet pilsātā, tur atkal visi logi aizslēgti un visi cilvēki sabē-

guši iekšā, redzēdami, ka velis nāk. Tā viņš pieiet pie viena

kaufmaņa durvim un klauvē, lai laiž iekšā. Tā tas kaufmanis liek

savam puisim Ansim, lai paskatās, kas tur klauvē. Šis paver

mazu šķirbiņu, paskatās un saka, ka tas velis tur dauzoties, lai

laižot iekšā. Nu šiem visiem tik bail, lai dies pas. Pa kādu laiku

tas kaufmanis raida atkal savu puisi, lai skatās, voi vēl tas velis

stāv? Tik drīz kā šis paver tās durvis, tā šis iekrīt pa tām dur-

vim iekšā un mans Ansis nu bēgt. Tā šis aka noķer viņu pie
rokas un prasa, vai negrib pie viņa līgt pa sulaini?

„Ja!" šis (Ansis) saka, „bet ka zi, vai kungs mani atlaidīs?"

Nu šis raida, lai iet paprasīt, vai atlaidīs. Tas kaufmanis

saka: „t:s tev atdošu visu tavu gada loni, ka tik tu vien pie

viņa eij!"

Tā nu viņi salīgst. Nu tas kaufmanis domā, ka tas velis ir

projām; bet nekā. Viņš nu raida savu sulaini Ansi, lai iet papra-

sīt, vai nevar kādu kambari šim izīrēt uz gadu un sešām nedējām.
Nu šim, tam kaufmanim, tik bail; bet ko nu var darīt? Neizīrēs

to kambari — varbūt tas velis nopostīs šo pavisam. Tā nu viņš
tur paliek pie tā kaufmaņa; bet vēl neviens cits nedrīkst iet laukā.

Pa kādam laikam saka tam Ansim, lai liek divi lielas, lielas kastes

uztaisīt. Ja, tā nu uztaisa un dišlēra zelli atnes tās šurp. Un kā

un viņi nesīs iekšā, tā ierauga šo, to vellu, tur stāvim. Vērša

āda a visiem ragiem mugurā un zirga kāja pa spieķi rokā. Tā

šie apakal un un šis, tas Ansis, viens pats arī nevar ienest tās

kastes iekšā. Tā tas Ansis ieiet un saka: „Mīlais kungs! pastāvit

bišķi tur kaktā, kamēr mēs tās kastes ienesīsim!" un izklājis

savus paltrakus tur viņam priekšā, tā ka šie nevar redzēt un nu

ienesuši tās kastes. Šis nu liek prasīt, cik tās kastes maksā?

Dišlēris saka, ka nekā negribot, lai tik esot miers dzīvāt; bet

šis nav a mieru un aizsūta pa to simtu rubulus. Un tā nu mans

velis paņem savu naudas maku un krata un krata tik tās kastes

pillas ar naudu. Bet Ansis atkal visu izteic, kā viņa kungs dzīvā,

ka citu nekā nedara, kā tik krata naudu no maka tais kastēs iekšā.

Un nu ļaudis arī no viņa tā nebaidās kā pirmāk. Tā uz vienreiz

tas ķēniņš — tas tas pats, pie kā viņš dienējis — spēlēdams uz

kārtim, nospēlējis visu savu valsti un nu liek savam sulainim iet
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pie vella, lai palien naudas. Šis tam sulainim nelien vis, bet liek,
lai ķēniņš pats atnāk. Nu tas ķēniņš nedrīkst iekšā ienākt. Pē-

cāk, ka nu iedrošinājies, lūdz, lai palien tās naudas! Šis ātrāki

nelien, kamēr ķēniņš vienu no savām divi meitām dos... Tā

tas ķēniņš pāiet tukšā un runā, ko darīs? Vai ies, vai ne? Tā tā

vecākā tulin ielec akā un noslīcinājās. Tā jaunākā saka: „Kamēr
tu savu valstību paspēlē, tamēr es labāki iešu gan pie tā vella!"

Un nu šis arī piegrāb vienu lielu bļodu a dukātiem un iedo tam

ķēniņam; un šis nu atpērk to valsti atpakaļ.

Šis jau to gadu ir izstāvējis, tik vēl tās sešas nedēļas ir un

nu mācītājam liek trīs reizas uzsaukt; un kā nu tās kāzas un nu

jālaulā, tā tas mācītājs nedrīkst un nedrīkst nākt šo laulāt. Bei-

dzot mācītājs domā: „Es jau taču esmu kristīts cilvēks, man jau
nekā velis arī nevar darīt!" un iet un salaulā.

Nu i tās sešas nedējas paiet un viņš iziet un aizslēdz savu

naudas kambari pie tā kaufmaņa un nolauž tai atslēgai zobus par

zīmi un pasaka, lai citu nelaiž tur iekšā, kas šo zīmi nevar pa-

rādīt. Un tā viņš aiziet pie savas gaspažas un pārlauž gredzenu

pušu, patur to vienu pusi, to otru pusi iedo viņai pa zīmi. Un nu

iet pa to pašu ceļu aka projām un nonāk pie tās pašas vietas, kur

toreiz ar īsto vellu saticies. Tā velis arī klāt.

„Are!" šis saka, „vai es neteicu, ka tev labi ies. Un nu

mēs esam švāģeri. Tev tā viena māsa, man tā otra." Tā, kas

akā noslīkusi, tā māsa vellam par sievu.

Un nu tas velis aka paņem savas drānas un šim ado viņa ši-

neli. Nu, ko nu šim bēdāt? Nu šim naudas i, nu viņš to šineli

arī nevalkās vai. Un turpat tirgus— viņš nopērk sev citas jau-

nas drānas un zirgus un ratus un aizbrauc uz pilsātu, sauc Ansim,
lai laiž iekšā! Šis nelaiž ne dzirdēt viņu pie tās naudas. Nu šie

strīdis tur ilgu laiku. Šis prasa: „Kāds ta bija tavs kungs?"

Ansis saka: „Tāds: vērša āda ar visiem ragiem mugurā un

zirga kāja pa niedri rokā."

Nu šis tik dabū zināt, kāds viņš izskatījies. Nu viņš parada

tās atslēgas zobus, to zīmi. un nu Ansis ielaiž gan. Tā viņš noiet

atkal pie savas gaspažas, šī viņu arī neuzņem un pagalam neuz-

ņem, ka šis neesot viņas vīrs. Šis prasa, kāds ta viņas vīrs bijis?"

Viņa saka: „Tāds: Vērša āda mugurā a visiem ragiem un

zirga kāja pa niedri rokā!"

Viņš nu iedo šai to pusgredzenu un šī nu paliek tik priecīga,

ka nav vis velis viņas vīrs.

Un tā viņi vienu vakaru staigā pa to dārzu. Uz vienreiz šī

ierauga savu māsu arī un šis arī pazīst to vellu. Tie arī abi divi

staigā pa to dārzu saķērušies. Tā tas velis viņam teicis: „Are!
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vai es tev neteicu, ka mēs esim švāģeri: tev i tā viena māsa,
man tā otra!"

Un tā viņi atkal izšķīrušies, un šie vēl dzīvo šodien tai pil-
sātā.

3. A. 361. T. T., Jaunpilī, A. Bil enšteina kr. LP, VI, 134, 3

Vienam tēvam bija dikti slinks dēls Ansis, kas nevienu amatu

nevīžojis mācīties. Beidzot tēvs iedevis pie kuģinieka, lai tas

zina, ko dara ar tādu sliņķi. Un kuģinieks zinājis arī, izmācījis
ātri par cilvēku, tur nelīdzējuši ne lāsti, ne pātari.

Reiz kuģinieks ar Ansi atkal braukuši pa jūru. Sacēlusies

liela vētra, auka, negaiss. Auka kuģi sadauzījusi, kuģinieku no-

slīcinājusi, bet Ansis paglābies uz blankas gabala un peldējis
mocīdamies, Mocījies, mocījies — nevarējis vairs papeldēt un

iesaucies: „Kaut pats velns nāktu palīgā!"
Tūliņ velns klāt, aizvedis Ansi uz elli un licis apakš katla

uguni kurt, bet vāku nebijis brīv pacelt, ne arī iekšā skatīties,
kas tur vārās. Tomēr Ansis tev nocietīsies! Vienu dienu taču

pacēlis vāku un ieraudzījis katlā savu noslīkušo kuģinieku, kas

viņu tik daudzreiz bija pēris.

Nu Ansis smaidījis vien un kūris uguni divreiz tik lielu, ku-

ģiniekam atspītēdams par pērieniem. Te velns ieskrējis: „Ansi,

kamdēļ kur tik dikti?"

„Ja, tur mans kuģinieks vārās. Tas deva man, es dodu

viņam."

Nu, un tā nu tur sabijis ellē desmit gadu un par to laiku no-

audzinājis nagus šķipeles garumā, bārzdu, ka varējis divi reiz ap
vēderu apsiet, matus atkal līdz papēžiem. Bet nu par varu ari

vēlējies no elles ārā izkļūt, pie cilvēkiem būt. Labi! velns lai-

dis arī un iedevis kā algu vienu rubuli, teikdams: „Ansi! tev ne-

vajaga muļķim būt. Paņem to rubuli, liec no vienas saujas otrā,
būs katrā rokā rubulis; un ikreiz tā liksi, ik rubuļu piegadīsies."

Labi. Nu izgājis laukā, bijis bagāts vīrs. Bet vienam krodze-

niekam bijušas trīs skaistas jo skaistas meitas. Ansis, kā turīgs

vīrs, gājis vecāko meitu bildināt. Tā atteikusi: ..Labāki pakaros,
nekā pie tā velna eimu!"

Bildinājis vidējo, tā atteikusi: „Labāk ezerā lecu, nekā pie
tā velna kalpa eimu!"

Tad Ansis atjēdzies, ka nauda vien nelīdz, vajaga skaistu-

mam arī būt, un nodzinis garo bārdu, apcirpis matus, nogriezis

nagus un nu gājis pie_jaunākās meitas. Tā tūliņ gājēja. Bijušas

kāzas. Bet abas māsas, redzēdamas, ka jaunākai māsai tāda
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laime, ka atraidītais Ansis tik skaists tapis, bēdās viena pakā-

rusies, otra ielēkusi ezerā. Ansis dzīvojis laimīgi ar jauno sievu.

Te vienu dienu atlobis velns: „Ansi, Ansi, tu mani padarīsi

gluži nabagu! jo tiklīdz rubuli no vienas rokas otrā svaidi, man

viens rubulis ik reizes tev jāatdod. Dod pirmo rubuli atpakaļ!"
Atdevis arī, jo bagāts jau tikpat bijis. Ko par to laiku ar

rubuli bija sakrājis, tas jau arī bija milzumis daudz.

4. A. 361. K. Žiema, Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV, 22, 1.

AŠ. 11, 11b.

Reiz nabaga puisis satiek velnu. Velns prasa: „Kā tu tik

bēdīgs?"

„Man nav nekā ko ēst!"

„Tā maza nelaime! Apsolies, ka seši gadi nemazgāsi muti,

ne vilksi citas drānas, nedzīsi bārdu, tad iedošu tev tadu maciņu,

kas mazliet pakratāms — zelta nauda vai cik."

Labi — nolīgst. Velns iedod maciņu un aiziet pasmiedamies.

Bet puisis tūliņ iet vienās mājās un prasa ēst. Saimnieks liek

siļķi un maizi atnest.

„Vai nekā vairāk nav?" puisis lepni uzprasa.

„Kas par tādu esi, manu maizi apsmādēdams?" saimnieks

īgni ievaicājas.
~Lai nu esmu, kas būdams: dodi tik ko labāku: dodi medu,

dodi pienu — es godīgi samaksāšu!"

Saimnieks pārdomā, ko ar nekauņu iesāksi — nesīšot arī.

Puisis paēd gardu muti un tad ieprasās: ~Cik jāmaksā?"

Saimnieks domā: „Viņš jokojas — kas nu par pacieņu maksu

ņems?" Bet kad nu tā maksāt grib, jokosies pretim: „Pieci rubļi

medus, pieci rubļi piens!"

~Tas nav daudz!" puisis izvelk maciņu, pakrata un aizmaksā.

Saimnieks nobrīnās: vai ņemt, neņemt? Bet puisis, pa durvim

iedams, tik pieskubina itin ta no tiesas: „Vai ņemsi, ko āksties?

Zagts jau nav!"

Tas nu tas. Pēc tāda laika puisis aizkuļas ar savu maciņu

pie viena ķēniņa, kam rītu karš sākams, bet naudas nav ne dru-

skas. Ķēniņš —tā kā izgājušā nedēļā — izlaidis grāmatas: kurš

būšot viņam tikdaudz naudas aizdot, cik karam vajadzīgs, tam

atdošot savu
meitu par sievu.

_

Puisis, to padzirdējis, ieiet pie

ķēniņa, sacīdams: „Man tur šķūnī naudas papilnam; suti kādas

trīs-četras ores pakaļ!"
Ķēniņš, to padzirdējis, priecīgs bez gala: vai tulin ņemšot

Viņa meitu par sievu?

„
Tagad ne, pec sešiem gadiem atnākšu — tad!"
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Labi. Ķēniņš nu liek ores sarīkot; bet puisis pa to laiku aiz-

steidzas uz šķūni, izrok labu bedri un nu tik krata savu maciņu,
lai birst bedre pilna. Atskrien velns: „Nekrati — mana nauda jau

pagalam! Tik viens sarūsējis grasis vēl!"

„Labi redzi, ka bedre jau pilna, kur arī vairāk likšu; dodi

tik vēl to beidzamo grasi — pietiks!"

Velns iesviež beidzamo grasi bedrē un aiziet rūkdams. Te

ores klāt; nu krauj, nu blīvē - nemaz bedrei dibina sniegt. Lie-

lām mokām tik tik varēja četrējās orēs visu naudu sakraut.

Tā nu aiztek seši gadi: ķēniņš pa to laiku savu karu vinnē-

jis, un puisis nu ies pie ķēniņa meitām uz precībām. Bet kāds

tad nu aiziet? Nagi izauguši, kā lāpstas pēda, bārda gandrīz
līdz ceļiem nokārusies vienās pinkās, mutei melnumu kārta augtin

pieaugusi, jāsaka — nemaz pēc cilvēka vairs. Noiet pie ķēniņa

pilī; ķēniņš smejas itkā ermu ieraudzījis. Nu prasīs vecākai ķē-

niņa meitai, ko tā domā par precībām; tā tik saķer galvu: „Ja
man pie tāda būtu jāaiziet, tad labāk upē ielecu!"

Prasīs vidējai; tā tāpat: „Ja man pie tāda jāaiziet, tad labāk

pa logu izlecu un nositos!"

Prasīs jaunākai; tā runā citādi: :,Kādēļ lai pie viņa neiemu?

Viņš taču tāds pats cilvēks, kā mēs visi!"

Labi — norunā kāzas. Pēc nedēļas laika puisim vajaga būt

klāt. Bet pa to nedēlu puisis izkratījis no maciņa pasauls zelta

un nopircis zelta karīti, zelta aizjūgu, varenus ērzeļus; apcirpis

bārdu, nomazgājis muti, iecirties zelta drēbēs un iztaisījies tads,

ka kaut kāds ķēniņš nemaz nevar iedomāties blakus stāties. No-

brauc nu uz pili, visi atver acis. Bet jaunākā ķēniņa meita iziet

pretim, sacīdama: „Re, ko es teicu, ka man taisnība! Manas

māsas mani smēja, bet lai nu nāk paskatīties!"

Tomēr vecākās māsas nenāca vis skatīties. Tās aiz žēluma

aiziet abas bojā: viena ielec upē, otra izlec pa logu. Bet jaunāka

māsa apprecējās un dzīvo ar savu puisi laimīgi jo laimīgi. Velak,

kad vecais ķēniņš nomira, puisis vēl paliek par ķēniņu.

5. A. 361. L. P., Džūkstē-Pienavā. LP, I, 74. AŠ, 111, 11c.

Jauns puisis caur nekārtīgu dzīvi pazaudē visu savu mantu

un taisās slīcināties; bet ezera malā tas apdomājās sacīdams:

„E! labāki taču dzīvošu, un ja arī no paša velna naudas aiz-

ņemtos!"

To izteicot, velns klat; tas aizdod naudu un nolīgst, ka pui-
sim jādzīvo trīs gadi tādā istabā, kur nav durvju, tikai mazs,

mazs lodziņš. Mazgāties nav brīv, nedz arī galvas izsukāt. Ja
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puisis to izcieš, tad viņam naudas kā pelus uz visu mūžu; bet

ja ne, tad velns ar viņu var darīt ko gribēdams. Puisis apņemas

un izcieš visus trīs gadus, kā līdzis. Pēc trim gadiem velns iz-

laiž puisi sacīdams: „Nožēloju loti, ka tevi rokā dabūju, bet kas

līgts, tas līgts. Laime un bagātība tev tagad neapzināma."
Puisis, no sava cietuma izlīzdams, nu tikai apskatās, kāds

cietumā palicis: melns, sapinkātiem matiem, vienās driskās, vēl

trakāki par pašu velnu. Sātana gabals, to redzēdams, tik sme-

jas, līdz zemei noliekdamies. Beidzot tas pierunā puisi, lai nākot

līdz uz precībām.

Velns noved nodriskāto puisi pie tēva, kam trīs meitas.

Pirmā meita saka: „Velnu jau neprecēšu!" un otra tāpat; bet

trešā atbild smīnēdama: „Lai viņš ir tāds, gribu to par cilvēku

pārvērst, iešu!"

Puisis tagad no brūtes aiziet un ātrāki nerādās., kā kāzu

dienā. Kāzu rītā abas māsas zobo trešo bez gala. Te uz reizi

ielaiž sētā varena karīte ar četriem zirgiem, zelta iejūgā. Ka-

rītē sēž brūtgāns vienos zeltos, ka mirdz un laistās. Abas māsas

nu paliek kā uz muti sistas, un no žēluma raud slimāki par maziem

bērniem.

Kāzās visi priecājas; bet māsām nekur prieki: viena no žē-

luma ielec upē, otra akā. Tā nu velnam puiša vietā bij divas

dvēseles, lai gan pēc līguma tas apsolījās nekā neņemt, ja trīs

gadi cietumā izcietīšot.

6. A. 361. A. Lerchis-Puškaitis, Džūkstē. LP, IV, 22, 2.

AŠ, 111, lld.

Vienam puisim dzīvē nemaz labi nesviedies: tā tik nokūlies

vien pa pasauli. Vienu dienu šis pats puisis, uz mežu iedams,

ierauga pie vītola sarkanu vīru. Puisim paliek tā ērmīgi; bet

sarkanais uzprasa: „Kur tad nu?"

„Nekur, tik tāpat! Ko lai dara? Tā pa to pasauli jāvandās:

griezies uz vienu pusi, uz otru — nekur labumu ieraudzīt."

„Vai nav mulkis tā runādams!" sarkanais atsaka, „nāci pie

manis — varu labumu tev tik daudz dot, ka nespēsi ne panest.

Tev jāapsolās tik visu to darīt, ko es gribu."

„Un kas tad tas būtu?"

„Tev nav brīv gada laikā galvu sukāt, mazgāties, pirtī iet,

kreklu vilkt, degunu šņaukt; tad tev jāmājo tādā alā, kur mikls

un drēgns, kur tumšs un nemīlīgs. Šinī alā piesūtīšu tev šādus

tādus; ar tiem būs jāder gan uz spēkiem, gan uz gudrībām. Cik

reiz tu paliksi viņiem apakšā, tik reiz man labums celsies. Cik
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reiz viņi paliks tev apakša, tik reiz tev pašam labums celsies. Vai

esi mierā ar tādu norunu?"

„Pārliekam labi!" puisis atteic un aiziet sarkanajam uz alu

līdz.

Drīza laika sarkanais piesūta puisim kādus nekādus derē-

tājus. Bet puisis brīnum attapīgs: katrreiz tam paliek lielā puse.

caur ko jau sapelnījies lielu kaudzi zelta alas dibenā. Sarkanais

jau rausta plecus un gudro, kur ņemt labākos gudriniekus, kas

puisi pārspētu.

Te uzreizi dabū viens ķēniņš zināt, ka tai un tai alā tik gudrs
puisis, ko nevar ne aizrunāt, ne derēdams uzvarēt. Ķēniņš brauks

raudzīt. Atbrauc — puisis lētāki neder, kā uz vienu ķēniņa muižu,

kas ir ir. Ķēniņš domā, domā, beidzot derēs arī. Kā der — puisis
atkal vinnē. Ķēniņš aizbrauc nospļaudamies; bet puisis tik smej

vien: liela zelta kaudze un nu vēl muiža!"

Necik ilgi tas — cits ķēniņš atkal klāt ar derībām. Bet pui-
sis lētāki neder, kā uz vienu ķēniņa meitu. Ja puisis vinnē, ķē-

niņam jādod viena no meitām par sievu. Ķēniņš domā, domā,
beidzot derēs arī. Kā der — puisim atkal lielā puse. Ķēniņš
aizbrauc nospļaudamies; bet puisis nu vīrā: liela zelta kaudze,
muiža un ķēniņa meita par sievu! Drīzi arī gadam beigas. Vienu

dienu atnāk sarkanais, izved puisi no alas un piesaka tūliņ iet

pie tā ķēniņa meitas precēt. Puisis grib taču nomazgāties, kā

lai tāds ejot; bet sarkanais ne par ko. Lai ejot tāds, citādi ne-

būšot nekā! Puisis aiziet arī. leiet ķēniņa pilī — vecākā māsa

tīri ārprātā. Pie tāda lai viņa ejot, drīzāk izskatoties pēc velna,

ne pēc cilvēka un tādu lai precot; viņa labāk noduroties uz sētas

mieta, ne vēl tādam virsū skatoties.

Nu rauga pie vidējās māsas pielabināties; bet tā tāpat; viņa
labāk ieskrienot dīķī, ne vēl tādam virsū paskatoties.

Nu rauga pie jaunākās māsas. Ja, tā ar mieru, lai nākot ne-

dēļas laikā uz kāzām! Labi. Puisis nu atiet atpakaļ, nomazgā-

jas, notīrās, nopērk par savu zeltu labas spožas drānas, iegā-

dājas karīti, labus zirgus un tad aizlaiž uz ķēniņa pili, ka zib un

spīd un laistas.

Iznāk jaunākā ķēniņa meita pretim. Nemaz vairs nepazīst,

kāds nu viņas brūtgāns, netīk acis nolaist, cik daiļšs, cik spožs

un patīkams. Šī nu laimīga bez gala, bet vecākās māsas, tās aiz

žēluma, ka tīšā prātā apsmādējušas savu laimi, izskrien laukā

un viena noduras uz mieta, otra ieskrien dīķī.

Bet sarkanais arī kāzu dienā bija laimīgs: puisi nedabādams,

tas dabūja tai vietā divas ķēniņa meitas, vienu dīķī, otru uz

mieta.



137

7. A. 361. R. Bērziņš, Smārdē. LP, IV, 22, 3.

Reiz dzīvoja dikti slinks skroderis. Strādāt nevīžodams, la-

bāk gājis pasaulē laimi meklēt. ledams satiek velnu; velns prasa,
ko šis meklējot?

„Darbn meklēju; bet tik tādu: gulēt un ēst!"

„Vai negribi pie manis līgt; es atkal tādu ilgi meklēju, ne-

varēju nekur sadzīt —

nu pienāca pats klāt."

Labi — viņš līgstot. Salīgst tā: ja skroderis gadu neizdzī-

vos, tad velns dabū viņa dvēseli; ja izdzīvos, tad velnam jādod
vesels maiss naudas. Bet viena lieta: skroderis pa to gada laiku

nedrīkst no istabas nemaz ārā iet un nedrīkst nekā strādāt, pat
muti mazgāt ne. Kā salīgst, tā velns iedod skroderim tādu ma-

ciņu, no kura var naudu izbērt, cik gribas. Skroderis noiet pilsētā,
izīrē istabu un pieber to ar naudu gandrīz pilnu. Pēc laika vems

klāt: lai ar naudu tik spoži nedzīvojot, jo neesot vairāk ko dot!

Skroderis atteic: „Ja tev trūkst naudas, tad līgums beigts!"

„Ne, ne, ne, vēl nav beigts! Manam tēvam arī vēl ir nauda."

Velns projām. Te gadās pilsētā viens tirgotājs, kam naudas

pietrūcies. Paziņas to sūta pie skrodera: tam esot naudas bez

gala. Tirgotājs ienāk pie skrodera: vai varot dot? Kādēļ ne?

Cik tik gribas! ledod tādu maišeli. Tirgotājs grib skaitīt, bet

skroderis atteic: lai neskaitot, kur to varot izskaitīt! „Labi, labi!"

tirgotājs patencina un grib aiziet, bet skroderis vēl pasauc atpakaļ

un iedod tirgotājam tādu melnu drāniņu pārnest savām meitām.

Tirgotājs pārnes drāniņu, dāvā vecākai meitai — tā neņem
tādu skrandas gabalu; dāvā vidējai — tā neņem tādu skrandas

gabalu; dāvā jaunākai — tai Dieva dots: paņem drāniņu un pa-

glabā.
Pa to laiku velns atkal klāt: lai nebārstot vairāk naudu, esot

pagalam paša nauda, tēva nauda un vēl tēva-tēva nauda.

„Nu, kad tev naudas nav, tad līgums beigts!" To teicis,
skroderis sagrābj naudu, no istabas ārā un projām. Vispirms
skroderis noiet pie bārdas dzinēja nodzīt bārdu. Bārdas dzinējs
tīri sabaidās no tāda putnu baidekļa, kāds skroderis izskatās, un

izsviež pa durvim laukā. Bet priekšnamā skroderis lūdz bārdas

dzinēja puiku, vai tas nevarot viņam bārdu nodzīt? Puika tūliņ.

Labi. Līdz ko bārda nodzīta, skroderis liek puikam cepuri turēt:

būšot aizmaksāt. Puika norauj cepuri un skroderis piekrāta pilnu

ar zelta naudu. Bārdas dzinējs, to redzēdams, kas puikam par

laimi, paliek aiz žēluma ārprātā un nositas. Tā velnam viena

dvēsele nagos.

Nu skroderis apģērbjas labas drānās un tad aiziet kā princis

pie tirgotāja meitām uz precībām. Noiet tur: lai iznāk tā, kas

viņa drāniņu pieņēmusi! Iznāk jaunākā meita. Skroderis paņem
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drāniņu un pieber pilnu ar zelta naudu: lai nopērkot par to brūtes

apģērbu! Jaunākā meita izpērk pusdrānhļu: ir jau ko redzēt, kas

par apģērbu; izpērk visu drāniņu: nu laistās, kā kura katra prin-

cese. Skroderis apprec jaunāko meitu un dzīvo laimīgi. Bet ve-

cākās māsas aiz sirdsēstiem, ka aizlaidušas tādu laimi garām,

ņemas noslīcināties. Tā velnam trīs dvēseles nagos, kauču skro-

deri nedabūjis, nedabūjis.

8. A. ,361. Po g v Jānis, Bechm all i s Bramberģ nic ko s, Bri v -

zemnieka kr. LP, VI, 134, 2.

Citureiz pie labi uzvedīga saimnieka dzīvoja puspuisis Ja-

nelis; bet tas bija gaužām slinks un liels miega pūznis. Kad ru-

deņos saimnieks rītiem to agrāki pacēla, lai iet uz ezera malas

pļavu zirgus sameklēt, tad Janelis mūžam atrūca: „Labāk pie
velna dzīvot, nekā pie tāda saimnieka, kas ne naktī miera nedod!"

Un tā gandrīz pie katra darba tam plūda šie vārdi: „Labāk

pie velna, nekā pie tāda saimnieka!"

Daudzreiz arī tas, pie darba izgājis, nolikās vienkārši gulēt

un nebēdāja ne par godu, ne par kaunu.

Tā tas bija sasniedzis divdesmito gadu. Te vienu rītu saim-

nieks atkal priekš gaismas pamodinās šo: „Janīti, dēls, ej ezera

malā zirgus sameklēt!"

Bet šis atcērt: „Desmitreiz labāk pie velna dzīvot, nekā pie
tāda saimnieka!" un aiziet gan čūrādamies, soļus vilkdams.

Noiet ezera malā, zirgi paši klāt nenāk, jāmeklē būtu, tas

šim netīk, grūž atkal tos.pašus vārdus: „Labāk pie velna dzīvot,

nekā pie tāda saimnieka!"

Te — kur gadījies, kur ne
— pienāk smalks kungs pie Ja-

neļa: „Ko tu gribi no manim? Es esmu velns! Vai tev patīk pie
manim dzīvot? Es tevi tik agri augšā necelšu kā tavs saimnieks,

un darbs arī tev vieglāks būs nekā pie viņa."

Janelis, to padzirdējis, smēja vien un gāja velnam tūliņ līdza.

Nogāja velna mājās, un kad jau bij liela diena, velns tam lika

savus bērnus no istabas iznest, namā ienest un uz mūrīšiem sa-

sēdināt. Padarīja to — lika Janelim apakš trim katliem uguni

kurt, bet tā, ka nekad uguns neizdziest. Pēc tam velns saāvās

un aizgāja. Kur gāja, to Janelim neteica.

Pirmās trīs, četras dienas Janelis kūra uguni svilpodams un

sildījās un gulšņāja, bija īsti pa prātam, bet drīzi apnika ir sildīties,

ir gulēt, ir uguni kurt. Un redzēdams, ka velns pa dienām māja

nestāv, tas apķēra ātri, kā slinkums izlāpāms. Pa dienas vidiem

nekūra nemaz vairs uguni, tikai rītiem, vakariem, kad velns pa

mājām nodauzījās. Gan mazie vellēni, uz mūrīša sēdēdami, Janeli
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skubināja: „Kur uguni, kur uguni!" bet Janelis atsaucas itin tā

parupji: „Krupji, turat muti!"

Ta tas gāja vienu laiku, otru, te velns jau brīdināja Janeli:

„Janeli, Janeli, tu slinko par traku — es tevi aiztriekšu!"

Bet Janelis nu taisni ne tik nelabojās. Un vienu dienu, kad

mazie vellēni atkal to skubināja uguni kurt, Janelis tapa tik ne-

gants, ka sagrāba vellēnus aiz pakauša un krāsnī iekšā. Vellēni

kaukdami sadega. Vakarā pārnāk velns — prasa: „Kur bērni?*'

„Krasnī sadega!" Janelis atsaka, „tie krupji nedeva man

mieru!"

Par to velns gaužām saskaitās un atlaida Janeli, iebērdams

par algu maisu galu naudas.

Bet Janelis teica, ka ceļa vairs nezinot uz vecā saimnieka

mājām, lai velns pavadot! Velns izveda Janeli un atstāja ezera

malā, tai pašā vietā, kur salīdzis. Bet tikko velns bija atstājies,

te Janelis pamana briesmas: mati tam kā mežs, kā biezākie krūmi

sāk novelties, izpūrināties un roku pirksti, kāju nagi aug augdami

šķipeles lielumā. Tīri pēc zvēra nu izskatās. Gan rāvis naželi

laukā šķipeles nagus apgraizīt, bet nevar vis: jo griež, jo sāp —

neganti sāp, nevar nogriezt. Neko darīt, ies tāds pats mājā, lai

arī smej, lai zobo. Bet pāriet mājā. saimnieks ar mājiniekiem

nepazīst Janela vairs, par velnu to notura un kāds koks katram

rokā, dzen mežā atpakaļ.

Aizgāja Janelis uz pilsētu, cerēdams labākus ļaudis atrast;

bet kas tev deva labākus? Visi no velna baidījās vēl trakāki

kā no sērgas. Un ja arī kāds būtu pieņēmis, ir tad pa kurām dur-

vim tas nevarēja vairs ieiet, jo mati šimbrīžam bija izauguši ma-

zākais seši pēdas gari un visi stāvus gaisā un visi tik cieti ka

dzelzs drāts. Nu nabaga Janelis dulburēja, dulburēja, slapstīdamies

drīzi še, drīzi tur; beidzot apnika pavisam dzīvot un nodomāja

galu darīties. Bet iekāms nāvē tas skrēja, viņš gribēja velnam

labi atspītēt un viņa dukātus pa ielu izmētāt, pa dubļiem, kur tik

tā sliktākā vieta. Sāka mētāt vienu sauju, otru, trešu_— meta

vienu cēlienu, mētā visu dienu — maišelī kā neplok, ta neplok.

„A!" Janelis attapās, „kad man tāda laime, nebūšu muļķis,

vēl lāgu meklēdams! Celšu par dukātiem krustceļa pili; to es

izdarīšu velnam spītēdams!"
Uzcel pili. lepnu zelta pili, pašā krustceļa un uzlika virsrakstu

pils ģēvelē: „Nākat ļaudis, ēdat ļaudis, dzerat ļaudis — viss par

velti!"

Un tad nāca arī ļaudis, viens nāca ēst, otrs nāca dzert, ne-

viens vairs nebaidījās no Elles Janela. Arī pats ķēniņš tur reiz

atšāvās, nevis ēst un dzert — to ķēniņam nevajaga — bet naudas

tam trūka, tik aplam trūka, ka pat Janelim savu vecāko meitu
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piesolīja, lai tikai kādu maišeli neliegtu. Janelis, ķēniņa meitu,

tādu nedzirdētu laimi, tādu lepnu sievu, nebija ne sapņojis un

tūliņ atdeva ķēniņam divi maisus dukātu, trīs arī būtu devis.

Labi. Bet nu bija ķibele. Vecākā ķēniņa meita, to vārdu vien:

Elles Janeli, padzirdējusi, ne par ko neiet pie tāda. Varot ar lāp-
stas nagiem vai vēl saplēst viņu un ko visu ne. Nu bija Janelis

atkal bēdās, sieva tepat rokā būtu — nava. Nu, ko nu darīs na-

badziņš? les velnu nolūgties, lai atņem, kas augumam pārāki.
Aiziet ezera malā, senākā vietā, un sauc un brēc, lai atnāk velns,
uz mazu brītiņu lai atnāk! Atnāk gan šis: ko gribot?

Tā un tā! — lai apžēlojas par viņa matiem un nelāgiem na-

giem!
Velns gan papriekšu noņurd: „Ko tev, sliņķi, līdz, ko tev

līdz?" bet beidzot ļausies pielūgties un atņem, nagus ar zobiem

nokož, dzelzs matus izplūc. Nu bija Janelis atkal pēc cilvēka,
nu gāja uz mājām un laida vecākai ķēniņa meitai ziņu, ka varot

tagad precēties. Esot smuks, esot skaists, visi labumi kopā. Bet

vecākā ķēniņa meita neticēja Janeļa ziņai, vidējā arī ne; tikai

jaunākā ticēja un aizgāja vietraugās. Aizgāja — ja, smuks, kas

smuks. Nu bija Janelim kāzas pēc trim nedēļām ar jaunāko ķē-
niņa meitu.

9. A. 361. Krēsliņu Jānis, Malienā, „L.atv. teikas" 11, 11.

LP, VII, 11, 19, 6, 1.

Noskumis jauneklis gāja pa ceļu. Tēvs un māte mājā gulēja
neveseli un maizes nebija ne kumosa. Gan viņš vienu otru bija
lūdzis pēc palīdzības, bet nekā nebija dabūjis. Izmisis viņš iz-

saucās: „Kad cilvēki man nepalīdz, kaut jel pats velns man

palīdzētu!"

Tikko jauneklis šos vārdus bija izrunājis, kad arī velns, nevis

ar gaiļa vai zirga kājām, bet kā smalks kundziņš melnos, astai-

nos svārkos, viņam parādījās un to uzrunāja: „Labdien, draugs!
Par ko tik noskumis?"

„Kā nu nebūšu noskumis? Trīs dienas neesmu ēdis, svārki

noplīsuši, auksts laiks, salst."

„Kad tik vien vainas, tad jau varu palīdzēt," velns saka,

„še tev svārki, valkā viņus vesels, naudas arī svārku kabatā

netrūks."

Jauneklis priecīgs grib svārkus vilkt mugurā.

„Pag, pag, pirms svārkus apvelc, mums vēl jānorunā līgums.

Tevim iepriekš jāapsolās izpildīt viss tas, ko tev pavēlēšu. Pirm-

kārt, tev šie svārki jāvalkā trīs gadi no vietas dienu un nakti un

tev nav brīv viņus ne reizi novilkt. Otrkārt, tev pa šo laiku
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nekad nav brīv muti mazgāt. Treškārt tev nav brīv galvu su-

kāt un degunu šņaukt. Ja to izpildīsi — būs labi; ja ne — tad

tev gals klāt."

Jauneklis to apsolījās un velns aizgāja, solīdāmies pēc trim

gadiem šinī pašā vietā ar jaunekli sastapties.
Jauneklim mājā pārejot, tēvs priecīgs prasīja; „Ai, dēliņ,

kādi tev skaisti svārki! Vai maizi arī pārnesi?"

„Maizes un naudas kā pelavu!" dēls sacīja, lai laižot tik

roku šā kabatā, tad tūliņ redzēšot. Tēvs neticīgi iebāza roku

dēla kabatā un izvilka pilnu sauju dukātu. Nu bija prieki bez

gala. Bet kad dēls stāstīja, kā pie naudas ticis, tad tēvs noskumis

kratīja galvu, sacīdams: ;,Diezin, dēliņ, vai iespēsi visu to iz-

pildīt? Bet dzeršanu tev, dēls, turpmāk vajaga atmest; dzērumā

varbūt piemirsīsi, ko velnam solījies."

Dēls to apsolīja. Tā viņš nodzīvoja pirmo gadu. Mati tam

izauga gari sapiņķējušies, ģīmis melns, netīrs, deguns notecējis

kā jumta ledtekas, svārki spīdēja vien no netīrumiem. Jauneklis

bija palicis par smirdošu riebekli. Visi no viņa bēga, kaut gan

tam naudas bija bez ziņas. Visu atstumts, jauneklis sataisījās

uz vientuļa dzīvi: nopirka māju un naudu sakrāva šķirstos saviem

piederīgiem. Arī nabadziņiem tas deva ar bagātu roku, bet cieši

piekodināja, ka tie nedrīkst sacīt „paldies!" jo tad visa bagātība

izzudīšot. Pie jaunavām tam laimes nebija, jo kaut gan vienai,
otrai bagātība loti paitika — pie tik netīra cilvēka tomēr neviena

negribēja iet. Sadusmojies viņš teica: „Tagad jūs mani atraidāt,
bet nāks laiks, kad man skriešus pakaļ skriesit!"

Pagāja arī otrs gads un tagad jauneklis apņēmās arī trešo

pārciest. Un tikko trīs gadi bija apkārt, tad arī jauneklis bija

tai vietā, kur priekš trim gadiem ar velnu derību slēdza. Novilcis

velna dotos svārkus, tas tos pakāra pie koka. Te arī velns, rūk-

dams un kā viesulis riņķī griezdamies bija klāt un sauca pikti:

„Vai tu jau atnāci?"

„Zināms," jauneklis droši atbildēja, „tevi jau sen gaidīju,

tavus svārkus par visas pasaules bagātību ne stundas vairs ne-

turēšu mugurā."

„Sasodīts nelietis!" velns brēca, „man iztērēji tik daudz nau-

das. Būtu tik vēl vienu sauju zelta ņēmis, tad visa mana bagātība
būtu pagalam!"

To sacījis, velns pakampa svārkus un aizskrēja, ka sunītis

vien nokūpēja
L

Jauneklis nu steidzās priecīgi uz māju — viņš

bija velnu uzvārējis. Pirmais darbs bija mazgāties. Bet kur nu!

Mazgājās, mazgājās, bet balts netika. Nu tēvs un māte kurināja

pirti un salūdza trīsdesmit sievas palīgā nomazgāt. Šās izma-

zgāja četri podi ziepju, izberza divi vezumi akšķu, bet tad arī bija
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puika balts kā ābols un skaists kā princis, kā to ir pazīt nevarēja.
Nu gan visas ciema meitas meta uz viņu acis un visādi mēģināja
tam pielabināties. Bet jauneklis sacīja: „Toreiz jūs mani nicinā-

jāt, tagad es jūs negribu!"

Viņš aizgāja pāri pār Daugavu un no turienes atveda skaistu

zeltenīti, ar kuru dzīvoja ļoti laimīgi un dzīvo vēl tagacL ja tikai

nav nomiris.

10. A. 361. Brīvnieku Liesma no E. Olmanes, Rumbeniekos.

Jkr. V, 70 (41).

Izdienējis zaldāts gāja pa mežu, gāja, gāja — satika braucot

lepnu kungu, zelta karietē, zīda drānās. Tas bija pats velns. Šis

uzrunāja veco zaldātu: „Ko tu te vazājies bez darba? Līgsti pie
manis par puisi!"

Zaldāts atbildēja: „Kā nu nē? Gribētu gan pie tevis līgt."
Nu sāka kaulēties. Velns noprasīja, ko zaldāts mākot, zal-

dāts turpretim, kādu loni došot. Beidzot teica velns: „Vai spēsi

visus manus nosacījumus izpildīt?"
Un kad zaldāts to apsolījās, tad velns nosacīja: „Muti tev

nav brīv mazgāt, matus tev nav brīv sukāt, degunu tev nav brīv

slaucīt, bet tabaku vajag tev šņaukt, cik tik vari. Tu vari dzīvot

un darīt, kā un ko tik gribi, un naudas dabūsi, cik tik prasīsi, tik

pasauc: Barun."

Nu velns aizveda zaldātu uz krogu un teica: „Te tev jā-
dzīvo" un aizbrauca.

Zaldāts nu apmetās krogā. Reiz ienāca tur jauns zaldāts

un prasīja krodzeniekam: „Vai nav te kāds, kas ar mani gribētu

uz naudu trumpāt?"

„Te ir gan viens," atteica krodzenieks, bet jums jau rieb-

sies ar viņu būt kopā. Utis tam rāpo pa drānām, puņkis nokā-

ries līdz vēderam un pats smird pēc tabakas kā velns."

„Lai, lai, kad tik viņš māk trumpāt," jaunais zaldāts atteica.

Krodzenieks pacēla veci, kas gulēja uz beņka, un aizveda viņu

pie jaunā zaldāta.

Miegu no acim izberzējis, tas iesāka trumpāt, bet paspēlēja

visu naudu. Izgājis ārā, viņš sauca: „Barun!"

„Ko tu gribi?" velns iesaucās.

„Naudas gribu, naudas gribu," teica vecais.

„Še." Un velns iedeva viņam divsimti rubļu. Vecis paspē-

lēja atkal, bet jaunais zaldāts, kam jāsteidzas bija uz mācību, ne-

varēja vairs kavēties un gāja projām.
Virsnieks, pie kura jaunais zaldāts dienēja, prasīja tam: „Ka-

pēc tu tāds dulls esi, vai piedzēris?"
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„Ak, ne!" atbildēja zaldāts, „bet esmu tikai priecīgs. Krogā

vinnēju trumpādams divisimti rubļu."
Simtu rubļu iedeva tas savam virsniekam. Virsniekam nu

ari uznāca spēles iekaisums, viņš nogāja uz krogu un prasija kro-

dzeniekam: „Vai te nav kāda, kas gribētu ar mani uz naudu trum-

pāt?"

„Ira gan," atteica krodzenieks, „bet jums jau riebsies ar viņu
būt kopā. Tam utis rāpo pa drānām, puņķis nokāries līdz vē-

deram un pats viņš smird pēc tabakas kā velns."

„Lai ir, lai ir," virsnieks saka, „kad tik viņš māk trumpāt."
Krodzenieks uzcēla atkal no beņka veco zaldātu un pieveda

to pie virsnieka.

Miegu no acim_ izkārpījis, tas iesāka trumpāt, bet paspēlēja
atkal visu naudu. Arā izgājis, tas sauca: „Barun!"

„Ko tu gribi?" atskanēja atbilde.

„Naudas gribu, naudas gribu," teica zaldāts.

„Še!" un velns iedeva tam četri simti rubļu. Bet tas paspē-

lēja ari tos un gāja laukā. Virsnieks prasa: „Ko tu laukā dari?"

„Naudu kaļu," atbild vecis. Ārā izgājis, zaldāts sauc:

„Barun!"

„Ko tu gribi?" atskan.

„Naudas gribu, naudas gribu," saka zaldāts.

„Kur tu tik daudz liec?" prasa velns.

„Es trumpāju ar vienu virsnieku un paspēlēju," atbild zal-

dāts.

„Labi," saka velns, „naudu dabūsi, bet uzmanies: es ari iešu

krogā, zināms neredzams, izvilkšu virsniekam visas trumpas un

iedošu tās tev. Tev vajag atvinnēt no virsnieka visu naudu."

Velns iedeva vecim atkal četrisimti rubļu un trumpošana
iesākās no jauna. Vecis šoreiz atņem no virsnieka visu naudu.

Virsnieks nomirst.

Vecis sauc: „Barun!"

Velns klāt. Vecis nu velnam izteic, ka tas grib dzīvot no-

mirušā virsnieka muižā, ko velns tam ari atjauj. Vecais zaldāts

aizbrauc lepnā karietē ar brangiem zirgiem uz jauno dzīvi. Su-

laiņi un citi saimes ļaudis nāk tam pretī un bučo rokas. Visus

viņš apdāvina un izlaiž pavēli, lai viņa saimnieki atnāk ar tuk-

šiem maisiem. Saimnieki dzīvoja mazās būdiņās ar sakritušiem

jumtiem. Viņi atnāk pie sava jaunā kunga, citi kājām, citi ari

braukšus. Kungs sēd nopuņķojies uz zīda spilveniem un šņauc

tabaku no dimanta dozes. Sulaiņi gan tam lūdza, lai tas jel ap-

velkot labākas drānas, ļaujoties matus izsukāt un muti nomaz-

gāt, bet tas tik atbildēja: „Lai paliek, lai paliek! Būs jau tāpat

labi diezgan."
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Sanākušos saimniekus viņš uzrunā, ka tiem mājas labāki jā-

uzkopj, viņš tiem palīdzēšot. Liek tiem no velna maisus ar naudu

piebērt. Saimnieki loti mīlēja tādu kungu.

Nomira kaimiņu ķēniņš un atstāja trīs princeses. Jaunajam

kungam iegribējās palikt par ķēniņu. Viņš atsauc velnu un saka:

„Ls taču ari gribu precēties, un kad kaimiņu ķēniņam trīs prin-
ceses palikušas, tad es gribu vienu no viņām precēt un tur par

ķēniņu palikt, Apgādā man labas drānas un kādu, kas man ap-

griež matus un nomazgā muti."

Velns atbild: „Labi, to visu tu vari darīt, bet kad es tevi

saukšu, tad tev vajag visu atstāt un tūliņ nākt."

Zaldāts ir ar to mierā. Velns atsauc vienu garu un liek tam,

lai viņš vecim muti nomazgā, bet tas aiz riebuma ne klāt nepie-
iet un aizbēg. Velns atsauc otru garu un liek tam vecim matus

izsukāt un nogriezt, bet arī tas aizbēg. Nu jaunais kungs nobil-

dēja pats sevi tādu, kāds tas bija, aizsūta savu bildi princesēm
un prasa, kura viņu ņemšot? Vecākā princese saka: „Kad man

atdotu visu ķēniņa valsti un visu pasaules zeltu, arī tad es neietu

pie viņa."

Vidējā princese saka: „Kad es visu mūžu vīra nedabūtu, arī

tad es neietu pie viņa."

Bet jaunākā princese saka: „Lai viņš būtu kāds būdams, kad

tik viņam daudz naudas, es pie viņa iešu."

Velns pats nu ņemas viņam matus izsukāt un nogriezt, muti

nomazgāt un viņu apģērbt zīda un samta drēbēs, dod tam zelta

kurpes un pataisa viņu smukāku un jaunāku.

Viņš piebrauc pie pils zelta karietē, ar zīda spilveniem un

spožiem zirgiem. Vecākā princese prasa saviem sulaiņiem: „Kas

tas par smuku kungu, kas tur pie vārtiem piebrauca?"

„Tas ir jaunās māsas brūtgāns," sulainis atbild. Viņa nolec

aiz žēlabām no otra stāva un ir pagalam.

„Kas ir tas smukais kungs, kas tur pie vārtiem piebraucis?"

otra princese prasa saviem sulaiņiem.

„Tas ir jaunās māsas brūtgāns," atbild viņai sulaiņi.

Viņa nolec aiz žēluma no trešā stāva un ir pagalam. Jau-

nākā princese ieraudzījusi savu brūtgānu, gāja tam pretī un ne-

zināja aiz prieka, ko darīt. Viņa izrīkoja lielas, lepnas kāzas un

salūdza uz tām daudz viesu.

Kad nu tie bija salaulāti un dancoja savu viesu vidū, tad at-

skrēja velns un sauca jauno ķēniņu projām. Bet ķēniņš nelikās

to nemaz dzirdot un dancoja tik projām ar savu jauno sieviņu,

un visi viesi tiem apkārt, tā ka velns nevarēja un nevarēja tam
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klāt pietikt. Kad nu velns redzēja, ka tā nevar viņu rokā dabūt,

un bija apnicis pūlēties, tad viņš iesaucās: „Nu dzīvo jau, dzīvo,
kamēr apnīksti dzīvot!" un bija projām.

11. A. 361. K. Corbiks no vecā Jordāna, Līvbērzē.

Reiz dzīvojis viens untlīgs kurpnieks, bet nelaime tā, ka bijis
liels šmorētājs un naudu, ko nopelnījis, nodzīvojis līdz kliņķim.

Ko nu darīt? Darba arī neviens vairs nedevis. Šis nu nabags

nogājis uz mežu un apmaldījies. Gājis vien uz priekšu, beidzot

nonācis pie kāda ezera. Sācis gribēties ēst, bet ko tad nu grau-

zīs? Nav ne garozas. Saņēmis dūšu un taisījies lekt iekšā, bet

ieraudzījis kādu kungu tuvumā un palicis kā apstulbis. Kungs

prasījis: „Ko tu te meklē manā pleķī?"

Kurpnieks nu izklārējis šim visu skaidri un gaiši: esot liels

šmorētājs un naudas arī neesot ne graša, darbu arī neviens nedo-

dot un tīri vai spals klāt.

Kungs teicis: „Nu kad tev tik grūti iet, es palīdzēšu, līgsti pie
manis uz trim gadiem, es tev došu drēbes, zelta pīpi un zābakus.

Ja tu visu labi izdarīsi, tad pēc trim gadiem es tev došu vēl kādu

dāvanu. Darbs tev būs viegls, tev būs jātrumpā, tu pastāvīgi arī

uzvinnēsi, drīksti arī dzert, bet tikai tik daudz, kā nepiedzeries,

ieturi rēkti!"

Nu labi, kurpnieks saderēja arī pie kunga uz trim gadiem.

Kungs apģērbj viņu govs ādā, iedod koka pīpi, kas kurpnieka acim

izliekas zelta, un iedod zābakus, taisītus no govs kāju nagiem,
iedod arī naudu papilnam un saka: „Nu tu esi uzpravīts, un pēc
trim gadiem atnāc šinī pašā vietā pēc algas!"

Kurpnieks, pat ne paldies nepateikdams, aiziet tā kā šņāc

vien, un nu tik dzīvo zaļi: sit visus uz kārtim ārā kā lupatas, un

tik saņem naudu.

Kāds bagātnieks, dabūjis zināt, ka dzīvo tāds vīrs pilsētā,

kas visus uzvinn, uz kārtim spēlējot, un pats izskatoties tāds, kā

neviens cilvēks, bet kā lops. Bagātnieks ari aiziet apraudzīt.
Sāk trumpāt, un tiesa: šis nosit bagātnieku vai gar zemi un pa-

taisa nabagu kā bleķi. Nu bagātnieks lūdzās, lai ņemot vienu

viņa meitu par sievu. Trumpmanis ar' saka: „Sievas man va-

jaga, un drīz būs manam dienastam beigas, tad varēsim taisīt

kāzas."

Bagātnieks nu aizgājis mājas, izstāstījis meitām, ka palicis

nabags un ka nu nelīdz niķis, vienai no meitām jāiet par viņa
sievu. Prasījis vecākajai meitai: „Vai tu iesi?"

„Nē! Kāda muiža tad man pie viņa iet, tas jau pat pēc cil-

vēka nemaz neizskatās."
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Prasījis vedējai, tā teikusi: „Ne par ko neiešu!"

Tēvam nu jau dūša pavisam sašļukusi, ka nu jāpaliek naba-

gam. Jaunākā meita teikusi: „Es gan iešu, lai nu būs kas būs,
tik un tā nabagi mēs tagad esam un varbūt, ka es palieku grā-
fiene." Māsas nosmējušās vien.

Kurpnieks nu zellis nodzīvojis savu laiku zaļi, un beidzot

gājis pie sava kunga pēc algas. Kungs iedevis pilnu zeķi zelta

naudas un iedāvinājis karieti ar visiem zirgiem. Kurpnieks nu

uz pilsētu, nopircis jaunus kāzu uzvalkus un nu brau-
cis tik špāsīgi, ka neviena nepazinis. Vecākās māsas, ieraudzī-

jušas, ka jaunākai māsai tāda laime, uz vietas ielēkušas akā.

Kurpnieks nu atdevis tēvam atpakaļ naudu, ko šis paspēlējis un

uztaisījis vēl tik lieliskas kāzas, ka visi pabrīnējušies, kur tik ba-

gāts un strems kungs ķēries.

12. A. 361. H. Skuj ma, And r s Ziemelis, Aumeisteros.

Dzīvojuši ieiz divi brāļi. Viens bijis strādīgs un dievbijīgs,
otrs slinks un gribējis labi dzīvot. Reiz slinkais brālis teicis: „E,
ka vai pats velns man naudu dotu."

Viens burvis slinko izmācījis, kā lai dara. Slinkais aizgājis
uz mežu un nostājies uz krustceļiem. Tad viņš trīs reizes svilpis.
Uzreiz viņam līdzās bijis tāds pinkains kungs, ka bailes skatīties!

Pinkainis prasījis: „Kā tev no manis vajaga?"

„No tevis man nekā nevajaga," teicis slinkais, jo viņam bijis
no pinkaiņa bailes.

Pinkainis apgriezies riņķī un tūliņ arī palicis par smalku

kungu.

~Nu, vai tagad sacīsi, kā tev no manis vajaga?"
Slinkais izstāstījis velnam, kas par lietu. Velns noklausījies

un tad teicis: „Naudu tu vari dabūt, bet tad mums jāslēdz līgums,"
un velns stāstījis, kāds ir līgums.

Ja, ar to slinkais bijis ar mieru. Līgums bijis tāds. Slinkam

nav brīvu septiņi gadi matus griezt un sukāt, muti mazgāt, nagus

griezt un pirtī iet. Ja slinkais tā var nodzīvot septiņi gadi, tad

viņš ir no līguma vaļā, ja ne, tad jāatdod velnam dvēsele.

„Ja, es to pildīšu!" teicis slinkais un parakstījis līgumu ar

savām asinim. Velns iedevis slinkam maku ar zelta dukātu un

sacījis: „Ja tev naudas vajaga, tad ņem dukātu no maka un skaiti.

Viņš būs atkal makā atpakaļ un naudas tev nekad netrūks."

Slinkais paņēmis maku un velns tūliņ pazudis. Slinkais aiz-

gājis uz māju un apsēdies pie galda. Viņš izvilcis dukātu no maka

un uzlicis uz galda, bet tūliņ makā bijis atkal jauns dukāts. Slin-

kais ņēmis no maka dukātu pēc dukāta un arvienu makā bijis
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jauns dukāts. Līdz vakaram slinkam bijusi uz galda liela kaudze

zelta naudas. Trešā dienā slinkais aizbraucis uz pilsētu un no-

pircis sev lielu namu. Viņš tur apmeties un skaitījis savu naudu.

Pagājis pusgads un slinkā nams bijis pilns naudas. Slinkais

licis sev uzcelt lielu greznu pili, bet pats sēdējis pie galda un vil-

cis no maka dukātu pēc dukāta. Pagājis gads un slinkam_metu-

šās bailes. Mati tam bijuši izauguši pār pleciem un savēlušies,

nagi pus olekti gari un mute melna, kā skursteņa slaucim._ Utis

tam vazājušās pa drēbēm, kas bijušas pavisam apskrandajušas.

Kad slinkais pa ielu gājis, tad visi cilvēki no viņa bēguši.

Slinkais pārgājis dzīvot uz savu jauno pili un dienu no dienas

skaitījis dukātu pēc dukāta no velna dotā ma_ka. Viņš atsaucis

savu brāli un tas naudu bēris vienā kambarī pec otra.

Pagājuši pieci gadi un slinkais izskatījies pavisam briesmīgs.

Drēbes tam bijušas nopuvušas un vīles vien palikušas. Pie slinka

atbraucis viens ķēniņš un prasījis tam, lai aizdod naudu. Ja, slin-

kais bijis ar mieru naudu dot, ja ķēniņš tam apsolās dot savu

meitu par sievu. Domīgs ķēniņš aizbraucis atpakaļ un paņēmis

līdz slinkā bildi. Naudas ķēniņam pagalam vajadzējis. Ne ve-

cākā princese negribējusi iet pie slinkā par sievu, arī vidējā ne.

Bet jaunākā bijusi ar mieru pie slinkā iet, lai tikai ķēniņu un viņa

pili glābtu no kauna un negoda.

Slinkais devis ķēniņam tik daudz naudas, cik tam vajadzējis,

un pateicis, ka pēc diviem gadiem viņš dzers ar princesi kāzas.

Kad septiņi gadi bijuši pagājuši, tad pie slinkā atnācis velns.

Velns bijis pavisam vecs un līks un viens plecs tam bijis nokaries

līdz zemei.

„Skaties, tik līks es esmu palicis tev naudu nesdams. Bet tu

savu līgumu esi izpildījis." Un velns atdevis slinkam parakstīto

līgumu.

„Tagad sataisies, es tevi aizvedīšu pie brūtes. Uz tavam

kāzām man tā kā tā divas vistas kritīs."

Slinkais bijis atsaucis matu griezēju un sešas meitas. Tas

viņu rīvējušas un mazgājušas trīs dienas un slinkais nu izskatījies

atkal pēc cilvēka. Viņš apģērbis dārgas drēbes un nu izskatījies

pēc īsta prinča. Pie pils durvim velns piebraucis varenu karīti,

kurai bijuši priekšā lepni melni un slinkais iekāpis karītē. Vēja

ātrumā slinkais bijis jau pie ķēniņa pils. Pats ķēniņš iznācis slin-

kajam pretim un vedis to pilī. Tad viņi kāpuši pa riņķa trepēm

augšā. Trepju galā stāvējušas visas trīs princeses.

„Vai cik skaists kungs!" teikusi vecākā princese uz vedējo.

„Kā tu negāji?" atteikusi vidējā.

„Tu biji vainīga!" teikusi atkal vecākā un abas masas sāku-

šas grūstīties un blākš! pa trepēm zemē un nositušās. Velns
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stāvējis lejā un skatījies. Kad abas māsas nokritušas un nositu-

šās, tad arī velns uzreiz pazudis ar visu karīti, jo nu tam divas

vistas bijušas rokā.

Slinkais nodzēris ar princesi bagātas kāzas un dzīvo ar to

laimīgi vēl tagad, jo naudas tam netrūkst.

13. A. 361. V. Zacharska no St. Fil ša, Rēzeknē. Kultūras

balss k r.

Sen-senējūs laikūs dzeivuoja uz šuo pasauļa vīns boguots

muiženīks, un tam muiženīkam beja puorzinis ar paleigu. Mui-

ženīks un viņa puorziņi beja cīši sirdeigi ļaudis, kas mūcēja šovus

struodnīkus un šaustēja jūs pat vēl ar reikstīm. Pi ituo pat mui-

ženīku dzeivuoja par struodnīku vīns kolps, kuram vuords beja
Jokims.

Itys struodnīks vīnu reizi beja cīši nūmūceits ar dorbu. Vo-

korā īt jis uz sovu sātu un pats sevī runoj: „Lobuok čortam [kr.

velnam] struoduot kai taidam kungam. Pavysam nūmūcēja ar

dorbu."

Napaspēja Jokims pasceit itūs vuordus — veras: pretim juo
stuov čorts un runoj uz Jokimu: „Tu gribi pi manis struoduot?

Es tevi pajimšu un labi izmoksuošu ar zaltu."

Jokims dūmuoja, dūmuoja un golu golā pascēja: „Lobi, es

īšu pi tevis struoduot."

Čorts satvēra Jokimu un nūnesja uz sovu alni [elli]. Alnī

čorts Jokimam īdevja kūrt guni, pastatēja treis kotlus, cīti ap-

kluoja jūs ar vuoku un pascēja Jokimam likt zam kotlu guni un

vuorēt treis godi, bet kotlūs nazavērtīs. Tai Jokims vuorēja alnī

trešu godu, jau dreiži byus juo dorba gols, čorts nūmuksuos jam

zalta naudu un atlaiss jū uz sātu. Tymā pat dīnā, kod beidzās

treis godi, Jokimam īguoja pruotā pazavērtīs, kas ir tymūs kot-

lūs. Jis pajēmja nū pyrmuo kotla vuoku, pacēla un veras, ka tī

nu kotla pacēla golvu muižinīka puorziņa paleigs.

„Ak, tu, valdinīks, tje!" ar dusmem pascēja Jokims, tiulen

apsedzja kotlu ar vuoku un palyka zam kotla vel div pagalis.

Gribīs Jokimam pazavērtīs, kas tī ūtrā kotlā, jis pacēla vuoku

nu ūtra kotla — veras: leih nu kotla puorzinis.

„Ak, i tu tje, naškeists gors!" pascēja Jokims, aizlyka otkon

vuoku kotlam un palyka tur treis pagalis.

Vajag jau pazavērtīs, kas ir trešā kotlā. Pacēla Jokims tre-

šuo kotla vuoku — veras: lem nu kotla pats muiženīks. Jokims

ar dusmom pīspīdja ar vuoku kotlu un runoj: „Nu pats lelijs

Lucipers tje!"



149

Jis pajēmja četrvs pagalis molkys un palvka zam kotla, kur

sēdēja muiženīks.

Jau beidzās treis godi un atīt pats čorts, kurs pajēmja Jokimu

pi sevis alnī stuoduot. Čorts vaicoj Jokimam: „Nu, Jokim, vai

rikteigi atstruoduoji pi manis treis godi, napazavēris kotlūs?"

„Na!" atbildēja Jokims, „nazavērūs."

„Kū tu maloj?" runuoja čorts, „tu vērīs kotlā. Par tū, ka

maloj, tev vēl vajdzeis treis godi pi manis struoduot."

„Na, nastruoduošu vairuok," pascēja Jokims. Čorts nikuo

navarēja vairuok padarēt, īdevja Jokimam zalta naudas, paza-

smēja un pascēja uz juo: „Par tū ar tevi laisšu uz sātu, ka tu pa-

zavēri un paliki vairuok molkys zam kotla, lai jī vēl dag."

Tai Jokims sajēmja naudu un atguoja nu alnis uz sātu, suoka

dzeivuot laimeigi un boguoti, a muiženīks ar sovim puorziņim vēl

tagan vuoruos čorta katlūs.

14. A. 361. Teicēja 76 g. vecā I. Staleidzāne, Atašienē.

Kultūras balss kr.

Kaids kungs, kurs beja valns, pījēmja struodnīku un soka:

„Tu dzeivoj pi manis treis godi, nikuo nastruodoj, nikod na-

šņyuc daguna, namozgoj mutes, nagrīz nogu un nacierp motu,

tad es tevi apprecinuošu ar boguotu muižinīka meitu!"

Struodnīks nu dzeivuoja pi kunga treis godi un palyka cīši

brīsmīgs.
L'tras muižas kungs beja puorkartuojis vysu krūna naudu

un jam vajadzēja sēdēt cītumā. Tam kungam beja treis meitas.

Valns īsādynuoja pūrduli rotūs, aizbraucja uz sovu sābri un soka:

„Jo tu atdusi itam pūrduļam sovu meitu par sīvu, tad es tev dūšu

naudas, cik vīn tu gribēsi."

Kungs beja ar mīru un soka: „Lai īt vacuokuo meita pi pūr-

duļa par sīvu!"

„Es lobuok nūsleikšu, bet pi taida naīšu," atbildēja vyduskuo
meita.

„Jo nagrib vacuokuo, lai īt vyduskuo meita," soka kungs.

„Es lobuok nūsleikšu, bet pi taida neīšu," atbildēja vyduskuo
meita.

„Tad jau lai īt jaunuokuo meita, jo vacuokuos nagrib īt,"

soka kungs.
Jaunuokuo meita pīkrita īt pi pūrdula par sīvu. Pūrduls nū-

dzēra ar jaunuokū kunga meitu precības, valns īdevja kungam
daudz naudas un aizbraucja.

Kuozu dīnā valns pūrduli izmozguoja, izšņyucja dagunu, ap-

grīzja nogus, nūcierpa motus un pūrduls palyka par cīši skaistu

meita.
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puisi. Tad valns apvvlka pūrdulam duorgas drēbes un aizbraucja

uz kungu. Vacuokuo kunga meita, īraudzējuse pūrduli cīši skai-

stu puisi, aizskrēja un nu žāluma šķyunī pasakuora; vyduskuo —

nūsleika, bet jaunuokuo apsaprecēja un dzeivuoja sovā muižā

laimīgi. Valns ari prīcīgs aizbraucja uz sovu muižu dabojis divi

dvēseles nūmirušū meitu.

15. A. 361. 1061. 1157. A. Oari-JuonenoS. Keibinika, Domopolē.

Kultūras balss kr.

Vīnam cylvākam gribējis izzvnuot, kas nūteik ellē. Jis īleic

ellē i vērās — redz: pašā elles vydā vīns pats leluokais valns

īslāgts ķēdē, a muozuokī velniņi grīž un grīž tū ķēdi. Ji prosa cyl-

vākam:
M
Kuo tu gribi?"

„Es gribu daudzi naudas," atsoka cvlvāks.

„Labi, tev byus nauda, tikai tu treis godi, namozgoj mutes,

nasukoj golvas, dzeivoj treis godi par luoci," soka valni.

Cylvākam stypri naudas gribējās, jis tai ari dzeivuoja. Nauda

jam guoja, nazyn nu kurīnes, un beja cik vīn grib. Sadūmoj jis

precētīs, roksta vīnai meitai, vacuokai muosai, gruomotu, lai īt pi

juo par sīvu. Tei atroksta, ka naīs. Roksta ūtrai, tei tai pat

atroksta, ka naīs. Aizroksta trešai jaunuokajai muosai, tei atbild,

ka īs.

Jau beja paguojuši treis godi, cylvāks nūsamozgoj, apvalk
teiras jaunas drēbes un aizbrauc precībuos, tik skaists, ka ni at-

savērt. Jaunuokuo muosa prīcuojas par sovu precinīku, bet va-

cuokuos obejas pasakar.

Apsaprecējis aizīt jis vēļ uz elli, pajem leidza plinti un dzelža

rīkstus, īīt ellē, kūda rīkstus un peipej. Dūd valnim rīkstus, tī

kurs kūž. tam i zūbi uorā, kurs kūž tam i zūbi uorā. Nūsabeist

mozi valnāni un vysi izbāgalej, palīk tikai pats lelais īslāgtais
dzelža ķēdē.

„Ls tev īdūšu papeipēt," soka cvlvāks lelajam vainām, īlīk

stūbri zūbūs un izšaun. Lelais valns īsabluovja un otkon vysi
valnāni sakrēja ellē un suoka grīzt rasnū dzelža ķēdi. Cik ji garu

gobolu izgriž, Leldinē, kad dzīd „Aleluja" ķēdes goli savelkas

kūpā, un kad vysa ķēde vainu sažņaugs, tad byus pašaula gols.

11. Puika kalpo Dievam un velnam.

A. 710. 361. N. Rancāns, Rēzekne.

Dzeivuoja vīns cvlvāks ļūti nabogs, bet saime beja jam lela.

Kotru godu trvuka maizes, tai ka gondreiž pa vysu pavasari va-

jadzēja cīst bodu.
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Tad vīnu reizi taidā gryutā laikā sadumuoja jis sleicynuot

šovus bārnus. Pajēme divi bārnus īlyka peitine [pītene, grozs]

un aiznese uz upi sleicynuot. īdams pa upes krostu, īraudzeja

vācu veceli. Vecs suoka vaicuot vuorgulam: „Ku tu nes kerze

[kr. KCp3/ma, grozs]?"
Vuorguls atbild, ka kaķus nas sleicynuotu. Tad vecs vel

vaicoj, bet otkon dzierd taidu pašu atbildi. Tik ka vecs trešu

reiza pavaicuoja, tad tik vuorguls pasacēja taisneibu. Vecs tulaik

lyka vuorgulam nest bārnus atpakaļ uz sātu, un ari pats reize

nūguoja uz vuorguļa muojom.

Iguojis sātā, vecs līk vuorgulam dabuot nu cepļa syltas ga-

ļas pusdīnem. Vuorguls veras uz veča, izpletis acs. Kur lai jis

jem gaļi, ka jam jau sen ni kimūsa nav?_ Bet vecs attaisa cepli,

un vuorguls īrauga pylnu cepli vysaidu ēdīņu un maizes. Nusa-

breinuojis nas vysu uz golda un pabaruoj vysus.

Tad vecs otkon soka uz vuorguļa, lai jis īt uz kļavu [kuts]

un nūkaun pašu tukluokū vērsi. Vuorguls otkon vecs

soka kaut pašu tukluokū vērsi, bet jam kļava nav ni kūda ni

tukla, tik vīna vīn gūtiņa. Tam laikam, radzadams jau breinumu

nu veča, īt uz kļāvu un redz, ka pylns klāvs lupu. Nusaprīcoj

vuorguls un skrīn uz sātu pateikt večam. Bet vecs jam pīsoka,

ka jis — kai tik paliks jaunuokam dālam ostoni godi — lai atsyuta

tū dālu uz jū, un īdūd komūleiti dīgu, kurs valdamīs nuvess vuor-

guļa dālu uz veci. Vuorguls apsūlej večam vysu tū izpildīt. Tad

vecs atsavasaloj un aizīt sovu celi.

Puorīt ostoni godi un vuorguļs syuta sovu dālu uz veci, īdūd

dālam komūleiti un pasoka, kur komūleits velsīs, tur lai jis īt.

Dāls pajem komūieiti un laižas ceļā. Par nazcik dīnom teik pi

veča un palīk dzeivuot. Vecs atlaun vuorguļa dalām staiguot pa

vysim kambarim, tik vīn vīnā aizlīdz īt. Bet vuorguļa dals na-

nūcīš un īīt aizlīgtā kambarī. Iguojis redz, ka stuov pi sīnas

yudeņa trauks un spīgels. Vuorguļa dāls pajem un numozgoj

sev rūkas un ari pats nūsamozgoj. Tama pat breidī apbierst ru-

kas ar sudobru un moti ar zaltu.

Atīt vecs un redz, ka vuorguļa dāls napaklausēja juo, bet šū

reizi jam pīdūd. Nūslauka sudobru nu rūku, zaltu uz golvas

pamat, bet otkon naatlaun īt vīnā kambarī. Vuorguļa dals kaidu

laiku nūcīš, bet golu golā nt otkon kambarī, kurā vecs naat-

luove. Iguojis īrauga smuku vēzdini [vēzda, kūja], pajem ju un

pacvloj. Tamā pat laikā atīt ari vecs uz šū kamban un soka

uz vuorguļa dāla: „Kū tu padarēji? Tu apsyti ar šū vezdini pus

pasaula. Tu manis naklausēji un es vairs navaru tevi pi sevis

turēt. Ej, kur gribi!"

Tai vecs palaiž vuorguļa dālu un īdūd jam leidza treis saklās.
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Pīsaka, ka naītu par kolpu pi taida saiminīka, kuram byus maini

sprūguoti moti, un ari kur paliks dzeivuot, lai tur pasēj šuos treis

sāklas. Tad vecs apsīn vuorguļa dālam golvu ar drēbes gobolu,
un līk sacīt tam, kas vaicuos, ka golva suop.

Tai vuorguļa dāls laižas otkon ceļā. īdams sateik cvlvāku,
kurs grib jū pajemt par kolpu; bet vuorguļa dāls līk jam paruodīt

šovus motus. Cvlvāks nūjem capuri, un paruoda šovus malnūs

sprūguotūs motus; tad vuorguļa dāls atbild: „Naīšu par kolpu,

tuodēļ ka tev maini sprūguoti moti."

Tys cvlvāks beja valns. Jis tyulen aizskrīn uz sovu sātu,

izpervej motu cytā kruosā, sasukoj un otkon aizīt vuorguļa dā-

lam prīškā. Un tai jis apmuonej vuorguļa dālu, un tys palīk pī

vaina par kolpu.
Jis tagad īguodoj par tuom sāklom, kuras īdeve vecs, un

pasēj zemē. Par laiku izaug treis uobelneicas: vīna medzes

[baltkrievu un polu miedz', varš], ūtra sudobra, treša zalta. Tai

dzeivoj kaidu laiku vuorguļa dāls pi vaina. Bet vīnu reizi valns

soka uz vuorguļa dāla: „Tev daīs īt kautīs ar lelu pulku, jo iz-

varēsi, tad tev moksuošu, a cytaiž dīneisi pi manis par velti."

Vuorguļa dāls aizzadūmoj, ka jam byus izvarēt un īguodoj

par uobelneicom. Nūīt, nūlaiž zoru nū pyrmuos uobelneicas,
cārt par uobelneicu. Izskrīn nu uobelneicas zyrgs. Sāst uz zyrga

vuorguļa dāls un aizskrīn kautīs. Dabraucis pi tuos vītas, kur

beja saceits, īrauga pulku ļaužu, bet te kai skrīn zyrgs, tai vysus

sameida.

Tad vuorguļa dāls brauc laimeigs atpakaļ un natuoli nu sā-

tas palaiž zyrgu un pats īt pi vuortu, sateik jū valns un vaicoj:

„Voi tev lūbēs?"

„Lūbēs [lobās, izdevās]," atbild vuorguļa dals. Valns palīk

dusmeigs un otkon syuta kautīs. Vuorguļa dāls ari taipat dabuoj

zyrgu nu ūtras uobelneicas, aizjuoj un taipat apsyt vysus.

Bet vēl na gols, valns syuta trešū reizi. Tys pats ari nūteik

i trešū reizi. Tagad jau nav kū dareit, vajag vainām moksuot

vuorguļa dālam par dīneišonu. Bet vuorguļa dāls na muļķis, kai

tik dabuoja nu vaina naudas, tai tyulen laidēs prūjom. Lobu

laiku staiguoja pa vysom molom, koleidz otrāda sovu tāvu un

tad palyka dzeivuot pi juo.

12. Velns par labdari.

I, (A. 362). Jānis Dīc manis Liegos, Lejas Kurzeme, «Pa-

saku vācelīte", 1891, 27. LP, VII, I, 769—72.

Reiz viens vecs nabags staigāja apkārt übagodams. Kādu

dienu vecītis, gar baznīcu garām iedams, redzēja, ka baznīcas
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durvis bija vaļām. Viņš uzlika savu sanabagoto maizes gabaliņu
un siļķi uz baznīcas žogu un iegāja baznīcā. Viens velns to bija

noskatījies. Tiklīdz nabadziņš iegāja baznīcā, velns tūliņ paņēma

no žoga vecīša siļķīti un maizes gabaliņu un aizlaidās projām.
Viņš nogāja pie citiem velniem, rādīja nabadziņa siļkīti un maizes

gabaliņu. Citi velni viņu kaunināja, sacīdami: „Kāpēc tev vaja-
dzēja tā darīt? Vecam un nespēcīgam nabadziņam nozagt viņa
žēlastības dāvaniņu! Tev jāgādā viņam to atlīdzināt!"

Velns nogāja pie vecīša un viņam prasīja, vai neesot kāds

darbs darāms?

„Kur man, nabadziņam, kāds darbs rāsies?" vecītis paklu-
sām atteica. „Ja nu tev tīk, tad noej mežā, pārnes man kādu

žagariņu pie uguns ko pielikt!"

Velns nogāja uz mežu un pārnesa tikdaudz žagaru, ka visu

sētu ar tiem piekrāva. Nu vecītis nezināja vairs, ko puisim likt

darīt. Viņš teica puisim: „Darba man nekāda nav, bet ja tev

patīk vēl pie manis palikt, tad ej uz mežu un pārnes man vēl

žagarus, lai man uzkrājas uz priekšu!"

Velns, kautkur sadabūjis lielu, garu virvi, nogāja mežā, ap-

ņēma ar garo striķi visu mežu un pārnesa visus meža kokus un

krūmus mājās. Vecītim par lielu brīnumu velns apkrāva viņa

māju visapkārt ar kokiem un žagariem. Nu bija vecītim malkas,

baļķu un žagaru uz daudz gadiem. Bet maizes viņam vairs nemaz

nebija. Vecītim vēl bija uzglabājušies seši rubļi naudas. Vecītis

nu sūtīja puisi uz pilsētu, lai nopērkot maizei rudzus. Vecītis

iedeva puisim seši rubļi naudas par rudziem ko maksāt.

Puisis bija kautkur sadabūjis baltu kēveli, vecus koka rateļus

un nobrauca pilsētā. Viņš tūliņ uzmeklēja kādu tirgotāju un sāka

līgt rudzus. Velns vedināja bagāto kupči līgt, ka tas visu viņa spī-

keri ar visu labību uz saviem koka rateļiem uzlikšot un. ar savu

nātna kēveli pārvedīšot mājās. Kupčis domāja, ka saimnieka puisis
tikai jokojas; bet puisis neatlaidās, līgdams un līgdams, un arī

nebūt nejokojās. Kupčis ar puisi salīga uz 100 rubļiem. Tur sa-

radās pulks ziņkārīgo cilvēku un visiem par lielu brīnumu puisis

uzkrāva kupča spīķeri ar visu labību uz saviem koka rateļiem,
savai nātna ķēvelei pāri reizas uzsauca un brauca no pilsētas

ārā. Visi, mutes atplētuši, noskatījās šim brīnuma milzim pakaļ,

kurš svilpodams un ziņģēdams tirgotāja lielo labības spīķeri aiz-

veda projām. Bez tam vēl puisis dabūja no kopmaņa simtu rubļu
naudas. Puisis pārveda labības spīķeri un nogāza to sētas vidū.

Vecītis apskatījās lielo spīķeri un, tanī tik daudz — simtiem pūru —

labības atradis, iesaucās: „Nu man pietiek maizītes līdz pat nā-

ves stundiņai!"
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Tad puisis iedeva vecītim simtu rubļu arī vēl. Vecītis bija
dikti priecīgs un jutās laimīgs, jo nu vioam bija par lielu brīnumu

daudz naudas un mantas.

Vecītim vajaga dzelzi, ratus apkalt. Viņš liek puisim braukt

uz plisētu nopirkt dzelzi kaļamiem ratiem. Puisis iejūdza savu

nātna kēveli koka ratelos, nobrauc pilsētā, tūliņ uzmeklē kādu

dzelzs fabrikantu un sāk līgt. Puisis līgst ar fabrikantu, ka viņš

visu viņa lielo fabriku ar visu dzelzi varot uzkraut uz saviem

koka rateļiem un ar savu nātna ķēveli pārvest mājās. Fabri-

kants, to turēdams par joku, salīgst ar puisi uz tūkstoš rubļiem.
Puisis paņēma fabriku ar visu dzelzi un uzlika uz saviem koka

rateļiem. Fabrikants palika ļoti bēdīgs, jo viņam savas fabrikas

un tikdaudz dzelzs bija par daudz žēl. Puisis, saņēmis no fabri-

kanta tūkstotu ar visiem dzelžiem, pārveda visu savam saimnie-

kam. Nu vecītim bija tikdaudz dzelžu, ka simtu gadu varēja ar

tiem tikt.

Kad pavasaris bija atnācis, tad vecītis sacīja puisim, lai apsē-

jot viņa tīrumu. Vecīša — tagad saimnieka — tīrums atradās

par daudz lielā un dziļā purā (purvā), kur itin nekas neauga.

Puisis paņēma savu nātna kēveli, nogāja un apsēja saimnieka

lauku. Saimniekam izauga raženi pūri, visi vienā vālā vien. Bet

citiem saimniekiem, kam lauki bija blakus vecīša laukam, it nekā

nebija no labības; viņu lauki, kas gadu no gada labi tapa mēsloti

un kopti, stāvēja pavisam tukši. Puisis sameta saimnieka pūrus

septiņās kaudzēs. Citi saimnieki nezināja ko darīt. Viņi labi

zināja, ka vecīša puisis visiem citiem labību bija atbūris un ve-

cīša laukiem piebūris. Viņi sarunājās vecītim atņemt pūrus ar

varu. Sapulcējās visi ar daudz ratiem, zirgiem un cilvēkiem un

brauca pēc vecīša pūriem. Arī muižas kungu bija paņēmuši dro-

šības dēļ līdz. Tur nobraukuši, viņi izrēķināja, cik vezumu katram

saimniekam iznāks un tad sāka kraut, tik ko bija iesākuši kraut,
te atnāca vecīša puisis un neļāva viņiem vairs kraut. Puisis

teica: „Lūdzami, neaizvediet jel visus pūrus projām, atstājiet
taču manam saimniekam arī vēl kādu mazumiņu, ja ne vairāk,
tad atļaujiet man no katras kaudzes vienu nastiņu pārnest savam

saimniekam, citādi mans saimnieks paliek pavisam tukšā. To

citu jūs varēsit tad vest projām!"

Pēdīgi viņi arī puisim atļāva ņemt, bet tikai vienu pašu nastu

no katras kaudzes._ Puisis tūliņ izbāza garu virvi caur kaudzes

apakšu cauri, paņēma visu kaudzi uz reizi un pārnesa vecīša

mājās.

Tā puisis pārnesa pūru kaudzes citu pēc citas, tikai pēdējo
kaudzi muižas kungs neļāva vairs nest projām.
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„Kā? vai tad nenorunājām, ka man brīv no katras kaudzes

pārnest nastu savam saimniekam?" puisis drusciņ iepīcis teica.

Bet viņi nemaz uz puiša vārdiem neklausījās un ne par ko ne-

gribēja viņam ļaut projām nest septīto kaudzi. It īpaši muižas

kungs tam pretojās. Velns, redzēdams, ka tā jau nieki būs, at-

sita visus ļaudis nost no kaudzes un muižas kungu aizsvieda tālu,
tālu dziļajā purā (purvā), tikai vien muižas kunga tupeles vēl

pulika turpat pie kaudzes. Puisis nu pārnesa arī septīto pūru

kaudzi mājās. Viņš notīrīja pagalmu itin tīru, nolika tad pūrus

sētā pa kārtai, tad iekāpa muižas kunga tupelēs un sāka pūrus

izmīt. Viņš mina un klapēja ar muižas kunga tupelēm, ka putēja

vien. Pūrus kratīdams, pats pūta vēja vietā. Tā vecīša pūrus

izkūla, izvētīja un vecītim bija pūru papilnam, tā ka vajadzēja
taisīt vēl lielākas klētis.

Vecītis varēja savā lielā bagātībā un laimē itin mierīgs un

laimīgs dzīvot līdz pat savai nāves stundiņai. Kad puisis visu

papilnam bij vecītim sagādājis, tad viņš sacīja vecītim ardievu,

pasacīdams, ka viņš to visu esot darījis par atlīdzinājumu siļķītes

un maizes gabaliņa labad.

2. (A. 362). E. Ābels Garl c nē. Jkr. V, 88 (53). LP, VII, I, 772-4.

Senlaikos dzīvoja ļoti nabags saimnieks: tādēļ nācās viņam

grūti dienasta ļaudis dabūt. Pienāca pavasaris un viņam nebija

vēl neviena puiša saderēta. Pienāca Jurģu diena. Citi vadājās

uz jaunām vietām, viņa kaimiņi arī saveda sev jaunus puišus un

meitas, bet mūsu saimnieks nezināja, ko iesākt, un staigāja no-

skumis. Ar savām bēdām kaudamies, viņš sacīja: „Ja Dievs man

nenāk par palīgu, lai tad nāk velns!"

Otrā rītā atnāk kāds puisis pie saimnieka un lūdzas, lai viņu

pieņemot par kalpu. Saimnieks priecīgi viņu pieņēma. Drīz at-

nāca sējas laiks. Kādu vakaru, saimnieks pie galda sēdēdams,

saka: „Bet vajadzētu sēt, bet. ko sēt, ka nav sēklas un maize ar

jau pie beigām?"

Puisis, to noklausījies un ne vārdiņa nesacījis, aiziet gulēt.

No rīta saimnieks uzcēlies, ierauga pilnu lauku ar labības mai-

siem, ar auzām un miežiem. Viņš no prieka un brīnumiem pār-

ņemts, nezina, ko iesākt, ko darīt.

Saimniece, no rīta klētī iegājusi, atrod stīņas pilnas ar mil-

tiem un putraimiem. Viņa nezina, kur tie cēlušies, kur gadījušies.

Nu saimniekam bija sēklas un maizes diezgan visam gadam.

Saimnieks nevarēja vien izbrīnīties, kas tas par puisi. Kur

viņam bija strādājuši pieci puiši, to šis viens pats padarīja. Vēl

jo lielāks brīnums bija tas, ka, ko saimnieks vakarā pavel, kas
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no rīta jādara, tas jau par nakti ir padarīts. Bet velns pie saim-

nieka ar strādāja, ka tiešām bija ko redzēt. Viens pats viņš lau-

kus apara, apsēja, labību nopļāva, sagrāba, kaudzēs sameta un

šķūņos saveda, pēdīgi arī labību ar spriguli izkūla, izvētīja un

sanesa klētī, salmus sameta kaudzē.

Pienāca ziema. Visi lauka darbi bija jau apstrādāti un ne-

kādu darbu vairs neatlikās. Saimnieks raidīja savu puisi braukt

mežā pēc malkas un baidīdamies, ka nepietrūktu darba, iedeva

tam knapāko zirgu. Velns, redzēdams, ka ar tādu zirgu nekā

nevarēs pārvest, atstāja zirgu mājās un gāja bez zirga uz mežu.

Mežā nonācis, viņš sāka kokus lauzt un raut, ka viss mežs brīk-

šķēja vien. Labu tiesu koku salauzis, viņš sāka tos uz mājām

stiept.
Saimnieks no rīta uzcēlies, ierauga, ka visapkārt gar mājām

ir apkrauti milzīgi strēķi veselu koku. Velns bija saimniekam

sanesis tik daudz malkas, ka šis nevarēja par desmit gadiem tās

patērēt. Saimniekam visi darbi bija apstrādāti, viņš nezināja,
ko nu likt velnam darīt. ledomājās likt velnam sakalt pakava

naglas un noteica, ka par dienu lai nokalot tūkstoš naglu. Velns

naigi ķērās pie darba, bet šureiz tam nelaimējās vis tā, kā citās

reizēs. Velns kala, ka dimdēja vien, bet nekas negāja uz priekšu.
Atnāca pusdiena un vēl nebija nekas nokalts. No dusmām! viņš
nu ņēma āmuru un sita tik stipri, ka dzelzs izšķīda uz visām

pusēm.

Velns, sadusmojies un no liela kauna pārņemts, laidās lapās

un vēl šo baltu dienu viņš blandās apkārt, bet saimnieks bija pa-
licis par turīgu vīru un dzīvoja laimīgi.

3. (A. 362). E. Ķauķis Litenes Ozoliņos. LP, VII, I, 772.

Bijuši divi kaimiņi: viens bagāts,»otrs bezgala nabags. Na-

bagais reiz noskumis apgulies, palikdams zem pagalvja krustiņu.
Tad atnākuši pie gulētāja trīs velni. Tas viens velns gribējis viņu
raut sev līdz, bet tie divi sacījuši: „To tu nespēsi, jo viņam galva
atbalstīta."

Šis lielījies, ja raušot aiz kājām, tad varēšot, un ja to neticot,

tad viņš derot, un apņemoties pēc tam nabagam gadu kalpot par

puisi. Labi, saderējuši. Nu rāvis, rāvis, krusts pagalvī, nevarējis

paraut, bijis jākalpo. Salīdzis pie nabaga saimnieka par puisi.
Otrā dienā bagātais kaimiņš sējis miežus, nabagais arī gri-

bējis sēt, bet ko sēsi — nav sēklas ne grauda. Bet velna puisis

uztaisījis brīnum lielas ecēšas, iejūdzis savu ķencīti un braukājis

pa tīrumu, it kā sēklu ieecēdams. Bagātais kaimiņš zobojies:

„Redzi kāds! viņam, plikadīdām, nav grauda ko mutē bāzt —

viņš vēl bārsta pa lauku."
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Labi — tas nu tas. Bet kad sējumam bija laiks zaļot, tad na-

bagam bija pilns tīrums zaļu asnu, bagātajam melna zeme, jo
velna puisis bija sapūtis visus, bagātā kaimiņa tīrumā izsētos

graudus — nabaga tīrumā. Nabagam to gadu izauguši vareni

mieži. Rudenī velns viens pats labību nokūlis, uztaisījis vispār
tīrumu lielu salmu gubu, bet graudus sabēris klētī, ka ne rūmes

un tad aizgājis projām.

4. (A. 3b2). Brīv nieku Liesma no Kaspara Pluģes Rum-

benieko s. Jkr. V, 80 (47). LP, VII, I. 798 (20).

Vienam saimniekam bija dārzam ļoti smuka sēta ar robai-

niem trelliņiem, kā pie baznīcas ap liela kunga kapu. Vina kai-

miņam, kas bija velns, bet ko viņš nezināja, bija atkal puišeli,
tie lēca pār sētu saimnieka dārzā. Pirmais kā lēca, tad sēta labi

uz sāniem sašķobījās, kā otrs lēca, tad jau nolūza stabi, kā tre-

šais lēca, tad sēta bija gandrīz apkārt, bet kā ceturtais lēca, tad

sēta sagāzās pavisam. Saimnieks gāja pie kaimiņa sūdzēt, ka

viņa dēli tam salauzuši sētu. Velns prasīja saviem puikām: „Kurš

no jums salauza saimniekam sētu?"

„Es," iesaucās pirmais, „kā lēcu virsū, tā uz reiz izšķobījās
sēta greizi."

„Ej, muļķi!" brēca otrs, „es viņu salauzu, jo stabi vēl bija

visi veseli, es tos nolauzu."

„Nekā!" kliedza trešais, „jūs abi melojat, es viņu apgāzu."

„Ak jūs muļķa desas!" lielījās ceturtais, „tīras blēņas, ko jūs

izdarījāt, tikai es apgāzu sētu pavisam."

„Tad tev jāiet trīs gadi pie saimnieka bez lones dzīvot, lai

vari sētu atpelnīt," noteica vecais velns.

Velna dēlēns aizgāja pie saimnieka. Jaunais puisis vēl bija

mazs un jauniņš. Saimnieks to veda vīram līdzi grāvjus rakt un

norādīja katram savu gabalu. „Ej tikai gulēt," velnēns teica uz

vīru, „es grāvjus jau izrakšu par abiem."

Vīrs gan negribēja, bet taču beidzot padevās zēna gribai un

nolikās gulēt. Vēl nebija brokasta laiks, kad velnēns jau bija

grāvjus par abiem izracis. Saimnieks brīnijās vien, viņš bija

grāvjus iemērojis un darbu nodevis visai dienai, bet darbs tik

tā pa laidienam. Kur jaunais puisis roku pielika klāt, tur darbs

bija kā nebijis.

Pienāca landāgs (mīkoņO. Cits gribēja saimnieka jauno puisi
kā ēst un viņam atņemt. Deva pat diezin cik lielu loni, bet velnēns

ne par ko negāja no sava vecā saimnieka projām, neprasīja arī

nekādas algas. Nu saimnieks iecēla viņu par savu priekšgājēju.

Saimnieks nespēja darba viņam ne piedot. Kad saimnieks to veda
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sienā braukt, tad tas pārnesa visu sienu nesus. Kad saimnieks to

veda malkā braukt, tad tas sacirta kā visam gadam un pārnesa

visu uz reizi.

Pienāca atkal landāgs. Nu citi kā izsalkuši gribēja puisi
ēdin ēst un salīgt. Lai ņemot loni, cik lielu tik gribēdams, solīja
tie viņam, bet šis kā negāja, tā negāja.

Trešo gadu saimnieks vairs otra vīra nemaz neturēja, bet

iztika ar viņu vienu pašu, un darbi tika tāpat apdarīti. Nāca

trešais gads jau uz beigām — saimnieks bija palicis brangi ba-

gāts caur savu darbīgo puisi — te viņš kādu dienu jāja laukam

garām, kur puisis grāvi raka. Uzreiz tam zirgs paklupa uz līdze-

nas vietas. Saimnieks nosunīja zirgu un nevarēja nobrīnoties

vien, kādēļ viņa zirgs klupis, bet velnēns tikai pasmējās, nolie-

cās pie zemes un izvilka aiz stīpas lielu grāpi no zemes, pilnu

ar zelta naudu.

„Redzi, par šo grāpi tavs zirgs klupa," tas smiedamies uz

saimnieku teica. Saimnieks gribēja, lai viņa puisis patura pusi

no atrastās mantas, bet velnēns nepieņēma nekā un priecīgi no-

skatījās, kā saimnieks gavilēdams to stiepa uz māju.

Trešā gada beigās saimnieks gan gribēja puisi pierunāt, lai

viņš vēl paliek pie viņa, bet velnēns smiedamies atteica: „Tavu
sētu nu esmu atpelnījis, tu esi bagāts palicis, tev manis arī vairs

nevajaga."

Kad velnēns pie sava tēva nonāca un tam savus darbus, ko

izdarījis, pateica, tad vecais velns teica: „Tas labi, kad tu viņu

pataisīji bagātu, viens bagātais man drošāks, nekā desmit nabagi."

5. (A. 362). Kārlis Jaunzemis Bilstinos, Zin. Kom. kr. LP,

VII, I, 774—5.

Dzīvojis nabags saimnieks tādās pussakritušās mājās, ka

bailes bijis vidū iet. Jumti sazvēlušies, noplīsuši, lietus pa grie-
stiem plīkšķēdams tecējis istabā — tik traki. Zirgi vīram gan

bijuši, divi gabali bijuši, bet tikai jau nu arī tukšus ratus jaudā-

juši pavilkt. Un govis — cik jau nu bijis — tās pašas kauli un āda,

stumjamas, ceļamas Bērni atkal —to bijis Dieva svētība —

tekājuši puspliki ir vēlākā rudenī, krimzdami sakaltušu garoziņu.

Pienākusi ziema, malkas mājā ne pagales, gājis uz mežu ar

sausu maizes riecentiņu kulītē. Aizgājis, pakarinājis kulīti no-

kaltušā zarā un sācis cirst. Izcirtis visu cēlienu, skatījies pēc

uzkožamā — nava vairs. Ko nu? Est gribējies aplam — sācis

skumt. Te piepēži ieraudzījis smalku kungu, tas tur gadījies, itkā

no gaisa būtu nokritis. Kundziņš vaicājis, kamdēļ šis skumstot?

Tā un tā — maizīte nozagta. Ai, kungs nosodījies par tādu bez-
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kaunīgu zagli un bažījies, kad tikai viņa paša puiši nebūšot tie

paņēuiēji? Un skaļi nosvelpies, tūliņ saucis: „Juri, Ješki, Brenči,
Miķeli! kur jūs esat?"

Nu saskrējuši gan lieli, gan mazi. Kungs prasījis: „Vai visi

še esat?"

Miķeļa vēl neesot! Kungs apskatījies, un patlaban arī Mi-

ķelis kaunīgs un bailīgs līdis no krūmiem. „Vai tu nepaņēmi šā

nabaga vīra maizes kulīti?"

„Paņēmu gan!"

„Nu, tad par sodu tev tūliņ jāstājas šā saimnieka kalpībā un

vesels gads par velti jānokalpo!"
To teicis, velna kungs ar citiem puišiem aizgājis, bet Miķelis

paķēris saimnieka cirvi un sācis malku cirst, ka viss mežs at-

klimst — saimnieks lai tikai eimot uz māju! Cirtis — nogāzis
līdz vakaram veselu meža gabalu. Rītā prasījis saimniekam zirgu
malku mājā pārvest. Kāds šim tas nātna zirgelis bijis, tādu iede-

vis. Bet nu velna kalps Miķelis mežā nokrāvis tādu vezumu,

ka rati tik tik nelūzuši, uzsaucis zirģelim. lai velk. Gan rāvis

zirdziņš stiepdamies — kur nu pavilksi? — ne pakustināt nepa-

kustinājis. Nu, kad tā lieta tā, šis uzsējis zirgu uz vezuma, licies

pats ilksīs un viegli jo viegli pārvilcis mājā. Otrā dienā jau zirga
vairs neņēmis līdzi, pats vien visu malku, pusmežu, pārrāvis

mājā un visas malu malas pieblīvējis.

Pēc tam vēl Miķelis veselu, lielu cirtumu baļķu savācis, uz-

cēlis visas māju ēkas gluži par jaunu un tad ievaicājies saimnie-

kam, vai naudas nemaz nevajagot? Atteicis: „Kā nu nevajadzētu,

bet kas tad dos?"

„Labi!" velna Miķelis pavīpsnājis, „brauksim uz mežu!"

Aizbraukuši un sākuši sūnas plēst, vienā vezumā pieplēsuši no

celmiem ķērpjus, otrā mīkstas purva sūnas. Pieplēsuši vezumus

pilnus, braukuši uz pilsētu. Aizbraukuši tur, nu sūna jzskatījusies
pēc vilnas, pēc tik mīkstas vilnas, ka ļaudis drūzmēdamies ap-

stājuši vezumus: „Uja! kas par teicamu vilnu!" cik maksājot

mārciņā? — Tik un tik. Tūliņ devuši bez runas, ko tikai vien

mārciņā prasījuši un izpirkuši abus vezumus, purva sūnas par

nobaru vilnu, ķērpjus par pakājām — milzumis naudas sagrābuši.

Tas nu tas.

Bet nu velna puisim beidzot taču pa mājam darbs aptrūcis - -

teicis saimniekam, ka iešot uz lielkungu, prasīšot meža gabalu

un līdīšot līdumu. Labi. Lielskungs neko nepretojies arī — do-

mājis: „Ko tāds vīrelis taču nolīdīs?" un atvēlējis.

Bet tad nu puisis ņēmies, melnas zemes kampdams un ne-

bijis ne apskatījies — viss mežs uzplēsts un apsēts. Izauguši

tādi mieži pāri pa galvu. Un lielkungam tik žēl, tik žel, viņš
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nevarot atdot tādus kviešus vairs saimniekam, lai kas. Velna

puisis atteicis: „Kad nu ne, ne!" bet vienu nastu taču par ieko-

pumu un apsējumu lai neliedzot. Ja, ja —to labprāt! Bet ko

mans puisis? Tas tikai plēš lūkus vezumiem un nu novij tādu

virvi, ka saimnieks galu vien nespējis pacelt. Ar to velna Mi-

ķelis aizgājis uz muižu, iesējis itin visu kviešu pļāvumu vienā

nastā, saņēmis pa muguru un pārstiepis savam saimniekam, no-

teikdams: „Lielskungs gan vēlēja veselu nastu ņemt, bet pus-

nasta vien tika!"

Nu izkūlis kviešus, sabēris apcirkņos un tad teicis saimnie-

kam: „Ēd nu kūlumu ar sātu — es tagad aiziešu, jo mans kalpo-

juma laikmets nobeidzies."

Un tā viņš aizgājis — uz kurieni, to lai Dievs zina.

6. (A..362). Eduards Kla viņš Mālupē. LP, VII, I, 800 (20 d.).

Viens velns izsūtīja savus puišus, piesacīdams: ko pa dienu

pieredzot, to lai viņam vakarā pastāstot. Puiši gāja, gāja visu

dienu un ieraudzīja vienu zemnieku aram. Maize arājam bija

pakārta krūmos. Viens velna puisis, to redzēdams, paņēma maizi,

iesvieda ezerā.

Vakarā velns prasa: „Ko redzējāt?"
Maizes iemetējs sacīja: „Arājs ara, es viņa maizi iemetu

ezerā!"

Tad velns atteica: lai metējs ejot un padarot zemnieku ba-

gātu. Velna puisis aiziet pie arāja: lai derot viņu par puisi!
Zemnieks sacīja: „Man pašam nav darba."

Velns atteic: „Es tevi padarīšu bagātu."
Labi! saderēja. Nu velns saka: „Lj, saimniek, prasi kungam,

lai dod man vienu dienu līdumu līst."

Aiziet — kungs brīnās: „Visiem jau apsēts — tu vēl gribi

līdumu līst; bet ja nu tā vēlies, līd vesels!"

Zemnieks aiziet uz māju priecīgs un saka savam velna pui-
sim: „Ej, līd līdz vakaram!"

Labi. Otrā dienā ies kungs apraudzīt līdēju — paliek šim bail,
kas nolīsts. Trešā dienā, kad līdums bij uzarts, velna puisis saka

savam saimniekam: „Ej, lūdz kungam pieci pūri miežu sēklai."

Izlūdza, apsēja līdumu un pa nedēlu jau bija zaļot sazaļojis.
Nu kungam metās žēl. Pienāca pļaujams laiks, visiem puišiem
ar saimnieku bija jābrauc laukā. Kamēr šie laukā, kamēr at-

brauca maja, kungs nopļāva visus miežus, ko velna puisis iesējis.
Tad velns sacīja uz saimnieku: „Lj, lūdz kungam, lai dod

vienu vezumu no līduma miežiem; ja negrib tikdaudz dot, tad

lai dod jel vienu nastu."
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Aiziet — kungs dos gan vienu nastu tā kauna pēc. Velna

puisis aiziet pēc nastas, krauj, krauj — iekrauj visu kunga šķūni
nastā un stiepj saimniekam. Viens muižas puisis nobijies ieskrien

pie kunga: lai laižot no stalla lielo ērzeli, tas viņus samīšot.

Saimnieks pamana izlaisto ērzeli, saka savam velna puisim: „Nu
ir kā ir — kunga lielais zirgs mūs samīs."

Pielēca ērzelis, velns paķēra to, uzsvieda aiz astes uz nastu.

Kungs, to redzēdams, saka, lai laižot laukā lielo vērsi, tas viņus
sabadīs. Saimnieks paskatās atpakaļ un saka: „Kunga lielais

vērsis gan mūs sabadīs."

Pieskrien vērsis, uzsvieda aiz astes uz nastu. Kungs, to re-

dzēdams, saka: „Laidiet lielo suni, tas viņus saplēsīs." Saimnieks

paskatās atpakaļ, saka: „Kunga lielais suns gan mūs saplēsīs."

Pieskrien suns, velna puisis uzsviež uz nastu aiz astes un

pārnes visus mājā. Nu bija saimnieks bagāts.

7. A. (362). 752. M. Šiliņš \raišo s. LP. VII, I, 775.

[Velns noderējies pie saimnieka par puisi. Nolīguši tā, ka

saimniekam vienādi jādod darbs. Drīz vien visi mājas darbi bi-

juši padarīti. Nu gājuši uz muižu un lūguši kungam kādu meža

gabaliņu, kur līdumu līst.] Bet koki no līduma paši vilkušies

mājā.

Velna puisis gājis muižā arī kult. Kamēr citi gulējuši, viņš

rijas vidū sakūris uguni, metis seru uz uguns, un nu labība pati
vilkušies piedarbā ārā un pati izkūlusies.

Otrā dienā kungs arī licis seru uz uguns mest, bet nodedzi-

nājis visu riju.

Piezime. Zaravičs Veismanos uzrakstījis, ka velns visus darbus pa-

darījis, prasījis saimniekam vēl arvienu darbu. Saimnieks devis vilnu izvir-

pināt taisni, to velns nevarējis un aizgājis fA. 1175]. A. LP.

S. (A. 362). H. Skujnna, ,Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

Vecais velns nosūtījis mazo velnu uz zemi un pavēlējis tam,

lai kārdina cilvēkus. Kurš piesaucot velna vārdu, to lai pie-
rakstot.

Mazais velns izstaigājies pa pasauli un nekā nevarējis iedo-

māties, kā cilvēkus kārdināt. Bijis jau ap launaga laiku. Velns

pamanījis arāju. Krūmos bijusi pakārta arāja praka un ķešā mai-

zes gabaliņš. Velns izzadzis maizes gabaliņu, apēdis to un ķešu,

kurā maize bijusi, piedirsis. Pēc tam velns paslēpies krūmos un

gaidījis arāju, kad tas nāks launagu ēst.
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Atnācis arājs. Paņēmis svārkus, bāzis roku ķešā un izrāvis

to atkal. Roka bijusi noķēzīta. Arājs nospļāvies, aizgājis uz avo-

tiņu, nomazgājis roku, brīdi atpūties, tas sācis atkal art.

Velns vakarā aizgājis pie vecā velna. Vecais velns prasījis,
ko šis darījis. Velns stāstījis. Vecais velns briesmīgi noskaities

un pavēlējis tūliņ iet atpakaļ un atkalpot arājam.

Atgriezies velns pasaulē un aizgājis pie arāja darbu prasīt.

Arāju viņš sastapis savā mājiņā. Viņš bijis mājiņas saimnieks.

Saimnieks negribējis velnu par strādnieku pieņemt, jo neesot

vairs lāga ne pašam, ne zirgam ko ēst, kur nu šis vēl pēļņinieku

ņemšot. Bet velns uzstājas, lai tik ņemot, algas šim .nevajagot.
Beidzot saimnieks bijis ar mieru un velns palicis pie saimnieka

par puisi.
Otrā dienā saimnieks sūtījis velnu uz mežu pēc malkas.

Saimnieks velnam pieteicis, lai tik lielu vezumu neliekot, jo zirgs
esot švaks. Velns aizbraucis.

Velns iebraucis mežā un uzgāzis uz vāģiem milzīgu ozolu ar

visām saknēm. Velns piepalīdzējis ar rokām un zirgs gājis, kā

pa brīnumu, ar visu milzīgo ozolu ka nokūpējis vien. Uz ceļa
velns saticis lielkungu, kurš braucis varenā karietē ar diviem

brangiem meļļiem priekšā. Lielkungs izbrīnējies skatījies uz sa-

vādo braucēju un viņa milzīgo vezumu. Tad lielkungs licis ku-

čieram apturēt zirgus un prasījis velnam, vai šis negribot savu

brīnumzirgu pārdot. Ne, zirgu velns pārdot nevarot, bet mainīt

ar abiem lielkunga meļļiem gan varot. Beidzot vienojušies, ka

lielkungs velnam dos savus abus meļļus un vēl simtu dukātu.

Izmainījuši un pārjūguši. Velns vēl pieteicis kučieram, ka viņa

brīnumzirgs klausot tikai pēc trešā sitiena, tad godbijīgi no liel-

kunga atsveicinājies, uzšāvis ar pātagu meļļiem un aizlicis, ka

nokūpējis vien
...

Velns iebraucis sētā ar abiem meļļiem, atdevis tos saimnie-

kam un arī zutti ar simts dukātiem. Pēc tam velns aizsteidzies

atpakaļ uz to vietu, kur lielkungs palicis ar savu jauno brīnum-

zirgu. Velns lielkunga tuvumā noslēpies.

Kučiers sitis jaunam zirgam pirmo reizi — tas ne ausu ne-

pakustinājis... Sitis otrreiz — tāpat; sitis trešo reiz — zirgs
drusku pakustinājis asti, it kā no dunduriem gainīdamies. Sitis

ceturto — nekā, zirgs nekustējies ne no vietas. Lielkungs sācis

kliegt un lamāties, lai tak braucot. Kučiers sācis ar pātagu zeltīt

jauno brīnumzirgu bez žēlastības.

Zirgs mēģinājis smago karieti pakustināt, bet kur tad!
...

Tāds gnīda jau nebijis smagās karietes vilcējs. Ari lielkungs
vairs nenocieties, izlēcis no karietes un ar kūju sācis zirgam sist.

Dusmās viņš kliedzis: ~Velns, sātans!
...

Vai kustēsi?! ..."
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Tā jau tik velnam vajadzējis. Viņš pierakstījis lielkunga
vārdu. Kad vakarā velns aizgājis pie vecā velna un visu tam iz-

stāstījis, vecais velns bijis bez gala priecīgs.

Bet saimnieks dzīvojot vēl šodien. Naudas un mantas tam

esot papilnam.

9. (A. 362). R. Ta b i ne. Naaizmierstules„T autas posoka s", 34.

Lela meža molā dzeivuoja sierms vecīts ar sovu vēcini. Ji
obi beja naspēcīgi, un bārnu ari jīm nabeja, kas pastruoduotu vy-

sus lauku dorbus. Vecīts sagudruoja jemt kolpu. Bet jis nazy-

nuoja, kur tū atrast.

īdams pa šauru meža celiņu, jis satyka krītnu puisānu. Puika,

pamanījis veci, soka: „Kuo tu, tāvs, meklej?"
Un vecīts atbildēja: „Meklēju sev puiša."

„Pajem mani par puisi; es labi kolpuošu." Runuoja puisāns.

„Labi," vecels atteica, „bet cik tev vajag olgas?"

..Maņ pītiks četni rubļu," atteicja puisāns.
Labi. Tys pa veča mokām.

Jī obi aizguoja uz vecīša būdiņu.
Utrā reitā puika, padarījis muojas dorbus, teicja: „Tāvs, īsim

uz muižu pi kunga. Varbyut pi juo byus kaids darbs. Nūpeļņē-

sim, byus tev un maņ." Večam tys pa pruotam.

Jī obi aizguoja uz kunga pili. Kungs, pamanījis jūs, sacīja:
„Kuo jyus te volkuojatīs ap manu pili?"

„Cīnīgs kungs, mēs meklējam dorba," atteic puika un vecels
klusu pasaklona.

«Ejat rudzu pļautu," teicja kungs.

~Par vīnu dīnu vysi rudzi bvus stotūs," līlējās puisāns. Tys

kungu aizķēra. Jis lepnīgi teica: „Labi, bet ja nanūpļausit, tad

likšu sovim bendēm nūcierst jums golvas, bet jo nūpļausit, tad

dabuosit pīci symti rubļu."

Pēc nūrunas vecīts un puisāns aizguoja uz būdiņu meža molā.

Nyu puika soka: „Tāv. nūkaun, pīcas vuškas, cytaidi es navarēšu

pļaut."

Vecīšam žāl beja vušku, jo vysa tuomonta jam pīcas vīn beja.
Tūmār nukova. Sakruovuši vuškas gaļi vazumā, jī laidjās uz

kunga rudzu drivu. Kad pībraucja kluot, puika soka: „Taida
korsta dīna, saule tai i dadzynoj, pagulēsim pakrēslī."

Jī atsagula. Par šaļtini puika ceļ veci: „Tāv, celīs, ēssim gaļi."

Vecīts pīsacēļa, apēdja gaļas gabaliņu, bet puika vasaļu vušku

lyka kaulūs un otkon teicja: „Nyu ir juopaguļ: paādušam gryuši
struoduot."
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Vecīts breinuojās gon, bet nikuo nasoka. Jam ari gribējās

pagulēt.
Saule jau beja pēc pusdīnem, kad puika paruovja veci aiz

rūkas, sacīdams: „Tāv, celīs, aizkūssim."

Vecīts pasamūda, skotuos apkuort un breinuojās: leluokuo

rudzu puse nūplauta un sastatīta stotūs. Jis pīguoja pī rotu, nū-

grīzja sev gaļas gabaliņu, bet puišam padevja vasaļu vucvnu.

Paāduši jī otkon guluos. Saule beja launagā, kad puika pamūdv-

nuoja veci, sacīdams:
,;
Tāv, celīs, brauksim uz pili. Rudzi jau

nūplauti."
Jī nubraucja uz pili pēc olgas, bet kungs natic. Kai tai?

Na jau šī, sierms vecels un napīaugušais puisāns, varēja veikt

tū dorbu? Un vēl par vīnu dīnu? Puika, radzādams, ka kungs

nati:, teicja: ~Nu ej, pasaskotīs."

Kungs aizīt uz teirumu — ja, ruguoji vīn — nu stoti kai pil-
sāta stuov. Tūmār kungs jīm naudas naatdevja, bet teicja: „Jo

par vīnu dīnu savessit vvsus rudzus, tad dabuosit pīci svmti, jo

na, tad aizmoksuosit ar sovom golvom."
Un puika atsasaucja: „U—ja, kas tvs ir? Es par vīnu reizi

atvesšu vvsus rudzus."

Kungs teicja: „Labi. Jo savessi, tod sajemsi pelnītu olgu,

jo na, tad atdūsi golvu."

Vecs ar puiku aizguoja uz mežu. Puika izlasīja vvsleluokuos

egles, izruovja tuos ar saknēm, aiznesja uz muojom un par vīnu

stundi iztaisīja breinum lelas rogovas. Vecīts tik stuov un sko-

tuos. Golā puika pats īsajyudzis rogovuos aizbraucja uz rudzu

lauku. Tur jis lyka večam vazumu kraut, bet pats devja kvulus.

Pīkruovja vazumu kai kolnu, ka vecīts vairs navarēja augšā
stuovēt. Tod puika pats suoka vilkt kyulus augšā, bet veci pa-

sūtīja uz muižu, lai pasoka kungam taisīt plotu ceļu.

Cikam vecīts sastaiguoja uz muižu, tikām puika sakruovja

vysus rudzus, jyudzjās vazumā un laidjās uz muižu. Vecīts, at-

guojis nu muižas, tik drusku kyulus pīturēja.

Breinuojās kungs, beinuojas lauds, bet vazums guoja uz

prīšku. Atvedis rudzus, puika stuoja pi kunga: „Samoksoj maņ

nūrunuotu tīsu!"

Bet kungs i nadūmoj moksuot; jam gribīs beigt tū puiku
un veci. Tuopēc pavēlēj īspīst obējus septiņu nyknu vēršu klāvā.

Iguojis klāvā, puika soka vecišam: „Eku byus darbs! Stuovi tik

man aiz muguras!"
Tad puika, kuram vēršam ķēra aiz astes, tam i uoda nū-

šmuka.

Vēl nabeja pusnakts kluot, jau vysi vērši gulēja suortā, gala
sevim, uoda sevim.
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Gaismai austūt, kungs syutīja kolpu pēc nadzeivu struodnīku

mīsom, bet tovu breinumu! kolps īklīdzās, un atstuojis kļāva du-

rovas vaļā, steigšu skrēja uz kungu. Tai un tai, —ji dzeivi, vērši

suortā!"

Pa tū laiku puika ar veci ar guoja uz kungu pēc moksas.

Atguojuši teicja: „Nu, kungs, moksoj naudu!"

Bet kungs beja tik dusmīgs, ka pat aizmiersa, ka kungam
smolki vīn juorunoj un suoka lomuotīs: „Ot valni, to valni!"

Nu puika sasvta rūkas un teicja: „Ja, es valns gon asu, un

jo tu nesamoksuosi mums par dorbu, tad tova uoda bvus tymā

pat gubā, kur vēršu uodas," un pazuda.

Kungs muti vīn izplētja un vecīšam moti sasacēla stuovu.

Tūmēr kungs dreiži atsajēdzja un samoksuoja večam tyukstūšu

rubļu. Vecīts nūguoja uz sovu vēcini, nupierka zyrgu, gūtūm,
vuškiņu un sorgu sunīti un vēl jam daudz naudas palyka. Bet

posokai gols tyka.

10. (A.362). Teicējs A. Zimels Jāsmuižas pag. Kultūras

balss k r.

Dzeivuoja vacs un nabadzīgs vecīts. Kaidā pavasara dīnā

vecīts izguoja teirumā īsēt mīžu. Sēj vecīts mīžus un lyudzas

Dīva, lai Dīvs izaudzej par dorbu. Vainām beja skaudība, ka

vecīts juo nasalyudzja, un jis skrēja ar lelu auku, mīži vvsi iz-

byra. Palyka vecīts rauduodams. Valns aizskrēja uz elni prī-
cīgs un pastuostīja vacuokajam vainām par sovu dorbu. Vacuo-

kais valns sasadusmuoja un soka: ~Jis taids nabogs un tu tai

izdarīji! Ej un kolpoj vecīšam treis godi!"

Valns atguoja pi vecīša un soka: „Vai atguodoj, ka es iz-

bēru tovus mīžus?"

„Atguoduoju gon, bet Dīvām par gūdu!" atbildēja vecīts.

„Par tū es pi tevis struoduošu treis godi!" soka valns.

~Kū tu pi manis darīsi, es nabogs, man pašam nav dorba!"

soka vecīts. „Es sev dorbu atrasšu!" soka valns un palyka pi
vecīša par kolpu.

Pyrmajā godā valns aizguoja pi meža sorga bolkas cierst.

Meža sorgs paruodīja vainām izcierst lelu gobolu meža. Valns

vīnā dīnā nūcierta vysu mežu, un atguojis pi meža sorga, soka:

„Dorbs jau podarīts!"

Meža sorgs prosa, cik moksuot, un valns atbild: „Vīnu!

nostu!"

Meža sorgs beja ar mīru īdūt struodnīkam vīnu nostu par

cieršonu. Valns nūveja garu un rasnu viervi, sakruovja tymā vysu
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nūcierstū mežu un atnesja vecīšam. Vecīts nu bolkom sataisīja

sev muojas.

Utrā godā valns aizguoja pi kunga sīna pļautu. Kungs pa-

ruodīja lelu pļovas gobolu. Valns vīnā dīnā nūpļuovja vysu pļovu

un vokorā soka kungam: „Dorbs jau padarīts!"

Kungs sūlēj šaidu un taidu moksu, bet valns paprasīja tik

vīnu nostu sīna. Kungs beja ar mīru un atļuovja vainām pajemt
vīnu nostu sīna. Valns tvmā pašā viervē salvka vvsu nūpļautū
sīnu un aiznesja vecīšam.

Trešā godā valns aizguoja pi cyta kunga rudzu pļautu. Kungs

paruodīja lelu gobolu. Valns vīnā dīnā nūpļuovja vysu gobolu un

soka kungam: „Dorbs jau padarīts!"

Kungs sūlej vainām moksu, bet valns izprasīja vīnu nostu

rudzu. Kungs atļuovja. Valns salyka vysus rudzus vīnā nostā

un atnesja vecīšam. Tai vecīts palyka boguots, bet valns prīcīgs
aizskrēja uz sovu elni.

11. (A. 362). Teicēja 76 g. veca īva Staleidzāne Atašienē.

Kaids pūdnīks beja pītaisījis daudz pūdu un bļūdu un aizvedja
tūs uz tiergu puordūt Tiergā jis vysu puordevja un braucja uz

sātu. Beja rudeņa laiks. Ceļā īsaprasīja, lai pavad kaids cylvāks,
kurs beja valns. Valns prosa pūdnīkam: „Vai tev navajag struod-

nīka?"_
„Kū tu muoki struoduot?" prasīja pudnīks.

„0, es muoku vvsaidus pūdus taisīt," atbildēja valns.

„Nu kuo tad tu jūs taisīsi, ka es vosorā napīgatavuoju muola,"

prasīja pūdnīks.

„Tu īdūd tik man zyrgu, es muola dabuošu un vysu pastruo-
duošu. Est ari man navajadzēs dūt," atbildēja valns. Pūdnīks

padūmuoja, padūmuoja un pījēmja vainu par struodnīku.

Vokorā, kad atbraucja uz sātu, valns soka pūdnīkam: „Aiz-

jyudz man zyrgu, es par nakti braukšu muola vastu, bet tu verīs,

naej vārtūs, kai es struoduošu, cytaidi tev byus slykti!"

Pūdnīks aizguoja gulātu, bet valns aizbraucja muola vastu.

Vīns pats valns nastruoduoja, bet sasaucja cytus valnus un leidz

pusnaktim pīvedja pylnu škyuni muola. Pusnaktīs valns atdzvna

zyrgu uz pogolma, īguoja ustobā un soka pūdnīkam: „Ej nūjyudz

zyrgu, es īšu gulātu!"

Saiminīks nūjyudzja zyrgu un valns aizguoja gulātu. Sai-

minīks dūmuoj: „Išu pasavārtu, cik struodnīks pīvedja muola?"

Saiminīks aizguoja uz škyuni un redz, ka jis par vysu vosoru na-

byutu tik daudz muola pīvedis, kai struodnīks leidz pusnaktim.
Otrā vokorā valns aizguoja pūdu taisītu, bet saiminīkam pīsacīja
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naīt vārtus. Valns sasaucja cytus valnus un leidz pusnaktim pī-

taisīja ļūli daudz pūdu. Pusnaktīs valns atguoja uz ustobu un

atsagula. Reitā saiminīks aizguoja uz škyuni pasavērt, vai struod-

nīks daudz pūdu pītaisīja, un redz, ka pūdu pylns škyuņs. Trešā

vokorā valns aizguoja izpucēt uz pūdim pučes, bet saiminīkam

otkon pīsacīja naīt vārtās. Valns sasaucja cytus valnus un struo-

doj. Saiminīkam gribējās pasavērt, kai struodnīks var tik mudri

struoduot., aizguoja uz Škvuni un veras caur škierbiņu. Vysi valni

struoduoja, bet kaids klybais valns vērās uz vysom pusēm. Kly-
bais valns, pamanījis, saiminīku, gyva muola pyku un svīdja taisni

saiminīkam acī un izsvta aci. Saiminīks atskrēja uz sātu, at-

sagula un gul. Reitā struodnīks prosa: „Kas, saiminīk, ir tovai

acei?"

Saiminīks nikuo naatbildēja. Tad valns soka: „Reitā pūdus»
vessim uz tiergu, es tev jūs paleidzēšu izpuordūt un nikaidas

daļas najemšu!"

Valns aizskrēja pa apkuortējim cīmim izzyņuoja, ka reitdīnas

tiergā byus daudz skaistu pūdu, dabuoja deviņus zyrgus, salyka

vysus pūdus vazumūs un aizbraucja uz tiergu. Na par ilgu lai-

ciņu vysus pūdus izpuordevja. Saiminīks atbraucja boguots uz

sātu, bet valns aizguoja sovu ceļu. Kotrs, kas beja piercis vaina

taisītus pūdus, atvedis uz sātu īraudzēja, ka pūdi bez dybynim.
Saiminīks otkon pats taisīja pūdus, bet nu juo nivīns napierka,
sacīdami: „Zynam, zynam, ka tovi pūdi bez dybyna!"

Tai saiminīks palyka ar vīnu aci un juo pūdu nikas napierk,
bet valns staiguoj pa pasauli un muonej ļauds.

Piezīme. Sis variants, kā arī trīs sekošie, stipri atšķiras no iepriekšē-

jiem, bet tomēr līdzinās tiem tai ziņā, ka velns še uzstājies labdara loma.

P. Š.

12. (A. 363). Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzāne Atašienē.

Vīnu rerz guoja pa ceļu kaids nabadzīgs dīvbijīgs cvlvāks. Ceļā

jis satyka vainu, kurs beja puorsataisījis par cvlvāku.

„Vai nagribi precētīs?" valns prosa tam cylvākam.

~Nav kuo precēt," atbildēja cylvāks.
„Jo gribi, precēj muižas gaspažu, es tev jū īsvuotuošu," soka

valns.

Nabadzīgais cylvāks pakasīja golvu un dūmoj pats sevī:

„Labi byutu byut par muižinīku!" un soka vainām: „Isvuo-

toj, es precēšūs!"

Valns aizvedja cvlvāku uz sovu muižu, apvylka jam lobās

drēbes, šādās lobūs zyrgūs un atbrauc obēji uz gaspažu svuo-

tūs. Valns izstuostīja gaspažai, ka bryutguonam ajsūt vēl skai-
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stuoka muiža kaijai, cīši lobi zyrgi un daudz naudas. Gaspaža

padūmuoja, padūmuoja — pīkrita pajemt kungu sev par primaku

[kr. npHMaK, iegātnis], un nūrunuoja kuozu dīnu.

Kuozu dīnā otkon valns apģērba naboga cylvāku vēl duor-

guokuos drēbēs, sajyudzja sešus zyrgus skaistā karetā un at-

braucja uz gaspažu. Aizbraucja vysi uz baznīcu un sasalauluoja.

Pēc baznīcas vysi nūbraucja uz jauniča muižu, kura eistinība

beja vaina muiža, un nūdzēra kuozas jauniča golā. Tad sāduos

otkon vysi duorguos karetuos, kuruos beja aizjyugti lobi zyrgi, un

atbraucja uz gaspažas muižu. Sadzyna zyrgus klāvā un gaspaža

lyka kolpim aizslēgt klāvus, ka naizbāg juos veira duorgī zyrgi.

Paši kuozinīki saguoja pilī un dzēra kuozas leidz vokoram. Vokorā

valns un cyti vīsi aizbraucja uz sātu, bet jauničs ar jaunivi aiz-

guoja gulātu.

Reitā pasamūst jauničs ar jaunivi un redz, ka duorgus drebu

vītā, pi gultas stuov sapleisuši naboga cylvāka konkuri un vei-

zītes. Gaspaža pīsacēla un aizskrēja uz kļāvu pasavērt zyrgus,

bet zyrgu vītā stuovēja kļāva koktā pīslīta vāca vēziņa, ar kuru

naboga cylvāks guoja pa ceļu, kad valns jam aizguoja prīškā.

Gaspaža brīsmīgi dusmīga atskrēja lomuotu sovu veiru, bet veirs

izstuostīja, ka te vaina dorbi, kurs gribēja, ka šis nabyutu dīva-

bijīgs un suoktu lomuotīs un kautīs. Pēc itas gaspažai puorguoja

dusmes un jī obi dzeivuoja laimīgi, bet vainām sovs nūdūms na-

izzadevja.

13. (A. 362). Teicējs J. Filss Rēzeknē. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vīns nabogs ībavīts. Zemes jam nabeja, taipat

nabeja ari lūpu un nikur nikuo. Ustabiņā beja cīši vāca un guozjās

jau uz suona. Naboga ībavīts zīmā dzeivuoja sovā ustabiņā, bet

vosoras laikā guoja pi zemnīkim un pasajēmja par gonu ganīt

guvis, cyukas un tai tuoļuok. Tai kai ībavīts vysu sovu myužu

staiguoja par gonu, jis labi muocēja spēlēt uz stabules un spē-

lēja vysaidus dančus.

Vīnu reizi ībavīts ganīdams gūvis, šādās pi kryumiņu un

suoka spēlēt uz sovas stabules vysaidus dančus. Ibavīšam spē-
lē jūt, atīt pi juo valns un suoka prasīt, kai ībavīts izmuocītu jū

spēlēt uz stabules. Par itū jis pasajēmja ībavīšam labi samoksuot,

kū jis gribēs. ībavīts pasacēja: „Labi, es izmuocīšu tevi spēlēt

uz stabules, bet tu puortaisi mani par popu!"

„Labi!" pasacija valns. Gons vaicuoj: „Kai tu mani vari

puortaisīt par popu, jo es navaru ni rakstīt, ni lasīt?"

„Na tova bāda," atbildēja valns, „byusi par popu, tik īmuoci

mani uz stabules spēlēt!"
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ībavīts suoka muocīt vainu un valns dreiži īsamuocīja spēlēt

vysus dančus un dzīsmes. Pajēmja valns ībavīša stabuli un nū-

skrēja uz sovu elni. Napaguoja daudz laika, ībavīts puorsatai-

sīja par popu un dreiži jam īdevja draudzi.

Puorīt gods, varbvut vairuok, navar zvnuot, atskrīn valns

pi popa. Pops taišņi tvmā laikā cerkvā lyudzja Dīvu. Pi paša
oltora valns padūd popam stobuli un runoj: „Paruodi man ka-

driļa danči, es aizmiersu!"

Pops atbildēja vainām: „Es tagad navaru! Kad pabeigšu

skaitīt puotorus, tūlaik es tev paruodīšu!" Bet valns suoka pra-

sīt, kab jam tyuleņ paruodītu. Pops atbildēja vainām, ka jis jam
naruodīs. Valns sasadusmouja un nūskrēja uz sovu elni, bet pops

kaids beja namuocīts, taids palyka, un puotorus skaitīja jau nu

atmiņas. Atīt pops uz sovu sātu, suoka vērtīs gruomotuos, bet

nivīnās navar lasīt. Pops pajēmja vīnu lelu vācu gruomotu un

nūnesja uz cerkvu. Vīnu reiz beja lela svātdīna. Sasalasīja daudz

ļaužu, suoka pops turēt mišu. Izīt jis pi oltora, un pacēlis tū lelū

gruomotu augši, runoj ļaudim: „Bārni, muni bārni, vai jyus zy-

nit itū gruomotu?"

Lauds jam atb'ldēja: „Nazynam, batjuška!"

„Kuo tad jyus atguojāt uz cerkvu? Manis pasavārtu, sevis

paruodītu? Paprīšku izzamuocīt itū gruomotu, tūlaik varit īt uz

cerkvu, bet tagad tyulen ejīt uz sātu!"

Kū darīt? Ļauds vysi aizguoja uz sovu sātu, bet pops otkon

suoka vasaļu nedēlu svaidīt gruomotas, bet lasīt navar. Atīt ot-

kon svātdīna. Otkon sasalasīja cerkvā ļauds, otkon pops izīt pi

oltora ar tū pašu lelū gruomotu. Šis taipat pacēla augši sovu

gruomotu un vaicoj ļaudim: „Bārni, muni barni, jyus nazynit

i tuos gruomotas?"

„Ja, zynam, batjuška, zynam!"

Tūlaik pops otkon soka ļaudim: „Jyus zynit lasīt, kuodēļ

tūlaik uz cerkvu staiguot? Var sātā skaitīt puotorus, tyuleņ ejīt

uz sātu!"

Kū darīt? tauds aizguoja pa sovom satom. Sadumuoja ļauds

braukt uz pilsātu pi vacuokuo popa un nūdūt lyugumu, kab itū

popu puormeitu, jo jis palyka par napratēju.

Izzynuoja pops, ka ļauds dūd taidu lyugumu, suoka jis saukt

un lyugt vainu, kab jis jam paleidzātu. Atskrīn valns un vaicoj

popam: „Nu kai, tev gryuts?"

„Ja," atbildēja pops.

„Man ari taipat beja; es beju lyugts uz kuozom par muzi-
kantu, bet kai nazynuoju kadriļa vīnpadsmytuos daļas, vajadzēja

panest kaunu. Nu labi," pasacīja valns, „paruodi man kaut tagad

tū danci."
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Pops pajēmja nu vaina stabuli un suoka spēlēt. Valns tvuleņ

izzamuocīja spēlēt. Tod valns runoj popam: „Tu pajem nūsit

sovu kači, nūplēs nu juo uodu, pakar cerkvā aiz oltora, lai jis tī

karinej!"

Valns nūskrēja uz sovu elni, bet pops palvka, nūsvta kači

nūplēsja uodu un pakuora aiz oltora. Atīt svātdīna, sasalasīja

ļauds un atbraucja nu pilsātas vacuokais pops, kurs beja archi-

rejs. Mvusu pops izīt pi oltora un suoka turēt mišu. Pabeidzja
mišu kai vajag bvut. Pēc miša pops runoj vacuokajam arehi-

rejam: „Svāts Vladvka, ejīt pasavērt, kas pi manis aiz oltora

karinej! Pajēmīt kači aiz kuojas un pavilcīt!"

Archirejs dūmoj pats sevī: „Ja, itvs pops troks palyka."

Kū darīt? Pajēmja archirejs aiz kača kuojas un pavvlka.
Kačš nūkrita un izabēra daudz zalta. Suoka archirejs lasīt zaltu

un likt kārmanā, pīlyka pylnus kārmanus ar zaltu. Tūlaik archi-

rejs izīt pi oltora un runoj ļaudim: „Kū, jyus varit pasacīt, ka

pops troks? Jis labi skaita puotorus un tur mišu. Jyus ūtrā

svātdīnā vysi ejīt uz ceTkvu!"

Atīt vēļ svātdīna, pops izīt pi oltora un runoj: „Sorg, sorg.

tyuleņ aiztaisi durovas un lūgus! Lyugsim Dīvu treis dīnas!"

Ļauds suoka runuot vīns uz ūtru. Vīns vaicuoja ūtram: „Je-

zup, voi tev maize ir?"

„Nav!"

„Voi tev ir, Pīter?"

„Ari nav!"

Kū darīt, ļauds suoka skrīt dreižuok nu cerkvas uz sātu. Nu

tuo laika puorstuoja ļauds staiguot uz cerkvu, bet .pops dzeivoj
vīns pats un nikod naguoja vairuok uz cerkvu lyugt Dīva.

14. (A. 362). A. Smagars Kārsavā

Vīns saiminīks atroda natuol nu sovu muoju nadzeivu übogu.

Byudams puorticis, saimnīks übogu paglobuoj uz sova rēķina.

Üboga drēbes saimnīks uzsvīž uz ustubas augšas.

Pēc nazcik godu saimnīks, nazkū meklējūt, paceļ üboga mē-

teli, bet mētelī nazkas nūskan. Pamatīgi izmeklējis mēteli, saimi-

nīks atrūn mēteļa kabotuos daudz zalta naudas. Saimnīks nu grī-

žas pi baznīckunga pēc padūma, kai izlītuot atrastū naudu. Baz-

nīckungs pavēl nupierkt treis veprus un veprim barības par vysu
naudu.

Saimnīks tū izdarīja, un kad jau vysa nūpierktuo barība beja

apāsta, saimnīks otkon īt pi baznīckunga pēc padūma. Baznīc-

kungs nu pavēl vīnu vepri puordūt un pierkt otkon barību.
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Saimnīks tū izdora un kad jau šei barība ir apāsta, saimnīks

grīžas vēl pi baznīckunga, jis pavēl puordūt ūtru vepri un nū-

pierkt barību trešam vepram, un kad šei pādējo barība beigsīs,
lai brauc pi šuo. Saimnīks tū ari dara. Pādējā dīnā saimnīks

brouc pēc baznīckunga. Baznīckungs atbraucja ar vairuok cyl-
vākim un guoja vepri apskotīt, bet kū jī redz? Übogs sēž uz vepra,

vvss vepris stuov vīnuos līsmuos. Leidz kū durvis attaisīja, toi

übogs ar vepri raitu pa durvim uorā un aizjuoj uz elni.

Piezīme. Skat. piezīmi pie 11. varianta. P. Š.

13. Velns māca brandvīnu dedzināt.

I. (A. 362). D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 31.

Reiz bijis viens klibs velns, citi velni viņu nemaz vairs ne-

godinājuši, tie teikuši: „Tu nekam vairs nederi, cilvēki tevi, tādu

klibu, nelād un tad, zināms, nevari arī nevienam piekļūt."
Klibais turpretim tiepies: „Ko jūs gribat? Rītu apstaigāšu

pasauli, gan jau kāds lādēs!"

Labi. No rīta klibiķis aizgājis arāju ķircināt. Arājam iznests

brokasts; un kamēr zirgu vien nojūdzis, velns nozadzis visu bro-

kasta tiesu, ielīdis krūmos un klausījies, vai arājs nelādēsies. Bet

nekā — arājs atnācis, izmeklējies un tad nopūties: „Ak tu, Dieviņ

žēlīgais! vēl taču nabagāki cilvēki par mani! Tāda pelavu maize!

Un kad to vēl zog, tad var gan iedomāties, cik tāds zaglis na-

bags bijis."

Klibiķis nospļāvies un aizgājis mežā mežsargu ķircināt, sa-

plosījis visiem bērziem mizu un domājis: „Kad nu ieraudzīs tā-

dus nedarbus, ta tad lādēs!"

Bet nekā! Mežsargs atnāk, apskatās un tikai noņurd vien:

„Tādam nu vajadzētu gan pa pirkstiem sadot, kas tīšā prātā ko-

kus apskauž!"

Klibiķis nospļāvies vien un aizgājis uz citu pusi. Tur saticis

tādu saimnieku, kam nemaz labība nepaaugusi. Klibiķis piedāvā-

jies par kalpu. Saimnieks negribējis negribējis pieņemt: neesot

maizes. Ē! beidzot apdomājies un pieņēmis arī. Un kas nu par

brīnumiem? Saimnieks triju gadu laikā vareni bagāts palicis.
Kā arī nepaliksi, jo pirmo gadu klibiķis teicis: „Šovasar daudz

lietus gaidāms, sēsim labību augstās vietās!"

Un tā arī bijis, citiem togad labība noslīkusi, šim ka nezin,

kur likt. Otrā gadā klibiķis teicis: „Šogad būs sausa vasara,

sēsim labību zemās vietās!"

Un tā arī bijis: citiem togad labība izdegusi, šim, ka nezin,
kur likt.
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Treša gada klibiķis teicis: „Šogad pavasaris bus slapjš, va-

sara sausa — sēsim agri!"

Lin tā arī bijis, citi sējuši vēlu, tiem aizkaltusi, šis agri un, re,

kas par labību!

Nu būtu bijis jādomā, ka klibiķis lielāko svētību saimniekam

atnesis; bet tā nebijis vis, jo klibiķis tišām palīdzējis tikai tādēļ

bagātību saraust, lai pierunātu saimnieku no pārākās labības, ko

nevajadzējis apēst, dzērienus tecināt. Klibiķis iztecinājis pirmo
mēru un devis saimniekam baudīt; saimnieks pabaudījis: nekas

nekaitot! Klibiķis iztecinājis otru mēru un devis saimniekam pa-

baudīt; saimnieks jau iesaucies: „Aplam labs!"

Klibiķis iztecinājis trešo mēru un devis saimniekam pabaudīt:
saimnieks priecājies: „Ta tad labs! Nu man zeme virsū gāžas
un pats esmu tik liels, tik liels tagad!"

Bet, kas nu par lielu! Otrā dienā bijis pavisam mazs, kad

uzcēlies. Tomēr velna dzērienu drīzumā visās malās sākuši pa-

kal tecināt, caur ko daudz piedzērušies, kāvušies un kā nekā ci-

tādi rējušies. Drīzā laikā ar tādu dzīvi visa elle piekrājusies. Nu

citi velni teikuši uz klibiķi: „Tu esi pārrāks par mums! Tagad
tevi godāsim!"

2. (A. 362). Etn. 11. 1892, 112(1). LP, VII, I, 800.

Pa nakti velli top izsūtīti, lai tie cilvēkus ieved kārdināšanā

un grēkos. Tā ari kādā naktī jauns vellēns tapa izsūtīts. Šis,
neko neizdarījis, nedrīkstēja griezties atpakaļ. Rītā nonāca meža

sargs mežā un to ieraudzījis dzina prom. Tas arī aizgājis un aiz-

tupies aiz kārklu cera, kurš tūliņ nokaltis. Te viens arājs aris

un vellēns to nemaz netraucējis. Atnāca pusdienas laiks, zem-

nieks gribēja ēst, bet apdomājies sacīja: „Neēdīšu vis, jo pēdējais
maizes gabals kulītē!

'

Kad zemnieks sāka art, tad vellēns viņam nozaga kulīti ar

maizi un maizi apēda. Vakarā zemnieks gribēja iet uz māju un

ņemt kulīti, bet tās vairs nebija. Zemnieks vis nelādēja, bet sa-

cīja: „Lai ņem, kam gribas!"

Vellēns, mājās pārgājis, stāstīja ko izdomājis, bet Belcebūbs

tam tā spēris pa galvu, ka tas deviņas asis dziļi ielīdis mūrā.

Raganas to izvilka un saklīsterēja un veda Belcebūbam priekšā,

kas tam pavēlēja ievest to zemnieku grēkos, kuram nozadzis

maizi.

Pie zemnieka par ceļotāju nogājis, viņš lūdza naktsmāju un

piesolīja zemniekam vakariņas. Viņi to pieņēma, jo nebija ēduši.

Nākošā rītā viņš saderēja pie zemnieka par puisi. Pavasara tas
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sacīja, lai sējot tikai kalnos vien, jo nākšot šogad daudz lietus.

Tā arī notika — un zemniekam bija labības diezgan.

Nākošā gadā viņš lika sēt visās ielejās, jo būšot sauss gads.
Zemnieks tā darīja un tam auga loti laba labība. Kad tā trīs gadi

bija pagājuši, tad puisis lūdza, lai atļaujot viņam skurstenī gulēt,
kas tam arī tika atjauts. Trešā naktī tas runāja uz raganām, kā

to zemnieku varētu grēkos ievilkt un pievilt. Te skurstenis juka
un viss raganu pulks izjuka.

Otrā rītā tas prasīja no zemnieka labību un vaļu darīt, ko

grib. Tad vellēns ņēma un vārīja un maisīja un salēja kubulos,
lai rūgstot. Pēc tam viņš deva zemniekam no tā vienu glāzi ie-

dzert. Saimnieks sacīja, ka smēķējot labi un prasīja pēc otras,

trešās, kamēr kā lācis rāpās pa zemi. Tā viņš ieveda zemnieku

dzeršanas grēkā.

Kad vellēns nonāca ellē, tad velns viņu iecēla par stārastu

un atvēlēja tam visas tās dvēseles, kas dzeršanas dēļ nāk ellē.

3. (A. 352).
' Etn. 11, 1892 (l).

Vienreiz dzīvoja divi kungi, kuri robežu dēl stāvēja lielā

naidā, jo viens kā otrs gribēja savas robežas paplašināt. Kādā

naktī viens kungs bija pierunājis vellu, lai paplašinājot viņa ro-

bežas. Bet otrs kungs turpretī bija tam pašam darbam pierunājis

pašu Belcebūbu.

Belcebūbs atnācis ierauga otru velnu un bēg, cik var, bet

otrs viņam dzenas pakal. Pēdīgi tas nonāca pie veca ozola, kur

tas ielīda, bet tā, ka aste palika laukā. Otrs velns, pienācis pie

ozola, aizdzina Belcebūbam vadzi gar asti, ka tas nekā nevarēja

izbēgt. Tā viņš gulēja kādus pāri gadus un nokoda sevim pirk-
stus.

Ar laiku ozols satrupēja un Belcebūbs iznāca. Nu viņš aiz-

gāja uz elli un atrada tur visu tukšu un klusu. Tad viņš nāca

atpakaļ, vārīja ūdeni un piemaisīja elles uguni un pārdeva cil-

vēkiem par dzīvības ūdeni, kuru tie dzēra ar lielu kāri, un tad

kliedza un kāvās kā lopi. Pēc kāda laika tas gāja uz elli un atrada

to tīri pilnu ar grēciniekiem.

4. (A. 362). Teicējs S. Greizdiņš Viļānu pag. Kultūras

balss kr.

Vīnam zemnīkam beja sīva un tik dusmīga, ka zemnīkam'ar

viņu slvkti beja dzeivuot: viņa nikod veira naklausīja. Kaidu nu

reizi jī obi aizguoja uz mežu lasīt ūgas. Dīna beja cīši korsta.

īsagribēja sīvai dzert un jei pīguoja pi pūra, tikkū gribēja padzert
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pūra yudeņa, veirs jei teicja: „Nadzar, sīviņ, īsini uz satu, tur

padzersim!"

Bet sīva napaklausīja, pajēmja lelū akmeņi, īlecja pura, nu-

stuoja paša uz akmeņa un tikū suoka dzert, kai tyuleņ īkrita tur.

Zemnīks navarādams jū nu turines izvilkt, aizguoja uz sātu. Sātā

zemnīks redz, ka zam golda valns un ād maizi. Zemnīks runoj:

„Jo tu munu maisi ēdi, tūlaik struodoj ar maņi!"

Valns beja ar mīru un palvka ar zemnīku dzeivuot. Valns

kolpuoja zemnīkam labi un tad, kad vajadzēja sēt maizi, jis vysu

dorbu vīns pats izdarīja. Zemnīkam tys lūti patyka, un jis pavy-

sam aizmiersa par sovu sīvu. Vīnā godā zemnīks palyka boguots,

jis sadūmuoja pajemt sev ūtrū sīvu, bet valns teicja jam: „Tu tak

zyni, kur ir tova pyrmuo sīva un juo tu tagad vēl pajemsi kaidu,

tad ved otkon pi mums pūrā, par tū tev myusu saimnīks labi aiz-

moksuos, bet juo navessi, paliksi pavysam nabags!"

Tad zemnīks vaicuoja: „Bet kur pyrmuo_sīva dzeivoj? Es

tak vysu laiku dūmuoju, ka jei nadzeiva guļ pūra dybynā!"

„Jei apprecēta ar myusu saiminīku un dzeivoj tur pat dy-

bynā!"

Zemnīks dūmuoja, dūmuoja un tūmār naapsaprecēja, un suoka

taipat dzeivuot un valns jam vysur kolpuoja. Tai puorguoja naz cik

godu. Vainām apnyka struoduot pi zemnīka un jis pīrunuoja zem-

nīku attaisīt ielu krūgu un pašam taisīt braņdiņu un olu. Zemnīks,

gribādams vēl boguotuoks palikt, paklausīja vainu un attaisīja

krūgu. Valns pats vuorēja olu un, kad zemnīks paraudzīja gluo-

zīti ols, jam īsagribēja vēl un vēl. Tai jis dzēra, koleidz numyra.

Valns prīcīgs pajēmja jū un vysu atstuotū naudu un aiznesja uz

sovu pūru, kur vysi mozī valnāni apēdja jū. Bet sīva vēl ilgi dzei-

vuoja un, laikam, vēl tagad kaut kaidā pūrā dzeivoj kūpā ar

valnim.

5. F. Pudžs no V. Karčevska, Jās muižas pagasta Nīder-

muižas ciemā. N. Rancāna kr.

Vīnā valstī dzeivava vīns lūti padīveigs [dievbijīgs] cvlvāks,

kam nabeja nivīna grāka. Vīnu dīnu veceits aizguoja ortu un puš-

dīnom pajāmja gabaleņu maizis. Maizi leidz ar sovu sveitu [svār-

kiem] veceits nūlyka pi kuorklu kryuma. Valns jū gribēja dabuot

kaut vīnā grākā, pajēmja juo maizi un īsvīdja kryuma, dumuo-

dams, ka veceits, naatradis maizis, suoks lomuotīs.

Atguoja pušdīnu laiks, vecīts nyu gribēja suokt ēst, bet da-

guojis pi kryuma, naatroda vairs sovas maizis. Nimaz nasalo-

mavs, jis pateicja Dīvām un aizguoja otkon ortu. Valns par tu

palyka lūti dusmeigs. Vacuokais valns ari sasadusmova uz vai-
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nāna, ka jis nakuo riāvar padareit, lyka par struopi jam tik ilgi
dzeivuot pi veča, cikom nu juo dabuos kaida grāka.

Vīnā zīmys vokorā pi saiminīka īīt puiss, kas meklej sev

dorba, un soka: „Es lelas algas naprasu, bet struoduošu tikai par

vādaru."

„Kū lai dors? Ir juopījam!" atsoka saiminīks.

Nuokūšā reitā saiminīks ar pusi īt uz mežu molkys grīzt. Grī-

zuši vāsalu dīnu un pīgrīzuši vasaļu asi. Vokorā saiminīks syuta

puisi uz sātu, lai padiīd lūpim ēst, saceidams: „Es vēl paškaldeišu

molkys."
Puiss soka: „Aj tu uz sātu kai vacuoks cvlvāks, bet es paš-

kaldeišu molkas."

Saiminīkam aizejūt, puiss aizšvelpe. Uz reizes pīskrēja daudz

vainu un visi stuojuos uotri pi dorba. Par nelelu laiceņu molka

beja saškaldeita. Pats saiminīks byutu molku šķaidījis vasalas

treis dīnas.

Utrā dīnā saiminīks nūguoja uz mežu un redzēja, ka saškal-

deita vysa molka, par kū jis lūti nūsabreinova. Taipat ūtrā dīnā

viņi izgrīza asi molkas un ar vaina paleidzeibu vysu saškaldēja.
Apleicējī [apkārtējie] lauds lūti breinuojuos. Dorbs jīm lūti labi

veicēs un saiminīks uz reizes palyka boguots.
Namanūt pīguoja pavasars. Nyu vajadzēja art un ecēt zemi

un gatavuotīs uz siešonu. Saiminīka kolps sācēja: „Šūgod byus

lūti korsta un sausa vosora, ir juosēj plovuos un zamuokuos vi-

tuos, tod tikai izaugs maizja."

Puiss jiudzja zyrgu un suoka art pļavas un īlejas. Ļauds dū-

mova, ka jī ar taidim dorbim dreiži izgaiss. Tai jī dreiži izstruo-

duoja zemi un apsēja teirumus. Tagad jīm palyka tikai nadaudz

maizis. Puiss sacīja: ~Es nu miltim muoku iztaiseit gordu boltu

iudisneņu, nu kura saiminīks un saimineica byus jautri un prīceigi,

ka pat nu prīcas doncuos."

Saslaucējis vysus orūdus, saiminīks salasēja tikai garču la-

beibas. Valns tū lyka dziernovuos un pītraucja vasaļu vuoceli

myltu. Tod nu miltim iztaisēja lūti pateikamu iudisneņu, nu kuo

saiminīks ar saimineicu beja lūti jautri. Saimineica sacīja, lai sai-

minīks pasauc rodu, tad varēšūt kūpā pasaprīcuot. Valns sācēja:

„Gūdeibas atliksim leidz rudiņam, tod pīaugs vairuok maizes, un

arī vairuok varēs iztaiseit lobuo iudisneņa."

Atguoja māslu tolkas laiks un saiminīks sācēja: „Vajadzēs
taiseit tolku."

Kolpam beja baist, ka tolkas ļauds napazeitu, ka jis ira valns.

Jis sācēja uz saiminīku: „Natais nikaidas tolkas, es vīns pats

māslus izsvīsšu uz teirumā, tikai nūkaļ lelus dzelža sokumus ar

četrom storom."
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Kalējs vaicava zemnīkam, kū jis dareis ar tik lēlim sokumim,
ka tūs pat gryuti cyluot, na tikai struoduot. Saiminīks soka:

„Par tū nav kū bāduot. Man muojuos ir kolps, kurs varēs ar

jīm struoduot."

Valns jēma sokumus rūkā un suoka vasaļus māslu vazumus

laist pa gaisu uz teirumā. Par stundes laiku kļāvi beja izmāsti.

Kotra māslu guba atsaroda sovā vītā. Saiminīks pi māslu uordei-

šonas atstruoduoja treis dīnas.

Rudenī pīauga lūti daudzi maizis. Tagan saiminīki pītaisēja
daudzi gorduo iudisneņa un īaicynuoja rodus. Valns ari aicynuoja
vacuokū vainu grākus pīraksteit. Vacais valns tyulen īleida pa-

ceplī ar lelu gruomotu. Visi ļūti nūsadzjēra, tai ka nikuo naatjādza

un nūkrituši gulēja uz greidas. Tagan jī poši muocēja taiseit lobū

iudisneņu. Vacais valns pīrakstīja ļūti daudz grāku. Nu tuo laika

valnānam vairs navaiadzēja pi saiminīka kolpuot.

14. Velns rada tabaku.

1. A. Šķere Bauskas apriņķa Mežotne.

Velnam.nomirusi māte un viņš to aizvedis uz kapiem un pa-

glabājis. Noskatījies, ka citiem uz kapiem zied puķes, velnam arī

gribējis uz savas mātes kapa audzēt puķes. Skrējis uz strautu,

ņēmis mutē ūdeni un nesis laistīt mātes kapu. Tikmēr laistījis,
kamēr uzaugusi ar' puķe-tabaka. Velns to arvien rūpīgi laistījis.

Gar kapiem gājusi garām kāda sieviņa, ieraudzījusi velnu puķi

laistam un nodomājusi: „Redz, cik mīļš dēls, kā māti atmin!"

Nobirdinājusi savu asaru, gājusi tālāk. Pēc tam gājis gar ka-

piem vīrietis. leraudzījis velnu tā blēņojamies, nospļāvies un gā-

jis tālāk.

No tā laika velna puķe izplatījusies pa visu pasauli. Vīrieši

sākuši to smēķēt, sievietes šņaukt. Bet vēl līdz šai dienai vīrieši

smēķējot spļauj, sievietes — šņauc un birdina asaras.

2. J. A. Jansons no Vēveru Elzas Ļaudonā.

Tas bijis Ijāba laikos. Velns uzkāpis debesīs un apmelojis

Ijābu, ka tas nemaz neesot tik dievbijīgs un svēts. Tad nu Dievs

nodevis velnam varu par ījābu, bet dievbijīgais Ijābs visus velna

pārbaudījumus izturējis un palicis Dievam uzticīgs. — Nu velns

kāpis vēl otrreiz debesīs, lai dabūtu galīgi varu par Ijābu. Bet

Dievs jau bija pārliecinājies, ka Ijābs ir svēts vīrs: viņš sadusmo-

jies uz velnu par to, ka tas Ijābu apmelojis. Dievs bijis tā no-

skaities, ka tūdaļ sagrābis velnu aiz čupra un nosviedis zemē.
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Pa kalniem un lejām veļoties, velnam tā noreibst galva, ka tas

kāda kalna piegāzē sāk vemt. Tai vietā izaug apiņi un tabaka.

Tos no turienes vēlāk pārvadā pa visu pasauli. Un tā vēl tagad,

apiņus un tabaku pār mēru lietojot, cilvēkiem jāreibst un jāvemj.

Piezīme. Šie divi stāsti gan pieder drīzāk pie teikām, bet pēc sa-

tura brandvīna dedzināšana stāv tomēr tuvu tabakas audzēšanai. P. Š.

15. Velna bilde.

L D. Ozoliņš Jau n-Rozē. LP, V, 46, 33.

Kādam lielkungam bijušas visuvisādas bildes, un viena ari

tāda, kur velns virsū. Sulainim katru rītu bijis jānoslauka bildes;
bet velna bildi tīšām nekad neslaucījis, drīzāk vēl ar pirkstu vel-

nam acīs grūdis un citādi nicinājis.
Te vienreiz lielskungs apmānījis, ka zelta un sudraba lietas

noklīdušas. Prasījis sulainim, sulainis atteicis: „Kā nu varat mani

par zagli dzenāt, vai es nu zagšu?"
Sulainis patiesi nebija zadzis. Bet kungs tā nav mierā, jā-

izmeklējot sulaiņa malas. Kas ir? Sāk meklēt — atron sulaiņa

šķirstā visas zudušās lietas. Kungs traks p lai tūliņ metot tādu

blēdi cietumā un rītu pie karātavām. Sulainis gan raud, gan at-

taisnojas — nelīdz. Bet naktī cietumā ienāk velns, sacīdams:

„To tev vajadzēja, to vajadzēja! Kam tu manu bildi niecināji?"

Sulainis sāk, vadzi, lūgties, lai piedodot — tā vairs nekad ne-

darīšot.

„Labi!" velns nosaka, „ej tūliņ — te durvis būs vaļā — no-

slauki manu bildi un bēdz uz citurieni dzīvot; es palikšu cietumā

un ļaušos tavā vietā pakārties."

Labi, sulainis tā izdara. No rīta ved velnu kārt. Šiem ne

jausmas, ka tas velns, un nu pakar itin tā, kā jau katrreiz. Bet

kas ir? Nav atgājuši labi nost — paskatās: karātavās salmu

kūlis karājas. Izbrīnējušies, kas tā par lietu, un aprakuši to pašu
salmu kūli. Ko citu darīt?

2. J. EzersnoKļavu JāņaKalētos. Jkr. V, 44 (17). LP, VII, I, 270.

Reiz viens kalējs uzvilcis ar ogli cilvēka ģīmi uz smēdes dur-

vim un nosaucis to par velnu. Katrreiz, cik viņš izņēmis no uguns
nokarsētu dzelzi, tas šlācis velnam ugunis acīs. Velns, nevarē-

dams paciest, ka viņa bildi tā ķengā, apņēmies kalēju pārmācīt.
Vienu nakti velns ielauzies tās zemes ķēniņa mantas kam-

barī, izzadzis daudz zejta un sudraba lietu un pabāzis tās kalēja
istabā apakš grīdas. Ķēniņš izsolījis daudz naudas tam, kas zagļus
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saķers. Nu velnam laiks. Viņš aizgājis pie ķēniņa un izdevies

par burvi.

„Ja pateiksi, kas mani apzadzis, dabūsi izsolīto algu," ķē-

niņš saka.

Velns paņēmis bļodu ar ūdeni un aizvedis ķēniņu līdzi uz

smēdi. Smēdē viņš murminājis ar salmu pa ūdeni, dažu-dažādas

skaņas izgrūzdams. Tad novedis ķēniņu uz kalēja māju, kur tā-

pat darījis.

„Uzplēsiet grīdu," velns teicis, uz zemi rādīdams.

Atradis visas zelta un sudraba lietas, ķēniņš licis kalēju sa-

siet un cietumā mest. Kalējs, cietumā tupēdams, lūdzis Dievu,
lai viņu izpestītu. Nevarēdams nekā sagaidīt, sācis lādēt un iz-

saucies: „Lai velns parauj!"

Velnam, kas pa to laiku pie atslēgas cauruma klausījies, tas

pārāk paticis.
„X," viņš ķizīdams pārmetis, „šļāc nu vēl man ugunis acīs."

„Nedarīšu, nedarīšu vairs tā," lūdzas kalējs, „tikai izglābj
mani šoreiz."

Velns izlaidis kalēju no cietuma un ielicis viņa vietā salmu

kūli. Ķēniņš licis no rīta kalēju vest pie karātavām, bet izrādījies,
ka pakāruši salmu kūli. Braukdami mājās, dzirdējuši atkal smēdē

kaļam. Gājuši skatīties — tas pats kalējs atkal kalis.

„Kā tu te esi?" Ķēniņš jautājis, „tevi tak pakārām."

„Ne mani, bet salmu kūli." kalējs atteicis.

Gājuši raudzīt — akurāt tā.

Kalējs nu izstāstījis visu ķēniņam, un tad velna bīdamies, li-

cis ģīmi no smēdes durvim nodzēst.

3. J. Jansons no J. Tiļlas lies pagastā.

Vienam kalējam smēdē pie sienas karājusies velna bilde.

Katru vakaru priekš gulētiešanas kalējs spļāvis tai virsū un la-

mājis to. Te gadījies pašam tās muižas kungam braukt gar smēdi.

Tas bijis ziemu. Ceļš bijis slidens un kungam zirgi bijuši nekalti.

Kungs, redzēdams, ka smēdē vēl spīd uguns, sūtījis kučieri, lai

pasauc kalēju. Sulainis ieiet smēdē, bet no brīnumiem paliek
vai mēms. Kalējs stāv pie laktas un kaļ cilvēkus: pārkaļ vecus

par jauniem. Šim neesot vaļas zirgus kalt. Ka ne, ne.

Kučieris aiziet un izstāsta visu kungam. Bet kungs grib

pats visu redzēt. les uz smēdi. Aiziet, ja kā tad, kalējs pašreiz
beidz kalt glītu jaunkungu, uzdod ar āmuru pa pakaļu, un šis smie-

damies ieskrien kaktā pie citiem. Kungs tūliņ kalējam klāt: vai

nevarot viņu ar' jaunu pataisīt? Kāpēc ne, lai tikai guļoties uz

laktas. Kungs guļas ar, bet kā šis uzgulsies, tā kalēsj saspiež
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viņu stangās un ieliek ēzē, lai deg. Viņš bijis pats velns, kas

izlicies par kalēju.
Kučieris gaida, gaida, nevar kungu sagaidīt. les raudzīt.

Redz: kungs gul ēzē beigts. Kučieris brauc mājā un izstāsta,
kas noticis.

No rīta tiesas vīri klāt un ņem kalēju ciet. Bet kalējs nevar

vien nobrīnīties: viņš taču vakarā uguni izdzēsis jau laikus un

aizgājis gulēt. Gan nu šis lūdzas, gan vaimanā, nekas neder.

Viņu aizved un iesloga cietumā, un nospriež pēc trim dienām kārt.

Kalējs izdomājas visādi, bet beigas vien ir. Te tā ap pusnakti
velns klāt un saka: „Are, spļauj vēl man virsū, lamā vēl mani!

Vai esmu tev ko ļaunu nodarījis, ka tu man spļāvi? Ja tu apso-

lies man nespļaut vairs virsū un nelamāt, tad vēl varu tev līdzēt."

Kalējs apsolās. Labi. — Pēc trim dienām ved kalēju pie ka-

rātavām, bet no velna vēl ne vēsts. Kalējs domā, ka velns to

piekrāpis. Bende jau taisās mest kalējam cilpu kaklā, kad no

meža izauļo melns jātnieks un sauc: „Nekariet viņu, es esmu

vainīgs!"
Tiesneši viņam notic un palaiž kalēju vaļā. Viņa vietā nu

pakar melno jātnieku. Kalējs priecīgs aiziet mājās un vairs ne-

kad i' nedomā velna bildei acīs spļaut. Bet pakārtā svešnieka

vietā otrā rīta atraduši apses šķilu karājamies.

4. Skolnieks A. Luočmēls Baltinavā, N. Rancāna kr.

Dzīvoja nabaga kalvis un kala dienu un nakti, bet tomēr vi-

ņam bija vēl grūti uzturēt sievu ar divi bērniem. Viņš bija strā-

dīgs un dievbijīgs vīrs un pavisam nevarēja ieraudzīt velnu, kas

kārdināja nabaga cilvēkus. Lai nu vēl sevišķi varētu izrādīt du-

smas uz ļauno garu, viņš jēma un uzzīmēja velna bildi uz savas

smēdes durvim. ledams uz darbu un nākdams no darba, kalvis

sita arvien ar lielo veseri velna bildei pierē.
Velnam tas nemaz nepatika, ka viņa bilde tika dauzīta vi-

siem cilvēkiem par apsmieklu. Reiz sadomājis kādu viltu, velns

piejēma cilvēka izskatu un aizgāja pie kalvja. Piedāvādamies par

kalpu, viņš lūdza kalvi, lai tik jemot šo par palīgu.
„Veseli trīs gadi es tev strādāšu tīri par velti."

„Mums jau pašiem trūkst maizes, kā lai es vēl piejemu lieku

edeju?" kalvis atbildēja.

Pēdīgi velns tomēr pierunāja, kalvis padevās un piejēma svešo

kalpu par palīgu. Kalps strādā čakli jau veselu gadu un lūko sa-

vam saimniekam iestāstīt, ka velns nemaz tik ļauns neesot, kā

ļaudis runājot. Bet kalvis tik sper ar savu lielo veseri velna bil-

dei pierē. Velns pakasa savu pieri un prasa kalvim: „Vai, saim-

niek, kam tu tā dauzi savas smēdes durvis?"
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Kalvis atbild: „Es nedauzu vis durvis, bet velna bildi. Es

acu galā nevaru ieraudzīt nešķīsto garu."
Velns redz, ka ar vārdiem kalvi nevar pierunāt, viņš izdomā

atkal citu viltu. Tā nu viņš saka savam saimniekam: „Vai zini

ko? Sāksim pārkait vecus cilvēkus par jauniem. Tā tu uzreiz

tapsi bagāts."

„Es tādām blēņām neticu. Liec mani labāk mierā!"

„Vai tas ir kāds ļaunums, ka mēs palīdzam veciem cilvēkiem?

Veci un bagāti kungi jau zemē mirt negrib, viņi nežēlos nekādas

algas, lai tiktu atkal par jauniem un veseliem cilvēkiem. Es tādas

lietas pa druskai protu, raudzīsim, varbūt, ka mums lobsies."

Kalvis gan baidījās no tādām lietām, bet velns tikmēr runāja,
kamēr to pierunāja. Nu izlaida ziņu pa visām malām, ka tāds un

tāds kalvis pārkal vecus cilvēkus par jauniem. Dabūjuši par to

dzirdēt, veci kungi sāk cits pēc cita braukt uz kalvi pēc palī-
dzības.

Vienu dienu atbrauca tāds vecs kungs, kas tik tik, kā vēl

spēja kustēties. Kalvja kalps ķērās tam tūliņ pie rīkles, un kamēr

viņš to pievilka pie ēzes, tikmēr kungs jau bija pagalam. Kunga
miesas kalps ietina salmu kūlī, uzlika uz ēzes un pasildīja; tad

lika to uz laktas un kala tikmēr ar savu veseri, kamēr no salmu

kūļa izskrēja piecpadsmit gadu vecs puika. Jaunais kungs nu aiz-

maksāja kalvim daudz tūkstošu rubļu naudas, iesēdās svilpodams
savā karītē un aizbrauca uz māju.

Mēneša laikā pārkaļot vecus cilvēkus par jauniem, kalvis jau

tika tik bagāts, ka vairs nezināja, kur naudu likt. Bet savu velna

bildi viņš nekad neaizmirsa un sita to vienādi ar savu veseri.

Reiz viņš tā spēra ar lielo veseri bildei pierē, ka velns tikko zemē

nenokrita. Velns tā saskaitās par savu neveiksmi, ka tūliņ aiz-

bēga no sava saimnieka.

Kalvis redzēdams, ka kalps aizbēdzis, pārrunā pie sevis: „Tu

man arī vairs neesi vajadzīgs. Vari arī skriet projām. Diezgan

jau nu esmu noskatījies, nu pratīšu ari viens pats pārkait vecos

kungus."

Drīz atbrauc atkal pie kalvja vecs vecs ģenerālis un saka:

„Pārkal mani par jaunu puisēnu!"
Kalvis prasa: „Cik gadu vecumā tevi kalt? Varbūt gadu

desmit?"

Ģenerālis atbild: „Desmit gadu bus par maz, kal labāk ta

gadu piecpadsmit."

~Labi!" saka kalvis un ķer tāpat ģenerālim pie rīkles kā

viņa kalps. Bet tavu brīnumu! Kalps tik viegli izrāva vecos kun-

gus no karietes, bet šim tas nācās tikai ar lielām pūlēm. Aiz-

stiepj ģenerāli līdz ēzei, bet tas ir vēl dzīvs. Kalvis nu uzsit šim
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ar veseri pa galvu un tā uzbeidz veco ģenerāli. Ģenerāla miesas

viņš aptin ar salmiem, tāpat kā jau viņa kalps bija darījis. Kā

nu liek mironi ar visiem salmiem uz ēzes, tā tūliņ aizdegas salmi

un tikko nenodeg visa smēde. Nodzēsis uguni, kalvis liek mironi

uz laktas un sāk sist ar veseri. No vesera sitieniem salūzt tikai

ģenerāla kauli, bet no dzīvības nav ne vēsts.

Kalvis nu sabīstas, met veseri zemē un sāk bēgt. Bet kur

nu izbēgsi? Turpat jau stāv zaldāti, kas visu redzējuši, ņem tik

kalvi cieši un ved uz cietumu. Kalvis nu sāk svaidīties ar naudu

uz visām pusēm, kā tik sprukt vaļā. Grūž vienam tūkstošus, grūž
otram un tā izputina visu savu naudu, bet nekas nepalīdz. Tā nu

nabaga kalvi iebāž cietumā.

Jau vairāk mēnešus kalvis bija sēdējis cietumā, kad pie viņa
atnāk agrākais kalps un sāk zoboties: „Tā tev vajaga. Te tu nū
sēdēsi visu savu mūžu. Diezgan jau nu esi dauzījis manu bildi.

Es jau tev sacīju, ka nevajaga sist, bet tu neklausīji. Par to tev

nu ir tā alga. Tu domāji, ka arī bez manis mācēsi pārkait vecus

kungus par jauniem. Nekā, puisi! Sēdi vien nu savā cietumā!"

Nu tikai vēl kalvis saprata, ka viņa puisis bijis pats velns,
kam viņš pieri dauzījis. Nekā nevarēja darīt. Bija vien jālūdz

tas pats nešķīstais gars, kuru viņš agrāki bija tā nicinājis.
„Vai, vīrs! Palīdzi man lūdzams tikai šo reizi tikt laukā no

cietuma, uz priekšu es nekad vairs nedauzīšu tavas bildes. Esi

tik labs un izglāb mani tikai šoreiz!"

Velns smiedamies atbildēja: „Redzi, kā tu nu mani lūdzies.

Kad es tevi lūdzu, tu vis manis neklausīji. Ko tur lai nu daru?

Kad jau apjemies uz priekšu vairs nedauzīt manas bildes, tad es

arī šoreiz tevi izglābšu."

Velns nu tūliņ deva tiesai ziņu, ka ģenerālis tikšot atdzīvināts

par jaunu cilvēku, ja kalvi izlaidīšot no cietuma un ļaušot viņam

pabeigt savu darbu. Toreiz kalvis tik bijis aizmirsis, kas jādara.

Tagad, cietumā sēdot, viņš esot atkal atcerējies. Visi bija ar

mieru laist kalvi no cietuma ārā, bet gan tikai tad, ja viņš patie-
šām atkal atdzīvina nosisto ģenerāli.

Tā nu izlaiž kalvi no cietuma, izrok ģenerāļa miesas no kapa

un aizved tās pie kalvja uz smēdi. Kalps satin ģenerāļa miesas

salmos, uzliek to uz ēzes, pasilda kādu brīdi un noliek uz laktas.

Kā nu kalvja kalps sit tur ar savu veseri, tā izskrien no salmiem

piecpadsmit gadu vecs puika.
Nu kalvis bija ļoti priecīgs, ka tik laimīgi ticis no nelaimes

vaļā. Viņš nosolījās nekad vairs vecus kungus nepārkalt par jau-

niem. Velns, projām iedams, atkal tam piekodināja nekad vairs

nesist viņa bildes. „Ja tik tu sāksi sist, tad atkal tiksi cietumā,
bet tad otrreiz es vairs nenākšu tevi glābt."
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Kalvis nu atkal pa vecam sāka strādāt savā smēdē un uztu-

rēja savu sievu un bērnus ar godīgu darbu, bet velna bildes viņš
vairs nedauzīja.

Piezīme. Šī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

5. St. Ulanovska Viļānos. Zbior \viadomosci do antro-

pologii krajowei. Krakavā 1895, 256. 1. p.

Bjeja sjeņuok kalvs, i bjeja jam obrozu [svētbilžu] daudz,
i vaina obrozs bjeja. Jis vvsod, kai cjelas, muti nūmozguojs i

puotors nūskaitjējs, to biksis atvalk i vainām čukstu paruoda.
Valns aizzasyrdas, ka jis Dīva Ivudz, ašam čukstu ruoda, i soka:

„Paga, paga! es tjevi izvuicjeišu!"

Kalvs jau Dīva palvudza i atsagulās, a valns pajēmja par

nakti juo zuobokvs, apmaucja kuojā i nūguoja iz kupča kramu

[baltkr. krama, bods], vvsu montu saņasja kalva klētī. Cjelas

kupcs reitā, vieras, ka lauka bods] izlauzta i monts

iznasts! Jis pasaucja sudņiku, dzanas pa pādim i vieras, ka pādi
daīt da kalva klēts. Vot jī īt ustobā i soka iz kalvi: „A kur tu

bjeji staiguojis šūnakt?"

Jis atsoka, jis nabjeja staiguojis nikur, jis tolko [tikai] tagad

nu gultas cjelas, muti pamazguojis, puotoru paskaitjējis, kai ia

dorbu īt. Jī soka, nu īškūš iz klēti pazavārt, kas ta šam tī iraida!

Daīt pi durovu, atmērēj pādu — juo zuoboki ir. Nu, jī attaisa vajā,

vieras, ka pvlna klēts da grīstu pīlykta loba! Kalvs nūzabeidja,

augšpjēdjeņ atkryta nu bails!

A sjeņuok bjeja taidi laiki, ka zagli vys kuora par zagšonu.

Nu, ku ta niu byus? Pajēmja kalvi, aiztaisjēja palicā, sabraucja

jau vysi lyluokī nūsūdjīt jū, i nūsūdjēja, kab pakuort. Tai i pa-
kuora jū. Daskrīņ tūlaik valns i soka: „A kas, kalvjeit? Voi

labi ira Dīva lyugt, maņ čūkstu ruodjēt? Voi darēškys tai? Voi

ruodjēškys vjāl?"

„A naruodjēškys, cikom vīn dzjeivs dzjeivuoškys!" soka

kalvs. Nu, tai djevja jam valns ar cjelu čūkstā i lyka, lai jis īt

iz smjēdi koltu, a tī. iz juo vītā, pakuora cysu kiuli.

Brauc jau tūs tīsys vjeiri iz sātu i klausās, ka kalvs smjēdē,
soka iz kučeri: „Ej, pazavjer, kas tī kal?"

Jis atīt, soka: „Kalvs kal!"

Jī navīrēj jam, īt poši pazavārtu i vaicoj: „Kas ta tja par

breinums? Tjevi pakuoruši, a tu kal?"

Jis nūjēmja capuri i soka tai: „Kas vainīgs, tū pakuora, a es

navainīgs, to mani aptakal [atpakaļ?] atpruovja!"
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I īsuoka jis stuostjēt, kai jis Dīva ly_udzja, a vainām čukstu

ruodjēja, i valns par tū aizzasirdjēja i jam par sirdim tai pada-

rēja, ka jis par zagļi palyka, nabjejis vainīgs.

Pa tam i pīruna ira: „Dīva lvudz, a vainām čūksta naruodi!"

6. E. Miču 1 s no 87 g. vecas J. Ļipiņas Makašānu pag.

Pī baznīckunga senejūs laikus dzeivuoja kolps, kurs kolpoja

pi miša baznīcā. Baznīcā pi durovom beja izzeimuota vaina bilde.

Kolps kod guoja baznīcā, vysod ar itū vaina bildi sasasveicinuoja
runuodams: „Vasals, kungs valns!"

Un kad guoja nu baznīcas uorā, tad otkon runuoja: „Palīc

vasals, kungs valns!"

Valns kolpu par itū cīši mīļuoja. Natuoli nu baznīcas beja

lela muiža. Tymā muižā dzeivuoja cīši boguots mužinīks un jis

beja jau vacs, jam dreiži vajadzēja miert zemē. Muižinīks sa-

dūmuoja, ka jis dreiži miers zemē un vēl sovā dzeivē pataisēja

sev škierstu, un tī pīlyka daudz zalta un papeira naudas. Kad

itys muižinīks nūmyra, jū uz naktis īnesja baznīcā. Tū nakti,
kad muižinīku īnesja baznīcā, kolpam pasaruodija sapnā, ka jis
ītu uz baznīcu pasavārtu. Kolps pasamūda nu mīga un dūmoj
pats sevī, ka te jam beja sapns, kuram navar ticēt, un taipat
otkon aizmyga. Otkon jam modos sapnā, ka jis ītu uz baznīcu

pasavārtu. Kolps otkon pasamūda nu mīga un otkon dūmoj,
kas te par taidu sapņu. Puorsakristēja kolps un otkon aizmyga.
Otkon jam tys sapns. Pasamūda nu mīga kolps, padūmuoja un

apsavilcīs īt uz baznīcu pasavārtu. īguoja kolps baznīcā, taipat

apsasveicinuoja ar vaina bildi un guoja pi škiersta, kurā gulēja

nūmyrušais muižinīks. Kad kolps pīguoja pi škiersta, atskrēja tei

vaina bilde ar vairuokim kalnānim un runoj kolpam, ka pi mui-

žinīka škierstā ir daudz naudas un lai kolps pakrota nūmyrušū. Bet

kolps nūsabei-da, nagribēja ituo darīt un gribēja īt uorā nu baznī-

cas. Valni jū apturēja un paši izjēmja nu škiersta nūmyrušū mui-

žinīku un izkratīja škierstu. Nu škiersta jī izkratīja daudz zalta

un papeira naudas. Tad pajēmja aiz kuojom nūmyrušūsmuiži-
nīku un suoka kratīt jū, cik beja spāka. Valni izkratīja vysu
škierstu un pašu nūmyrušū, un īlyka jū atpakaļ škierstā. Tūlaik tei

vaina bilde runuoja kolpam: „Pajem maisu, saber itū naudu, nes

uz satu un dzeivoj prīcīgi un boguoti!"
Kolps beidas jemt, bet valns jam otkon runoj: „Jem, nasa-

beist, tu cvlvāks, kurs mani vysod cīnēji, par itū tev itei nauda!"

Pascījis itūs vuordus, valns un juo bīdri vysi pazuda. Kolps

pajēmja maisu, salasīja vysu naudu un aiznesja uz sovu sātu.

Pēc ituos dīnas kolps vairuok nabeja par kolpu, bet palyka par

boguotu veiru un dzeivuoja kai sīrs pīnā.
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7. Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzane Atašiene.

Kaidā baznīcā baznīckungs pakuora zakristijā vaina bildi un

kotru reitu, īdams cauri, spļuovja vainām acīs, bet zakristijāns

otkon kotrā reitā padevja vainām lobu reitu. Nailgi baznīckungs

padzeivuoja un nūmyra. Nabašnīku īlvka škierstā un pastatīja
baznīcā. Vokorā zakristijāns atguoja aizslēgt baznīcu. Te —

kur bejis, nabejis — pīskrēja pi juo valns un prosa: „Vai tu zyni,
kur ir baznīckunga nauda?"

„Nazynu," atbildēja zakristijāns.

„Isim. es paruodīšu," soka valns un pīvedja zakristijānu pi
škiersta. Valns izruovja baznīckungu nu škiersta un suoka kra-

tīt. Valns krota baznīckungu un zalts bierst nu vysom vītom.

Kad pībyra lela skaudze zalta, valns īsvīdja baznīckungu otkon

škierstā un soka zakristijānam: „Pajem itū zaltu sev! Tys tev

par tū, ka tu man kotru reitu lobu reitu devi, bet jam par acīs

spļaušonu! Vajag lyugt Dīvu un īnaidnīkam ari acīs naspļaut!"

Valns pazuda. Zakristijāns salasīja zaltu un dzeivuoja bo-

guotīgi.

16. Līķu ēdējs.

1. A. 363. J. Ezers Kalētos. Jkr. V, 40 (13). LP, VII, I, 39—40.

A§, 111, 3e.

Vienai saimnieka meitai nāk daudz precinieku, bet tā visus

vaino, sacīdama: Šādus, tādus es negribu. lešu tikai pie tāda

vīra, kam misiņa bārzda!"

Reiz arī atnāk tāds ar misiņa bārzdu precībās, tas bijis pats

velns. Meita, velna nepazīdama, arī apņem viņu. Viņiem mājā

braucot, ceļš iet gar trim baznīcām. Jau pie pirmās baznīcas viņi

tūliņ pietura. Velns ieiet baznīcā, bet vedējs sievai neļauj ska-

tīties, ko vīrs tur dara, jo viņam tā piekodināts. Otrā baznīcā

velns atkal ieiet, bet vedējs paliek pie sievas.

„£auj jel man skatīties, ko mans vīrs tur dara," sieva lū-

dzas.

„Ja ļauju tev skatīties," vedējs atbild, „tad mums abiem āda

pār kārti un gaļa baļļā."

Sievai, gribot negribot, jāpaliek mierā.

Velns ieiet arī trešā baznīcā, bet šoreiz sieva pierunā ve-

dēju. Viņi pieiet pie baznīcas un redz: vīrs plēš un ēd miroņus

kā siļķes. Iznāk no baznīcas — bārzda pieķēzīta, ka bail. Vīrs

sievu bučo, bet šī izturās tā, it kā nekā nezinātu. Velns domā,
ka sieva laikam nav nekā redzējusi. Mājā pārbraucis, viņš to-

mēr nav drošs.
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„Vai gribi savu tēvu un māti redzēt?" viņš prasa sievai.

„Gribētu gan," sieva atbild, „bet kā viņi tik tālu atnāks?"

Velns iziet ārā, pārvēršas par māti, viņa dēls par tēvu un

ieiet abi pie sievas, it kā būtu sērst atbraukuši.

Šī loti priecīga, bet tēvam neliek savas bēdas ne manīt; tur-»

pretim mātei tā slepeni visu izstāsta. To izdzirdis, velns viņu
tūliņ sagrābj un saplēš.

Piezīme. Šāds vīrs ar misiņa bārdu ir sastopams arī vienā trešās

daļas variantā (111, 7, 4). P. Š.

2. A. 363. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 109.

Kādam ķēniņam ir meita ar zelta matiem. Brūtgānu zeltma-

tītei gadījās dučiem, ik uz pirksta pa desmitiem; bet tā nesolās

ne pie viena iet, kamēr gadīsies tāds ar zelta matiem, sudraba

bārzdu.

Velns to saodis, tūdaļ izaudzina zelta matus, sudraba bārzdu

un nāk pie ķēniņa meitas uz precībām. Šī iet arī. Pēc kāzām

jaunais pāris brauc uz mājām. Tiem gadās gar baznīcu braukt.

Velns aptur zirgus ieiet baznīcā. Pēc laba brīža tas iznāk un nu

brauc atkal, kamēr gadās cita baznīca. Arī šinī baznīcā tam jā-

iet, tomēr tagad sievai paliek garš laiks, tā atstāj zirgus un iet

vīram pakal. leiet baznīcā —ak tavas izbailes — vīrs ēd cilvēku

sirdis.

„Ko tu te dari?"

„Ko daru? Edu to, ko arī tevim apēdīšu!"
Un tā arī bija: pārbrauca mājā un nu ēda tikmēr sievu, ka-

mēr apēda viņas sirdi.

3. A. 363. M. Stārķis Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP.

VII, I, 40.

Citām reizēm manam kaimiņam bija meita. Tai nāca daž-

dažādi brūtgāni, gan melnām, gan sarkanām, gan sirmām bār-

dām; bet šī tos visus smādēja un gaidīja zilbāržus atnākam. Tēvs

gan par to piktojās; bet meita atsacīja: „Tēt, dzirdiet, ko es

teikšu! Lai gan tiem bija gauži skaistas bārdas, bet viņiem ne-

bija zilas bārdas, tādēļ lūdzu neņemiet par ļaunu, kad es saku, es

labprāt vēlētos zilbārdi par brūtgānu."
Un tēvs reiz taisījās uz Rīgu braukt. Tad meita sacīja:

„Sirds mīļais tētiņ, atvediet man skaistu rozi no Rīgas, ar ko savu

vaiņagu izrotāt!"

Tēvs aizbrauca. Netālu no Rīgas viņš redzēja skaistu dārzu

un dārzā košu rozi; bet uz dārza žoga sēdēja kungs ar zilu bārdu,
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skaisti zilu. Klāt piebraucis, tēvs vaicāja zilbārža kungam:

„Labdien! vai dažkārt nedrīkstu šo skaisto rozi noraut?"

„Paldies!" kungs atteica, „bet apsoliet man savu meitu par

sievu, tad jums viss dārzs ar rozi piederēs."

„Labi!" tēvs atsacīja paņemdams rozi.

Pēc neilga laika zilbārdis apņēma meitu un to, savās mājās

novedis, nonāvēja un apēda.

4. A. 363. Paegļu Mārtiņš, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 9.

Kāda meita vienmēr daudzinājusi, ka gribot tādu vīru ar zi-

liem zobiem. Labi. Pēc kāda laika arī atradies brūtgāns ar

ziliem zobiem un apprecējis meitu. Bet tas bijis pats velns, kas

gājis katru nakti kapsētā miroņus ēst. Reiz sieva slepus aizgājusi
vīram pakal noskatīties, ko šis tur dara; bet kad to redzējusi,
ka miroņus ēdis, tad pārnākusi gauži raudādama. Drīz ari vīrs

pārskrējis raudātāju mierināt, pārvērties par sievas māti un vai-

cājis: „Meitiņ, kas tev kaiš?"

Šī neatbildējusi mātei.

Tad vīrs pārvērties par sievas tēvu un vaicājis: „Meitiņ, kas

tev kaiš?"

Šī vēl neatbildējusi.
Tad pārvērties par brāli, šī vē) neatbildējusi. Beidzot pār-

vērties par sievas māsu un vaicājis: „Māsiņ, kas tev kaiš?"

Šī atbildējusi: „Mans vīrs miroņus ēd!"

Līdz ko velns to dzirdējis, tā iesaucies: „Es pats tas esmu!

am, am! nu es tevi apēdīšu!" un tūliņ arī sieva bijusi pagalam.

5. A. 363. 407. 710. J. Henniņš no K. Feldmanes 1885. g.

Vienai mātei bija viena meita, kurai bija daudz brūtgānu,
bet viņa ne pie viena negāja, meklēdama tikai tādu, kam ir zelta

bārda. Vienu vakaru arī patiešām atnāk vīrs ar zelta bārdu un

aizved meitu sev līdz. Māte nu iedeva meitai kamoli dzijas un

teica: „Kad tavs vīrs iet pa durvim ārā, tad tu iedur to viņam

svārkos, izrisini to dziju un tad ej pakaļ skatīties, ko viņš dara."

Viņš iegāja baznīcā un ēda miroņus pie zārka un tā meita ska-

tījās pie durvim. Tad viņš prasīja: „Malvīne, ko tu redzēji, kad

tu nāci man pakal?"

Viņa neko neatbildēja, aizgāja uz mājām un tūlīt nomira. Tā

māte to izvilka pa druvju apakšu, aizvilka uz krustceli un ap-

raka. Tur uzauga smuks puķu krūms.

Kādu reizi brauca tur pats ķēniņš ar savu sulaini. Tas ķē-

niņš pavēlēja sulainim, lai vienu zaru nogriež un iestāda puķu
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podā. Kad nu tai istabā liek ēdienu uz galda, tad tas ik reiz top

noēsts. Sulainim nu pavēlēja novaktēt, kas ēd. Bet tavu brī-

numu! tā puķe, kas bija nolikta ēdamā istabā uz loga, katru reiz

noēda to ēdienu. Tas ķēniņš nu teica, lai saķerot to ar baltu pa-

lagu. Tad tā puķe palika par čūziņu un visādiem kukaiņiem un

pēdīgi tā palika par smuku sievišķi. Ķēniņš nu pats apprecēja to

skaistuli.

Jaunai ķēniņienei piedzima meitene, un kad to aiznesa baz-

nīcā, tad Zeltabārda atkal parādījās un prasīja: „Malvīne, ko tu

redzēji, kad tu nāci man pakaļ?"

Viņa neko neatbildēja un nesa to bērnu tik uz mājām, bet tas

bērns bija nomiris. Māte nu teica, lai to nomazgā un ieliek

skapī. Bet Zeltabārda bija atkal klāt un prasīja: „Malvīne, ko

tu redzēji, kad tu nāci man pakaļ?"

Tad māte teica, lai viņa sakot, ka viņš ēdis miroņus pie zārka.

Meita nu arī to atbildēja. Tad Zeltbārdas velns tūliņ pārsprāga,
bet mirušais bērns atkal atdzīvojās.

6. A. 363. P. Šmits no P. Ze 11 ma s Ikšķilē.

Viena bagāta mātes meita solījusies iziet tikai pie ļoti ba-

gāta vīra, bet nekur tur tuvumā tāds bagātnieks negadījies. Vienu

dienu arī tiešām atbrauc kāds bagāts kungs lepnā karietē ar se-

šiem melniem zirgiem priekšā un uzdodas par precinieku. Meita

neko vairāk neprasa, sēstas karietē iekšā un brauc līdz. Pa

ceļam braucot bagātais kungs iet katrā krogā iekšā un atstāj

viņu karietē gaidām. Kad nu kungs atkal kādā krogā iegājis,
meita no ziņkārības iet viņam pakaļ apskatīties, ko viņš tur īsti

dara. Krogā viņa ierauga, ka kungs sēd pie_ liela galda, plēš

cilvēkiem sirdis laukā un ēd. Meita no bailēm iekliedzas un

kungs, kas bijis pats velns, nu redz, ka viņa noslēpums ir nā-

cis gaismā, sagrābj meitu, izrauj tai sirdi un apēd arī to.

7. A. 363. 365. A. Gari -Juone no 40 g. vecas Dortholtu

Marijas Dricēnos. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja reizi veirs un sīva, tei sīva ļūti mīļuojuse sovu

veiru, bet pēc nazcik godim nūmierst juos veirs. Pēc veira

nuoves jei nikur navar atrast vītas, raud un grib veiru redzēt.

Vīnā naktī veirs ateit un soka: „Sīviņ, ījyudz zyrgu, brauksim,

es tev paruodīšu, kur es dzeivuoju."

Jei aizjvudzja zvrgu un jī brauc obi. Dabraucja da baznīcai,

veirs i soka: „Pagaidi" —

un pats īguoja baznīca.
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Sīva gaida, gaida, vēļuok pasaskota, ka baznīcā guntiņa dag

un juos veirs grīž mvrūņus gobol-gobolim un ād. Tai jei puorsa-

beida, ka krita dreižuok rogovuos un dzyna zyrgu, cik varēja

Bet jis dzanās jai pakaļ. Jei redz, ka jis jau vysā kluot, suok jei
ar rožoncu vācynuot, brauc un vācynoj, brauc un vācynoj. Un

tai jei tyka pogolmā, īskrēja dreiži ustobā, tod veirs i soka: „Labi,
ka tev beja rožonca, cytaidi es tevi nūkartu un apāstu."

8. A. 363. 407. Anna Kursite Daugavpils Līksnas pagastā,

J. Rupjā kr.

Senejūs laikus vysas meitas guoja uz pierti vakarēt. At-

guoja ar puiši da juom, ar zalta zūbim un teļa kuojuom. Nū vy-

suom meituom vīna beja smagi skaista, tys, kur ar teļa kuojuom,

paļubēja [kr. mīlēt] jū. Kad daguoja divpadsmitā stunde, jis
suoka nū juos prasēt, lai jei palaižūt jū par slīksni, bet jei napa-

laide tūvokor. Nūguojuse da sātai, tei meita izstuosta vysu, kas

jai nūtyka, sovai vacai muotei. Vacuo muote pastuosta, iz ūtrys
dīnys jei lai palaižūt jū par slīksni, bet tikai lai pajem komūlīti

nū dzejas. Kuo jei jū palaiss, lai dasīn kur navīn [kaut kur] pi

šineļa tū dīgu, kur tys komultiņš veļsīs, tī lai jei īt.

Guoja jei un daguoja kai reize [kr. Kan-b pa3-b! taisni] pi
bazneicas. īguoja tys ar teļa kuojuom bazneicā. A tei meita aiz

lūga aizleida un vērēs, kū jis darēs. Jis tyuleņ izlauze greidu i

suoka raut nabažnīkus [mironis, kr. HaāoKHHK-b] uorā. Itei nūsa-

beiduse, aizskrēja da sātai. Vēļ suoka stuostīt tai vacajai muo-

tei. Vacuo muote pasacēja: ka jis nū juos vaicoj kū, lai jei
nikuo naatsoka, tik vīn tūs vuordus, ka es nabeju i nikuo nare-

dzēju, lai jis runuotu kū gribādams.
Jei trešū vokoru nūīt uz pierti vēļ vakarēt. Kai reize atīt

ar teļa kuojys tys cvlvāks, suoka nū juos vaicuot: „Vai tu beji,
vai redzēji, kū es darēju?"

Jei atsoka: „Ni es beju, ni redzēju, kū tu darēji."
Tad tys pasacēja: „Ka tu napīsazeisi, tev nūmiers tāvs,

muote, bruoļi, muosas i iz gola poša nūmiersi."

Jei pasacēja jam: „Ka mieršu, mieršu, a es nikuo ni redzēju,
ni dzierdēju."

Tai nūtyka. Kurs tik nūmierst, tyuleņ vacuo muote zam

greidas ustobā paglobuoja. Nūmierst kai reize tei skaistuo meita.

Vacuo muote sataisēja škierstu i paglobova skaistulīti iz krist-

celu.

Par cik gani laiku tymā vītā izauga smagi skaista puķe.
Vīnu reizi brauc ķēniņš. īsavēra tū puki, nūsabreinovuos un

dūmuoja, kai juos dabuot. Nūdūmova tū puki nūraut. Tyuleņ
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pasacēja šovam kučeram, lai nūraun un, nūbrauc's da sātai, lai

īsādvrioj vazaunīkā [puķu pods]. Puorguoja kaids laiks. Reizi
īsavēre kēneņa kukarka, ka tei puķe puorsameja par skaistu

meitu un losa druponas pa goldu. Uz ūtras dīnas pasoka jei ķē-

niņam. Kēneņš, kuo tik daīt pusnakts, divpadsmituo stunde, suoc

juos pijnavuot [poļu pilnovvac', sargāt]. Vot reizi dapilņavova
kuo tik jei lasēja druponas, jis nukēra jū un jei palyka par smagi
skaistu meitu. Kēneņš par cik godini apsažēnejuos ar tū skai-

stū meitu. I dzeivova jis laimeigi leidz šam laikam.

Es tī beju, redzēju vysu kū, i ēžu i dzēru, par muti tecēja,
bet mute naleida.

17. Līķu ēdēja.

1. A. 363. Lapas Mārtiņš Rūjiena. „P asakas un nostāsti"

1902, 5.

Kāds turīgs un iedomīgs jauneklis vēlējās dabūt ārkārtīgi
skaistu sievu. Viņš apbraukājis visu draudzi, apskatīdams jau-

navas, bet neviena nebijusi viņam diezgan skaista. Pēdīgi viņš

gājis pie kāda burvja un zīlētāja, un lūdzis tam padomu, kā lai

dabūtu skaistu sievu.

Burvis viņam devis šādu padomu: „Ej trīs ceturtdienas va-

karus uz krustceļiem mežā un saki tur katru reizi: „Ragana".
Pirmā ceturtdienas vakarā saki: „Ragana" un nāc projām, otrā

vakarā dari to pašu, bet trešā vakarā paliec turpat gaidot, līdz

kāds kungs ar skaistu jaunavu atnāks pie tevis. Ja tev šī jau-

nava patiks, tad vari to bildināt, ja ne, tad nāc projām."

Jauneklis darījis pēc burvja padoma. Kad viņš trešā ceturtdie-

nas vakarā stāvējis uz krustceļiem un saucis: ~Ragana!" velns

kunga veidā atnācis ar košu jaunavu pie viņa. Jaunava jauneklim

loti patikusi. Viņš ar velnu drīz vien salīdzis precības līgumu un to

parakstījis ar savām asinim. Velns līgumu iebāzis kabatā un

aizgājis. Bet jauneklis nemaz nezinājis, ka šis smalkais kungs
ir velns un jaunava ragana.

Jaunais vīrs līksms pārvedis brīnum košu sievu. Nevienam

citam vīram nebijis tik košas sievas. Dienas un nedēļas ātri

pagājušas. Jaunā sieva katrā ziņā bijusi krietna un priekšzī-

mīga saimniece un viņai visi darbi labi veikušies un pret savu

vīru viņa bijuši saticīga un paklausīga.

Pēc kāda 'aika vīrs nodomājis apmeklēt tālos radus, lai tiem

parādītu savu skaisto un krietno sievu. Kad viņi braukuši gar

kādu kapsētu, sieva lūgusi vīru, lai aptura zirgu un atļauj viņai
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uz kādu brītiņu apmeklēt kādu radnieka kapu. Vīrs to darījis,

ļāvis sievai iet kapsētā un pats palicis ratos sēžot un gaidot.
Labs brīdis pagājis, līdz sieva atnākusi atpakaļ. Un tagad

viņi braukuši atkal uz priekšu.

Pēc dažām stundām viņi atkal braukuši gar kādu kapsētu

un atkal sieva lūgusi, lai viņai ļauj apmeklēt kādu radinieka kapu.
Vīrs tam negribējis pretoties, bet atļāvis sievai ieiet kapsētā.
Bet tagad viņa palikusi daudz ilgāk projām, tā ka vīram apnicis

gaidīt un viņš saīdzis.

Kad sieva iznākusi no kapsētas, vīrs ātrāk braucis uz priekšu.

Viņiem nācies braukt vēl gar trešo kapsētu un atkal sieva lūgusi,
lai ļaujot apmeklēt kāda radnieka kapu, mazākais uz kādu brī-

tiņu. Viņa drīz vien nākšot atpakaļ, un vīrs viņai arī šoreiz at-

ļāvis, kaut gan ne labprāt.

Sieva aizgājusi un vīrs to vairs nevarējis sagaidīt. Viņš

iegājis kapsētā, lai redzētu, ko viņa tur tik ilgi dara. Bet viņš

loti izbijies redzējis, ka kāds kaps bijis atrakts un viņa sieva mi-

ronim noēduši degunu un ausis. Viņš ar izbailēm izsteidzies no

kapsētas un ar kabatas nazi nogriezis krietnu sērmūkšļa nūju,
ar ko sievu pērt. No grožiem viņš iztaisījis cilpu, ko sievai uz-

mest kaklā, lai tā nevarētu aizbēgt.

Pēc laba laika sieva iznākusi no kapsētas, iesēdusies ratos

un sacījusi vīram, ka tagad varot braukt. Bet vīrs tai uzmetis

cilpu kaklā un iesācis to ar sērmūkšļa nūju pērt. Bet tikko viņš
tai divas reizes bijis iesitis, sieva pazudusi no cilpas un tās vietā

govs stāvējusi cilpā, kas uzskatījusi viņu dusmīgām acim.

Vīrs palaidis govi un braucis uz priekšu. Mācītāja muižu sa-

sniedzis, viņš iegājis pie mācītāja un tam pastāstījis savu pie-

dzīvojumu.

Mācītājs noklausījies, sacījis, ka šis notikums esot ļoti sva-

rīgs, lai tādēļ pagaidot, līdz viņš pārnākšot. Pēc tam mācītājs
licis aizjūgt zirgus. Pēc dažām stundām viņš atbraucis ar di-

viem citiem mācītājiem.

Mācītāji vispirms izrājuši jauno vīru par viņa vieglprātību,
ka viņš kārojis pārliecīgi skaistu sievu. Bet tad viņi tam pavē-

lējuši, lai līdz vakaram paliekot pie baznīcas. Vakarā mācītāji

viņam pa nakti likšot stāvēt baznīcas vidū un turēt bībeli rokā.

Vecākais mācītājs sacījis: ~Ja tu gribi atsvabināties no grēkiem

un velna varas, tad tev jāstāv še, līdz gailis dziedās. Pa visu to

laiku lasi bībeli un neievēro to, kas ap tevi notiek. Tava sieva

bijusi ragana, un tagad velni tevi gribēs aiznest uz elli, bet viņiem
tas neizdosies, ja tu viņu ķēmošanos neievērosi. Nepaskaties uz

viņiem ne reizes."
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Pēc tam vecākais mācītājs ar pirkstu ap viņu apvilcis ap-

riņķi, tad vidējais un vispēdīgi visjaunākais mācītājs darījis to

pašu, svētījuši vīru un aizgājuši.
Drīz pēc tam ļaunie gari dažādos veidos sanākuši baznīcā un

iesākuši vīru visādi ķircināt un mēģinājuši viņam piekļūt. Bet

vīrs bez mitēšanās lasījis bībeli. Velni to visādi vilinājuši, so-

lījuši tam daudz naudas un citus labumus, ja viņš izietu no ap-

riņķa, bet vīrs to visu neievērojis.

Pēdīgi ļaunie gari iesākuši vīru lādēt un draudējuši tam pie-
lekt pār vilkto apriņķi. Bet tad gailis dziedājis un visi ļaunie gari

uzreiz pazuduši. Bet tas raksts, ko vīrs, skaisto sievu precējot,
ar savām asinim bijis parakstījis, nokritis viņa priekšā uz bi-

beles.

Drīz pēc tam mācītāji nākuši apraudzīt vīru un atraduši to

pilnīgi neaizkārtu. Viņš pateicies mācītājiem par izglābšanu no

velna varas un nožēlojis, ka bijis tīkojis dabūt ļoti skaistu sievu,

bet raganu dabūjis.
Baznīcā piedzīvotās bailes vīram vēl ilgi palikušas atmiņā.

2. A. 363. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās,

Plāņu pag.

Vīrs precēš sievu no tāluma un nemaz nezināš, ka šī ir ra-

gana. Reiz abi braukuši gar kapsētu un sieva sacīsi: „Pieturi
nu bišķī zirgu, man te kapsētā ir radi, es ieiešu apskatīt."

Vīrs palicis pie zirga un sieva iegāsi kapsētā. Pēc laba la*

cīna šī nākusi apakal. sēdusies akai vāģos iekšā un abi braukuši

prom.

Tas nu būtu tas. Bet pēc kāda laika akai abi braukuša uz

pilsētu un kā šie tiek pret kapsētu, tā sieva akai saka, lai pieturot

zirgu, šai te kapsētā esot radi un šī ieskriešot šos aplūkāt. Vīrs

palicis pie zirga un sieva iegāsi kapsētā. Vīrs gaidīš gaidīš un

gribēš jau iet kapsētā iekšā un meklēt sievu rokā, bet pamanīš,
ka šī jau pašreiz nāk. Abi akai braukuši savu ceļu.

Pēc kāda laicīna akai vīram bīš jābrauc uz pilsētu un šis

ņēmis sievu ar līdza. Kā nu braukuši gar kapsētu, tā sieva akai

sacīsi, ka šī iešot aplūkāt radus, un iegāsi kapsētā. Vīrs palicies

pie zirga un gaidīš, ka sieva nāks apakaļ. Šis gaidīš gaidīš, bet

šās, kā nejūt, tā nejūt. Vīrs gāš kapsētā iekšā un meklēš sievu

rokā. Šis meklēš, meklēš un uzreiz uzskatīš, kur sieva ir. Vīrs

gāš klā un nu redzēš, kas te notiek. Sieva bīsi atkasusi kapu

vaļā un pašreiz mielosies ap miroņu. Bet kā sieva pamanīsi vīru,

tā uz rāvienu palikusies par govi. Ko nu? Vīrs ņēmis govi un

piesēš pie vāģiem un ar visu braucis uz māju. Izglabajies govi
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vienu dienu, otru dienu, bet šī, kā govs bīsi, tā ar palikusi. Nu

vīrs braucis pie mācītāja un šim visu izstāstīš no paša gala.
Mācītāš izmācīš, kā lai darot. Lai šis trīs naktis ejot uz baz-

nīcu, nostājoties ar seju pret altāru, apvelkot sev riņķi apkārt un

tā lai stāvot un lasot bībeli. Apakaļ skatīties šim neesot brīvu,

un ja šis apakal paskatīšoties, ta sieva vais nekad par cilvēku

apakal netikšot. Šo gan visādīgi baidīšot un mākšoties virsū,
bet par to nekas, lai tik šis apakal vie neskatoties.

Vīrs darīs tā, kā mācītāš mācīš. Šis visas trīs naktis no-

stāvēš baznīcā un šim gan gāši riņķī visādīgi, ka vīkšēš vie, bet

vīrs neskatījies apakal un tik stāvēš. Visgrūtāki gāš trešo nakti,
ta šim no muguras puses sākuši mākties virsū, bet vīrs par to nekā

neiztaisīš un nelicies ne zinis. Ka visas trīs dienas vīrs bīš no-

stāvēš, gāš uz māju. Sieva no govs bīsi akai par cilvēku palikusi.
Šie dzīvāši laimīgi un no tās reizes sieva ar bīsi no nelabuma

vaļā.

3. A. 363. Teicēja 76. g. veca J. Staleidzāne Atašienē.

Kultūras balss kr.

Kaida muote prasīja nu sova dāla gādīgu sīvu jemt.

„Kaida sīva ir gūdīga?" prosa dāls.

„Tai, dēliņ, kura baznīcā vysod puotorus skaita un nasaver

pa molom!" atbildēja muote.

Dāls aizguoja uz baznīcu un veras, kura meita puotorus skai-

tīs un nasavērs pa molom. Dāls redz, ka vīna skaista meita

vvsu laiku puotorus skaita un pa molom nasaver.

„Tei byus loba! Išu pēc juos pakal un jemšu jū par sīvu,

jei byus gūdīga un muotei patiks!" dūmuoja dāls.

Beidzjas dīvakolpuošonas, yysi lauds guoja uz sātu un dāls

aizguoja skaistai meitai pakal. īguoja dāls meitas ustobā un soka

meitas muotei: „Atdūd man sovu meitu par sīvu!"

Muote beja ar mīru un dāls apsaprecēja un dzeivoj. Bet

meita beja rogona. Pēc kuozu pyrmā naktī, cikom veirs gulēja,
meita pīsacēla un nazkur pazuda. Par laiciņu otkon beja atpakaļ.
Dāla muote tū manīja un ūtrā vokorā pasyutīja sovu kolpyuni

pasavērt pa atslāgas caurumu, kū vadakla dora, naktīs pīsacā-

luse. Kolpyune sorgoj pi atslāgas cauruma un redz, ka kai tik

veirs aizmyga, meita pīsacēļa, aizdedzja nabašnīka tauku sveci,

papyutja sveces dyumus uz veira, palyka par peli, izskrēja pa

lūgu un aizskrēja uz baznīcas pogrobu. Kolpyune pīcēla dāla

muoti un izstuostīja tai vysu, kū redzēja. Tad muote ar kolpyuni

aizguoja uz baznīcu un vērās pa pogroba lūdziņu pogrobā. Va-

dakla, kura beja palykuse par peli, skraidija ap vysim škierstim
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un grauzja nabašnīku kaulus. Tad pele aizskrēja atpakaļ uz

ustobu, palvka par meitu un guļ otkon. Veirs gulēja kai nūmiris,

jo uz juo beja izpvusti nabašnīka tauku sveces dyurni, un nikuo

iiadzierdēja. Reitā muote pasaucja dālu un soka: „Dēliņ, tu sor-

goj sovu sīvu!"

Atguoja vokors. Vysi aizguoja gulātu. Veirs apsametja par

aizmygušu un guļ. Tad sīva, dūmuodama, ka veirs aizmydzis,

pīsacēļa, aizdedzja nabašnīka tauku sveci un papyutja sveces dyu-

mus uz veira, bet paša, palykuse par peli, aizskrēja uz baznīcas

pogrobu. Naaizmyuguša veira, sveces dyumi naaizmidzēja un

jis guoja pasavērt, kū sīva dora pogrobā. Iraudzējis, ka sīva

grauž nabašnīka kaulus, veirs atskrēja uz ustobu un atsagula.
Na par ilgu laiku atskrēja sīva un ari gribēja gultīs. Veirs pasa-

grīzja uz ūtra suona un soka: „Nasaguļst, sīviņ, es pastuostīšu,
kaidu sapņu es redzēju!"

Veirs vysu izstuostīja, kū darīja juo sīva. Tad sīva pagyva

šņurīti un, svīzdama tū uz veira, soka: „Ak tu, zyrga golva, kū tu

maloj?"
Veirs palyka par zyrga golvu un guļ. Reita meita īt pi veira

tāva ar muoti un soka: „Kur lykāt munu veiru, ka munā gultā at-

guldynuojāt zvrga golvu?"

„ltū zyrgu vajag tyuleņ puordūt!"
Tāvs ar muoti zvna, ka zyrgs ir juo dāls un baroj jū kai

cyivāku, bet rogona vys skraida un klīdz, ka vajag zyrgu puor-
dūt. Tak osoras zyrgam, bet izrunuot jis nikuo navar. Tai zyrgs

gulēja sešas dīnas. Apkuortējī ļauds izzynuoja un guoja brei-

numa vārtūs. Septītā dīnā atguoja vacs, vacs vecīts un soka:

„Es dzierdēju, ka zyrgs dāla vītā guļ! Kai tad tys nūtyka?"
Muote ar tāvu izstuostīja vecīšam sovu nalaimi. Vecīts pī-

guoja pi zyrga un īsavēra zyrgam koklā mozu šņūrīti, aiz kuras

paruovja un zyrgs palyka otkon par taidu pašu cvlvāku, kaids

beja agruok. Pēc tuo vecīts tyuleņ pazuda, bet vadaklu pīsēja pi

zyrga astes un saraustīja gobolim.

Piezīme. Šāds variants, kā redzams, ir nācis no ~Tūkstoš un vienas

nakts" pasakām. P. Š.

4. A. 363. St. Uļanov ska Viļānos. Zbior vviadomosci do

antropologii krajo wc i. Krakavā 1895, 445—6.

Guoja mjeita iz kristamuoti gostūs. It jei pa cjeļu, vieras,

ka juoj juojējs uz zyrga, zyrgs bolts, i bolts juojējs, i bolts suņc

skrīņ pa suonim.

Rozjuoja cauri, paīt jei gobolu, vieras, ka juoj pretim sorkons

juojējs, sorkons zyrgs i suņc sorkons.
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Rozjuoj cauri, īt jei vjeļ gobolu, vieras, ka juoj malns juojējs
iz maina zyrga i malns suņc skrīņ leidza.

Daīt jei pi kristamuotis ustobvs, vieras, ka siņcjās [kr. priek-
šiņā] iz durovu, iz klindzi, cvlvāka rūka> iz slīkšņa cylvāka
kuoju. Taisa jei ustobu-dūrs vaļā, vieras, ka kristamuotje ād

cylvāku. Jau jei vysu cylvāku apādusja. tik golva vīn paly-
kusja i ād jei tū golvu.

It jei ustobā, sazavasaluoj ar kristamuoti, a kristamuotje soka

tai iz jū: „Soki mudruok, kū tu redzēji īdama?"

„A kū es redzēju? Es redzēju, ka bolts juojējs i bolts zyrgs

i bolts suņc!"

Kristamuotje soka: „Itjei beja muna dīna. Nu, kū tu vjēļ

redzjēji?"

„Ēs redzjeju, ka sorkons juojējs ir sorkons zyrgs i sorkons

suņc."

Kristamuotje soka: „Itei muna sauleitje bjeja. Kūta tu

vjēļ redzjēji?"

„Es redzjeju, ka malns juojējs i malns zyrgs i malns suņc."

„Itjei muna nakts bjeja. Soki vjēļ, kū tu redzjēji, soki mu-

druok!"

„Es redzjeju, ka ap cjotkys [baltkrieviski tanta] ustobu zor-

nys bjeja apstaipjeitys."

„Itjei muni cjeļiņi, kur es staiguoju špacierā. Soki vjēļ, kū tu

redzjēji?"
„Ēs redzjeju, ka pi cjotkys durovu bjeja cylvaka ruka iz

klindzi."

„A, tjei muna atslēga, kur es durs aizsladzu. Soki vjeļ, ku

tu redzjēji."

„Es redzjēju, ka pi cjotkys durovu bjeja cvlvāka kuoja."

„A, tys muns slīksnis ira. Soki mudruok, kū tu vjēļ redzjēji."

„Es redzjēju, ka cjotka ādja cvlvāka golvu."
Kai jei pascjēja, ka redzjēja, ka cjotka ādja cvlvāka golvu,

to cjotka giva i apjēdja tū mjeitiņu. Jei bjeja rogona, kas iz jū

guoja, tū i jēdja jei kūpā. I vysa.

5. A. 363. 840. M. Zirni r te Kapiņu Zimirto s. Kultūras

balss kr.

Dzeivuoja treis muosas. Vīna muosa sprēdja, ūtra adēja un

trešā šyustīja škaplerus. Muosom tuoli vajdzēja staiguot pēc

gunis. Vīnā vokorā juos sēdēja leidz tymsam un jau vālu vaja-

dzēja īt pēc gunis. Suoka muosas vīna ūtru syutīt pēc gunis, bet

nivīna naguoja. Vīna muosa soka: „Es varu sprēst bez gunis!"

Utra ari soka: „Es varu adīt tymsā!"
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Bet trešuo muosa navarēja šyustīt škapleru tvmsā, un tai

vajadzēja īt pēc gunis.
Muosa aizguoja. It jei un sateik sorkonu sunīti. Sunīts pa-

skrēja garam un muosa guoja tuoļuok. It jei un sateik malnus cyl-
vākus. Muosu puorjēmja lela baile un jei nazynuoja, kū darīt,

bet guoja tuoļuok. It jei tuoļuok un sateik boltus cylvākus uz

boltim zyrgim juojūt. Cylvāki pajuoja garam, bet muosa guoja

tuoļuok. Ceļa molā jei īsavēra mozu ustobiņu. Ap ustobiņu beja

pīstaipīts cvlvāku zornu un ustobas durovuos stuovēja cvlvāku

rūku kauli. Muosa ar lelom bailēm attaisīja ustobas durovas

un gribēja dabuot gunis. Ustobā lūti bailīga buoba kurinuoja

cepli. Buoba īsavēra muosu un prasīja: „Kuo tu atguoji?"

Muosa paprasīja gunis. Buoba vaicoj: „Kū tu ceļā satyki?"

Muosa izstuostija, ka satyka sorkonu sunīti, malnus un boltus

cylvākus. Tad buoba soka: „Sorkonais sunīts beja muna guņs,

melnī cvlvāki muna nakts un boltī cvlvāki muna dīna, bet es esmu

tova nuove!"

Tad buoba saķēra škapleru šyustītuoju un apreja par vīnu

kymūsu.

18. Velna līgava.

1. Treimaņu Jānis no Lūcijas Švānes Kurzemes Bērz-

muižā. Jkr. IV, 51 (4-1). LP, VII, I, 154—6.

Vecos laikos dzīvojuši kopā vienās mājās puisis un meita.

Tie nemaz nevarējuši satikt; plēsušies kā suns ar kaki. Citi ļau-

dis noskatījušies, teikuši: „Gan jūs abi apprecēsities. Vecais

Kušķu Janka ar Ilzi, kuri tagad tepat pušelniekos dzīvo, tic jau
arī viens otram ne virsū neskatījās; bet ne rudens nevarējuši sa-

gaidīt — tā miežu pļaujas laikā — ļaudis dzirdējuši, ka mācītājs

viņus pārsviedis pār kanceli, un pēc trim nedēļām tiem kāzas ga-

tavas. Tagad viņiem jau lieli bērni, kuri atkal var precēties.
Tā arī jūs gan saiesit kopā."

Puisis bijis varens, stipri bagāts, un turklāt muižas rijkuris,
turējis pats savu zirgu. Tā puisi teicis: „Kad es viņu ņemu, tad

lai zaglis nozog manu zirgu
"

Un meita teikusi: „Ja es pie viņa iemu, tad lai velns ņem

manu dvēseli."

Un tiešām! pēc neilga laika apprecējās abi un noturēja kā-

zas. Kāzu vakarā, kad brūte no baznīcas pārbrauc, velns nāk

pēc viņas dvēseles un zaglis atkal nāk pēc puiša zirga. Abi sa-

tiekas aiz dārza sētas. Velns uzprasa zaglim: „Kur tad tu iesi?"

„Es iešu to zirgu zagt," atbild zaglis.
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„A. kur tad tu iesi?" prasa nu zaglis pretim.
Velns ~Es iešu to dvēseli ņemt; bet viens pats es

viņu nevaru dabūt, nāc man palīgā. Kad ieiesim iekšā, tad es

palidīšu pabeņķī un tu aizlien aizkrāsnē; brūte apsēdīsies galda

galā uz beņķi, es viņai uzmīšu uz kāju, kur tad viņa tūlinas šķau-
dīs un tu saki: „Velns, ņem brūtes dvēseli!" Kad nu trīs reizes

tu tā teiksi, tad brūte mirs, es varēšu paņemt viņas dvēseli, un

nu izcelsies liela juka. Visi skries un vaimanās bez gala. Pa

to starpu tu varēsi zirgu it viegli nozagt."

lekšā ejot, velns ierauga pie durvim pīlādzes bozi un teic uz

zagli: „No tās man bail; kad ar to man sit, tad var manus kaulus

miltu miltos sadauzīt."

legājuši nostājas katrs savā vietā. Pašulaik iznāk brūte no

kambara un apsēžas galda galā. Velns tūliņ viņai uzmin uz kāju;
brūte tik dikti šķauda, ka visa istaba atskan. Visi stāv kā apburti

un mēmi, un neviens nezin teikt: „Dievs palīdz!" Tik zaglis,
aizkrāsnē, iesaucas skalā balsī: „Dievs palīdz!"

Velns saskaistas, bet domā: „Lai, lai, kad tik trešo reiz

teikts: „Velns, ņem brūtes dvēseli!" tad ar pietiks," un uzmin

brūtei otru reiz uz kāju. Brūte atkal šķauda visā balsī, bet kā

neviens, tā neviens neteic: „Dievs palīdz!" Tikai atkal zaglis,
aizkrāsnē tupēdams, saka: „Dievs palīdz!"

Velns paliek tik nikns, ka vēlas zagli vai ar zobiem saēst.

Nu trešo un beidzamo reizi velns uzmin brūtei it cieti uz kāju,

un viņa tā šķauda, ka visa istaba notrīc: bet tavu brīnumu! ne-

viens cālītis, neviens viesis nejēdz teikt: „Dievs palīdz!" un

brūte jau sāk bāla mesties. Te zaglis, galvu pabāzis gar krāsns

stūri, iesaucas visā balsī: „Dievs palīdz!" un brūte atspirgst, ce-

ļas augšā un iet dancot. Velns paliek tīri zils un melns un nevar

no dusmām vairs izturēt, iesaucas: ..Ļaudis, ļaudis, zaglis aiz-

krāsnē!"

Zaglis brēc tam pretim: „Velns pabeņķī!"

Nu neviens neskatās pēc zagļa, turpretim visas acis grie-

žas uz pabeņķi; bet neviens nevar velnu redzēt, tik zaglis viņu
redz. Tas atminas, ko velns par pīlādzes bozi teicis, pakampj

to un dod ar viņu, cik tik var pa acim, pa galvu, tā ka put vien,

kamēr velnu izdzen pa durvju durvim un viņu aizdzen projām.

Nu visi apstāj zagli un prasa viņam, kā tad viņš ar velnu tā

sagājies. Zaglis atgādina tiem, ka tā tam vajadzējis notikt; jo
kad puisis un meita vēl nebijuši precējušies, tad puisis teicis, lai

tam viņa zirgu nozogot, ja viņš meitu ņemot, un meita teikusi,
lai velns viņas dvēseli ņemot, ja viņa pie puiša aiziešot. Jaunais

pāris bijis loti iepriecināts, ka viņu neapdomība tik labu galu ņē-

musi, un šķinķojis zaglim zirgu.
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2. J. Ozols Sauka, Brīvzemnieka
BC6opHHK-b" 44. LP, VII, I, 35.

Vecos laikos dzīvojis ļoti bagāts tēva dēls. Tas precējis
skaistu meitu. Bet zeltene negājusi pie viņa vis aiz mīlestības,

gājusi mantas labad. Un tā nu sarīkojuši kāzas, braukuši uz baz-

nīcu laulāties. Ceļā līgava ieteikusies uz kāziniekiem: „Kaut es

labāki pie paša velna būtu aizgājusi, ne pie šā, mana brūtgāna!"

Salaulājuši, pārbraukuši mājā, iesākuši dzīrot, līksmot un diet.

Pierādies arī viens glīti ģērbies kungs pie dejotājiem. Viņš ai-

cinājis līgavu diet. Dejojis, dejojis, arvienu aušīgāki un aušīgāki,

beidzot pacēlies ar līgavu gaisā un pazudis. Tikai viens kāzi-

nieks nodzirdējis, ka kungs līgavai sacījis: „Tagad tu pie tā nu

esi, pie kā šorīt vēlējies būt!"

Velis aiznesto līgavu saplosījis gabalos un pametis ceļa malā

pie viena koka. Gājis nabags pa ceļu — redz: labi ģērbies kungs

nostājies un saka viņam: „Klausies tu, nabaga diedelnieks! es tev

atmetīšu tik daudz naudas, ka nevajadzēs tev pa pasauli vazāties,

ja tu novilksi tai meitai gredzenu un noņemsi drāniņu."

Uz gredzena un uz drāniņas bijis raksts. Bet gredzens vingri

bijis uzspraudies pirkstā un nabags, visā spēkā pūlēdamies, iesau-

cies: „Ak, Jēzus Kristus, cik vingri!"

Tūliņ svešais kungs pazudis, un nabags pārbijies iegājis tais

mājās, kur patlaban vēl kāzinieki dejojuši. Nu nabags izstāstījis,
ko pieredzējis, rādīdams līgavas drāniņu un gredzenu. Tai pašā
brīdī gājuši uz mežu un meklējuši to vietu, kur nabags līgavu bija

pametis. Bet tamēr velis to atkal bijis pagrābis un aiznesis.

3. Tija Zēbcrģe Nogalniekos pie Talsiem. LP, VT, 45 (29).

Vienreiz viena meita pašā ziemas svētku vakarā nopina mirtu

kroni, ielika vārtos un sacīja tā: „Kas šim kronim ar baltu zirgu
var cauri izjāt, tas būs mans brūtgāns, tam jāšu līdz!"

Un kā to izteikusi, te — kur gadījies, kur ne — balts jājējs
klāt. Tas sarūk itin maziņš un izjāj kronim cauri. Nu meitai,

gribot negribot, jājāj līdz. Jāja, jāja — aizjāja pie vienas baznīcas

un iegāja iekšā. Tur bija daudz miroņu ar izpuvušām acim, no-

pelējušām mēlēm un tie sacīja: „Mums tā meita jānokauj!"

Tad meita lūdza Dievu, lai labāki viņa pati nomirtu, nekā

ļauties nokauties! Un kā tad beigusi lūgt, tā šī paliek par gaili,

uzlaižas pašā baznīcas torņa galā un nodziedās. Bet miroņi lien

tornī pakaļ. Nu meita paliek par mušu un ielaižas vītolā. Bet

nu gadās apakš vītola tik daudz zvēru, tik daudz zvēru, ka bail,

un tie sarunājas: „Jā tā meita zinātu, ka te apakšā ir avots, tad

viņa izrautu šo mazo stibiņu (kociņu), lai avots dabūtu izvirt, no-
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mazgātos avota ūdenī, paliktu dzīva, vesela un pārklātu atkal pie

savējiem mājā."
Labi! meita tā darīja: izrāva, kociņu, nomazgājās, palika ve-

sela un pārgāja mājā.

4. J. Kalniņš, Druvienā. Zi n. Ko m. kr. LP, VI, 184, 4.

Viena māte reiz gāja zālēs un viņas meitenīte lūdzās līdz.

Viņa gan raidīja meitenīti atpakaļ, bet tā nepaklausīja — gāja un

gāja līdz. Nonākušas pie straujas upītes ar šauru, šauru laipu,
māte vēl reiz sabāra meitenīti, sacīdama: „Lai tevi piķis parautu!
tu man neiesi atpakaļ."

Bet meitenīte kā negāja, tā negāja. Līdz ko māte bija viņpus

laipas, ka nevarēja vairs redzēt, šī taču līda pār laipu mātei pakaļ.
Bet tai pašā brīdī no upes izšāvās viens tēviņš un ierāva meite-

nīti atvarā. Vēlāk māte pārnāca no meža un nevarēja saprast,

kur meitenīte palikusi? Viņa bijusi tais domās, ka meitenīte pār-

gājusi atpakaļ, bet nav vis. Nu meklēja, meklēja, visi ļaudis pa

malu malām meklēja, tomēr kā neatrada, tā neatrada.

Tā pagāja labs laiks. Te kādreiz māte atkal gāja zālēs un

nu ieraudzīja upes malā, pie atvara vienu meitenīti sēžam un

matus ķemmējam. Māte steidzās klāt, bet neattapa, meitene žigli

jo žigli ielēca upē. Pārgāja mājā un stāstīja atgadījumu citiem

ļaudim. Otrā reizē arī citi gāja skatīties, bet tie arī neattapa mei-

teni notvert, žigli jo žigli atkal ielēca atvarā.

Trešo reizi par laimi gadījās vecs zaldāts palīgā. Tam bija

tāds savāds krustiņš, kas no burvības katru atbur. Un zaldāts

nu no muguras puses klusi pielīda meitenei upes malā un uzsvieda

krustiņu šij taisni virsū. Tūdaļ meitene bija atburta un nevarēja
vairs atvarā ielēkt. Un nu viņa izstāstīja:

~Kad es todien pa laipu gāju, tad viens jaunskungs mani ie-

rāva upē un aizveda pa jauku, puķainu ceļu uz vienu māju. Tā

māja bija pilna ar sudrabu, un tas sudrabs man bija jāsargā. Pēc

kāda laika nāca cits vēl smalkāks kungs; tas mani veda pa glāžu

ceļu uz vienu zelta māju, un tas zelts man bija jāsargā. Pēcāk

nāca viens briesmīgs vīrs; viņa rokā bija zizlis, kas locījās kā

čūska; viņa vaigs bija ugunīgs un viņa kājas bija apaļas kā stam-

piņas. Šis vīrs mani veda pa sliktu ceļu uz tumšu vietu, kur liels

troksnis atskanēja. Tai vietā bija dikti grūti izturēt, jo vienumēr

atskanēja siseņu spārnu troksnis un bļaustīšanās. Es tad lūkoju

bēgt; bet man bija jāiet pa glāžu ceļu, kur kājas vienmēr slīdēja

atpakaļ. Pēdīgi aizmocījos līdz zelta mājai un iegāju iekšā. Bet

tūliņ izcēlās briesmīgs viesulis un aizrāva mani ar visu ēku at-

pakaļ peklē. Un tagad man peklē klājās vēl grūtāki, nekā pa
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priekšu. Pēdīgi es atkal bēgu. Bet tagad ceļš ar visādiem gru-

vežiem bija aizbiris — grūši bija iet; tomēr ir tad notiku līdz vie-

nai glāžu istabai, un no tās iznākusi ārā zaļumos, ķemmēju sa-

vus matus. Divreiz teitan mani gan traucēja; bet trešo reizi

viens vīrs man uzsvieda krustu un nu es tiku no velna vajā."

5. Erglos 1864. g. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 11, 20.

Viens vīrs bijis par vagāru. Un viņa jaunā sieva dzīvojusi
vienā mājā attālu no muižas. Vīrs katru vakaru nevarējis pār-

nākt, daudzreiz gulējis turpat muižā; bet sieva viņu gaidījusi katru

vakaru un, kad nepārnācis, tad aizvien žēlojusies, bet, kad pār-

nācis, tad priecājusies un guldinājusi klētī.

Un vienu nakti, kad sieva domājusi vīru mājā esam, viena

govs nelāgi bļāvusi. Sieva teikusi: „Jāiet tā govs apsvēpēt."
Bet viņš sacījis: „Pati neeji! sūti kādu meitu!"

Sieva domājusi: „Ko gan sacīšu meitām — varu pati aiziet."

Un tā aizgājusi, to govi apsvēpējusi un atkal nākusi klētī at-

pakaļ; bet svēpējamās zāles drusku vēl bijušas viņai rokā. Kā nu

iegājusi klētī, tā šis atsitis durvis vajā un, ko vien māk skrējis

klupdams, krizdams laukā: tikai to vien attapis iesaukties: „Ouli

nu, mauka, viena pati!"
Sestdienas vakarā pārnācis vīrs — nu šī dabūjusi zināt, ka

tas nav viņas vīrs bijis, bet velns, kas no svēpējamām zālēm bē-

dzis.

6. No Vidzemes, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 269.

Vienai sievai vīrs aizgājis uz muižu darbos. Bet kad sieva

vakaros apgūlusies, tad vīrs — tas nebiijs vis vīrs, bijis velis,

kas par vīru izlicies — nācis katru vakaru tumsā uz māju pie

sievas pārgulēt un rītā atkal tumsā aizgājis.
Kādu vakaru sieva sacījusi uz vīru, kad tas apgūlies: „Mums

viena tele iet vairāk dienu vēršos, bet nevar apcilāties!"
Vīrs mācījis, lai aizsūtot rītā bērnus uz mežu pēc ļaunuma

zālēm jeb velna grābekļiem.; tās lai bērni sabružājot un lai tai

telei iedodot, tad viņa apcilāšoties; bet pati vien lai ļaunuma zāļu
rokā neņemot.

Rītā sieva aizsūtījusi bērnus pēc ļaunuma zālēm un pati tās

rokās saberzusi un telei iedevusi.

Kad nu sieva vakarā bijusi apgūlusies, atkal vīrs pārnācis pie
tās gulēt. Bet pie gultas piegājis, sācis ostīt un prasīt, kas tur

smirdot? Tā un tā — sieva izstāstījusi — esot berzējusi ļaunuma
zāles. Tad vīrs (velns) dusmīgi sacījis: šis jau esot piesacījis,
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lai zaļu rokā neņemot, un ta ne vārda vairāk neattapis pateikt,
spļaudīdamies vien aizskrējis projām un vairs nenācis.

Kad īstais vīrs sestdien mājā pārnācis, tad sieva prasījusi,

par ko šis to vakaru esot apskaities un spļaudams projām skrē-

jis? Vīrs atteicis, ka šis visu nedēļu nemaz mājā neesot nācis un,

ka tas diezin kas par vīru bijis, tas nācējs. Nu tikai sieva saģi-

dusies, kas pie šās nācis gulēt.

7. A. Lerchis-Puškaitis no K. Zīverta Džūkstē.

LP, VII, I, 180—1.

Kad es biju tāds puika, tad Džūkstes Apšupnieku Knubjos bija
vella apsēsta meita. Šī meita vella nelaimi esot dabūjusi no to-

reizējā Apšupes muižas kunga Šerpantiņa melnajām grāmatām.

Esot tur šķirstījusi un tad velis apsēdis tūliņ un nebijis vairs aiz-

dzenams. Bet bijuši brīži, kad velis meitu licis pilnīgi mierā.

Tiklīdz velis nācis meitu apsēst, tad pati jau iepriekš baiļojusies:

„Nu nāk mans kungs, nu nāk mans kungs!" un drīzi pēc tam sā-

kusi trakot, skriet, diet, apslēptas lietas aizmigtām acim saredzēt,

apslēptus grēkus citiem cilvēkiem izklāstīt un pārmest. Pagasts

dabūjis sūtīt cilvēkus slimnieci ievaldīt un apsargāt, bet sargi
drīzi aizmukuši, tāpēc ka apsēstā katram teikusi acīs noslēpumus

un visvisādus grēkus, ko sargs tam un tam darījis esot.

Daudzreiz apsēstā trakuma brīžos pusplika skrējusi laukā

ziemas laikā un pat trīs četri vīri nespējuši noturēt. Beidzot tad

viņas brālis apcēlis, ka nelaimīgā no krusta zīmes baidās — uz-

vilcis uz kliņķa krustu. Pieskrējusi gan pie durvim, bet kliņķi
vairs pacelt nejaudājusi, kā sprukstiņš mukuši atpakaļ. Tāpat
vilkuši arī krustus uz grīdu dējamos brīžos, lai stātos apsēstā

diet; bet viņa tomēr tev dējusi lunkani krustiem apkārt, pa krustu

starpām izvīdamās un pie tam aizmigtām acim.

Tai brīdī, kad velis nācis šurp meitu mocīt, tad vistas ķur-
kušas un vienreiz pat no laktas aiz bailēm noskrējušas zemē,

sviešus iesviestas otrā istabā.

Apsēstās meitas brālis viens vienīgs varējis kaut cik māsas

vellu vēl ievaldīt. Vienreiz brālis vaicājis: „Kas tu tāds esi, manu

māsu mocīdams?"

Atbildējis velis ar māsas muti: „Esmu mazs, mazs tārpiņš,

nav jau man nezin kāda vara."

„Nu, kam tu manu māsu neliec mierā?"

„Ko tad es viņai atkal daru? Vai viņa ko jūt tagad? Tu

redzi, ka trakuma brīžos pilnīgi aizmigusi un ari tagad es tikai

runāju — viņa pilnīgi guļ."
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8. J. Sproģis Koknesē. Brīvze mni cka ..CčopHHK-h", 47. LP,

VII, I, 137 (2).

Vienā mājā, netālu no citām ēkām, stāvēja tukšs nams. Šinī

namā bija paraduši pa svētdienas pavakarēm puiši ar meitām

pulcēties, lai padietu, parotātu.
Vienā tādā vakarā atnākušas arī no otras, tuvējās mājas divi

jaunas meitas, māsas tās bijušas. Šās jaunās meitas diet nedē-

jušas, bet tikai noskatījušās, kā citas meitas ar puišiem dej. Vis-

gar sienām šai namā bijuši soli, kamēr vieni dej, citi apsēdušies.

Piepēži ienākuši vēl divi jauni puiši. Nekas — kur jau dej, tur

visvisādi saronas. Un tā nu ienāk tie puiši, apsēžas uz viena sola

un skatās. Bet viena no abām māsām arvienu pažūr uz sveša-

jiem puišiem.
Te patlaban viens pāris dej, bet streipuļo un pakrīt. Svešie

puiši par to drusku pasmej. Bet māsa, uzmanīgi skatīdamās,

ievēro, ka šiem melni zobi.

„Dievs pasargi, māsiņ!" viņa saka otrai, „svešajiem puišiem
ir melni zobi."

Meitas savās bailēs nu vēl uzmanīgāki novēro svešos puišus
un piepēži apmāna: apakš tā sola, kur svešie nosēdušies, karājas
astes galiņš. Tūliņ abas māsas klusiņām piecēlušās un drebē-

damas izgājušas no nama nepamanītas un — ko tikai kājas

jaudā — projām uz mājām.

Paskrējušas tādu gabalu, dzird: namā viņām aiz muguras

briesmīgi vaimanā, brēc un kauli brakšķ- Bet šīs abas mūk, ko

tikai spēj. Jau nebūtu vairs tālu no mājām, te dzird pakaļ dze-

namies. Un lūk, viens no svešajiem puišiem jau itin klātu. Ne-

kur vairs citur paglābties, — turpat pirmā ēkā, pirtī, iekšā. Bet

pirtī bija iesērti žāvējami lini. Abas paslēpušās linos. Puisis at-

skrējis pie pirts, gribējis jau iet iekšā, te atskan pirtī balss: „Ne-
nāc! Ja nāksi iekšā — sadegsi!"

Tā bijusi Dieva balss.

Palicis stāvam puisis, nedrīkstējis iet pirtī, griezies atpakaļ

un aizskrējis. Otrā rītā mātes un tēvi gaida, gaida, vai jel drī-

zumā bērni nenāks no tā nama atpakaļ, kur aizgājuši diet un

rotāt, bet kā nē, tā nē. Beidzot ies raudzīt — atron: Dievs, esi

žēlīgs! — čupām gul salauzītu baltu kaulu, vairāk nekā.

Sveši puiši cits nebijuši, kā divi velli.

Piezīme. Sal trešās daļas pasaku 111, 11. un ari sekošo. P. Š.

9. A. Bertolds Dundagā. LP. VII, I, 862 (14).

Senāk meitām bija paradums saiet kādā kaimiņu pirtī rokas

darbus strādāt, pūrus pielocīt, dziesmas dziedāt. Reiz Dižirves
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ciemā sestdienas vakarā salasījušās divpadsmit pieaugušas meitas

un viena pusaudze. Visas trīspadsmit apsēdušās lāvā, ēdušas

līdzatnestās ciema maizes un dažādi rievājušas kā jau meitas

savdabām.

Pienākusi pusnakts. Te pusaudze ieraudzījusi divpadsmit

puišus ienākam. Katram bijis bērna stāvamais sols rokā (stāva-
mais sols ir pazems galdiņš ar caurumu vidū, kur liek nestaigātāju

bērnu, lai mācās stāvēt). Šos solus puiši nolikuši meitām iepre-

tim, paši apsēdušies. Tās divpadsmit dižmeitas puišus nesare-

dzējušas, bet pusaudze gan redzējusi; vēl to saredzējusi, ka tam

puisim, kas viņas māsai iepretim sēdējis, bijusi suņa aste. Tas

asti, pa sola caurumu izbāzis, luncinājis apakš sava sēdekļa to kā

suns, nolūkodamies uz māsu. Pusaudzei meties bail, tā pačuk-

stējusi māsai, lai iznākot viņai līdz ārā. Gājusi. Arā jaunā mā-

šele pastāstījusi redzējumu, lūgšus lūgdamās pirtī atpakaļ ne-

iet, lai nākot uz mājām. Bet kamēr tur vēl locījušās — dzird:

pirtī citas meitas nejauki bļauj, nežēlīgi brēc. Šīs no tam tā sa-

bijušās, ka tūliņ lobušas prom.

Rītā atraduši pirtī tikai drēbju gabalus un kaulu drumstaliņas.

Divpadsmit vilkači bija meitas apēduši. No tā laika meitas ne -

gājušas nekad vairs pirtī pūrus darināt, jeb jūkstēties.

Piezīme. Sal. iepriekšējo variantu. P. S\

10. Teicējs I. Špakovskis Dagdā. Kultūras balss kr.

Vīnam zemnīkam nūmvra sīva un palyka moza meitinite

Marta. Tāvs dzeivuoja nasaprecējis un cīši mīļuoja sovu Martu.

Mozā Mārtiņa ar sovu kristīgu dzeivi nesja daudz prīcas šovam

tāvam un lobu pīmāru sovom draudziņom. Jai beja vīna drau-

dziņa, Rozālija, kurai Marta vvsu stuostīja, kas ar jū nūtvka.

Rozālija beja drusku vacuoka par jū, un Martu viņa žāluoja, kai

sovu eistū muosiņu. Viņas obas guoja kotru svātdīnu uz svātū

misu un leluos svātdinuos guoja boltuos drēbēs pi Dīva golda.
Pēc lyugšonom juos nūgērbja drēbes un ryupīgi globuoja sovās

skreinītēs, lai nikod jūs nasatraipītu.
Tai guoja laiki. Marta izauga lela. Jau viņai beja ostoņ-

padsmit godu, bet Rozālijai — divdesmit treis godi. Tymā pašā

mīstiņā dzeivuoja vīns vacs valns. Valns gērbjās tai kai muiži-

nīks un dzeivuoja ļūti boguoti, Jam beja treispadsmit sīvu, ku-

ras jis ni vīnas namīļuoja, bet tikai spēlēja ar juom. Šis vacais

valns, kuru vysi saucja par Miķeli, jau seņ gribēja dabuot šuos

divi navainīgas meitiņas, bet tai kai Rozālijas vacuoki beja ļūti

boguoti, jis sadūmuoja lobuok īt pi naboga Martas. Valns pa-

jēmja daudz zalta un sudraba, atnuocja pi zemnīka, paruodīja
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jam vvsu un teicja: „Nu, vacais, atdūd man sovu Martu par sīvu,

vyss itys kruojums tūlaik byus tovs!"

Martas nabeja muojuos un tāvs, radzādams taidu boguotību,

nūslēdzja leigiimu un apsūlīja atdūt jam sovu meitu. Marta ar Ro-

zāliju beja duorzā, kad tāvs jū pasaucja. Marta kai īraudzēja

Miķeli, kurs skaitīja pi golda naudu, uz reizes vysu saprota un

klusiņām teicja Rozālijai: „Tys ir valns! Bēgsim lobuok prūjom!"

Juos aizbāga. Mikels tū naīvāruoja un tad tāvs pasacēja:

„Labi, ej uz sovu sātu, meita byus tova sīva!"

Jis mīrīgi aizguoja. Tāvs gaidīja, gaidīja, un navarādams juos

sagaidīt, aizguoja pi Rozālijas. Bet ari tur juos nabeja. Marta

ar Rozāliju dzeivuoja tagan mežā. Rozālija staiguoja uz sovu

muoju, nesja Martai ēdīnu un arvīn stuostīja, kū dora juos tāvs.

Kad Rozālija pastuostīja Martai, ka tāvs atdevja Mikelam naudu

atpakaļ, Marta, dūmuodāma pīrunuot tāvu atmest tū leigumu,

atnuocja uz sātu un teicja tāvam: „Labi, tēt, ka tu izdzyni uorā tū

poguonu. Tagad es varēšu otkon dzeivuot pi tevis un kolpuot Dī-

vām."

Tāvs sasadusmuojis suoka sist sovu meitu un vysu sako-

puoja ašņūs, īsvīdja ustobā un aizslēdzja, bet pats aizskrēja pi

Mikela. Marta nūkrita uz celim un teicja: „Muns Jēzus, vai tu

navari man paleidzēt? Es gribu klausīt tvkai tevis!"

Tad Marta izdzierda kaidu bolsu: „Tad, Mārtiņ, meklej spāku,
es tev paleidzēšu!"

Tāvs ar Miķeli jau beja atskrējuši, Rozālija ari beja atnuokuse

jīm pakal. Viņa ar osorom izskrēja otkon uorā un suoka klīgt,
lai īt vysi gluobt Martu. Mikels pajēmia Martu un gribēja aiznest.

Bet tovu breinumu! Nivīns, ni ari tāvs navarēja pacelt Martas.

Sasadusmuoja Mikels, izjēmja nazi un suoka dūrt ar jū Martai.

Bet Martai nimoz nasuopēja. Tāvs vysu radzūt, palyka troks

un aizskrēja uz mežu. Mikels, nikuo navarādams izdarīt Martai,

gribēja jau aizbēgt, bet Marta arvīn lyudzja Dīvu: „Jēzu, muns

Jēzu, nadūd aizbēgt šam poguonam!"
Mikels nikai navarēja aizīt. Kad Rozālija atskrēja ar pulka

laužu, tad Mikela tur jau nabeja. Martas vītā sēdēja mozinš

bolts putns, kurs atsasāda Rozālijai uz placim un teicja: „Muosiņ,
aiznes mani mežā, es sameklēšu sovu tāvu un, varbyut, pjru-
nuošu viņu nužaluot por sovim grākim."

Rozālija aiznesja jū uz mežu, bet paša aizguoja uz baznīcu.
Putniņš atri dabuoja sovu tavu un suoka jam runuot, lai žāloj
par grākim. Tavs, kaut beja troks, tūmār saprota putniņu un

teicja: ~0, Dīvs, pīdud man!"

Tāvs tai rauduoja un nūžāluoja, ka Dīvs ari viņam vvsu pī-
devja un pajēmja uz debesim. Bet nu velna atjēmja tū, ka jis vairs
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navarēja staiguot pa pasauli kai cvlvāks un dzeivuot ar jīm, bet

nūlvka vainām sēdēt tikai eļnē, un pūrā.

11. Teicēja 84 g. veca Tekla Viso c ka, Nīcgalē. Kultūras

balss kr.

Sen-seuējūs laikus dzeivuoja vīna saime. Suokumā jei beja

lūti boguoti un puortvkuši cylvāki. Vīnu reiz sadūmuoja saim-

nīks braukt uz pilsātu šuo, tuo nūpierkt. Pībraucja pi vīna

krūga un īguoja tvmā pasasildīt. Krūgā sēdēja treis zemnīki, kuri

dzēra un spēlēja kārtus. Isavāruši napazeistamu cylvāku, ķēra

jam aiz rūkas un pīruovuši pi sova golda, suocja spīst jam dzert.

Saiminīks vēl nikod nabeja dzēris taidu reibigu dzērīuu: kai iz-

dzēra, tai uz reizes apreiba, un kur sēdēja, tur aizmyga. Pa tū

laiku juo bīdri aplasīja juo vysu montu, kuru vedja uz pilsātu puor-

dūt un juo vysu naudu.

Pasamūda zemnīks tik reitā, kad beja jau izlākuse saule.

Zemnīks uz reizes vēl nasaprota, kur jis atsarūn, un tik pēdīgi

izskrējis uorā sajuta, ka jau slykti ir nūti:is ar jū. Skotuos, kur

juo zirdziņš —

nav. Veras, ka uz juo kuojom izmaukti pavysarn

sveši sapleisuši zuoboki bez papīžu. Rauga kārmanā — ari tukša.

Kū zemnīkam darīt? „Išu lobuok uz muojom un vysu izstuo-

stīšu, kas ar mani nutyka," dūmuoja zemnīks.

Guoja, guoja un atguoja uz sovu muoju jau vālā naktī. Pī-

guoja pi durovom, tai nadrūši pīsyta, lai attaisa durovas. Sīva,

izdzierduse, attaisa durovas un vaicoj: „Kū loba atvedi nu pil-
sātas? Varbvut, paleidzēt īnest nūpicrktuos lītas?"

„Navajag!" dusmīgi atbildēja zemnīks.

Bārni, izdzierduši tāva bolsu, cyts cytu caldams soka: „Celīs
Juonīt, Annīt, Pīterit, tāvs jau atbraucja nu pilsātas, atvedja pei-
rāgu."

Bārni pīsacēla apskrēja ap tāvu un suocja prasīt peirāgu.

~Bārni, jyusu peirāgus apēdja ļauni cvlvāki un es jyusim na-

atvežu nikuo!" soka tāvs. Bārni itū izdzierduši, pakasīja vīns

golvu. ūtrs vādaru un šņukstēdami aizguoja gulēt. Zemnīks iz-

stuostīja vysu taisnību sovai sīvai. Sīva sasadusmuoja un suocja

lomuot ar vys vysaidim vuordim un golā soka: „Jo tu jau palyki
bez jāgas, tad vari īt pa vysim valnim."

Veirs pavaicuoja: „Kas tad ar tevi dzeivuos un audzēs mo-

žus barnus?"

Jss lobuok dzeivuošu ar vainu, nakai ar tevi, taidu najāgu."
„Labi!" — atbildēja zemnīks un, pajēmis capuri, izguoja uorā.

Kad pēc laiciņa grīzjās atpakaļ, tad jau īraudzēja ustobā kū so-

vaiduoku: bārnu drēbes, zuoboki, kūrpes svaidējuos par greidu.
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Zemnīks, nikuo nadūmuodams, salasīja un nūlyka lītas sovā vītā.

Reitā otkon tys pats. Zemnīks nikuo nasacīja tik sevī padūmuoja:

„Varbyut, ka te ir jau atguojis valns, kuru sīva pasaucja?"

Puorīt laiciņš. Ari sīva jau suoc golvu kasīt par tū, kas nū-

teik ustobā. Bet veirs ni vuorda nasoka.

Kaidu reizi zemnīks pīnesja ustobas koktā buļvu un runkuļu.

Atguoja nakts un '-eibas vīn īt pa ustobu. Reitā cēlās un redz:

vysi buļvi un runkuli izsvaidīti pa ustobu. Zemnīkam nav kuo

darīt. Nūīt jis uz vīnu vītu, pastuosta sovu nalaimi, nūīt uz

ūtru, bet kai navar, tai navar nikuo darīt. Golā kaids cvlvāks

pastuosta, ka vajaga aizīt uz krīvu popu, tys varūt šimā lītā iz-

paleidzēt. Zemnīks aizīt, prosa un lyudzas, lai gluob jū nu nalai-

mes. Pops soka: „Labi, es aizbraukšu."

Pops atbraucja un suoka svētīt vysu ustobu. Kai tik pī-

guoja pi cepļa un svētīdams runuoja: „valns, ej uorā!" te nazkas

suoka svīst ar vysu, kas tik beja ustobā, uz tū pusi, kur stuovēja

pops. Pops nūsabeidās un aizskrēja prūjom.

Pēc popa puorsvētēšonas valns palyka vēl nyknuoks. Kai

tik īt zemnīks vai juo sīva, tai svīž jīm ar bulvu sauju. Tik mozū

bārnu naaiztyka. Zemnīks aizīt uz lutaru muocītuoju, lai tys at-

brauc un puosvētej juo muoju. Muocītuojs atbraucja un vēl napī-

guoja pi durovom, kai nazkas īsvīdja ar nazkū taidu lelu, ka baila

beja īt ustobā. Tik nazkaidu lyugšonu nūskaitīja un muocītuojs

aizbraucja uz muojom.

Kū zemnīkam darīt? Golā nazkas pamuocīja, ka vajagūt aiz-

braut pēc katoļu baznīckunga. Zemnīks, ilgi nadūmuodams, aiz-

jyudzja zyrgu un aizbraucja pēc baznīckunga.
Lai gon baist beja stuostīt par taidom lītom un, varbyut ka

nabyutu stuostījis, jo baznīckungs pats nabyutu suocis prasīt,
kas pi juo ass par breinumu. Tad zemnīks ar osorom acīs suocja
stuostīt par sovu nalaimi, kai īsasuocja un ka nikas navars izdzeit.

Baznīckungs soka: ~Ei uz muojom, pajem sovu sīvu, tad atej
uz mani!"

Tai zemnīks padarīja. Kad atguoja obi uz bacnīckungu, baz-

nīckungs soka: „Ejt tagad uz baznīcu un lyudzīt Dīvu leidz tam

laikam, koleidz es aizīšu.

Zemnīks ar sovu sīvu suoka nu vysas sirds lyugt Dīvu, lai

Dīvs gluob jūs nu nalaimes. Par laiciņu atīt baznīckungs. Zem-
nīks ar sovu sīvu jemja izsyudzēja vysus grākus, tad baznīckungs

puorsvetīja jūs un soka: „Ejīt bārni, un pīminīt tū, ka nikad vaina

navajag pīminēt! Lai Dīvs jyusus svētej un ejīt laimīgi uz muo-

jom!"

Atīt uz muojom. Barni jau par lelu gobolu aizskrēja prīška
un izstuostīja, ka valns jau izbēdzis — zeme vīn nūreibējuse. Tai
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zemnīks tagad dzeivoj laimīgs. Kai tik sīva suoc buortīs, tai

zemnīks soka: ~Pīmini, kas beja!'
1

Tai uz reizes sīva palīk loba un nikod vairs nasabar.

12. Teicēja 84 g. vecā Tekla Visocka, Nīcgalē. Kultūras

balss kr.

Natuoļi kaida lela pūra molā stuovēja moza vāca uzstobina,

kurā dzeivuoja bēdīga saime: tāvs, muote, dāls un meita. Nazcik

ilgi padzeivuoja tāvs un nūmyra. Palvka tik treis cylvāki; jī

dzeivuoja kaut nabadzīgi, bet laimīgi. Kaidu reizi dāls sadūmuoja

īt uz piļsātu, kura beja dīzgon tuoļi, nūpierkt sev zuobokus. Dāls

guoja, guoja un īguoja tik lelā mežā, ka navarēja ni gola, ni

molas redzēt. Tymā mežā dālam vajadzēja gulēt, tuodēl ka beja

tymsa nakts un vairs jis nazynuoja, kur un uz kuru molu byus īt.

Paguoja mozu gabaliņu nu ceļa, palvka egles zoru zam golvas

un lykās gulēt. Jis beja lūti nūvuordzis nu lelas īšonas, pagulēja

nazcik laiciņa, paplētja acis un īraudzīja, ka caur meža molu speid

moza gaismiņa. Jis dūmuoja, ka jau dreiži byus dīna, pīsacēla

un laidjās īt.

It, īt un redz, ka mežā speid guntiņa. Jis dūmuoja: „Es, var-

byut, jau byušu pīguojis kaidu ustobu, kurā varēs pavaicuot, vai

tuoļi pilsāta." līt ustobā un redz, ka ni vīna cylkāka nav, tik guns

vīn īdagta skolā. Ustobā beja sylta un jis padūmuoja: „Sasasil-

dīšu, tad suokšu īt tuoļuok.:: Napuorguoja gars laiks, kai jis

dzierd, ka nazkas brīsmīgi klīdz un rauduodams prosa: „Mīli drau-

dziņi, jemīt vysu munu montu, tik palaidīt mani dzeivu!"

„Byus slykti, kad es te palikšu, lobuok bēgšu prūjom,"

padūmuoja dāls. Tik salasīja sovas kules un skrīt par durovom,
kai redz, ka raun nazkaidu cvlvāku un pakal jam kaidu divpad-
smit slapkovu. Dāls nūsabeida un pakrita uz zemes. Te jū un tū

cvlvāku sajēmja un īlyka kambarītī. Na par garu laiku izdzierda,
ka nazkas atīt un atvēris durovas, padevja myusim lelu, lelu ska-

liņi ar nazkū pīlyktu. Skaliņš beja pīlykts daudz, daudz visaidu

dzērīnu un ēdīnu. Jī suoka runuot: „Kaida laime, ka myusus ba-

roj vēl ar lobuokim ēdīnim, kai kungus!" Puorīt vīna dīna, puorīt

ūtra un jī gaida ar kū beigsīs šei lobuo baruošona.

Slapkovas apēdja vysu šuo cylvaka zyrgu, gūvis un vysu, kū

jis vedja nu muojom uz pilsātu puordūšonai.
Pīktā dīnā atīt ar brīsmīgim nažim treis cvlvāki jūs kautu.

Pyrmuok nūkova ūtrū sādātuoju, bet dālu pametja ātrai dīnai.

Slapkovas aizīdami, durovas aizmiersa aizslēgt. Kai tik jī īguoja
ustobā un lyka pūdā vuorēt gaļu, dāls laidjās bēgt. Bāga, bāga

un napamanēja, kai jau atsaroda sovā molā un jau natuoļi no
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sovom muojom. Slapkovas reitā īt jau kautu ūtru cvlvāku, īīt pi

durovom un redz, ka durovas atstuotas vaļā un nikuo nav ustobiņu.

Suoka meklēt, bet par velti, jau cylvāks lelā gobolā.

Atguoja dāls uz muojom un redz, ka muote palvkuse pa-

visam slima nu vvsaidom bādom un nalaimem. Muote stuosta,

ka nazkas asūt myusu muojā, vai tik naasūt vaina, kurs sēd uz

cepļa un vvsaidus jūkus taiss. Muote stuosta, ka jej raudzējuse līt

ar korstu yudeni, bet vaina vītā apšmucynuojuse meitu, kura

sēdējuse gultā. Tad valns otkon suocis svīst nu cepļa vysu

molku: cik šuos pīnasūt par dīnu, tik jis par vīnu šaltiņu nūsvīž

nu cepļa. Muote izstuostīja vysas sovas nalaimes un dāls sovas.

Tad dāls suoka puorsalīcynuot, vai ir taisnība, kū stuosta muote.

Dāls pīguoja pi cepļa un gribēja pajemt pagali molkas un otkon

izsvīst uz cepļa. Kai tik pīguoja tyvuok, nazkas svīdja ar palnu

sauju acīs. Dāls tik aizaklīdzja un ar vīnu lēcīni atlēcja nu cepļa.

Atguoja vokors. Vysi ēdja vakariņas un paāduši atstuoja
ēdīni uz golda. Naktī nazkas suoka bryukšinuot un ēst, ka šļakst
vīn. Reitā dāls prosa nu muotes: ~Nu kura laika jis atguoja uz

myusu ustobiņu dzeivuot?"

Muote suoka stuostīt, ka jei kaidu reizi sasadusmuojuse uz

sovas meitas un buordamuos pasacējusi: „Lobuok dzeivuotu ar

vainu, nakai ar tevi!" „Tymā breidī atsadarija durovas un nazkas

īguoja ustobā, bet mes nivīna naredzējām, kas īguoja, varbyut, ka

jis īguoja. Tagad vysu laiku nikai navarējom juo izdzeit uora,"

pastuostīja muote. Te saslyma muote un nūmira. Kai tik muote

nūmyra, atsadarēja ustobas durovas un nazkas, ka zeme vīn nū-

reibēja, kai izskrēja uorā. Nu tuo laika vysi apkuortēji ļauds
baiduos pīminēt vainu, dzierdādami taidu nalaimi, kaidu vajadzēja

pīdzeivuot bēdīgim saimnīkim. Meitu tymā pat zīmā pēc muotes

nuoves veirs izvedja, dāls pajēmja sev sīvu un dzeivuoja laimīgi.

19. Velna kāzas.

1. Fr. Kalni v š, Liepupes draudzes Perniģeles pag., Brīv-

zemnieka kr. LP, VII, I, 61 (1).

Vecvecos laikos noticis šāds ērmots atgadījums
Divi leišu jaunekļi jājuši latviešu sievas precēties; bet

pa nakti jādami, noklīduši no ceļa un nonākuši pie skaistas pils.
Tā tūliņ zirgus piesējuši pie kūts un gājuši iekšā sulaiņiem ceļa

paprasīt. Bet sulaiņi atteikuši, šodien būšot kunga kāzas, tādēļ
nemaz neesot vaļas ceļu rādīt. Lai ejot pie kunga paša! Labi!

jaunekļi iegājuši. Kungs sēdējis pie galda un rakstījis. Par spalvu
tam bijis lemesis, mieta galā uzsists, un galdam līdzās stāvējusi
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darvas muca, tur savu lemeša spalvu arvienu iemērcis un tad

rakstījis uz lielu, neģērētu ādu. Pats kungs tīri melns; tāpat
arī visas istabas un istabas lietas bijušas melnas. To redzēdami,

abi jaunekļi sabijušies un patlaban gribējuši tur ko runāt, te ieskrē-

juši trīs sulaiņi, pilnā kaklā ziņodami: „Brūte un kāzinieki nāk,

brūte un kāzinieki nāk!"

Kungs tūliņ uzlēcis no krēsla un steidzies ārā, jaunekli tam

pakaļ. Bet, vai tu traks! ārā nu bijis tāds biezums, tikdaudz

kāzinieku un tāds troksnis kā pašā ellē; abus jaunekļus gribē-

juši vai pat nospiest aiz neērtības un viens no jaunekļiem tad

neviļus iesaucies: „Ak Jēzus!"

Tiklīdz to vārdu izteicis, viss pazudis: pils un kāznieku vietā

koki vien gadījušies; ari jaunekļiem zirgi bijuši piesieti pie ko-

kiem, nevis vairs pie kūts. Un trīs dienas, trīs naktis abi sajā-

juši, kamēr no kokiem iztikuši ārā, tik aplam liels mežs no kāzi-

niekiem bijis gadījies. Un kad nu no meža iztikuši, sākuši apska-

tīties, kur abi īsti atronas? Prūšos atradušies; pavisam uz otru

pusi nomaldījušies.

2. A. Bergmanis Ķūķenieku Lib artos. LP, VII, I, 61 (l) pie z.

[Reiz viens vīrs, braukdams pa mežu, nomaldījies no ceļa un

pēdīgi piebraucis pie svešas skaistas pils. tur ļaudim

ceļa, bet tie teikuši, lai prasot pašam kungam. Šiem neesot

vaļas, jātaisoties uz kunga kāzām. Vīrs arī iegājis pilī, redzējis
tur melnu kungu, bet no bailēm nedrīkstējis tūliņ runāt. Tai

brīdī ieskrējuši ļaudis un paziņojuši kungam, ka viesi jau nākot.

Kungs tūliņ izgājis ārā un vīrs arī steidzies tam pakal.]

Viesus apskatīdams, maldītājies iesaucies: „Ai dieniņ! tā jau
mana sieva tā brūte!"

Tūliņ viss pazudis. [Izrādījies, ka viņš atradies turpat mežā.]
Mājā pārnācis, viņš atradis savu sievu mirušu.

3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 97.

Reiz saimnieka dēls ar kalpa dēlu gāja precībās un iemaldī-

jās svešā būdā nakti pārgulēt. Būdenieki negrib un negrib vēlēt,

jo būšot kāzinieki pārbraukt; bet kad nu tik nejauki plijās, lai

paliek arī.

Nakti pārbrauc kāzinieki. Bet ko šie ierauga? Pašu kaimiņa
saimniece ir brūte, velni panāksnieki un vedēji. To redzēdams,
saimnieka dēls brīnīdamies izsaucās: „Vai Dieviņ mīļais! kur

mūsu kaimiņiene te gadījusies?"
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Bet līdz ko šis iesaucās: „Vai Dieviņ!" tā velnu bars nozūd

ar visu brūti.
No rīta pāriet mājā — kaimiņiene pakārusies.

4. Juris Upīte Gatartiešu Mīlakšos, Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 62 (2).

Viens puisis arot redzējis saimnieci uz birzi ejam ar valgu
rokā. Viņam iesities prātā: „Kad tikai nekaras?" un gājis pakaļ.

Bet birzē tas piepēži tā apmulsis, ka nezinājis, kur rīts, kur va-

kars. Beidzot iekūlies skaistā pilī, kur viens kungs ar lemesi pat-
laban pierakstījis viņa saimnieces vārdu un tā tūliņ viss pazudis.

Šis atradies atkal birzē vairs neapmulsis un nu ieraudzījis saim-

nieci, kas turpat pie bērza nokārusies.

5. Purgalis Liepupē. LP, VII, I, 62 (3).

Divi puiši mežā iemaldījušies vienā pilī, kur patlaban kāzi-

nieki sabraukuši; bet — tavi brīnumi! — kaimiņu saimniece bijusi
tā brūte. Otrā dienā puiši izkūlušies no meža un dzirdējuši, ka

vakar kaimiņu saimniece nokārusies.

6. J. Sikēns Vecumniekos. Etn. 11, 1592, 39. LP, VII, I, 62 (4).

Divi saimnieki braukuši rīta agrumā uz mežu malkā. Mežā

tie satikuši labi pazīstamu skroderi, kas priekš kādas nedēļas
tanī pašā mežā bija pakāries. Skroderis lūdzis tos, lai ejot tam

kādu gabaliņu līdz. Saimnieki skrodera lūgumu paklausījuši un

gājuši tam līdzi. Necik tālu nepagājuši, kad skroderis tos ievedis

skaistā, jauki izpušķotā zālē, kurā jau daži atradušies. Saimnieki

labi apskatījušies, ieraudzījuši art mācītāju sapulcēto starpā.

Piepēži kādas šāņdurvis atvērušās un zālē ienācis skroderis

ar muižas guvernanti pie rokas. Abi nostājušies mācītāja priekšā,
kas tos salaulājis. Pēc pabeigtas laulības visi viesi pazuduši un

abi saimnieki atradušies priedes galotnē.

Mājās pārbraukuši, tie dabūjuši zināt, ka muižas guvernante
pagājuša nakti pakārusies.

7. V. Vīdii cr i s Skrundā. LP, V, 9, 34.

Reiz brūtgāns svētdienā atnācis pie brūtes paciemoties. Pa-

licis itin vēlu, tādēļ nākamais sievas tēvs gājis gabalu pavadīt.
Bet līdz ko gājuši pār kaimiņa pļavu, ieraudzījuši pazīstamā vietā

platu upi, kur nekad upe nav bijusi. Brīnojušies tādu laiku un



210

nevarējuši saprast, vai nomaldījušies, vai acis apmānītas — kas?

Te uz reizi redz: brauc kāzinieki un kaimiņu saimniece ■— pazī-

stams cilvēks —tā tā brūte. Vaicājuši: „Grieta, kur tu brauc,

kas tās par kāzām?"

Bet Grieta atbild: „Nav vaļas!"

„Nu, kāpēc tev, Grieta, balts dvielis ap kaklu?" šie vēl vaicā-

juši.
Bet Grieta atmet ar roku un neatbild nekā. Un kamēr šie

tur skatās, gadās upmalā ēka, kur visi kāzinieki saiet iekšā un

tad nozūd upe, nozūd ēka, nozūd kāzinieki.

Otrā rītā — kas ir? — dird: kaimiņiene dvielī pakārusies.

8, Rais ka, Jaun-Brenguļu pa g. LP, V, 9, 37.

Reiz vīrs naktī apmaldījies mežā. Braukājis uz vienu pusi.
otru — beidzot ieraudzījis meža vidū mājas. legājis iekšā: lai

parādot ceļu — esot nomaldījies.
Bet māju meitas atbildējušas: „Vai mums tagad vaļas ceļu

rādīt? Jāpošas uz kāzām: drīzi tavs saimnieks pārvedīs brūti."

„Mans saimnieks brūti? Kas tad tie par jokiem?" vīrs brī-

nījies.

«Nebrīnies nemaz, gan pats savām acim redzēsi."

Labi, vīrs gaidījis. Te pēc kāda stundas laika dzird: kāzi-

nieki aptura pie durvim. Vīrs grib ārā iet skatīties, bet citi nelaiž,
lai pagaidot, tūliņ nākšot iekšā, gan jau tad redzēšot. Ne cik ilgi —

nāk arī kāzinieki, ka dimd vien, istabā, bet pavisam ērmoti: brū-

tei viens vīrietis bij apņēmis dvieli ap kaklu un vilcis šlūteniski

gar zemi, otrs atkal ar kruķi brūti bīdījis pie kājām. Tā visi sa-

gājuši dibins istabā un sākuši mieloties; vīru arī aicinājuši pie
galda. Ēdieni bijuši brīnum labi un vīrs ēzdams vēl iebāzis dažus

kumosus kabatā, sievai ko pārnest ciema maizei. Ēduši, ēduši —

te iedziedājies gailis un acumirklī viss nozudis. Vīrs atradies

meža malā pie zirga itin pazīstamā vietā. Jau gribējis ratos sē-

sties un mājā braukt, te nezin kā pacēlis acis — ierauga: turpat
eglē viņa saimnieks dvielī pakāries. Pārbraucis mājā

A
stāstījis

sievai, ko pieredzējis un devis pamesto ciema maizi, bet tā ne-

bijusi maize, egļu mizas bijušas.

9. .1. Rubeni s Rrgl os.

Reiz divi jājēji jājuši pa ceļu, bet pavisam negaidot, apmal-
dījušies. Viņi piejājuši pie vienas svešas muižas, piesējuši tur

zirgus pie klēts un gājuši pilī ceļu prasīt. Pirmo satikuši istabas

meitu, kurai tad nu prasījuši, lai parādot ceļu. Istabas meita
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atbild: „Man nav vaļas. Drīz vedīs brūti un man jāpucējas. Ejat

labāk pie sulaiņa!"

Paiet nu pie sulaiņa, kas tāpat ātri ģērbjas un pucējas, un

prasa tam pēc ceļa. Sulainis atbild: „Drīz vedīs brūti, man nav

vaļas. Ja gribat, prasāt pašam kungam!"
Tā nu viņi iet pie kunga un redz, ka tas pašu laiku raksta

ar lemesi uz vērša ādas. Viņi lūdz kungu, vai nevarētu viņiem

ceļu parādīt. Kungs atbild: „Man pavisam nav vaļas. Tūliņ

vedīs brūti un man jāsaraksta panāksnieki."
Abi jājēji nu iziet laukā un redz, ka tūliņ ved brūti, kurā pazīst

nāburgu mājas saimnieci. Viens vedējs to velk aiz dvjeļa un

divi ar bomjiem bīda no pakaļas. Bijis vēl liels pulks dažneda-

žādu pavadoņu: citi ar lopu kājām, citi ar ragiem un visi ar tā-

dām pogām, ka laistījies vien. Vispēdīgi nācis liels pulks āžu

un kazu.

Abi jājēji visu noskatījušies un sākuši arī iet baram līdza, lai

redzētu, kas ar brūti notiek. Bet pavadoņu biezums šos tā sa-

spiedis, ka pašureiz bijis vai jābeidzas nost. Viens tik ko vairs

atguvies izsaukties:
; ,Ak, Kungs Jēzus Kristus, laid mani vaļā,

es vairs nevaru izturēt!"

Pēc šiem vārdiem visi kāzinieki uz reiz nozuduši no acim un

arī visa muiža pazudusi, Viņi atradušies turpat tuvu pie savas

mājas un viņu zirgi bijuši piesieti pie egles. Mājā pārjājuši, viņi
izdzirduši, ka viņu kaimiņu mājas saimniece pirtī dvielī pakā-
rusies.

10. A. 476. H. Skuj iv a, And r s Ziemelis, Bilskā.

Viens muzikants nakti gājis no kāzām uz māju. Uz ceļa vi-

ņam braukuši pretim sveši kungi, kuri apturējuši zirgus un pra-

sījuši, kurp šis iedams? Muzikants atbildējis, ka viņš nākot no

kāzām. Kungi teikuši, lai viņš ejot tiem līdz, jo viņiem ari kāzas

būšot un muzikanta vajagot.
Muzikants negribējis iet, jo bijis nokusis un negulējis. Tas

vis nekā nelīdzējis, viņš ar vēju raušus ierauts karietē un aiz-

vests uz savādu pili.

Kungi muzikantu ieveduši lielā zālē. Zālē bijusi nāburgu meita

un melns svešs kungs. Cita neviena zālē nav bijis, bet gan tādi

ragaini un astaini.

Muzikants spēlējis, — ragaiņi un astaiņi dancojuši. Pēc pus-

nakts kungi muzikantu aizveduši atkal uz to vietu, kur to sa-

stapuši, un palaiduši, lai iet uz māju. Kungi muzikantam iedevuši

pilnu tarbu ar sudraba naudu — tas būšot par spēlēšanu, tā

noteikuši.



212

Muzikants aizgājis. Mājā viņš gribējis naudu pārskaitīt, bet

tarbā bijušas tikai apšu lapas. Otra diena muzikants dabūjis

zināt, ka nāburgos pakārusies jauna meita, tā pati, kuru muzikants

redzējis zālē ar melno kungu._ Nu tik viņš sapratis, ka pagājuša

naktī viņš spēlējis velna kāzās. Pakārusies meita bijusi velna

brūte.

11. A. Kalniua Jaun-Piebalgā, Folkloras krātuvē.

Gaitnieku Zvejnieku saimnieks nācis vakarā no muižas un

apmaldījies. Gājis, gājis, bet nekā nevarējis māju atrast. Te uz

reiz ieraudzījis lielu skaistu pili apgaismotu. Gājis iekšā prasīt

ceļa. legājis un redzējis galdu, ar ēdieniem apklātu, un_ sveces

degam, bet cilvēka neviena nebijis. Te uzreiz nākuši kāzinieki.

Brūte bijusi nāburgu saimniece, brūtgāns skaists melns kungs.

Saimnieks iesaucies uz brūtes: „Kāds tad Dievs Tēvs tevi te

atpūta?"

Ka to izteicis, ta viss pazudis gar acim. Saimnieks atradies

savā ganībā sēžam uz akmeņa un netālu turpat māja. Aizgājis

uz māju un aizgulies, nav nevienam nekā teicis. No rīta saim-

niekam guļot, atnākusi nāburgu kalpone un prasījusi, vai neesot

redzējuši viņa saimnieci, izgājušo vakaru esot pazudusi? Viņš
iesaucis kalponi pie sevis un teicis, lai meklējot saimnieci kaut

kur mirušu, šis izgājušo nakti esot bijis viņas kāzās. Meklējuši

un atraduši viņu pie statiņas nokārušos.

12. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienava. LP, I, 114.

Kāds saimnieks, no pilsētas braukdams, apmaldās: Naktī pie-

gādās smalks kungs un solās izvest uz ceļu. Labi. Kungs nu

vadā saimnieku krustim šķērsām, kamēr aizved pie svešas pils,
sacīdams: „Cela tik ātri nevarēju vis uzdabūt; bet par to ne-

kas — iesim iekšā atšauties, kājas stiprināt. Pilī tik novaldies

smieties!"

Saimnieks piesien savu kumeļu pie egles un ieiet pilī. lekšā

viss laistās un spīguļo; ēdienu, dzērienu arī papilnam. Saimnieks

labi noēdās un tad iedomājas paskatīties, kas tur dibena istabā

tā trokšņo. Pabāž galvu: pilna istaba dējēju, lēcēju, jo svinot

kāzas. Saimnieks ari ieiet pie kāzniekiem. Nu dzīvo smalki; bet

kad tev viens smietos. Te uz reizi kāds kāzinieks uzdur uz

kaula stilbiņu dzēriena kausu un nes brūtei dzert, otrs atkal

iemērcē mērciņā pirkstus un nes tādu savādu suliņu, biezputru,
brūtei ēst. Saimnieks, tādu ķēmošanos redzēdams, nevar ilgāk
no smiekliem novaldīties; viņš pasmejas. Un re, tai pašā acu-
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mirklī viss nozūd; tik meža biezums un nakts tumšums. Viņš

gaida rītu. Gaismiņai svīstot, tas sāk apskatīties, kur īsti iebrau-

cis. Ak tavus brīnumus: zirgs piesiets pie vībotnes un pats lielā

gravā, miklā lāmā. Tik vakarā nabadziņš izkuļas no meža un

sasniedz māju. Mājā tas tikko vēl spēj zirgu atjūgt un ratus pie-
darbā ievilkt. Bet ar to vēl nepietika. Līdz ko labi ratu ilksis

uz kloni nosviedis, te saimnieks pacel acis un ierauga vakarējo
brūti pie dziedra pakārtu. Viņš bailēs skrien uz istabu citiem

teikt. Atnāk citi: pakārtā nozudusi.

13. K. Jansons Plāņos.

Uz Palsmaņa mācītāja muižu gājis kungu grāmatu nesējs mā-

cītāja Branta laikā. Pa ceļu braucis kāds kungs ar karīti, kurš

pavedis arī grāmatu nesēju un devis viņam dārgu cigāru pīpēt.
Svešais kungs spičku rāvis gar saviem zobiem. Grāmatu nesējs

nebijies un prasījis, kur viņš braukšot? Svešais teicis, ka braucot

uz palsmaniešiem pēc kādas pakārušās sievietes dvēseles. Viņa

zirgi esot viens Gaujienes, otrs vecais Aumeistera kungs, kurieni
nemaz tagad ēst nedodot, bet kad nebraucot, tad pakarot aiz

pakaļas kājām. Grāmatu nesējs visu izstāstījis mācītājam Bran-

tam, kas aizbraucis tanī pašā dienā uz minēto palsmaniešu māju
un atradis tur pakārušos sievieti.

14. V. Zacharska no A. Rečas Silonu pag.

Dzeivuoja divi bruoļi vīnā cīmā. Jaunuokais bruols izzamuo-

cēja labi spēlēt uz harmonikas un aizbrauca uz pilsātu spēlēt pi

boguotim ļaudim kuozuos un vokorūs. Jis palyka ļūti boguots,

bet ūtrs bruols dzeivuoja cīmā, apsaprecēja un lūti slvkti dzei-

vuoja ar sovu sīvu.

Vīnu reizi vocuokais bruols sazalomuoja ar sīvu, ka sīva,

koleidz veirs gulēja, sadūmuoja īt pasakuort. Jei pajēmja viervi,

aizguoja uz kuļu, un pazakuora.

Nu reita veirs suoka jū meklēt — veras: kulā nav juos, tikai

karuojas vierve. Jis suoka dūmuot; kur juo sīva prapuola, te

skotas: stuov valns un soka: „Tova sīva tagad dreiži bvus muna.

Ja gribi jū redzēt, ej pilsātā, tur bvus myusu kuozas, un tovs

jaunuokais bruols spēlēs uz harmonikas."

Tū pasacēdams, valns pazuda. Vacuokais bruols ari sasa-

taisēja un aizguoja pilsātā. jaunuokais bruols jau beja uzaicināts

spēlēt uz vaina kuozom, bet jis nazvnuoja, kaidi byus jaunači.
Suoka jis spēlēt —■ veras: īt šmuka jaunava skaistuos drēbēs ap-

vylkusīs, vysa ar zaltu speid vīn. Bryutguons malnuos drēbēs,
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un navar pazeit, ka tys ira valns. īraudzēja tu vacuokais bruols
r

ka ta jaunava juo sīva, jis kai svīda lelu akmeni, tai taisni jaunuo-
kuo bruoļa harmonikā un sasyta jū smolkom drupatom. Jau-

nuokais bruols sazadusmuoja un nūsyta vacuokū broli. Uzreiz

veras: visi vīsi ir valni un bryutguons ar lelu asti stuov, smejas

un soka: „Nu labi, tagad ari tu dzeivuosi pi manis un byusi vys-

leluokais vaina muzykants."
Tū pašu laiku jaunuokais bruols palyka un dzeivoj. pi vaina

par muzikantu, bet vacuokuo bruoļa sīva palyka par vaina sīvu

un obeji valda tū pasauli.

15. Teicēja 35 & veca I. Strode.

Vīnā cīmā dzeivuoja vāca, vāca vecīte: Jei beja jau pa-

vysam vāca un lyudzja Dīvu, ka Dīvs syutītu jai nuovi. Tai

vecīte gaidīja, gaidīja nuoves, bet sagaidīt navar.

Kaidu reiz jei sasadusmuoja paša uz sevis un soka: „Jo
Dīvs najem, lai tad valns pajem munu dvēseli!"

Pēc ituo paguoja nalels laiks. Vīnā vokorā treis cīma puiši

guoja uz ūtru cīmu. Ceļš jīm beja labi zynuoms un vedja par

mežiņu. Puiši īt runuodami sovā storpā. Tai jī guoja, guoja —

īguoja mežiņā un pīguoja pi vīna nalela gruovīša, kura agruok te

nabeja. Vīns puiss soka: „Lēksim puori!" Jis lēcja, bet atsamūda

nazkaidā svešā vītā. Utrs; drusku padūmuojis, ari lēcja un atsa-

mūda tur pat. Trešais puiss nagribēja nu sovim draugim palikt

un ari īlēcja turpat. īt puiši pa svešu vītu un runoj: „Symtim reižu

pa itū ceļu asam staiguojuši, bet nikod naaizmaldījām, bet šūdīņ

tys nūtyka!"

Guoja, guoja jī un īsavēra mozu ustabinu. Tymā ustabiņā

speidēja guns. Puiši pīguoja pi ustabiņas un īguoja īškā paprasīt

ceļa. Ustabiņā beja cīši skaisti izpušķota un pa ustobu staiguoja
boguotuos drēbēs gērbušīs puiši un meitas. Puisim pastuostīja, ka

šūnakt šimā ustobiņā byušūt kuozas, precējās pats ustabiņas saim-

nīks. Puišus atsādynuoja un īdevja jīm pa vīnai gordai papirosai

peipēt. Tai puiši sēd, peipej un sy!duos. Na par garu laiciņu
kaids veirīts īskrēja ustabiņā un soka: „Jau brauc jauniči!"

Vysi izskrēja uorā jaunās satikt, bet puiši palyka ustobā un

gaida. Jau atsataisīja ustobas durovas un īguoja iškā jūs cīma

vacuo vecenīte ar sovu veiru. Puiši nūsabreinuoja un īsaklīdzja:

„Jugaz, kai tad tu te tyki?"

Napaspēia puiši izsacīt pādējūs vuordus, kai zeme nūreibēja

un vysi izkrita caur zemi. Puiši nūsabeida un sēd. Izausa dīniņa

un puiši īsavēra, ka jīm kotram papirosas vītā ir prīdes zors īkūsts

zūbūs. Apsavēra vysapkuort un redz, ka jī sēd uz calmu. Tad
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puiši nūsaspļuovja un atguoja uz sovu cīmu atpakaļ. Cīmā jī

izdzierda, ka paguojušā naktī nūmvruse vecīte. Puiši ari izstuo-

stīja, kas ar jīm nūtvka, un tūlaik vysi atsaguoduoja, ka vecītes

dvēseli pajēmja valns.

16. F. Pinne Stūreniekos. Zin. Kotn. kr. LP, VII, I, 618 (7).

Viens saimnieks nakts laikā braucis uz Vec-Auci. Ceļā to

satikuši divi vīri, ar mūzikas daikiem rokās, un lūguši, lai viņš

viņus pavedot līdz tai un tai muižai, kur saimniekam bijis jābrauc

garām; tur tai muižā esot dzīres un viņiem tur jāejot spēlēt.

Labi. Salīguši par rubli vedamās naudas un nu braukuši

Nobraukuši tur, saimnieks manījis, ka patiešām dzīre: pilni logi

mirdzējuši ar ugunim un rotājuši un dējuši lai. Abi spēlmaņi tad

likuši saimniekam pagalmā iebraukt un istabā ienākt, tur būšot

līgto rubli samaksāt. legājis istabā —ak tavu brīnumu! Kas tā

nu par istabu — tā jau kungu istaba, tik izpušķota.

Kungi, kungu sievas, kungu meitas ēduši, dzēruši to labāko, die-

dami un priecādamies. Nu samaksājuši saimniekam to rubli un

devuši dzert, bet uzkožamiem pasnieguši desu. Šis nodzēries

labu malku, ātri vien apreibis; bet spēlmaņi tagad ierunājuši tam,

lai paliekot nakti cauri pie viņiem, esot apkopuši viņa zirgu ari,
āboliņu iedevuši. Palicis, dzēris vēl kādu malku, uzkozdams pa-

sniegto desu. Bet kā tad nodzēries, tūliņ apreibis pavisam un

sācis miegoties. Nu iebāzis atlikušo desas gabalu kabatā un lai-

dies miegā.
Vēlāk atmodies

—
kas tas? Viss tumšs — nemaz nezin,

kur atrodoties, kur ne. Grābstījies, grābstījies kādu laiku — citu

neko neatradis, ka tikai čužas un grīdu no apaļiem bomjiem.
Beidzot šķīlis uguni, ieraudzījis, ka atrodoties rijas augšā, bet

nemaz nezinājis kā tur uzticis. — To gan atminējis, ka vedis divi

muzikantus, ka ēdis, dzēris, bet kad rijas augšā būtu līdis — ne

prātā. Nu kāpis zemē un dauzījis pie durvim stipri jo stipri, lai

laiž ārā.

Vagārs sadzirdējis klauvējamies, nācis laist ārā un vaicājis,

kā šis ieticis rijā? Izstāstījis savu ķezu galu no gala, ka esot tos

vedis, rubli nopelnījis, desu ēdis, dzīrojis — itin visu. Vagārs tad

vaicājis, vai nevarot parādīt to rubli? Kālab ne? — Vilcis ārā no

kabatas gan rubli, gan atlikušo desas galu. Izvilcis — tas rublis

bijis kā katra nauda, bet tas desas gabals bijis čūskas gabals.

Brīnījies kā varējis tik lepnās dzīrēs čūskas saēsties; bet vagārs

apgalvojis, ka te nevienas dzīres nebijušas.
Priekš gadiem šai rija viens esot nokaries un tadel te bieži

vien spokojoties — tās tās dzīres esot. Nu meklējis savu zirgu



216

un atradis pie spalu čupas piesietu. Tas tas āboliņš, ko zirgiem
devuši — spali.

17. Dandenis Gatartā. LP, V, 137, 46, 18.

Reiz kādā muižā nomiris kungs — vioa brālis jau agrāk bijis

miris. Bet šis kungs dzīvojot bijis briesmīgs, un tādēļ izrunāja,
ka kapā miera nedabūšot.

Kādas nedēļas pēc kunga bērēm, vecs vīriņš ap pusnakti

gājis gar kapiem un dzirdējis, ka viens brauc pakal. Paskatījies

atpakaļ: turpat lepns kungs apturējis divi melnos, karītē jūgtus,

un nu uzsaucis: „Vīrs, kur iedams.?"

„Tur un tur!"

„Sēdi klāt! līdz ceļa jūtim tevi pavedīšu."
Piesēdies ari un nu braukuši, ka dimd vien. Beidzot kungs

vaicājis:

„Vai tev nav uguns lietas klāt?"

„Nav šoreiz, cienīgs kungs!"
Un līdz to izteicis, kungs sācis degt (bārda, mati) zilās ugunis

un smirdējis kā pats velns. Vīrs domājis: „Kaut tiktu no karītes

laukā — tu jau labais neesi vis."

Par laimi drīzi nokļuvuši ceļa jūtīs. Vīrs izlēcis stāvus ka-

rītē un teicis: „Te man jāizkāpj!"

Kungs apturējis zirgus un izlaidis gan šo sveiku no karītes.

Vīrs noņēmis cepuri, patencinādams par pavedumu; bet kungs

dusmīgi uzsaucis: „Ko tu man te tencini? Vai nezini, ka tiem

diviem tur ratu priekšā jātencina?"

Vīrs aizgājis zirgiem pie galvām, noņēmis cepuri un tenci-

nājis tiem; bet tos brīnumus, ko nu ieraudzījis: Divi melnie ne-

bijuši vis zirgi — bijuši nomirušais kungs ar savu brāli.

Tas nu tas. Tie otrā rītā padzird, ka turpat kaimiņu mājās
viens ap pašu pusnakti nokāries. Are —nu sapratuši: tad tamdēļ,
velnam bijis ap to laiku jābrauc, lai to dvēseli aizvestu ellē.

18. Kārlis Skuiiua Smiltenē.

Kāds mūrnieks sestdienas vakarā vēlu gājis uz māju. Ceļa
bez trokšņa blakus viņam piebraukusi karīte. Karītē sēdējuši divi

kungi ar spīdīgiem cilindriem galvā. Karītei priekšā bijuši aizjūgti
divi melni zirgu Karīti pieturējuši, un kungi aicinājuši mūrnieku,

lai sēdot karītē, viņi to pavedīšot. Mūrnieks bailīgi iekāpis ka-

rītē sacīdams, kā nu šie, smalki kungi, šo zemnieku vēdīšot.

Zirgi un karīte gājuši ātri un bez kāda trokņa, it kā laizda-

mies.
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Viens kungs mūrniekam piedāvājis papirosu. Kungs atplētis
muti un no mutes viņam izšāvusies uguns. Kungs nu licis mūr-

niekam no uguns aizsmēķēt. Kungi prasījuši, vai viņš zinot, kas

šie tādi esot un kas viņu zirgi? Ka mūrnieks atbildējis, ka nezi-

not, tad kungi stāstījuši, ka viņi esot elles augstmaņi. Viņu zirgi
esot: viens — mirušais pasta priekšnieks Štāls, kas mirstot klie-

dzis: „Elle tivu, Elle tivu." — Otrs bijis lielskungs, kura vārdu

teicēja aizmirsusi. Mūrnieks nu bijis lielās bailēs. Viņš lūdzis,

lai kungi pieturot, jo viņam tepat tuvu esot māja. Kungi pietu-

rējuši, mūrnieks pateicies par pavedumu un izkāpis. Viņš iegrie-

zies tuvējā mājā pārgulēt par nakti, jo viņa māja patiesībā bijusi

vēl tālu.

Mūrnieka miesa bijusi sarkanos plankumos, vai nu no velnu

papirosa, vai arī no ātrās braukšanas velnu karītē.

Tai naktī pakāries Apes mācītājs un velni viņu veduši uz

elli.

19. H. Sk v j i ua, All d r s Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz vecos laikos, viens pastnieks gājis no Aumeisteriem

uz Palsmani. Kad viņš nācis atpakaļ no Palsmanes, tad jau bi-

jusi nakts. Pie Palsmanes kapsētas pastnieku panākuši lepni

kungi, kuru karīti vilkuši trīs zirgi.

„Vai negribi braukt?" prasījis viens kungs.

„Ja jau nu kungi vestu, tad jau gan," atbildējis pastnieks.

„Nu. sēdies kučēram līdzās!" teicis atkal kungs.

Pastnieks uzkāpis uz bukas un apsēdies kučēram līdzās. Viņš

drīz vien nomanījis, ka kungi ir velni. Pastnieks paslēpšu metis

krustus sev priekšā. Velni to pamanījuši un viens teicis: „A,
vai tev bailes gan?"

Ja, pastniekam bijis bailes no velniem
...

„Nu, nebaidies," teicis tas pats velns un iedevis pastniekam

cigāru. Pastniekam nebijis šķiltavu un tas nevarējis cigāru aiz-

pīpēt.
„Rau'(n) cigāru gar zobiem," pamacijis velns._
Pastnieks rāvis cigāru gar zobiem un tas tūliņ aizdedzies.

Bet cigārs bijis tik stiprs un nejauku smaku, ka pastnieks nevarē-

jis to pīpēt, un viņš to nometis zemē. Pie Grunzālas (Grundzālas)

ceļa velni likuši apturēt zirgus, kur pastnieks izkāpis. Viens

velns teicis: „Nu, apskati mūsu zirgus, vai tu kādu nepazīsti?"

Pastnieks apskatījis zirgus. Bet zirgi paliek zirgi, ko tur

pazīt?

„Tā ne, pacel zirgiem galvas uz augšu!
"

teicis atkal tas

pats velns.
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Pastnieks pacēlis vienam zirgam galvu, un no brīnumiem

palicis vai bez valodas. Zirgs bijis Aumeisteru vecais lielskungs,

kas priekš ilgiem gadiem miris. Tad pastnieks gājis pie otra un

trešā zirga. Otrs zirgs bijis vecais, nomirušais Apes mācītājs

un trešais vecais Grunzālas aptieķnieks.

„Nu, vai pazini?" prasījis atkal velns.

~.Ja, pazinu gan!" atteicis pastnieks.

„Nu, mums laiks atkal braukt..." teicis atkal velns. „Mums
vēl labs gabals ko braukt, kamēr tiekam līdz tai gaujieniešu mā-

jai, kur gailis grožās ieķēries. Tas mums šonakt jāapēd."

Velni aizbraukuši. Pastnieks otrā dienā gājis uz Gaujienu.
Tur viņš dabūjis zināt, ka kāds gaujieniešu saimnieks pagājušā
naktī pakāries. Nu arī pastnieks sapratis, kas tas par gaili bijis,
kas grožās ieķēries... Tas bijis pakāries saimnieks, pēc kura
velni braukuši un to apēduši.

20. Krēsliņu Jānis Malienā. „L at v. Teikas" 11, 10.

Kādā tumšā rudens naktī Viņu Reiju Sims no Sila kroga nāca

mājā. Tūjas gāršai cauri izgājis, apsēdās lielceļa malā atpūsties.
Te piepēži viņš redz ratus šurp braucot. Priekšā divi sirmi zirgi,
iekšā sēd kungs, melnās drēbēs ģērbies. Simu ieraudzījis, viņš

prasa:

„Ci, draugs! Kam ļaužu? No kurienes? Uz kurieni?"

„V. ļaužu no Sila kroga uz māju," Sims atbild.

„Tas ir labi, es arī uz to pusi braucu, gribu Ķemerī vērsi

pirkt. Sēdies iekšā, būs īsāks ceļš!"
Sims iesēdās un nu laiž, ka tik put vien. Braucot kungs

dod Simam cigāru. Sims lūdz uguns. „Še būs uguns!" kungs

saka, ar pirkstu sev par zobiem raudams, un aizdedzina Simam

cigāru. Sims pīpē. Kungs uz zirgiem rādīdams prasa:

„Vai pazīsti šos putnus?"

„Kā nu ne, cienīgs lielskungs, tie jau zirgi!"

„Zirgi gan, bet veries, kādi zirgi!" to sacījis kungs sita ar

pātagu zirgiem par galvām.

Zirgi atgrieza galvas un Sims ar bailēm redz, ka tiem nav

vis zirgu, bet cilvēku galvas.

„Nu, vai nu pazīsti viņus?" kungs prasa smiedamies. „Redzi,
tie ir jusu agrākie kungi, kas jūs tik daudz mocīja. Nu viņiem
par sodu jāpaliek zirgu kārta. Bet, draudziņ, nu būs laiks šķirties.
Ej vien uz māju, man te jāpietur."

Sims pateicas kungam par pavešanu un soļo priecīgi uz māju,
kunga cigāru pīpēdams.
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Mājā pārgājis viņš stāsta citiem ļaudim, ko redzējis. Neviens

negrib ticēt.

„Ko, jūs man neticat? Še vēl cigārs, ko kungs man dā-

vāja." Bet nu ar bailēm ierauga, ka nav vis cigārs, bet apgrauzts
miroņa kauliņš.

Otrā rītā kazāks atnes ziņu, ka pagājušā naktī cienīgs tēvs

pakāries. Nu tik Sims noprot, kāds vēršu kupcis kungs bijis,

proti, pats nelabais.

21. J. Rubenis Ērgļos.

Vienu vakaru no Drustiem uz Dzērbenes mācītāja muižu gājis
kazaks. Pusceļā viņu panākuši braukšus divi kungi ar divi melni

zirgi. Šie kungi nu prasījuši kazakam, kur viņš iešot? Kazaks

atbildējis, ka nesot pasta tašu uz mācītāja muižu._ Kungi sacī-

juši, ka viņi varot to kādu gabalu pavest, lai tik sēstoties iekšā.

Kazaks arī iekāpis vāģos un nu braukuši uz priekšu. Kungi pra-

sījuši tālāku, vai šis pīpējot arī? Kazaks atbildējis, ka pīpējot

gan, un paņēmis savu pīpi rokā. Tad atkal prasījuši, kapec ne-

liekot uguns virsū? Kazaks atbildējis, ka uguns neesot. Viens

kungs nu rāvis kazakam gar lūpām, ka uguns vien jukusi, un nu

vecītis varējis uzpīpēt. Par to nu viņš ļoti sabijies. Tā viņi
braukuši tālāku, kamēr tuvu pie Dzērbenes nācis viens meža-

ceļš, tur kungi apturējuši zirgus un teikuši, ka šiem nu esot jā-
brauc pa šito ceļu. Vecītis nokāpis no vāģiem un pateicies kun-

giem par pavedumu. Kungi atkal kazakam par brīnumu, rādī-

dami uz zirgiem, sacījuši, lai pateicoties tur tiem kungiem, kas

šos vilkuši.

Vecais kazaks par savādo braukumu it kā pārbijies, stei-

dzies ātri uz mācītāja muižu un tūliņ izstāstījis meitai, kas šim

ceļā gadījies. Meita iegājusi pie mācītāja un izstāstījusi visu ka-

zaka notikumu. Tad pats mācītājs vēl iznācis pie kazaka un atkal

visu izprasījis. Mācītājs nu tūliņ licis kučēram jūgt zirgu un

steigšus vien braukt uz to pusi, kur aizbraukuši tie divi kungi.

Ceļš nonācis pie vienas mājas, mācītājs iegājis iekšā un prasījis

pēc saimnieka. Meitieši atbildējuši, ka saimnieks nupat kā te bijis,
laikam esot izgājis zirgu barot. Mācītājs sacījis, lai meklējot

saimnieku tūliņ rokā. Meitieši nu arī iet lūkot un redz, ka vēja
lukturis staļļa priekšā zemē, bet saimnieka stallī nav un uz sau-

kumu arī neatbild. Kāpj uz staļļa augšas un redz: saimnieks

pakāries.

22. J. Rubenis Erglos.

Vecos laikos Āraišu kazēks reiz nācis no Cēsim un ceļā to

panākuši divi kungi, braukdami ar divi melniem zirgiem. Kungi
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pieturējuši zirgus un sacījuši, lai viņš iesēstoties, šie to varot

kādu gabalu pavest. Kazēks, noguris būdams, labprāt pieņēmis

uzaicinājumu un piesēdies vāģos pie kungiem, kuri teikuši, ka

jābraucot kādu slimnieku pie vakariņām pieņemt. Netālu no

kazēka mājas tie apturējuši zirgus, stāstīdami, ka šiem nu jā-

nogriežoties, pa sānu ceļu. Kazēks izkāpis no vāģiem un pa-

teicies par laipno pavedumu, bet kungi atbildējuši, lai pateicoties

zirgiem. Tad kazēks arī nostājies zirgu priekšā un ieraudzījis
vienā pašu lielkungu un otrā mācītāju.

Otrā dienā dabūjuši ziņu, ka nāburgos, kur iegriezušies mi-

nētie kungi, saimnieks esot pakāries.

23. P. S no P. Zel tinas Rīgā.

Viens laucinieks gājis no Rīgas kājām uz māju. Ceļā viņu

panācis viens kungs, kas braucis skaistos ratos ar diviem bran-

giem zirgiem. Kungs viņam prasījis: „Vai tu negribi kādu gabalu

pabraukties?"

Gājējs atbildējis: „Kāpēc ne? Ar vislielāko prieku."
Tā nu viņš sēdies ratos iekšā un nu arī nobraukuši lielu ga-

balu. Tad kungs sacījis, ka viņam jānogriežoties pa sānu ceļu.

Gājējs izkāpis no ratiem, pateicies un gribējis atkal iet savu ceju.
Te kungs vēl viņam uzprasījis: „Vai tu zini arī, ar kādiem zir-

giem tu brauci?"

Gājējs atbildējis: „Kā lai es to zinu?"

Tad kungs teicis: „Tie ir Ādažu un Nurmižu baroni."

Gājējs vēlāku apvaicājies, kas tie tādi par baroniem? Viņš
nu dabūjis no ļaudim dzirdēt, ka tie nesen esot miruši un bijuši

loti neganti pret saviem ļaudim.

24. P. Š. no P. Zel tinas Ikšķilē.

Ceļmalā bijusi viena smēde, kur dzīvojis kalējs. Reiz pie
smēdes piebrauc viens kungs karietē ar diviem zirgiem un saka,
lai viņam tūliņ apkal zirgus. Kā nu kalējs grib kalt, tā viņš ie-

rauga, ka zirgiem ir cilvēka rokas un kājas. Viņš sabīstās un

vairs negrib kalt.

Kungs nu dusmās uzkliedz: „Kāds tu muļķis, ka negribi labas

naudas nopelnīt!"
Tad viņš saper zirgus un uzsauc: „Marš, barons, muižas

kungs!"

Drīz pēc tam kalējs dabū zināt, ka turienes barons ar muižas

kungu, kas bijuši pret ļaudim loti bargi un netaisni, esot nomiruši.

Tad nu kalējs arī sapratis, ka tas kungs bijis pats velns.
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20. Mirons kāzās.

1. .1. Sprofcis Koknesē, Brīvzemnieka
w
C6opHHK'b tt

,
96,

L.P, VII, I, 150.

Reiz nokrēslā izgājis zaldāts no vienām mājām. Bija jau

brangi vēlu un sāka aptumst. Gāja, gāja — apmaldījās un uz-

kūlās uz kapiem. Viņš apčamdīja ar roku, miroņa krusts ga-

dījies priekšā. Un nu pamana: turpat vienā stūrī izlec tāds kā

sesks, smiltis vien pašķīst; pēc tam atveras viens kaps, no kapa

iznāk mironis un dodas projām. Ko lai na zaldāts citu dara?

Tiklīdz mironis aizskrējis, viņš liekas kapā iekšā un iegulas zārkā.

Nu gul un gaida, vai pārnāks drīzumā mironis jeb ne? Un tas

nebija divi minūtu laikā, mironis klāt, iesaukdamies: „Ače, kas

tad te manā zārkā? Ej ārā!"

Bet zaldāts atbild: „Neiešu, nē! Papriekšu izsaki man,

kur tu laba biji?"
Mironis nesaka. Kā nesaka, šis no zārka ārā neiet. Mironis

redz: drīzi gaiļiem jādzied, neko darīt, sāks teikt: „Biju te ne-

tālu kāzās."

„Ko tu kāzās darīji?" zaldāts vaicā.

„Es — kā teikts — jaunajam pārim, brūtgānam un brūtei,

galvas apgriezu riņķī."

„Nu, kā tad viņi atkal izdziedināmi?"

„Jāņem tas palags, uz kura jaunais pāris pirmo nakti gulējis,

jāiznes laukā, jāsadedzina un pelni jādod brūtgānam

iedzert, būs veseli kā bijuši."
Nu zaldāts izkāpa no kapa. Un kā bija izkāpis, mironis tūdaļ

likās zārkā, nozibēja vien, itkā sesks būtu lēcis — kas nebūt —

smiltis tikai pašķīda un vairāk nekā. Kaps bijis, kaps palika —

ne manīt. Bet zaldāts bija gudrenieks diezgan, viņš izvilka no

plintes lādējamo koku un iedūra pie kapa. Vēlāku — kas zin —

kaps vajadzīgs un tad var taču pateikt, kurš tas bijis.
Otrā rītā zaldāts poš uz tām mājām, kur kāzas svinētas.

Aiziet — redz: vis[ kāzinieki gaužām skumīgi. Zaldāts vaicā:

„Kā jūs pa kāzām tādi noskumuši?"

„Ja," viņi saka, „kā mums neskumt un nebēdāties? Mums

liela nelaime notika. Pašā kāzu vakarā jaunajam pārim, brūtei

ar brūtgānu, galvas apgriezās riņķī."

„Nu, nekas!" zaldāts saka, „ko dosit man, es tos izdziedi-

nāšu?"

„Ai!" šie atsaka, ~mes lieliski atmaksāsim, palīdzi tikai!"

~Labi, tad ņemiet to palagu, uz kura jaunie ļaudis pirmo nakti

gulēja, iznesiet lauka, sadedziniet, pagatavojiet no palaga pelniem
dzērienu, dodiet brūtei un brūtgānam iedzert, būs veseli."
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Labi! tā darīja, kā zaldāts pieteica, un jaunais pāris bija ve-

sels kā bijis. Bet kā nu palika ar atmaksu zaldātam? Tur nekas

neizjuka. Viņam atteica: >,Kad varēji jauno pāri izdziedināt, tik

derīgas zāles sagudrot, tad laikam pats biji uzsūtījis slimību, pats

galvas riņķī apgriezis."

Un pat cietumā zaldātu iemeta, tiesāja vēl. Tiesas priekšā

tam vaicāja: „Kas tāds esi un par ko tu esi tiesājams?"

Zaldāts ņēmās izstāstīt galu no gala: „Tā un tā kapos no-

tika — tur vēl manas plintes lādējamais koks; es to iedūru uz tā

kapa, kur tas mironis dus, kas apkārt staigāja."
Tad tiesa sacīja: „Ja taisnību būsi runājis, tad tur viss tā

atradīsies, kā esi teicis."

Tiesa taisniem soļiem aizgāja uz kapsētu — ja, patiesi: uz

viena kapa ir gan iedurts lādējamais koks. Zaldāts parādīja —

tas esot! Bet tiesneši lika kapu atrakt. Atraka — redz: mironis

guļ kā .dzīvs: ne trūdējis, nekā, itkā vakar aizvakar būtu glabāts.

Nu tiesneši tūliņ pavēlēja mironim galvu nocirst, kāju starpā

ielikt, un sirdij mietu izdurt cauri. No tā laika mironis vairs ne-

blandījies. Bet zaldātu palaida.

Piezīme 1. Gulbenē teikts, ka zārkā gulētājs nogriezis no miroņa
palaga 4 stūrus, sadedzinājis tos, sajaucis pelnus ar ūdeni un devis brūtei un

brūtgānam dzert, tad tie atdzīvinājušies. L. P-

Piezīme 2. Anti Arne ir šādu stāstu ievietojis starp teikām, kas to-

mēr nav gluži pareizi, jo arī pasakās bieži vien sastopam šādu motivu. Sal.

111, 18, 13 un IV, 4, 6. P.

2. Prātinš Krona Misā. LP, IV, 207 (49,3).

Reiz vienam puisim gadījies nakti gar kapiem ier. lerau-

dzījis uz kapiem nelielu uguni. Gribējis redzēt, kas tādā vietā

uguni kur spožā nakts vidū. I īdis iekšā skatīties. Bet — skaidri

brīnumi — ko nu ieraudzījis: viens kaps bijis atdarījies un uz

tā kapa malas uguns pati no sevis kurējusies. Pabrīnījies — neko.

Te par brītiņu pienācis liels vīrs. Puisis, no lielā vīra slēpdamies,
ielēcis kapā, tukšā zārkā, un satupies; bet vīrs uzsaucis: „Tu,

knipi, ko tu manā vietā guli!"

Puisis atteicis: „Atrāk ārā neiešu, kamēr nepateiksi, kur tu

biji!"

„r:s biju kāzās," lielais atbildējis, „kur nomaucu brūtgānam

un brūtei gredzenus no pirkstiem un paliku pie vārtiem apakš

akmeņa — tūliņ brūtgāns ar brūti nomira."

To sacījis, lielais vīrs uzdevis puisim ar dūri pa muguru un

izsviedis no kapa, bet puisis — nezin, kā — saķēris palaga stūri:

tas norāvies, palikdams saujā.
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Tagad puisis steidzies uz tām kāzām, kur lielais virs brūt-

gānu ar brūti tīšām nonāvējis. Aizgājis — visi bēdīgi bez gala —

brūtgāns un brūte pagalam.

Bet puisis izņēmis gredzenus no akmeņa apakšas, uzmaucis

mirējiem uz pirkstiem un, skat — tūliņ abi atdzīvojušies. Tomēr

kāzinieki domājuši, ka puisis jokus dzinis ar brūtgānu un brūti.

Viņš esot nonāvējis viņus, cits neviens, jo kā tad spējis atdzīvināt,

ja nebūtu nāvējis pats ar savu roku. Puisis gan dievojies, gan

liedzies, bet šie neticējuši un neticējuši. Beidzot izstāstījis smalki,

jo smalki, ko uz kapiem piedzīvojis un rādījis to palaga stūri, ko

lielajam vīram norāvis. Šie vēl neticējuši: jārokot augšā, tad

redzēšot, vai trūkst palagam stūris, vai ne. Uzrakuši — trūkst

gan.

Un nu beidzot cits par citu tik attapušies, ka tai kapā priekš

gadiem liels burvis esot paglabāts. Ko nu? Sagudroja burvi ar

visu zārku no kapiem izsviest un purvā nogremdēt. Tūliņ uzli-

kuši uz ratiem un vilkuši uz purvu. Bet līdz labi bijuši purva

malā, burvis pats ar visu zārku un ratiem nogrimis nezin cik

dziļi zemē.

No tā laika naktīs nevarējuši nekad tanī purvmalā vairs rā-

dīties: bijis jānomaldās, lai kas.

3. Burkinu Augusts Valmieraspa g. LP, IV, 206 (49, 1).

Viens puisis bijis brīnumdrošs. Reiz šim puisim gadījies uz

kapiem nakti pārgulēt. Nenācis nemaz miegs. Ap pašu pusnakti

viens kaps atdarījies un balts mirons izgājis pa vārtiem. Puisis

ielīdis tukšajā kapā un ilgi pārdomājis: „Kur šim mironam gan

vajadzējis klejot?"

Kamēr tā domājis, mirons pārnācis, uzsaukdams, lai laižot

viņu kapā. Bet puisis atteicis: „Atrāk nelaidīšu, pateici, kur

tev bija jāiet?"

Mirons teicis arf! esot bijis uz vienām kāzām brūtei un brūt-

gānam atriebties; tie esot nodarījuši viņam dzīvē pārestību, tādēļ

ņēmis abus nožņaugt.

„Nu, labi, bet vai tad nožņaugtos nemaz nevarētu vairs at-

dzīvināt?"

„Var gan! Ja tu nogriezt.v no maniem līku svārkiem divus

stūrus un katru Stūri turpat pie nožņaugtiem sadedzinātu, bet

pelnus iedotu par zalem viņiem taisni mutē, tad tie atdzīvotos."

Puisis tā darījis un patiesi atdzīvinājis brūti ar brūtgānu.
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4. J. Zukovsikis no 67 g, vecas J. Žustienes Blīdene. Jkr.

11, 146 (21). LP, VII, I, 152 (3).

Vienās mājās bija kāzas, un tā tur arī atbrauca viens vecs

podnieks un lūdza nakts māju. Bet kāzu turētāji nav viņam
rūmes de(v)uši, teikdami, ka viņiem nav rūmes tai mājā; viņi
de(v)uši tam vecītim vakariņas un teikuši, lai viņš brauc projā.
Un podnieks aizbraucis no tā kāzu nama prom. Tumsība viņam

uzgai(j)se. Un tā viņš uzbraucis vienu kalniņu un domā(j)s, ka

tur ir celmi. Bet tie ir bi(j)ši krusti, un kalniņš kapi. Tā i viņš

nojūdzis savu ķēvīti un apgulies pie viena krustiņa. Un tā viņš
i gulei(j)s stundas vēr(e)t. Tā atnācis viens a baltu pal'gu apti-

nies cilvēks un teicis uz podnieka; „Celies augšā, man te jāguļ
ira!44

Vecītis prasī(j)s: „Ku tu biji, un kas tu tads esi?"

Bet baltais cilvēks to neteicis ne par ko. Tā viņi stridē(j)šies
stundas vēr(e)t, un vecītis nav atkāpies no tās guļas vietas. Nu

mirons (baltais vīrs) teicis: viņš i bi(j)s kāzās. Vecītis prasī(j)s,
ko viņš tur darī(j)s. Šis teicis: „Es to jauno pāri nomir(e)di-
nāju."

Nu viņš i prasī(j)s, tas vecītis: „Ka viņus var atdzīvināt?"

„Apakš klēts, ku viņi gul, tur ira divi stieģeli un apakš tiem

stieģeļiem divi apšu lapas, vienu lapu rīvē vienam, otru otram

pie deguna, tā viņi paliks dzīvi. Laid nu mani iekšā!" teicis ve-

cītim.

Bet vecītis atteicis: „Es tevi nelaidīšu, kamēt tu man ļausi
no sava pal'ga vienu stūri nogriezt."

Tas mironis teicis, lai viņš griež arī to stūri, un lai laiž viņu
iekšā tai kapā. Un tā nu viņš i to pal'ga stūri nogriezis, un tā

mironis priekš acim pazudis.

Vecītis nu gaismiņā uzcēlies, savu ķēvīti iejūdzis un to vietu

labi apzīmei(j)s, braucis uz kāzām. Nobraucis uz kāzām — visi

kāzinieki noskumuši. Viņi teikuši, ka jaunais pāris — brūte ar

brūtgānu — nomiruši. Vecītis teicis: „Es jums teikšu zāles.

Apakš klēts, ku viņi gul, tur i divi stieģeli, apakš stieģejiem divi

apšu lapas, ņemat un rīvējat katram vienu lapu pie deguna, ta

viņi paliks dzīvi!"

Tā kāzinieki ņēmuši tās lapas un rīvei(j)ši katram pie deguna
vienu lapu un tā viņi palikuši dzīvi. Kā nu palikuši dzīvi, ta to

vecīti ņēmuši cieti un teikuši, ka viņš i viņus nobūris un veduši

viņu uz muižu pāklaušināt PāklauŠināšanā vecītis atbildei(j)s:
„Ja nu jūs manijieticīt, ta iesim uz kapiem, es jums parādīšu to

vietu, ku es gulēju uz tiem kapiem; te ir ari tas pal'ga stūris, ko

es no ta miroņa pal'ga nogriezu, kas to jauno pāri nomir(e)dināja
un man to izteica, ka viņus var atdzīvināt."
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Nu rakuši kapu augšā un atraduši, ka mironim trūkst gan

viena palga stūra, un vecīša palga stūris pasējis uz mata pie no-

grieztā palga stūra klāt. Ta braukuši atkal visi uz kāzām apa-

kal — vecītis arī līdza — un dzēruši kāzas priecīgi uz priekšu.
Un es tur arī biju, es iegulos pakulās. Sāka poļi šaudīt un

ielādēja mani lielajā gabalā un atšāva te, ku tagad esmu.

5. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka ,Coophhkt>" 95.

LP, VII, I, 153 (4).

Divi mājas bija tuvu kaimiņos. Arī saimnieki dzīvoja loti
labā draudzībā; bet piepēži — ne par šo, ne par to — saķildojās

un ēdās bez gala. Reiz viens no šiem saimniekiem, patlaban kā

no tiesas pārbraucis, gāja istabā un itin piepēži istabas vidū sa-

klupa uz grīdas un nomira. Neko darīt, kas miris, miris — atmo-

dināt jau vairs neatmodināsi — bija jāsarīko bēres un jāpaglabā kā

pienākas.

Kādu laiku pēc tam šis otrs saimnieks aizbrauca uz Rīgu un,

atpakaļ braukdams, atšķīrās 110 ceļa biedriem. Bija jau brangi

vēlais, kad viņam pašu laiku kapiem bija jābrauc garām. Te, tai

acumirklī saceļas pie kapu vārtiem liels viesulis un no viena kapa

izšausies liels, balts vīrietis ar dunci rokā, melnos zābakos, sacī-

dams tā: „Nāču, apskaties, kā es tagad dzīvoju. Es jau esmu tavs

senākais kaimiņš! Šonakt tev tā kā tā jāmirst; bet es gribēju

iepriekš tev patencināt par tavām labdarībām."

Itin nekas neatlika saimniekam, bija jāiet līdz. Negantnieks
ieveda viņu lielā pilī, jaukās, lielās istabās, sacīdams: „Tagad es

tevi papriecināšu!" To teicis, tas ieveda viņu vienās kāzās, kur

ēda, dzēra un deja; bet viņus abus neviens pats neieraudzīja. Tad

negantnieks piegāja brūtei klāt, izzīda tai visas asinis — nabadzīte

nokrita gar zemi un nomira. Kāzinieki gan sauca, gan brēca —

nezin ko darīt, ko iesākt, bet negantnieks ar savu biedru tamēr

projām jau un smaida vien, ko izdarījis. Tad saimnieks ievai-

cājās negantniekam:
;
,Vai tad brūti nemaz nevarētu vairs at-

dzīvināt?"

~Var gan; bet kur tad šie to izzinās, kā tas darāms? Brūte

tūdaļ atdzīvinātos, jakāds kreisās rokas mazajā pirkstiņā iegrieztu

un trīs asins pilītes iepilinātu viņai mutē."

Tā viņi aizgāja tālāku un nonāca pie vienas mājas, kur bija

kristības. Tur viņi atkal ēda, dzēra un līksmojās, bet aizejot,

negantnieks piegāja pie jaunpiedzimušā bērna un izsūca tam asi-

nis. Bērns arī tūliņ nomira. Māte bēdājas un raud, arī visi viesi

nobijās. Negantnieks atkal smaida un stāsta biedram, ka arī bērnu

var atdzīvināt, ja kāds iegriež viņam kreisās kājas mazajā pirk-
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stiņā un trīs asins pilītes iepilinātu viņam mutē. Tad negantnieks
vēl saka, ka viņiem vēl esot laiks līdz pusnaktij, un aizved saim-

nieku uz citu māju, kur ir bēres. Viņi pieiet pie mājas durvim un

redz, ka tur ar krītu ir uzzīmēts lietuvēna krusts. let pie logiem,
tur atkal ir tādi paši krusti. Negantnieks grib iet atpakaļ, bet

saimnieks lūdz, lai laižot viņu uz kādu brīdi iekšā, teikdams:

„Man dikti ēst gribīs."

Negantnieks arī viņu atlaiž un saka: „Nāc tikai drīzāk ārā,

es te tevi uzgaidīšu."
Saimnieks ieiet, nosēstas pie galda un tik ēd ka ēd. Negant-

nieks jau vairāk reizes viņu sauc laukā, bet šis tik izliekas, itkā

nedzirdētu. Te piepēži iedziedas gailis. Negantnieks uzkliedz

viņam vēl pēdējo reizi: „Caurais maiss, vai tu vēl neesi pilns?"
Bet šis neatbild ne vārda. Tad negantnieks aizbēg, viņu lā-

dēdams.

Nākošā rītā saimnieks aizgāja un atdzīvināja, kā bija teikts,

brūti un bērnu, un tad izstāstīja visu, ko bija redzējis un piedzī-

vojis. Aizgāja uz kapsētu, izraka kapu un tiešām: negantnieks

guj zārkā uz mutes. Viņš laikam bija par vēlu pārnācis un ne-

paspējis vairs uz muguras apgriezties. Nu mironam ņēma un

nocirta galvu, nolika to pie kājām un uz zārka vāka vēl uzzīmēja
lietuvēna krustu. No tā laika mirons vairs neblandījās pa pasauli

apkārt.

Piezīme. A. Lerchis-Puškaitis ir ievietojis šo pasaku tik lidz pusei,
kur mirons stāsta, kā brūti varot atdzīvināt. Beigās viņš piezīmē, ka gluži
tādu pašu esot uzrakstījis P. Zaravičs Veismaņos. P. S.

6. A. Lerchis-Puškaitis I) žūkstē-P icna vā. LP, 11, 43.

Divi puiši — viens drošs, otrs bailīgs — braukuši no pilsētas

mājā. Bijis jābrauc caur mežu. Saulītei norietot, bailīgais teicis:

„Brāl, man tā šausmīgi — nebrauksim!"

Bet drošais atteicis: „Brāl, mežā tik patīkami — brauksim!"

Abi iebrauc mežā. Pašu laiku palicis tik tumšs, lai ar pirkstu
acī dur. Nu brauc, brauc, te uz reiz zirgs atduras kā pret celmu.

Bailīgais sabīstas; bet drošais uzsauc: „Cj, sēnalu zaķi, ej! Vai

kāpsi labāk ārā paraudzīt, kas tur zirgam uzgājis!"

Bailīgais nekāpj. Neko darīt — jākāpj drošajam. Izkāpj tas,

apčamda — uz ceļa gul līķis. To dzirdēdams, bailīgais dreb kā

apšu lapa; bet drošais smejas: ~Nomirušus nevar pa kājām atstāt,

jāceļ ratos, jāved uz kapsētu."

Bailīgais gan lūdzas, lai viņu neķircinot un nebaidot; bet

drošais tik ceļ mironi ratos sacīdams: „Redzēs, ja tu nomirsi,

vai tevi mētās pa dubļiem?"
Nu brauc atkal tādu gabalu. Te uz reizi zirgs pa otram lāgam
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apstājās. Drošais uzsauc: „Kāp, brāl, ārā, paskaties, kas tur par

nelaimi!" Bet bailīgais ne nu vairs vārda parunāt, ne izkāpt.

Drošais pasmiedamies izkāpj no ratiem un atrou vēl otru līķi.

„Vai akls!" drošais saka, „tev brāl, būs drīzi jāiet kājām; tu

redzi, ka rati ar līkiem vien pilni!"

Bailīgais neatsaka ne vārda, lai zobo, lai smej — viena maksa.

Viņš tik trīc. Ko ar tādu darīt? Lai paliek ratos, ies labāk pats

kājām. Drošais nu iet kājām un ratos guļ trīs līki: divi augšpēdu,
trešais uz acīm; tie divi bij patiesi līki, trešais tikai bāls, kā līķis.

Ap pusnakti drošais bij izkūlies mežam cauri un sasniedzis

turpat mežmalā kapus. Pie kapiem tas pietura, izcel tos divus

no ratiem, piebiksta tam trešajam pie sāniem un uzsauc: „Brāl,
vai dzirdi, tos divus līķus nesīšu glabāt un, ja tu necelsies augšā,
tad paglabāšu tevi arī!"

Tas līdzējis. Bailīgais uzlec stāvus un lūdzas lai neglabā-

jot; viņš būšot dūšu saņemt: ka sēdēšot ratos un gaidīšot viņu

atpakaļ.
Labi. Drošais paņem abus līķus un iet uz kapiem. Bet kapos

viens kaps bij atdarījies un līķis aizgājis. Drošais kā iet, tā

iekrīt vaļējā kapā, tukšajā zārkā.

„Pag, pag." drošais domā, „redzēs, kur tu man būsi aizgājis.
Tos divus paglabāšu tepat blakus un to trešo raudzīšu sagaidīt."

Viņš izkauš kapam tāpat ar rokām abas malas, ierušina tur

atnestos līķus un tad ieguļas tukšajā zārkā. Ilgi nebij jāguļ. Tūlīt

pēc pusnakts liela vētra, viesuļi pārskrien pār kapiem, un re,

līķis mājā. Viņš grib zārkā gulties lai ejot ārā; bet drošais at-

bild: „Ātrāk neiešu, kamēr pateiksi, kur esi bijis un kas tāds

esi."

„r3s biju kaimiņa saimnieka dēlam asinis izzīst."

„Kādēļ tev tā vajadzēja darīt?"

„Ja, saimnieka dēls bildināja mani par līgavu, bet piekrāpa;

es tad sametos ar velnu uz vienu roku un apņēmos atriebties,

bet dzīvojot nedabūju atriebties, jo drīzi no sirdsēstiem nomiru.

Tagad jaunais saimnieks bij izmeklējis citu līgavu un rītu būtu

bijušas kāzas, bet es šonakt izjaucu kāzu priekus: izzīdu tam asi-

nis — atriebos."

„Nu, tad jaunais saimnieks pagalam?"

„Pagalam!"
„Vai viņu atdzīvināt nav nemaz vairs iespējams?"

„Ir gan. Ja izzīstās asinis siltā pirtī ieberzētu, tad viltnieks

atdzīvotos."

„Nu kur tad asinis noliki?"

„Asinis ir podā. Pods aprakts pie vārtu staba, pa kreiso

roku."
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„Labi. Tagad vari nākt savā zārka atpakaļ.*'

To sacījis, drošais izlec no zārka, aiziet pie bailīgā un

prasa: „Brāl. vai esi vēl dzīvs? Vai nekā neredzēji?"

«Neredzēju, neredzēju — brauksim tik nu tālāk!"

No rīta drošais aizsteidzas uz kāzu namu. Visi bēdīgi — lī-

gavainis pagalam. Drošais izrok asiņu podu, izkurina pirti, ienes

nomirušo uz lāvu un tad saka smiedamies: ,Kautiņi mīļie! No-

mirušus atdzīvināt nieka lieta. Izgājušo nakti man viens no bai-

lēm nomira. Es tik piebikstīju pie sāniem un nomirušais izlēca

kā rutks stāvus. Tādas lietas man iet kā liešus lej"

Drošais uzmet garu un sāk strādāt. Citi brīnās, bet drošais

pēc kāda laika atbild: „Ko brīnāties, skataities ka jau muti

plāta X

Pec stundas laika mironis dzīvs. To redzēdami, piederīgie
nezin aiz prieka ko darīt. Gan drošo uzteic, gan cienā, gan solās

maksāt, gan visu mūžu pieminēt. Sievām turpretim bij cits darbs;
tās izpauž brīnumus pa puspasauli: cita aizskrēja uz kaimiņiem,
cita uz muižu, cita uz šo pusi, cita uz to.

Kungs muižā, tādus brīnumus sadzirdējis, liek drošo puisi
atsaukt un apsola puisim jaunu māju dāvināt, ja iemācīšot arī

viņam miroņus atdzīvināt. Puisim tas bij īsti pa prātam. Viņš
saka: „Kungs, laba māja liela lieta.. Labprāt to darīšu. Bet te

mājā nevaru iemācīt. lesim nākošu nakti uz kapsētu, tur parā-
dīšu, kur gudrību smēlos."

Labi. Abi noiet priekš pusnakts uz kapsētu. Kaps tāpat

vaļā, kā to nakt. Puisis iegulas zārkā un saka kungam: „Gai-
dīsim tik nu, drīzi redzēsim!"

Pēc pusnakts vētra, viesuli pārskrēja pār kapiem un acumirklī

līķis mājā, lai gultos zārkā. Puisis nelaiž, lai pasakot, kur van-

dījies.

„Biju pie velniem. Velns man pavēlēja, lai nākošu nakti

kungam asinis izzīžu."

Kungs, to dzirdēdams, tīri saplok.

„Nu, saki man, vai miera nekad nevari kapā dabūt? Citf

ilgi velns tevi tramdīs?"

„Ja man kāds godīgs, žēlsirdīgs cilvēks uzgrieztu trīs krustus,
tad tiktu no velna vālam un dusētu kā visi miruši."

„Tā maza lieta! Guli tik zārkā, to padarīšu!"
Puisis uzgriež trīs krustus, vētra nostājas, kaps aizdarās.
Puisis nu bij izglābis līki un kungu. Kungs puisim aiz pa-

teicības dāvina varenas mājas.

Piezīme. Šai pasakai, kā liekas, stāv tuvu sekošais sabojātais va-

riants. P. Š.
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7. (A. 326). Feltmanis Mežotnē. LP, IV, 206 (49, 2).

Vienreiz viens drošs puisis ar otru bailīgu puisi nakti gājuši
reizē. leraudzījuši spožu uguni. Piegājuši klāt: mironis karājies

uz uguni. Drošais puisis teicis, kā lai tā mironi pametot, jāuemot
taču nost no uguns. Drošais ņēmis, bet bailīgais negājis ne par

ko palīgā. Bet zemē ņemot, nezin kā rokas pasprukušas, kā ne:

mironis nogāzies ar joni un — ko domāt — bailīgajam taisni

uzkritis uz muguru. Bailīgais augšlēkām vien aizgājis ar visu

mironi; bet drošais iegriezies vienā muižā pārgulēt. Tā muiža

bijusi velna apsēsta; it īpaši kunga meitu velni vienmēr par

naktim mocījuši. Kungs gan solījies vienam, otram savu muižu

par atmaksu, arī savu meitu par sievu, ja kāds to no velniem atpe-

stīšot, bet neviens nav gadījies.

„Nu tu brīnumi!" drošais iesaucies, „lai laiž mani klāt, es

trijās naktīs velnus aizdzīšu!"

Labi! — kungam tas brīnum paticies.
Un tūliņ otrā naktī puisis sācis strādāt: iekurinājis krāsni

un gaidījis. Pusnaktī ienākuši deviņi melni runči un tikai glū-

nējuši, kur kunga meita. Bet puisis pagrābis runčus aiz astēm un

iemetis krāsnī, lai sadeg. Tai naktī meitai bijis miers.

Otrā naktī atkal iekūris krāsni un gaidījis. Pusnaktī ienākuši

deviņi velni un tik glūnējuši, kur kunga meita. Bet puisis pa-

grābis pīlādža rungu un sadzinis visus krāsnī, lai sadeg. Tai

naktī meitai bijis miers.

Trešā naktī atkal iekūris krāsni un gaidījis. Pusnaktī ienā-

kuši deviņi velni ar deviņām galvām un tik glūnējuši baltām acim,

kur kunga meita. Bet puisis sadzinis ar pilādžu rungu visus krāsnī.

No tā laika meitai bijis miers. Bet kungs par tādu labumu atde-

vis puisim savu meitu par sievu. Vēlāk, kad kungs nomiris, pui-

sis arī muižu vēl mantojis

Piezīme. Sal. iepriekšējo variantu. P. Š.

8. Jānis Kungs 1879. g. Liel-E zc re s Puse ro s. LP, V, 77, (9, 40).

Divi vīri naktī gājuši gar kapiem un redzējuši, ka viens miro-

nis izceļas no kapa un aiziet Tas viens vīrs bijis no laika gala

liels drošinieks; viņš tūliņ gājis uz kapiem skatīties, kas tur īsti

noticis, bet otrs vīrs bailēs aizmucis. Un tā nu šis uzgājis un atra-

dis vienu kapu vaļā; arī zārks_bijis vaļā. Neko vairāk — tīšā

prātā ielecis kapā, iegulies zārkā un gaidījis mironi atpakaļ. Pār-

nācis mironis: lai tūliņ ejot ārā! Bet vīrs atbildējis: „Kālab iešu?

Pateici, kas tāds esi un kur tagadin biji, tad iešu!"

„Es jau dzīva būdama biju liela ragana," mironis teicis, „un

vēl tagad nevaru bez launiem darbiem mitēties. Biju tais un tais
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mājās vienu sievu nožņaugt, lai cilvēki domātu, ka naktī viņas

pašas vīrs nožņaudzis, un lai tad to vīru pakārtu."

„Labi!" vīrs teicis,
„
tagad tieci zārkā atpakaļ, bet atvēli

man palagam stūri nogriezt."
Mironis atvēlējis un šis nu izkāpis laukā. Tūliņ zārks aiz-

kritis un kapa smiltis ar joni sagruvušas bedrē.

Bet vīrs steidzies uz tām mājām, kur sieva nožņaugta. Aiz-

gājis — patlaban vīru jau tiesājuši: kālab tikai esot žņaudzis pats

savu sievu? Nabadziņš gan attaisnojies; bet neviens neticējis;
lai tikai karot! — to vien saukuši. Nu vīrs pārstājis nevainīgo

un smalki izstāstījis, kā tas esot noticies. Bet šie vaicājuši: ~Kā
tu to zini, tik skaidri? Mēs neticam!"

Tas vīrs rādījis nogriezto palaga stūri un aicinājis līdz nākt,

raganas kapu atrakt: ja palagam stūris netrūkšot, tad viņš būšot

melkulis, ja trūkšot, tad būšot runājis taisnību. Atrakuši kapu —

ja: trūcis gan palagam stūris.

Bet ko nu ar tādu raganu darīt, kas ne kapā nerimst ļaunus
darbus strādāt? Sagudrojuši tā: nogriezuši raganai galvu un

ielikuši kāju starpā pie kāju pēdām, labi tālu, lai nespētu ar rokām

galvu vairs sakacēt, uz kamiešiem likt un atkal augšām celties.

Tad aiztapojuši zārku un iesvieduši muklainā purvā, kur nogri-
mis, nezin paši, cik dziļi.

9. M. Liedē no 103 g. vecas L. Liedēs Galgauskā.

Reiz velns saticis puisi, un tam prasījis, par ko šis eškot

[esotj tāds bēdīgs? Šis ar izstāstījis, ka viņa saimnieki aizgā-

juši uz kāzām un to vienu pametuši mājā. Velns teicis, lai nākot

šam līdz, iešot šie ar' uz kāzām. Ceļā šiem gadījies sprigulis.
Puisis tūliņ prasījis: „Nez', kas to te atstājis?"

Velns puisim teicis, ja šis šam vienu reizi ar to siššķīs [sitīs],
tad šis būšot beigts. Tikai lai nevienam to nestāstot. Par kādu

laiku gadījies vēl viens sprigulis. Ar to varot velnu nosist ar di-

vām reizēm. Vēl tālāk gadījies trešais sprigulis. Ar to vajagot
velnam trīs reizes uzsist, tad šis būšot pagalam. Velns cieši no-

teicis, lai pusis nevienam neko nestāstot. Tā nu šie gājši, gājši,
kamēr iegājši kāzu namā.

Velns pārvērties par neredzamu un arī puisis pārvērties par
tādu. Gājši caur ķēķi un nosūkstījušies vien, cik tur gardi ēdieni

bijši. Velns teicis, ka šie dabūšot pirmos kumosus. Un tā ar

bijs. Tikko saimniece nesusi bļodu iestabā, velns pagrūdis tai

kāju un nu visi gardumi bijši uz grīdas. Nu šie abi ēduši un ēduši.

Drīzi vien kazu nama sākusies dancošana. Brūte ar brūtgānu iz-

gājši pirmie. Velns tūliņ klāt un aizlicis kāju priekšā, tā kā šī zemē
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gan. Nelabais tūliņ brūtei klāt un izrāvis dvēseli. Tad laidies

bēgt. Bet puisis šam pakal un pie beidzamā spriguļa noķēris gan.
Tad šis ātri paķēris spriguli un uzšāvis tam vienu reizi. Velns

bijis uz vietas pagalam. Nu puisis mudīgi, mudīgi sadabūjis velna

maku ar brūtes dvēseli un skrējis uz kāzu namu atpakaļ. Tur

visi bijši pārbijušies. Puisis visus izdzinis laukā un attaisījs
maku. Maza, maza pelīte izskrējusi laukā un ieskrējusi brūtes

mutē. Brūte tūliņ atdzīvojusēs. Nu visi atkal bijuši priecīgi un

apdāvinājuši puisi. No tā laika puisis kļuvis bagāts.

10. (A. 1130). H. Skuj ma, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vecos laikos viens zaldāts nācis no dienesta mājā un gājis

gar kapsētu. Kapsētā zaldāts uzskatījis gluži jaunas smiltis, pie-

gājis klāt: kaps bijis atrakts, zārks vaļā un miroņa nav. Zaldāts

iegūlies zārkā un gaidījis, kas nu notiks.

Pēc kāda laika nācis mirons, iekāpis kapā — bet tavu ne-

laimi — zārkā gul zaldāts!

„Laid mani atpakaļ zārkā," kliedzis mirons.

„Ne, nelaidīšu, kamēr neizstāstīsi, kur tu dauzies," atbildējis
zaldāts.

„Man nav vaļas," teicis mirons, „man laiks iet atpakaļ
zārkā."

„Ne, nelaidīšu kamēr nestāstīsi," atteicis zaldāts un gulējis
lik tālāk.

Mirons redzējis, ka labi nebūs, sācis arī stāstīt, ka viņš nākot

no kāzu nama. Tepat nāburgos esot kāzas, tur viņš esot brūtei

un brūtgānam izņēmis dvēseles un ielicis pudelītēs. Pudelītes

esot zem tilta.

„Tu melo," teicis zaldāts uz miroņu. Mirons bijis pats velns.

„Ne, ne!"

„Pieber manu zepuri pilnu ar zelta naudu, tad es tevi laidīšu

zārkā."

Velns aizskrējis pēc naudas. Zaldāts tikmēr izkāsis smiltīs

bedri, izrāvis savai cepurei dibenu un uzlicis to uz bedres. Velns

bijis drīz vien ar naudu klāt. Viņš bēris to cepurē. Bet nauda

izbirusi caur cepuri bedrē un cepure, kā bijusi tukša, tā arī pali-
kusi tukša. Velns skrējis pa jaunu pēc naudas. Kad velns trešo

reizi naudu atnesis, tad tas pieticis, cepure bijusi pilna. Nu zal-

dāts izkāpis no kapa, sagrabis naudu un aizgājis. Velns iegūlies
zārkā un kaps dārdēdams aizberies.

Zaldāts aizgājis uz tiltu un sameklējis pudēlītes. Tad viņš

gājis uz kāzu namu. Kā tad, brūte un brūtgāns bijuši pagalam.
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Zaldāts piegājis pie miroņiem un pielicis pudelītes pie sirds. Kad

zaldāts pudelītes attaisījis, tad mironi cēlušies augšā.

Otrā dienā zaldāts nogriezis krietnu sērmūkšļa kūju un gājis

uz kapsētu pie velna kapa. Viņš ar kūju uzsitis uz velna kapa

trīsdevinus krustus un pašu kūju iespraudis kapā.

No tās reizes arī velns vairs no kapa ārā neticis.

11. X.' Jaņsons, Autr»eisteros.

Kāds zaldāts nāk gar kapsētu un redz tur vaļēju kapu un pie
tā tukšu zārku. Viņš uzvelk zārkam ar zobiņu krustus un gaida.

Gailos kāds nāk un grib iet zārkā, bet zaldāts šim nekust, ko un

kas šis tāds esot? Svešais gan tūmelējas, nestāsta, bet zaldāts

uzstāv, kamēr šis visu izstāsta. Viņš saka, ka nākot no kādām

kāzām, kur nožņaudzis jauno pāru. Zaldāts prasa, lai viņš saka,

kur palikušas nožņaugto dvēseles. Svešais stāsta, ka pie tā un tā

avota esot divi zirnīši, viens vīra, otrs sievas. Šos zirņus lai

pieliekot mirušiem (nožņaugtiem) pie nāsim, un tie būšot dzīvi.

Zaldāts nu svešam nocērt svārku stūri par zīmi, lai viņam ticētu,

kad viņš noiet tanī mājā, kur abi jaunie miruši. Zaldāts aiziet,

uzmodina tur jauno pāru, parāda svešā svārku stūri, kad viņam

netic, un saņem daudz naudas par pateicību.

12, Lielupi § Vec-Piebalgā. LP, V, 46, 14.

Reiz puisis gājis brāļa kāzās un saticis svešu vīru, tādu pa-

melnu. Svešais piedāvājies arī kāzās līdz iet. „Ja, ja!" puisis

atteicis un gājuši reizē. Netālu no kāzu nama bijis jāiet pa laipu

upītei pāri. Svešais pārgājis pirmais, teikdams: „Skat, brūte

visas laipas šodien nomeijojusi; bet nesit man ar tām meijām pa

sprandu, citādi man gals klāt."

Puisis nodomājis: ~Kas tā par runu?"

Viņš gribējis patlaban apvaicāties, ko tāda valoda nozīmē:

te brālis (brūtgāns) iztecējis pretim un nedabūjis izteikt to vārdu.

Svešo brālis savā goda dienā uzņēmis itin laipni. Bet pēc laulī

bām svešais rādījis, kas tas par vīru īsti ir: sarīdījis kāziniekus

naidā. Sievām atkal nevedies ar ēdieniem, gan sasitušas trau-

kus, gan pieviris virums un beidzot vēl brūte itin piepēži iekri-

tusi gultā un nomirusi.

Puisis, to redzēdams, tūliņ nomanījis, ka pie visa tikai s\c-

šais vainīgs, tādēļ vedinājis to projām. Svešais gājis arī līdz.

Bet pie upītes puisis paķēris meijas un slepus iegāzis svešajam pa

sprandu, kā pats šorīt bija teicis. Acumirklī svešais nogāzies gar
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zemi un nomiris. Bet puisis nu tikai ievērojis, ka mirušais bijis
velns. Tūliņ iesviedis to upē. lai pludo pa straumi.

Bet tai vietā kur velns pakritis, puisis pacēlis sudraba dozi.

Dozē bijis putniņš. Šis putniņš bijis mirušās brūtes dvēsele, ko

velns nozadzis. Puisis pielicis dozi brūtei pie lūpām, atvēris

vāku, un re: putniņš ielaidies brūtes mutē, brūte atdzīvojusies.
Nu noskumušais brūtgāns priekā uzgavilējis un svinējis bēru vietā

kāzas otrreiz.

13. M. A rons Bērzaunē. LP, V, 46, l.

Vecos laikos katram apgabalam bijis savs īpašs velns. Tā

bijis Devēna muižā (Vestienas dr.) savs velns, Kalna muižā (Lau-
teru valstī, Bērzaunes dr.) savs velns, un Dēklaiņos (Lauteru v.)
atkal savs.

Bet vienreiz Devēna velns, brankūzī briesmīgi iekaitināts,
dusmās aizskrējis klupdams, krizdams uz Kalna muižu. Kalna

muižā tai vakarā bijušas tikai divas kārtnieku meitas mājā; visi

citi cilvēki kāzojušies Dēklaiņos. Un tā nu velns aizskrējis Kalna
muižā ar sešiem zirgiem, izlēcis no kamanām (bijis varens sals

todien, īsts spelgonis) — atspēris durvis un ieklupis, kā jau pats ne-

labais, istabā. Bet meitas tūdaļ pazinušas, kas šis tāds par putnu
ir, tādēļ sēdējušas kā mieti un nerunājušas ne pušplēsta vārdiņa,
tikai skalu arvien aizdedzinājušas, ka tumsā nepaliek — tas viss.

Velns izrunājies apkārt gan šā, gan tā, bet šīs ne papīkstēt. Bei-

dzot uzskrējis istabas augšā un nodzinis visas vistas istabā; bet

šīs ne pakustēt. Nu nosēdies aiz galda un svilpis, lai ausis aiz-

krīt; arī gailis no dumpja ķērcis un vistas kladzinājušas; bet šīs

ne pakustēt, sabīties, vai iesaukties. Te uz vienu reizi gailis sa-

cirtis spārnus un iedziedājies. Ak tu žēlīgais! kā nu velns aizgā-

jis; tik, tik durvis neizgāzis, kamanās skriedams.

Tagad trakais pagāns taisni laidis uz Vālēniem (Viesieniešos,
Vestienas dr.). No Vālēniem tai dienā Dēklaiņu kāzinieki veduši

brūti. Vedēji un panāksnieki vēl kavējušies Vālēnos, pašu laiku

dzīrodami pa istabu; tikai viens vīrs izgājis laukā un redz: plika
meita — kur gadījusies, kur ne — ieskrien istabā. Skrējis pakal
redzēt; bet pie istabas durvim plikā nozudusi kā ūdenī. Vīrs

prasījis kāziniekiem, vaišie arī manījuši tādu un tādu; visi attei-

kuši: ne. Vēlāk vīrs gājis otrreiz laukā; bet kā izgājis, tā tūdaļ

nomiris. Neko darīt — kāzinieki iezārkojuši un devušies ar brūti

uz Dēklaiņiem. Bet te velns atkal priekšā: nomirinājis to sievu

ar zīdāmu bērnu, kas pie durvim sagaidījusi kāziniekus ar dzie-

smām.
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No šejienes tad nelabais taisni devies uz savu veco mitekli,

uz Devēniem, iesviedis tur brēdzinieka labāko vepri brēga ku-

bulā un tad licies mierā. Taisni šis pats brēdzinieks esot aizkai-

tinājis tai reizē velnu tik nejauki.

14. J. Enikis Jaun-Laicene, D. Ozoliņa kr., Etn. 1891, I, 140

(26). LP, VII, I, 908.

Vienā mājā, netālu no kapsētas bijušas kāzas. Kāds no kā-

ziniekiem iegājis kapsētā un tur pastaigādamies ieraudzījis, ka

piepēži kāds kaps sācis kūpēt un no tā cēlies mironis augšā un

taisni nogājis uz kāzu māju. Staigātājs domājis, ka viņš gan laba
tur nedarot, tādēļ apņēmies mironi tikmēr kapā nelaist, kamēr

stāstītu, ko kāzu mājā darījis. Drošs būdams, tas iekāpis kapā

un iegūlies zārkā gaidīt mironi pārnākam. Par labu laiku tas arī

bijis klāt un lūdzies, lai laižot kapā. Kapā gulētājs tikmēr mi-

roni nelaidis iekšā, kamēr neizstāstījis, kur bijis, ko darījis. Un

ja ļaunu padarījis, kā varot to par labu griezt? Mironis, gribē-
dams tikt kapā iekšā, stāstījis, ka šis bijis kāzu mājā un esot tur

visus kāziniekus pārvērtis par vilkatām. Par cilvēkiem tos varot

atdabūt, ja ņemot gluži baltu zirgu, to tikmēr jājot, kamēr tam tā

putas zemē krītot, ka tās varot kādā traukā sakrāt, kuras, vilka-

tām iedotas, palīdzot, ka tie pārvēršoties atkal par cilvēkiem.

Pēc tam kapā gulētājs izkāpis no kapa un mironis iegūlies
zārkā. Kaps atkal aizdarījies. No kapsētas kāzu mājā pārnācis,

tas redz, ka patiesi, visi kāzinieki, vilkatās pārvērsti, žēli gau-

dojuši. Tas darījis, kā mironis bija mācījis, un visus atkal pār-

vērtis par cilvēkiem.

15. Teicēja 76 r. veca īv a St a 1 c idz ā ne AtaŠic nē.

Vīnu reiz cvlvāks guoja par mežu uz kuozom. Ceļa molā

stuovēja māslu skaudze, nu kuras izleida malns suns. Cvlvāks

nūsabeida, bet suns pīguoja jam kluot un prosa cvlvāka bolsā:

„Kur tu ej, cvlvāks?"

„Uz kuozom," jis atbildēja.

„Pajem mani leidza," soka suns.

„Kas tu taids esi?" prosa cylvāks.

„Es esmu valns," atbildēja suns un palyka par vainu.

īt tys cvlvāks kūpā ar vainu uz kuozom. Valns īdevja cyl-
vākam pudelīti ar yudem un soka: „Kad tu pasmērēsi aci ar itū

yudeni, tad tu redzēsi, kū es kuozuos darīšu, bet cyti nivīns ma-

nis naredzēs!"

Cvlvāks pajēmja pudelīti, ībuozja kārmanā un īt tuoļuok.
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„Vai vainu var nūsist?" prosa cvlvāks.

„Ja, var nūsist ar trešū mītu, kurs pītur divējus sātmala mī-

tus pi vuortim. Bet vajag sist ar kreisū rūku un atpakaļ!" atbil-

dēja valns. „Vai tu mani gribi nūsist?" prosa valns.

„Na, taidu lobu draugu es īšu sist!" soka cvlvāks.

Tad valns soka: „Es pyrmais kuozuos paēsšu un padzeršu!"

Cvlvāks natic un soka, ka vīsi pvrmī paēss, bet valns soka:

„Mes valni varam ēst tikai tū, kū mums atvēlej, un redzēsi, ka es

pyrmais tikšu pasaukts, pabarots un padzirdīts!"

Aizguoja cylvāks ar vainu uz kuozom. īguoja ustobā un

valns nū cvlvāka acim pazuda. Cvlvāks atsasāda, izsavylka pu-

delīti, pasmērēja ar yudeni kreisū aci un redz, ka valns sēd uz

trauku plauktiņa pi durovom, asti saritynuojis. Sabraucja kuozi-

nīki. Vysi prīcīgi un mīrīgi. Te valns nūlēcja nu plauktiņa, iz-

jēmja kastīti un pagryudja vvsim kuozinīkim zam daguna paūst.

Kuozinīki suoka lomuotīs un kautīs, bet valns izlēcja uz plauktiņa

un sēd. Saiminīks ar saiminīcu suoka mīrinuot kuozinīkus un

kuozinīki nūsamīrēja.

„Atnesšu ols, un tu, buob, atnes sīra uz tuo mīra!" soka sai-

minīks.

Saiminīks aizguoja pēc ola un saiminīca pēc sīra. Nas saimi-

nīca sīra škeivi par durovom ustobā. Valns mudri nūlēcja nu

plauktiņa un pastatīja sovu asti saiminīcai ceļā. Saiminīcas kuo-

jas sasapyna vaina astē, jei pakrita, sīrs izbyra un soka: „Kas te,

valns, zam kuojom pynas?"

Valns mudri salasīja un apēdja sīru, izlēcja uz plauktiņa un

sēd. Saiminīca aizguoja pēc ūtra škeiva sīra.

Nas saiminīks olu. Otkon valns nūlēcja nu plauktiņa un īpyna

sovu asti saiminīka kuojuos. Saiminīks sasapyna, pakrita, ols iz-

salēja un soka: „Kas te, valns, zam kuojom pynas?"

Valns olu saloka, izlēcja uz plauktiņa un sēd.

„Taisnība vainām, ka jis pyrmais paēdja un padzēra," padū-

muoja cvlvāks, ar kreisū aci tū vysu radzādams.

Kuozinīki sēd pi golda, ād, dzer, un sasarunoj mīrīgi. Te

atbraucja uz kuozom divi bruoļi. Saiminīks atsādynuoja jūs pi

golda un bruoļi sēd mīrīgi. Valns nūlēcja nū plauktiņa, pīskrēja
pi bruolim un īdevja jīm paūst nu kastītes, bet pats otkon izlēcja

uz plauktiņa un sēd. Bruoļi suoka lomuotīs un vīns izruovis nazi,

nūdyura ūtru bruoļi. Vainīgi! sasēja ar stričim, bet kuozinīki pa-

lyka namīrīgi un aizbāgalēja kotrs uz sovu sātu. Cvlvāks ari nū-

sabeida un izguoja uorā īt uz sātu. Valns nūlēcja nu plauktiņa,

izskrēja uorā un soka: „Es ari ar tevi īšu!"

„Ej, ej!" atbildēja cylvāks.
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It valns ar cvlvāku uz sātu. Cylvāks piguoja pi sātmala un

izruovja trešū mītu pi vuortim.

„Vai tu mani gribi nūsist?" prosa valns.

„Na, tu man taids lobs draugs, es tevi nesisšu, bet mītu iz-

ruovu, lai atsasorguot nu cīma suņim!" atbildēja cvlvāks.

It otkon valns ar cvlvāku tuoļuok un valns aizguoja par sūli
divi cvlvākam prīškā. Cvlvāks pajēmja mītu kreisajā rūkā, at-

sagrīzja uz vainu ar muguru un sita jam reizi atpakaļ. Valns pa-

krita un klīdz: „Sit vēļreizi un nūsit mani vvsā!"

Bet cvlvāks zynuoja, ka ūtru reizi sytūt, valns atsadzeivv-

nuos un nasyta jam. Tad cylvāks atguoja atpakaļ uz kuozu ustobu

un pastuostīja, ka na sasītais bruols vainīgs, bet valns. Saiminīks

palaidja sasītū bruoļi vaļā un vysi aizguoja pasavārtu vainu.

Valns gulēja nadzeivs uz ceļa bez rūkom, kuojom, astes un golvas,
kai kaids maiss.

21. Velns zog dvēseles.

1. P. Š noP. Zeltiņas Rigā.

Zirguzaglis gājis uz kaimiņiem zirgu zagt. Ceļā viņš sa-

stapis velnu, kas viņam prasījis: „Kur nu iedams?"

Vīrs atbildējis, ka iešot tur un tur zirgu zagt. Velns sacījis:

„Tad jau tīri labi, mums iznāks pa ceļam. Man arī jāiet uz to

pašu māju, jo tur šonakt piedzims viens bērns. Kad viņš pirmo
reiz šķaudīs, un nebūs neviena, kas saka: „Dievs palīdz!" tad es

paņemšu viņa dvēseli. Es paslēpšos tās mājas skurstenī."

Tad nu abi nogājuši kopā uz to māju un velns tur ieskrējis

skurstenī, bet vīrs aizgājis uz istabu, gribēdams bērnu glābt.

Tikko viņš atvēris durvis, tā arī bērns tūliņ nošķaudījies. To dzir-

dēdams, vīrs pasteidzies skali izsaukties: „Dievs palīdz!" Velns

skurstenī to sadzirdējis, arī iekliedzies dusmās: „Ak tu zirgu-

zaglis!"
Tad vīrs izstāstījis mājeniekiem, kādēļ viņš nācis šurpu un

ko velns esot solījies darīt.

Gribēdams tikt no velna varas vaļā, vīrs aigājis pie mācītāja

nožēlot savus grēkus. Mācītājs viņu apmierinājis, ka Dievs vi-

ņam piedošot, bet viņam vēl esot jāgriežoties pie tiesas. Tā kā

zādzība nebija notikusi, tad arī tiesa viņu attaisnoja. Un tā nu

viņš ticis no velna atriebības vaļā.

2. li. S k v j i ii a, An dr s Z i c m c 1 i s, Aumeisteros.

Reiz dzīvojis bagāts saimnieks. Viņam bijis daudz naudas,

stallis pilns skaistu zirgu un mazs smuks puika vēl šūpulī gulējis.
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Tumšā rudens naktī uz bagātā saimnieka māju gājis zirgu

zaglis. Viņš gribējis saimniekam nozagt zirgu. Netālu no saim-

nieka mājas zaglis pamanījis, ka pa ceļu veļas tāds pelēks kūlenis.

„Ei, kas tu esi?" kliedzis zirgu zaglis.

„Es esmu velns. Bet kas tu esi?"

„Es esmu velna kalps, zirgu zaglis," atbildēja zaglis.
Velns ar zirgu zagli sākuši draudzīgi sarunāties. Velns stā-

stījis, ka viņš ejot uz bagātā saimnieka māju un gribot nozagt tam

smuko dēlēnu. Zaglis savukārt stāstījis, ka viņš arī ejot turpat

un gribot nozagt zirgu. Ta zirgu zaglis velnam prasījis, kā viņš
varēšot bērnu nozagt. Velns stāstījis, ka viņš noklausīšoties, ka

bērns šķaudot un ja neviens neteikšot: „Dievs palīdz!" tad viņš

ieiešot istabā. Kad bērns otru reizi šķaudīšot, viņš pieiešot pie

šūpulīša, kad trešo reizi — tad viņš bērnu aiznesīšot...

Pie bagātā saimnieka mājas abi izšķīrušies. Velns aizgājis

uz istabu un zirgu zaglis uz stalli. Zaglis drīz vien staļļa durvis

atmūķējis un apskatījies, kuru zirgu ņemt. Bet zagļam palicis
saimnieka ļoti žēl un viņš nodomājis iet uz istabu un neļaut vel-

nam bērnu zagt.

Zaglis klusi iegājis istabā. Ja, kā tad, velns jau bijis priekšā.
Bērns šķaudījis, velns pieskrējis pie šūpulīša un izstiepis jau
rokas. Velns tad izskatījies, kā sarkans gaismas vitenis. Bērns

šķaudījis trešo reizi, un velns sagrābis bērnu, izcēlis no šūpulīša
ārā.

Zirgu zaglis teicis: „Dievs palīdz! ..."

Velns nometis bērnu zemē un pa durvim laukā... Nelaba

smaka vien istabā palikusi. Tūliņ arī visi mājas cilvēki bijuši kā-

jās. Viņi ieraudzījuši zagli un prasījuši, kas viņš tāds ir.

Zaglis visu izstāstījis. Saimnieks bijis bezgala laimīgs, ka

viņa bērns izglābts. Viņš bagātīgi apdāvinājis zagli un iedevis

tam savu vislabāko zirgu.
No tās reizes zaglis vairs nekad negājis zirgus zagt un līdz

sava mūža beigām dzīvojis godīgi.

3. Fricis Mejers Ja un- Auces Mizaišos, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 11, 25.

Vienreiz viens puisis gājis pa ceļu un satiekot vel(n)u.
Vel(n)s prasot, ku(r) šis iešot? Šis atteic, ka iešot ķēniņa mel(n)o
ērzeli zagt. Vel(n)s a(t)kal sakot, ka viņš iešot tās princeses

dvēseli ņemt: viņa trīsreiz šķaudīšot un ja neviens neteikšot:

„Dievs palīdz!" tad viņas dvēseli dabūšot.

Ja, tā nu viņa šķaudot un neviens nekā nesakot; tik(ai) šis

puisis, laukā aiz loga stāvēdams, sakot ik reizes: „Dievs palīdz!"
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un vina paliekat dzīva. Bet ķēniņš nu ejot skatīties, kas tas tāds

bijis, kas laukā teicis: „Dievs palīdz!"

Izejot, ieraugot svešu puisi, prasot, ko nācis? Šis atteicis,

ka nācis mel(n)o ērzeli zagt, un nu izstāstījis, kā viņam ar vel(n)u

gadījies, kā ķēniņa meitu izglābis.

Ķēniņš, to dzirdēdams, atdevis puisim pus valsti un vēl kā-

roto ērzeli arī klāt.

4. PV. Fišers Krūtē. LP, VII, I, 156 (2).

Viens burvis nobūris meitu: lai velns tai pa kāzām degunu

noraujot, ja trešo reizi šķaudot neviens dievpalīgu nedotu. At-

nāca kāzu diena. Tad velns paņēmis bunduli, kur norauto de-

gunu ielikt, un steidzies uz kāzām. Ceļā saticis vecu vīru. Tas

izlicies par zirgu zagli un teicies arī uz tām pašām kāzām ejam.
Labi — gājuši reizē un velns izstāstījis, ko īsti kāzās nodomājis

darīt, brūtei degunu noraut.

legājuši kāzu namā, velns neredzams nosēdies gar kāzu

galdu, bet nabadziņš aizkrāsni. Necik ilgi — brūte šķaudījusi

pirmo un otru reizi. Līdz iešķaudījusies trešo reizi — velns tai-

sījies tai degunu kampt; bet pašā tai brīdī vecais nabags aiz-

krāsni iesaucies: „Dievs, palīdz!"
Velns dusmās vai aprijis būtu veci, bet neko darīt — pēc

tā teiciena bijis jāsprūk projām. Tomēr vecim atriebties gribējis,

tādēļ sprukdams saucis uzsaukdams: „Zirgu zaglis aizkrāsni, zirgu

zaglis aizkrāsni!"

Bet kāzinieki veci pazinuši itin labi, ka nav vis zirgu zaglis.

5. R. Bērns, Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 156 (3).

Velns ar muzikantu esot saticies un tam ceļā stāstījis: „Ls

esmu velns un man uzdots tās brūtes dvēseli paņemt, ko šodien

laulāja. Tiklīdz tā kāzās šķaudīs, man būs vara viņas dvēseli

izraut!"

[Muzikants izlicies velnam par draugu un tā nu abi aizgājuši
uz kāzu māju. Kad nu brūte šķaudījusi, tad muzikants pastei-
dzies teikt: „Dievs palīdz!" un tā izjaucis velna nodomu. Velns

dusmīgi aizskrējis projāmļ.

6. Brivnieku Kārlis, Krēmanis, Saleniekos. LP, V, 46, 8.

Reiz piepēži satikušies divi nepazīstami ceļa gājēji. Tas

viens vaicājis: „Kur tu iesi?"

„lešu kāzās."
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„Ls arī iešu kāzās."

„Ko tur darīsi?"

„lešu līgavas dvēseli atņemt."
Tas bijis velns, kas tā atbildējis; bet tas otrs bijis Dievs.

Labi! aizgājuši kāzās, citi patlaban ēduši. Dievs nosēdies

uz mūrīša par nabagu; velns staigājis pa istabu, rokas braucī-

dams. Te pašu laiku līgava iešķaudījusies. Nabags uz mūrīša

iesaucies: „Dievs palīdz!"
Un tā vārda dēļ velns klupdams, krizdams ārā pa durvim,

nedabūjis līgavas dvēseli.

Tādēļ sievas vēl šodien, ja kāds šķauda, iesakās: „Dievs

palīdz!"

7. Pampāļu Jānis, J. A. Jansona kr,

Velns uzrunājis zagli: „Kur tu iesi?"

„lešu zirgu zagt."

„Un tu?"

„lešu brūtei dvēseli zagt. Kad viņi pārbrauks no baznīcas

un brūtei trīs reiz šķaudot, neviens neteiks dievpalīgu, tad es

viņas dvēseli nonesīšu ellē."

Tā zaglis ar velnu runādami, sasnieguši gala mērķi. Nepa-
manīti tie ielavījušies istabā un ielīduši pagaldē. Pārbraukusi

brūte, tad sasēdušies visi pie galda un sākuši ēst. Brūte no-

šķaudoties vienreiz — viss klusu, nošķaudoties otreiz — viss

klusu, kā šķaudījusi trešo reizi, tā velns jau gribējis mesties virsū,

bet zaglis padevis dievpalīgu. Tā brūte tikusi izglābta, un tādēļ,
kad šķauda jādod vienmēr dievpalīgs.

8. A, Lerchis-Puškaitis Džfikstē-Pienav ā. LP, I, 143.

Reiz muzikants, liels burvis, gājis uz kāzām spēlēt. Kāzās

tam ieticies brūti noburt un tādēļ ielīdis aizkrāsnē, kur gaidījis

brūti šķaudām. Bet pirmo reiz šķaudot, brūtgāns saņēmis:

„Dievs palīdz!" Burvja vārdiem ar to viss spēks nozudis.

Te pēc brīža brūte atkal šķaudījusi, bet paklusu. Brūtgāns

tagad šķaudīšanu nesaņēmis un tādēļ burvis sācis pilnā spēkā

burt. Bet viņa buršanu pamanījis kāds cits burvis no brūtes ra-

diniekiem. Šis ar jo spēcīgākiem vārdiem nobūris pašu burvi,

muzikantu, tā, ka satupējis čokuriski visu vakaru aizkrāsnē.

9. A. Migla v a Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

Senos laikos dzīvojuši daudz burvji. Toreiz dzīvojis arī

kāds tēvs, kura meita bijusi saderinājusies.
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Tēvs meitu nobūris, lai tā baznīcā šķauda. Kad viņa šķau-

dīs, ja neviens nepasacīs: :,Dievs palīdz!", tad viņa nomirs, bet

ja kāds to sacīs, tad tēvs pats mirs. Meita, nomanīdama tēva no-

domu, visu izstāstīja kādam kaimiņam un stingri piekodinājusi

teikt: JDievs palīdz!"

Pienāca svētdiena un meita aizgāja uz baznīcu. Baznīcāie-

iedama, meita domāja, kad nebūs jāšķauda, bet tiklīdz viņa kāpa

pie altāra, viņa tomēr šķaudīja. Kaimiņš pilnā kaklā kliedza:

„Dievs palīdz!" Tikko kaimiņš bija izkliedzis, tēvs nokrita gar

zemi un bija beigts. Meita nodzīvoja laimīgi līdz sirmam ve-

cumam.

10. D. Ozoliņš Jaun- Rozē. LP, V, 46, 24.

Vīns veirs brauc iz krūgu un radz: divi melli suņi iz ceļa

plāšas.

„Kū jūs plāšatīs?"
„Mēs pūra fpurvaļ dēļ plāšamīs."

„Kas tur kū plāstīs? Līlam suņam līlais, možam možais

purs."
Drusku vālāk veiram pīnāca vīns cits veirs, sacīdams: „Tis

beja lobi, ka izšķīri tūs pūrus. Es zinu —tev desmit pūdi linu.

Kod iz Reigu brouc — tev pi mallā Gaiļa nūsvērs vasaļu bir-

kavu. Tis par tū dobumu."

Veirs aizbrauca Reigā, un patīsi pī mallā Gaiļa tam nūsvāra

desmit pūdus par vasaļu birkavu. Otpokol broucot tis pats veirs

otkon pīstājās un aizvada veiru kuozās. Bet ite vusi cilvāki

suokuši kautīs. Ori valis joucīs storpā un nūsitis brūtguonu.

Brūtguona dvāsali valis ūlā īlaidis un aizbraucis ar veiru. Bet

veiram beja ceļā leidz sērmūšņa vāza [vēza, kūja]. Valis, tū

īroudzējs, socījs: „Kod niun or tū raiz po golvu sistu, tod muni

nūsistu."

Veirs gribēja nū valla volā tikt, tuodāl tis deva tam ar sēr-

rnūšņas vāzu po lapu un nūsita. Veirs paņēma ūlu ar brūtguona

dvāsali, atbrouca kuozās otpokol, un īloida brūtguonam otkal dvā-

sali mutē — polika dzeivs. Brūtguons nū prīka moksāja veiram

simtu rubļu un polaida muojās.
Bet kod nu veirs brouca gor tū vītu, kur tūreiz tī suņi plāsu-

šīs, tod sotics tū ūtru vallu. Tis bej prīcīgs, ko viņa īnaidnīku

nūsitis, tuodal socīja iz veiru: „Brouc iz pilsātu otpokol, es gribu

tevi bogātu darīt."
-

Lobi. Pilsātā tī īguoja vīnā ēdīnu būdī un lobi sosaādās un

sosadzērās. Pēc oizvoda veiru pī līlas naudas kostes, loi nu qa-
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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 noudu koratavās pakārt. Bet

koratavās veirs atskatījās pār plecu un īroudzēja sav leidzās

solmu kūli karajūtīs. Un tis breinums! Pots otrodīs smukā mežā

un na vus koratavās.

It. H. Skujiņa, A neirs Ziemelis, Aumeisteru pagastā.

Reiz dzīvojis tēvs, kas bijis būris, un viņam bijusi trīs dēli.

Kad tēvs uz nāves cisām gulējis, tad piesaucis savus dēlus un

tiem pieteicis, lai to vedot uz kapsētu. Tēvs drīz vien nomiris:

bet dēli zinājuši, ka tēvs ir būris, un kā labi tiem neies uz kap-
sētu braucot. Viņi salīguši vienu vīru un tas apņēmies mirušo

buri uz kapsētu aizvest.

Otrā dienā vīrs aizvedis nomirušo buri uz kapsētu. Kapsēta

bijusi tālu un vakarā vīrs piebraucis ar buri pie liela meža un

nospriedis palikt pa nakti. Viņš apmeties mežmalā un pie trim

lielām eglēm sakurinājis uguni.

Ap pusnakti zārks sācis kustēties un nomirušais būris kāpis

no zārka ārā. Vīrs manījis, ka labi nebūs, un uzkāpis eglē. Bū-

ris pieskrējis pie egles un sācis to krimst. Egle sākusi grīļoties

un vīrs iekāpis otrā eglē. (Egles bijušas tuvu viena pie otras).
Ari trešo egli būris aizkrimtis līdz pusei. Kad dziedājis gailis,
tad būris atkal iekāpis zārkā un vedējam sacījis, lai to vedot uz

kapsētu.

Otrā vakarā vīrs ar buri piebraucis pie kapsētas. Vedējs

piesējis zirgu. Atkal būris kāpis no zārka ārā. Vedējs manī-

jis, ka nu ir slikti, un sācis bēgt. Viņš ieskrējis kādā mājā, kur

pašlaik kāzas bijušas. Ari būris ieskrējis mājā.

Kāznieki bijuši vai nu piedzērušies, vai nokusuši. Tie vai-

rāk gulējuši. Būris pieskrējis pie viena, pie otra un saucis:

„Tas apzīmēts! Tas apzīmēts!" (Tie bijuši aizmetuši kru-

stus priekšā).

Krāsns malā gulējis piedzēris vecs vecis. Pie tā pieskrējis
būris un ierēcies: „āh!

..

." Viņš pārkodis večam rīkli un izsū-

cis asinis. Tad būris piegājis pie vedēja un iedevis tam dukātu

un sacījis:

„Kad tu ko par viņu pirksi un to izdosi, tad viņš tev būs at-

kal atpakaļ makā. Un nu nāc un mani aproc."

Vedējs apracis buri un ar sērmūkšļa kūju uzsitis tam uz kapa

deviņus krustus, lai tas netiek vairs no kapa ārā.
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12. (A. 302). 1864. gadā Erglos uzrakstīta. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 11, 21.

Mežā bijusi viena maza mājiņa, un tur neviens cilvēks ne-

drīkstējis dzīvot. Bet viens vecītis sacījis, ka viņš dzīvošot.

Labi. Vakarā paņēmis gaili un sveci un aizgājši. Nu viņš sē-

dējš uz krēsla, lasījš grāmatu un tas gailītis viņam bijš zem svār-

kiem. Tad ienācis uz pusnakti velns un sacījš uz viņu: „Es tevi

ēdīšu!"

Vecītis sacījš: „Need vis, brālīt, gan jau apēdīsi pecak. Pa-

runāsimies vēl."

Pa brīdim velns otrreiz sacījš: „Es tevi ēdīšu!" Tad ar' ve-

cītis tāpat atbildējš. Un trešu reiz velns atkal sacījš: ~Es tevi

ēdīšu!"

Tad vecītis paņurcījis savu gailīti, tas aizkērcies un tiSHn

velns turpat nogāzies.

Otrā naktī viņš atkal nācis, tad arī viņi tāpat darījuši, kā tai

pirmā naktī, un trešā naktī atkal tāpat.
Tad velns prasījš, vai zinot, kur kāzas esot? Vecītis at-

bildējš: „Nezinu."
Bet velns sacījš: „Es zinu gan, iesim abi divi!"

Nu viņi paņēmuši vienu spainīti un aizgājuši.
Tur kāzās dancojuši brūte ar brūtgānu. Velns aizmetis kāju

un viņi pakrituši. Tad velns paņēmis vienu skaigalu, kas abos

galos bijš apdedzis, nokāvis ar to brūti un brūtgānu, ielējš tās

asinis tai spainītī, ielaidis divi mazas mušiņas vienā radziņā un

paši aizgājuši.

Par kādu laiciņu velns iedevis to spainīti un to radziņu tam

tēvainīšam.

Bet tēvainītis izlaidis visas tās mušiņas. Tad tās divi mu-

šiņas atkal ieskrējušas brūtei un brūtgānam nāsīs un viņi tikuši

atkal dzīvi; bet tās citas mušiņas uzskrējušas gaisā.
Tad vecītis gājš atpakaļ uz mājiņu. Aizgājš — ienācis vēl

tas pats velns un stāstījis, kur viņam dzīvība. Tur esot mežā

viens liels ozols. Ja apkraunot ap to ozolu daudz simtu asu mal-

kas un nu sadedzinot visu to ozolu, tad lai lūkojot tikai pelnos —

atradīšot vienu olu. „Ja šī ola pārplīsusi, tad būšu pagalam; bet

ja viņa vēl vesela, tad esmu dzīvs."

Tas vecītis tā izdarījis, kā velns stāstījis, un atradis to olu

vēl veselu. Tad viņš gājis pie visiem kalējiem to olu pārsist,

un atradis tādu kalēju, kas ar kreiso roku kalis (keiris bijis); tas

olu pārsitis ar tādu troksni, ka viņu pašu vai gribēja nosist.

To padarījis vecītis sacīja: „Eita nu tai mājiņā, nu jūs varat

tur droši dzīvot."
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13. A. Briedis, P i peru Augusts, Erglu Piperos, Zin. Kom.

kr. LP, VI, 11, 16.

Viens nabags gājis pa ceļu bēdādamies — nebijis maizes ko

ēst. Te pienācis velns: lai ejot šim līdz, dabūšot paēst. Ko tā

mirstot badu?

Labi, gājis līdz.

Velns vispirms nu aizvedis nabagu pie vienas ķēniņa pils un

sacījis: kad iešot iekšā, tur ķēniņiene dzemdēšot bērnu. Bet

kad bērns kāsēšot un ķēniņiene neatminēšoties sacīt: „Dievs pa-

līdz!" tad lai šis nebāžoties pulkā un varbūt ķēniņienes vietā ne-

pasakot dievpalīgu.

legājuši iekšā, ķēniņienei piedzimis bērns un tas sācis kā-

sēt. Ķēniņiene neattapusies sacīt: „Dievs palīdz!" bet nabagam

neviļus izsprucis paklusu: „Dievs palīdz!" un velnam nu neiz-

devies. Neko darīt, velns sabāris veci un vedis laukā.

Nu gājuši zirgus zagt; bet velns piekodinājis, lai šis Dieva

nepiesaucot. Piegājuši pie staļļa durvim, tās bijušas cieti; to-

mēr velns viegli jo viegli atvēris durvis un iegājuši iekšā. Tur

bijuši lieli un varen brangi zirgi. Nabags, tādus zirgus ieraudzī-

jis, paklusu nočukstējis: „Ak, Dieviņ, kas tādus zirgus varēs iz-

vest!"

Tas velnam pieticis, tūliņ noskaities, grūdis nabagam duku

sānos: ko šis tik nelabi muldot!

Nu gājuši pagrabā gaļas zagt. Arī pagraba durvis bijušas

cieti; bet velns iegājis kā pa atvērtām un ievedis vecīti līdz.

Šim pagrabam bijuši augsti griesti un gaļa bijusi pakārta pie pa-

šiem griestiem. Vecītis jau bēdājies: kā tik augstu aizsnieg-
šot? Bet velns palēcis uz augšu un itin viegli ieķēries ar saviem

gariem zobiem gaļā. Vecītis, ieraudzījis tik garus zobus, pabrī-

nējies: „Akar Jēzus! tavu garu zobu!"

Līdz to izteicis — velns tūdaļ atkritis atpakaļ. Gan raudzījis

otru, trešu reizi vēl ieķerties ar zobiem gaļā, bet kā kritis, tā

kritis atpakaļ.

Nu velns tik dikti sadusmojies uz nabagu, ka izskrējis laukā

un nabagu pagrabā atstājis ieslodzītu.

14. Vilis Grīnlaubs Vārneniekos, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 11, 29.

Vienā muižā bija divi rijkuļi. Un vienu svētdienu tam vie-

nam rijkulim krustīja dēlu, tādēļ lūdzis otru biedri, lai to nakti no

sestdienas uz svētdienu viens pats pārgulētu rijā, viņam atbrauk-

šot radi un tā. Labi.
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Šis nu gulējis, gulējis —uz reizi dzird daudz nākam. Tā šis

domājis: „Kur nu paslēpties? Kas var zināt, kas tie tādi?"

Un ātrumā ielīdis krāsns bedrē un saliecies aiz sakārņiem,

kas tur bijuši sakrauti. Līdz arī bijis paslēpies, te sanākuši rijā

velnu bez gala ar mazu bērnu, nosēdušies rijas vidū visapkārt

apgāztam labības pūram un sākuši spriest. Tie bijuši velnu kru-

stubnieki, kas sanākuši tanī naktī šo velnu bērnu krustīt.

Viens teicis vispirms: „Še vajaga kam būt, te ir sveša

smaka."

Citi atblidējuši: „Nieki, kas te nu gadījās! Tās ir rijnieku

pēdas no vakarējās dienas."

„Labi!" cits atkal teicis, „bet nu mums jāsteidzas uz rijkula

istabu, tam vēl ir nekrustīts bērns — rītu viņu tikai krustīšot —

šim rijkula bērnam jāiegriež labā rokā, jāiztecina asinis un ar

šīm asinim tad krustīsim šonakt savu bērnu. Zināms, rijkula

bērns tad rītu gadīsies pagalam; bet ja viņi nebūtu muļķi, tad

bērnu atdzīvinātu gan. Lai viņi tikai priekš saules no tā apšu
sklanžu žoga, kas laukam apkārt, noslaucītu rasu un ar šo rasu

ieberzētu bērnam loceklīšus, tad rijkula bērns nevien dzīvs pa-

liktu, bet tas vēl uzaugtu par tādu cilvēku, ko neviens velns ne-

pārspētu. Visur, kur vien iedams, ko vien iesākdams — gan pie

tiesām, gan citur — visur viņš virsroku dabūtu."

Un tā nu velni iztērzējušies, nokristījuši savu bērnu ar rijkula
bērna asinim, un varbūt vēl ko būtu darījuši; bet te uz reizi ie-

dziedājies gailis, velni pazuduši.
Pret rīta laiku otrs rijkulis, kas savu bērnu taisījies krustīt,

arī atnācis uz riju savu biedri tāpat apraudzīt. Bet tikko kāju

iespēris rijā, šis rijkulis tūliņ stāstījis: tā un tā velni runājuši, to

un to darījuši, lai steidzoties raudzīt, vai krustāmais bērns vēl

dzīvs!

Aiziet — nekā! — patiesi pagalam! Ko nu? Tā rijkulis
tūliņ pie sklandām prom, saslauka rasu, ieberzē bērna loceklīšus

un, re, vēl saule nav lēkusi, viss atkal labi.

Un kas par varenu vīru šis bērns dienās esot bijis!

15. Etn. IV, 1894, 128. Saīsinājumā pie LP, VII, I, 160 (4).

Viens dievredzis (pareģis, burvis) zinājis vienā kuldā naudas

podu, un gāja uz to. Uz ceļa nāca pretī velns un prasīja, kur

iešot? Dievredzis atbild: „Turpat, kur tu iesi."

Velns: „Es iešu uz to naudas podu, kas kuldā."

Dievredzis: „Es ar' turpat iešu."

Nu gāja abi divi kopā līdz kuldai, kur naudas pods atradās.

Velns prasīja dievredzim: „Uz ko tu danco?"
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Dievredzis atbild: „Uz to pašu. uz ko tu danco."

Velns
. , }

Es dancoju uz to naudas podu, kas kuldā."

Dievredzis: „Es ar' uz to pašu dancoju."

Abi divi dancoja, kamēr tas naudas pods uznāca. Bet ku-

ram nu tas naudas pods piederēs? Abi norunāja, ka būs spļau-

ties, kurš otram tā būs acis piešplāvis, ka otrs vairs nevar re-

dzēt, tam piederēs naudas pods. Dievredzis stellēja velnu, lai iet

ārpusē aiz loga, šis palikšot iekšā. Dievredzim bija plinte. Ka-

mēr velns gāja ārā, dievredzis pielādēja savu plinti. Velns spļāva

pirmais, zilas ugunis vien izšķīda no mutes. Nu bija reize diev-

redzim spļaut. Dzievredzis šāva un izšāva velnam acis. Velns

aizskrēja kliegdams un brēkdams, un naudas pods piederēja diev-

redzim.

Kad dievredzis ar naudas podu gāja uz mājām, nāca atkal

velns pretī un sacīja, ka viuš zinot vienu nekristītu bērnu un bū-

šot iet un ņemt to kā par atlīdzinājumu pret to naudas podu. Diev-

redzis gāja velnam atkal līdz. Velns iegāja iekšā un uzkāpa ārdos.

Dievredzis gāja arī iekšā un piestājās pie bērna šūpļa. Velns ka-

sīja sodrējus no augšas bērnam virsū, bērns sāka šķaudīties.
Dievredzis sacīja: „Dievs palīdz! Dievs palīdz!" un atmodināja

bērna māti. Velnam šoreiz bija jāaiziet tukšā.

Bet velns nepalika ar to vēl mierā un gāja atkal pēc tā bēr-

niņa, izņēma to no šūpuļa un ielika pats savu bērnu tai vietā.

iMāte nu to šūpoja un klusināja, bet velna bērns nebija nemaz ap-

klusināms. Dievredzis to atkal zināja un gāja velnam pakal, kur

noņēma velnam to cilvēku bērnu, aiznesa atpakaļ uz to māju, kur

velns to bija zadzis, uzlika ārā uz liniem un gāja pats iekšā.

Māte sēdēja pie degošas krāsns, sildīja bērnu un vaimanāja, ka

bērniņš vājš palicis, ka nevarot nemaz vairs apklusināt. Diev-

redzis prasīja, lai dodot šim to bērnu, ko arī māte darīja. Diev-

redzis saņēma bērnu un iemeta kurošā krāsnī. Sieviņa palika kā

ārprātīga no bailēm, bet dievredzis sacīja: „Ko tu šūpo un klu-

sini, vai tas tavs bērns? Tas ir velna bērns!"

Un nu nesa īsto bērnu iekšā un atdeva mātei. Nu mātei bija
acis vaļā un viņa pazina savu bērnu.

16. Mangaļu skolotājs Vilis Ozoliņš no Pāvila Cera

Skulb crgī. LP, VII, I, 159, a

Netālu no Volpītes muižas viens saimnieks bijis ar lielkungu

liels draugs, bet abi atkal ar velnu dzīvojuši draudzībā. Saim-

nieka dēls ar velnu draudzības neturējis.
Vienā rudenī saimnieka dēls apprecas. Pēc gada tam nāk

dzimums. Bet nu šis bijies no tēva, ka nepadara jaunpiedzimu-
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šam galu; tādēļ aizgājis pie mācītāja. Mācītājs teicis: „Kad bērns

būs, tad ienāks tavs tēvs kā ciemiņš no tālienes, bet tad tikai ar

karbaču liec tiktālu pērt, kamēr ciemiņš pagalam."
Labi. Trešā dienā patiesi svešais ciemiņš klāt. Šis liek

mizot, kamēr līks. Bet bērnu pa to starpu dēls liek ātri vest pie

mācītāja, lai nokristī.

Un tā nu sasistais tēvs (ciemiņš) aiziet pie vella kunga un

teic: „Ko darīsim? Bērns vēl nav kristīts."

Bet velis atbrēc: „Vepri, tas bērns jau trīs dienas, kamēr

kristīts!"

Tiklīdz velis ta uzsaucis — tevs uz vietas bijis pagalam,
Un veduši šo glabāt, trīs jauni zirgi nevarējuši tēvu pavilkt.

Netālu no Volpītes kroga to noskatās viens vecis, tas teic: „Ko

jūs, mulki, mocāties? Jūdziet tos divi zirgus nost, atstājiet tikai

ķēvi!"

Ja, darījuši tā, un nu ka ar pakulu kodeļu aizbraukuši.

22. Mirušais precinieks aizved līgavu.

1. A. 365. K. Kuznecova Raunā. LP, V, 75 (36).

Vienai meitai nomiris brūtgāns; viņa gauži raudājusi pēc

vina. Te kādā naktī brūtgāns parādījies sapnī, teikdams: „Ja

gribi, nāc pie manis, bet raudāt nevajaga. Nākamu nakti apģēr-

bies baltās drēbēs; tikai priekšautu nedrīksti ar pīni (sienamo)
rumpim apsiet — jāpiedur ar adatām."

Labi, meita otrā vakarā saģērbjas un gaida. Ap pusnakti

brūtgāns atjāj baltā zirgā, uzsēdina brūti sev blakus un jāj uz

kapsētu atpakaļ. Ceļā brūtgāns biedinājis meitu, sacīdams: „Mē-

nesis spīd spoži, mironis jāj droši; ak tu mana mīļākā, kā tu no

manis nebīsties?"

Bet meita nebaidījusies. lejājusi kapsētā. Tūdaļ viens kaps

atdarījies un nu brūtgāns teicis: „Paliec kapa malā, es iekāpšu

kapā un raušu tevi iekšā!"

Brūtgāns tīšām to tā teicis, jo domājis: „Nu viņa taču sa-

baidīsies un griezīsies mājā."

Bet ne un ne, meita vēl labi nostājusies kapa malā, lai rauj.
Nu saņēmis pie priekšauta un rāvis arī, bet priekšauts nebijis pie-
durts necik stipri, norāvis to vien, meita palikusi malā.

Viņš sapņos tādēļ vien piemācījis priekšautu piedurt, lai ne-

ierautu meitu kapā, jo tiklīdz būtu apsējusi priekšautu ar pīni,
tad būtu ierāvis meitu kapā.
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Kaps tūliņ aizvēries un meitai, gribot negribot, bijis jāiet

mājā. Rītā viņa aizgājusi kapsētā skatīties, kur priekšauts pali-
cis. Atradusi to smalkās druskās saplosītu.

Trešā naktī brūtgāns atkal parādījies sapnī, teikdams: „Ja

es tevi būtu ierāvis kapā. tad tavi kauli būtu sadauzīti smalkām

druskām. Tādēļ neraudi vairs pēc manis!"

2. A, 365. Kārlis Ābele 1864. g., Valkas apk., A. Bīlenšteina

kr. LP, VI, 42 (15).

Vienai sievai nomira vīrs. Pēc bērēm viņa ikvakaru, kad

citi aizgājuši gulēt, gāja uz paviļu un raudāja līdz pusnaktij.
Te vienu nakti atjāj viens ar baltu zirgu un saka, lai kāpjot

zirgam mugurā! Šī domā, ka tas viņas vīrs, un kāpa arī. Uz-

kāpa, aizjāja līdz kapsētas vārtiem — jājējs saka: „Mēness spoži

spīd, mirons droši jāj. Kā tev nav bailes no manis?"

Šī atbild: „Kā man var no sava vīra bailes būt?"

Bet pa kapsētas vārtiem iejājot, sievu pārņēma varenas bai-

les. Viņa nolēca no zirga skriet uz skolas māju, kas ne-

bija necik tālu no kapsētas. Mirons pamanījis, ka sieva bēg, de-

vās ātri pakaļ līdz skolas mājai un ķēra ar nagiem dur(v)īs, ka

lielas skrambas tai vietā palika. Bet sieviņa, ieskrējusi skolas

mājā, nokrita gar zemi, un no lielām bailēm tūlīt bija nost.

3. A. 365. No Nogales. LP, VI, 42 (15) pie z.

[Vienai brūtei nomiris brūtgāns un viņa vienādi raudājusi

pēc sava mirušā drauga. Te vienu nakti atjājis viņas brūtgāns

pie viņas un aicinājis, lai šī kāpjot viņa zirgam mugurā. Meita

arī uzkāpusi zirgam mugurā un tā abi aizjājuši uz kapsētu. Kap-
sētā brūtgāns iegājis vienā kapā, zirgs otrā, un brūtgāns aicinā-

jis meitu sev līdz. Meitai palicis bail un šī sākusi bēgt, bet brūt-

gāns dzinies viņai pakaļ. Meitai tomēr laimējies izbēgt.]
Otrā dienā gājuši abus kapus atrakt, un nocirtuši gan tam

zirgam, gan tam mironim, meitas brūtgānam, galvas. Kā nocir-

tuši — tecējušas asinis abiem diviem tā kā dzīviem. Beidzot ap-

rakuši abus, zirgu un brūtgānu, purvā.

4. A. 365. Jānis Auzinš no 65 g. vecas sieviņas no Talsu

apgabala. Zi n. Ko m. kr. LP, VII, I, 138 (3).

Reiz vienai sievai nomiris vīrs. Viņa vienmēr gauži rau-

dājusi, teikdama: „Kaut viņš jel reizi pie manis atnāktu!"

Te vīrs arī patiesi ieradies, un sieva to laipni saņēmusi, gā-

jusi vakariņas raudzīt. Bet viņas meitiņa palikusi istabā un labi



248

aplūkojusi tēvu. Apskatījusies, izskrējusi — tēvam nemanot —

pie mātes un teikusi: „Mcm, kādēļ tētim tādi gari, līki zobi?"

Sieva tūlīt iet skatīties un patiesi! vīram bijuši gan gari, līki

zobi. Un no tā brīža sievai vīrs vairs nepaticis, sākusi gudrot,

kā no līkzobja vaļā tikt?

Bet vīrs no tā laika apciemojis sievu katru vakaru, tikai pus-

naktīs gājis projām. Tad sievai iekritušas domas paslēpties bē-

niņos. Labi. Nu vīrs nevarējis sagaidīt sievu ienākam, sācis

pa malu malām meklēt, bet neesot varējis atrast — gājis laukā.

Pašu laiku bijis pilns mēnesis. Vīrs vaicājis mēnesim: „Laun\

laun', kur mana sieva?"

Mēnesis atteicis: „Luktā!"
Vīrs atkal pa malu malām izmeklējies, bet nekā; jo viņš ne-

esot zinājis, ko vārds: luktā — nozīmējot. Kad trešo reizi mē-

nesim prasījis: „Kur mana sieva?" tad gailis patlaban dziedājis

un vīrs pazudis. No tā laika vairs neesot nācis.

Piezīme. Šo, tādu pasaku, stāstot jaunām atraiknēm, lai pēc mirušā

vīra daudz neraudot — atstāstītāja piezīmējusi. L. P.

5. A. 365. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģnieku Pogās.

LP, V, 9, 7.

Vecos laikos kādam saimniekam bija meita, loti traka dan-

cotāja. Bet meita — tā kā šogad — apprecas un jau — tā kā

citu gadu — vīrs piepēži nomirst; tomēr trešajā gadā jaunā at-

raitne grib atkal dancot un danco arī, kur tikai dzīrās.

Tikai vienreiz atgadījās, ka kaimiņu kāzās nebija dabūjusi

dancot, un re, šij tūliņ sirds ne vietā vairs.

„Vai tas pieredzēts!" viņa nopūšas, naktī mājā iedama, „būtu

mans nelaiķis dzīvs, gan tas mani būtu izdancinājis."
Tiklīdz tos vārdus izteikusi, te balts vīrietis klāt, apkampj

šo un danco, lai put. Šī griežas, griežas, uz reizi apmāna: bal-

tajam rokas aukstas, ģīmis bāls — līķis, kas līķis. Vai aklis! nu

paliek gan tā ērmoti ap sirdi un neko vairāk, izraujas no rokām

sklābiņus vien prom; bet baltais pakal. Nu skrien, nu skrien, bet

kas ir? Izbailēs nomulsusi no ceļa un ieskrējusi mežā, kur otrā

malā kapi. Par laimi ierauga būdiņu ar uguntiņu un istabā sēž

vecenīte. leskrien elsdama, pūsdama — vecene prasa: „Kur
tad nu?"

Tā un ta — vai nevarot atpestīt no ta balta, kas tur pakaļ
lobj?

„Redzēsim, meitiņ, redzēsim; bet tad tev jāatmin mana

mīkla: „Zalā zālīte, sarkana galviņa" [zemeņu oga]. Ja neat-

minēsi, tad neesi glābjama."
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Atraitne minstinās cauru nakti — jau rīts, vēl nav atminējusi.

„Nekā darīt!" vecene saka, „ej šodien vēl mājā!"
Tā paliek. Te otrā naktī atjāj pie atraitnes balts jājējs uz

balta zirga un aicina līdz. Šī kā apmulsusi iet ari un kāpj balti-

ņam mugurā: šī nosēžas priekšā, baltais jājējs aiz muguras. Ceļā
baltais prasa: „Vai tev arī bail no sava vīra?"

Ne, neesot.

„Tas teicami!" šis atbild un sāk gavilēt: „Mēness gaišs,
mans zirgs ir spožs, mēness gaišs, mans zirgs ir spožs."

Beidzot zirgs apstājas kapu kalniņā un paliek par zārka

vāku; bet atraitne tai pašā brīdī nomirst.

6. M. Šimiņš no A. Zīberģa, Bruknā. LP, VII, I, 76 (31).

Bija divi meitas, abām bija mīļākais; bet nomira abi mīļākie

meitām, nabadzītēm. Nu šīs raud bez gala.

Reiz abas raudules aizgāja citām meitām līdz uz dzīrām. Aiz-

iet un ierauga savus mīļākos turpat kaktā stāvam. Sāks diet —

abi mīļākie ņem katrs savu līgavu un dej arī; bet dej briesmīgi
ātri. Meitas piekūst un stāsta kādai vecenītei, ka turpat stāvot

viņu mīļākie kaktā un ka briesmīgi ātri dejot ar viņām. Vecenīte

brīnās un nevar mīļākos nekur ieraudzīt. Beidzot tā pamāca

meitas: „Ja nu dējat, tad uzminiet mīļākiem uz kājām jeb aizme-

tiet tiem kautko aiz zābaka!"

Labi, viena meita uzmina mīļākam uz kāju, otra aizmeta gre-

dzenu aiz zābaka. Tūdaļ mīļākie ieklibo kaktā un paliek tādi ne-

mierīgi. Meitas pārbīstas un mūk uz mājām. Bet mīļākie dze-

nas pakal. Par laimi meitas ierauga mazu, glītu istabiņu un

iemūk turpat. Istabiņā lasījā lielā grāmatā vecīte, laipna vecīte,

prasīdama, kāpēc šīs abas tik nobijušās?

Vecīte bijusi pati Laima.

Tā un tā — meitas izteikušas. Laima pamācījusi, lai vairs

pēc mīļākiem neraudot, jo asarās esot viņiem grūti dusēt.

To teikusi, pazuda Laima, pazuda glītā mājiņa un viss atkal

bija labi.

7. A. 365. JūliusEgleGulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 138 (4).

Reiz nomira jauns saimnieks. Sieva pēc viņa loti žēlojusies

un vienmēr, viņu vārdā saukdama, raudājusi. Te vienu nakti,

kad atkal raudājusi, iebraucis viens kungs ar divi zirgiem. Sieva

izgājusi pretim, vaicādama, vai šis neesot šās vīrs? Kungs at-

bildējis: ja, šis pats tas esot, lai tikai dodot šam ko ēst. Sieva

sākusi ēst taisīt. Bet kamēr tur taisījusi — ieskatījusies, ka tas
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nav vis šās vīrs, bet velns ar aitas kājām un asiņainiem zobiem.

Nabadzīte nobijusies un cita nezinājusi ko darīt — uzlikusi ēdienu

uz galda un pati aizbēgusi uz kūti. Tur kūtī vistas gulējušas uz

redelēm — šī tad arī uzkāpusi uz redelēm. Bet velns drīzi sā-

cis sievas meklēt rokā, un gribējis ēst viou nost. Dzenājis, dze-

nājis pa pēdām, kamēr iegājis kūtī, bet kā iegājis kūtī, tā tūliņ

gailis sācis dziedāt un velns nedrīkstējis vairs iet sievai klāt un

aizskrējis nokliegdamies: ja šis viņu būtu rokā dabūjis, uz reizi

būtu apēdis!

8. A. 365. Štraubergu Kārlis Blomes Jaun-Muceniekos.

LP, V, 9, 24.

Senāk Melderu pirtī dzīvojis vecītis ar vecenīti. Vecītis no-

miris un vecenīte raudājusi un vaimanājusi pēc viņa dienām un

naktim. Te vienu vakaru vecītis atbrauc ar baltu zirgu un ai-

cina vecenīti līdza. Šī brauc arī. Pie Smiltenes kapsētas vecītis

aptura baltiņu, uzved vecenīti kapsētā un sāk priekš viņas ar ro-

kām bedri kašņāt. Vecenīte pārbīstas, ielec ratos un aizbrauc.

Bet braucot apmaldījusies — aizkūlusies pie svešas rijas. Neko

darīt — kur taču naktī zin iet? — līduši pa lodziņu turpat rijā iz-

gulēt. Labi! uzlien krāsns augšā un gul. Te necik ilgi — vecītis

pakal un laukā pie lodziņa sauc uzsaukdams: „Nāc ārā, nāc ārā!"

Bet tur rijā bijis viens mirons nolikts, ko vecenīte tumsā ne-

pamanījusi: tas mirons zārkā atbildējis saucējam: „Ko es iešu?

Nāc tu labāk iekšā!"

Vecītis ielēcis pa lodziņu; bet mirons nu aizspēris zārka vāku

ārdos un ieklupis vecītim matos. Abi zibojušies līdz gailu laikam,
tad pakrituši pie zemes un palikuši mierā. Vecenīte tagad no-

kāpusi no krāsns un stāstījusi mājiniekiem piedzīvojumu. Bet

tos brīnumus! Līdz pabeigusi stāstīt, pati arī nomirusi un nu tai

mājā bijuši jāpaglabā trīs mironi vienā reizē.

9. A. 365. 363. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomosci

do antropologii krajowei. Krakovā 1895, 349.

Bjeja kungs, i tam bjeja vīna mjeita, i tai mjeitai bjeja briu-

guons. Dzeivuoja jis cik ilgi ar jū i nūmvra. Jei aizzataisjēja sovā

pokojā i raud cīši — rauduoja jei vīnu vokoru, rauduoja ūtru

vokoru. Iz treša vokora atīt briuguons iz jū — atguoja tys briu-

guons i soka: ~Vjelcīs, nazakavjējīs, brauksim iz manim!"

Nu. jei palvka cīši roda, apzavylkuos, pajēmja jei škapleru
[latīņu scapulare, garīdznieku plecu drāna], rožancu [lūgšanu krel-

les] i lyugšonu gruomatu, izguoja uorā, a jis palyka par zyrgu i

soka: „Sjēstīs, muna mīluo, iz maņa, brauksim iz munu sātu!"
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Jei braucja, braucja, jam tyka griuts cīši, jis soka: „Mjē-

ņess spīž, zvaidzjeņis leib [līp, spīd], dzjeivs ar nūmyrušu brauc!

Voi bais, jumprava?"

Jei atsoka: „Nava maņ bais!"

Vaicoj jis: „Kas pi tjeva griuts ira?"

„Nava pi maņa nikuo, toļko vīn škapļeri!"
Jis soka: „Svīst zjemjē!"

Jei nūsvīž tū škapļeru. Jis brauc, brauc ar jū, jam otkon

griuts, jis soka: ~Mjēņess spīž, zvaidzjeņis leib, dzjeivs ar nūmy-

rušu brauc! Voi bais jumprava?"

Jei soka: „Nava maņ bais!"

„A kas pi tjeva griuts ira ?"

„Nikuo nava, rožancys vīn!"

„Svīst zjemjē!"

Jei nūsvīdja. Brauc otkon, nūbrucja gobulu, jam griuts, jis
soka: „Mjēņess spīž, zvaidzjeņis leib, dzjeivs ar nūmyrušu brauc!

Vai bais, jumprava?"
Jei atsoka: „Nava maņ bais!"

„A kas pi tjeva griuts ira?"

„Maņ lyugšonu gruomota ira'"

„Svīst zjemjē!"

Jei tū gruomatu nūsvīž. Jis brauc, brauc, dabrauc pi baz

nīcys, nūtur sovu zyrgu i soka: „Pastuovi tu tja, es īšu vydā!"

īguoja jis vydā, a jei izkuopja nu zyrga, daguoja pi baznīcys

durovu i vieras par škierbu, vieras, ka jis izvylka nabašnīku nu

grobu i suoka āst, pajēdja i izguoja. Jei tyka cīši bais. Dabraucja

jī pi kopu, jis nūturēja zyrgu, izguoja iz kopu •— jei vieras —

izroka jis nabašnīku i suoka āst. Jei tyka cīši bais. Jei laidja bjēgt,

tūlaik jis pakaļ dzjeitīs pjēc juos. Jei skrāja, skrāja — dzierd, ka

jis natuoļi pi juos. Daskrēja jei pi gruomotas sovys, jei patvjēra

gruomotu, treis reizis ap golvu apgrīzja, i jis polyka cīši par

lylu gobulu.

Daskrēja jei pi rožancys, patvjēra tū rožancu, apgrīzja ap

golvu treis reizis, jis palyka vjēl lyluoku gobulu. A jei vys skrīņ,

daskrēja jei pi škapļeru, patvjēra škapļeri, apsvīdja ap golvu
trei reizis, jis palyka par lylu gobulu.

Jei atkon skrēja, daskrēja pi ustobjeņis mozys, īskrēja jei

tamā ustobjeņā, radz, atī nabašnīks guļ. I jis jau natuoļi ira, tys

briuguons. Jei aizzataisjēja dūrs cīši, a jis jau daskrēja pi ustobje-

ņis i suok byukšinuotīs: „Laid mani vydā!"

Jei nalaiž juo vydā, ar jis soka iz tuo nabašnīka: „Cjelīs tu,

laid mani!"
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Jis īsuoka cjeltīs, a jei pakuora iz lūga rožancu, škapļeri iz

durovu, i pajēmja gruomotu, izlvka jam iz kriušu, tam nabašnī-

kam, i soka: „Guli tu leidza postoru dīnai!"

Tūlaik gails aizdzīduoja i tvs briuguons izputjēja, a jei iz

sātu ladās [taisās] īt. Guoja jei, guoja, nūguoja da sātys, īguoja
sovā pokojā i nūmyra.

23. Mirušais brālis aizved māsu.

A. 365. Skolniece E. Pratniece no 60 g. vecas M. Vecva-

gāres Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz bijuši divi bārenīši: brālis un māsa. Pēc neilga laika

nomira arī brālis, un māsa loti raudāja pēc sava brāļa. Vienu

vakaru viņa sēdējusi istabā, tā durvis pavērušās, ienācis brālis,

nostājies pie durvim un sacījis: „Vai tev nav bail no manis?"

Māsa bija loti priecīga un atbildēja: „Kāfab es no tevis bai-

dīšos?'^
Brālis sacīja, ka viņš esot atjājis viņai pakal, tadel ka viņa

neļaujot viņam gulēt.
Māsa bija ar mieru un gāja brālim līdz, bija gaiša ziemas

nakts, mēnesis spīdēja pie debesim. Brālis atkal prasīja: „Vai
tev nav bail no manis?"

Māsa atbildēja, ka ne. Brālis runāja: „Mēness spīd spoži,

mironis jāj čakli!"

Kad bija nojājuši uz kapsētu, tad brālis sacīja, lai māsa viņu

uzgaidot pie kapa, viņš iešot novest zirgus, ko no vienām ganī-

bām paņēmis.
Māsa apsēdusies pie kapa. Te uzreiz viņa dzirdējusi vienu

balsi saucam: „Uzklāj savu villami uz krusta, un pati mūc pro-

jām!'^
Masa ta darīja, uzklāja villaini uz krusta un pati uzkāpa kokā.

Viņa redzēja, ka atskrien brālis, pieskrien pie krusta, saķer vil-

laini un ar visu krustu pazūd kapā.

Nu māsa nolēca no koka un lielās bailēs skrēja projām. Pār-

bijušies tā ieskrēja vienās mājās, kas atradās netālu no kapiem.
Līdz bijusi ieskrējusi un izstāstījusi, kā tai gadījies, tā viens bun-

gojis pie loga un prasījis, lai laiž iekšā, ka tur esot ienākusi viena

sieva, viņam vajagot ar to runāt.

Mājnieki atbildējuši, ka tur neviena neesot, lai tik ejot pro-

jām. Bet šis negājis vis un tik saucis, lai laiž iekšā. Par laimi

iedziedājies gailis un saucējs tūliņ pazudis. Nu māsa gāja uz

mājām un nekad vairs neraudāja pēc mirušā brāļa.



253

24. Mirusī līgava aizved savu tautieti.

1. A. 365. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV. 1894, 87.

Mironi spējot atstāt savu kapu pilnīgi tādi, kādi tie apgla-

bāti. Tie apmeklējot dzīvos, parādoties tiem un izrunājoties itkā

dzīvi cilvēki. Sekošo nostāstu man stāstīja kāds vecs zaldāts,

ar asarām acīs tas apgalvoja, ka to tiešām piedzīvojis.
Priekš zaldātos nodošanas tas iemīlējis kādu skuķi, ko tad

arī bildinājis. Meitene jutusies it laimīga un atdevusies viņam ar

sirdi un dvēseli. Bet te nu viņam vajadzējis aiziet dienestā un tā

tad šķirties. Šķiroties viņi svēti solījušies viens otram palikt

uzticīgi.

Lai nu gan daudz reizes tādi solījumi top lauzti, bet pie mūsu

jaunekļiem tas nenoticis. Garus divdesmitpiecus gadus tie allaž

domājuši viens par otru un gaidījuši, kad atkal varēs satikties.

Jau pēdējais gads tuvojies beigām, un abi priecājušies un cerējuši,

ka visi kavēkļi būs reiz pārvarēti. Bet viņu priekiem un cerī-

bām nebija ļauts piepildīties, jo nāca negaidīta šķiršanās, kas

viņus šķīra uz visu mūžu. īsi priekš Jura pārnākšanas, viņa gai-

dītā brūte saslimusi un nomirusi.

Juris tālā svešumā par to neko nav zinājis. Līdz ar Juri

atgriezušies uz dzimteni arī daži citi zaldāti, un visi kopā viņi
nonākuši līdz Bauskai. Bijis jau vakars klāt un citi biedri uz-

meklējuši naktsmāju, kur par nakti pārgulēt. Bet Juris, kas

atradies ļoti tuvu savai sen neredzētai dzimtenei, domājis tik iet

uz priekšu, lai vēl tai pašā naktī varētu satikties ar saviem tuvā-

kiem radiem. Domāts darīts — tas nu viens pats devies ceļa.

Bijusi jau pusnakts, kad Juris nokļuvis pie sava pagasta baznī-

cas. Te nostājusies viņa priekšā, ceļa vidū, kāda sieviete, uz-

lūkojusi viņu un devusies ar izplēstām rokām tam klāt. Juris

gan iztrūcies, bet ātri vien pazinis, tā no balss, kā no izskata, ka

tā ir viņa bildinātā brūte. Viņš nu to apkampis un r cbučojis, bet

tūliņ ari atrāvies kā čūskas dzelts atpakaļ, jo brūte bijusi salta

kā ledus.

„Ak, tu sabijies no manām saltajām lūpām!" tā iesaukusies.

~Nebīsties, vis, tās tevis dēļ, tevi gaidot, tādas tapušas. lesim,
nāc man līdza, tad sasildīsimies un izrunāsimies."

Juris nevarējis izrunāt neviena vārda, viņš nezinājis, ko pats

dara, un atradies kā bez samaņas, kā sapnī. Brūte paņēmusi to

pie rokas un vilkusi sev līdza, viņš tikai sekojis tai, nemaz ne-

pretodamies. Viņa to vedusi gar daudz mājiņām, kurām visap-

kārt bijuši apauguši skaisti koki, bet pr'ckšā stāvējuši krāšņi

puķu dārziņi. Pēc ilgākas iešanas viņa apstājusies pie kādas
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jaunas mājiņas, kas izskatījusies kā vēl nepabeigta, kā neuzkopta.
Te nu viņa rādījusi ar roku uz durvim un uzsaukusi viņam: „Nu,

ej iekšā!"

Viņš atbildējis, pats neapzinādamies, kādēļ: „Ej pati pa

priekšu!"
Brūte arī atvērusi durvis un, it kā vilcinādamās, iegājusi

iekšā. Tanī pašā acumirklī viņam nokrituši kā zvīņi no acim

un viņš ieraudzījis, ka viņš atrodas kapsētā pie kāda jauna kapa.
Tai brīdī turpat tuvumā dziedājis gailis un nu tas arī atjēdzies,
ka stāv turpat pie baznīcas kapsētā, kroga tuvumā, kur dziedājis

gailis.

Sabijies viņš steidzies pāri par kapsētas valni uz krogu. No-

skrējis pie kroga, tas gribējis iet iekšā, bet visi logi bijuši vēl

tumši, tā tad kroga ļaudis vēl gulējuši. Tad viņš apskatījies vis-

apkārt, un nekā bīstama neredzēdams, saņēmis dūšu un gājis

steigšus vien uz tēva mājām.

Mājās tas dabūjis zināt, ka viņa brūte vairs neatrodas starp

dzīvajiem, bet priekš neilga laika jau bijusi aizgājusi uz viņu
sauli, uz kurieni tad gribējusi aizvest arī viņu pašu.

2. A. 365. Teicēja Tekla Visocka Nīcgalē. Kultūras

balss k r.

Senējūs laikūs beja īrodums sasalasīt kaidā lelokā piertī, kū-

pīgi parunuot un puosokas pastuostīt. Un jo kurai jaunovai
vai otkon jauneklam beja dorbs, tad jī ari tū jēmja leidza pa-

struoduot.

Kaidu reizi ļaudis saguojuši suoka smītīs un x*unuot. Vīns

runoj tū, ūtrs tū. Kaids jauns cvlvāks suoka sevi līlīt, ka šis

asut lūti drūss. Vēļ kaids ūtrs bolss atsasaucja: „Jo tu taids

drūss, tad reit mes aizīsim uz ūtru pierti, bet tu pa tvmsam pa-

jem nu tuos pierts kruosnes akmeni!"

„Labi." atbildēja drūsais.

Otrā vokorā ari vvsi sasalasīja un vēl vairuok pīguoja re-

dzēt, kai drūsais atness akmeni.

Drūsais prosa: „Vai gribat, es varu atnest akmeni!"

Kai tik īt jis pēc akmeņa, tai ari eyti īt pasavārtu, vai eisti

Jis īs pēc akmeņa nūsacitā piertī. Jis drūši īguoja piertī un gribēja

pajemt akmeni, kai nazkas aiz rūkas
— cop un nalaiž vajā. Klīgt

bvus lels kauns, bet palikt tī ar baist. Golu golā drūsais vai-

coj: „Kas tu taids esi, kas turi mani aiz rūkas?"

„Es asu jaunova, kura grib izīt pi veira. Jo apsūleis mani

pajemt, tad laizšu vaļā tovu rūku," atbild jam. Puisīšam tyka
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baist, bet apsūlēt ari nasagrib byut kaidai tur par veiru. Rau-

dzēja klīgt tū veirīšu, kuri guoja leidzi, izklīgt ari navar. Tad

drūsais dūmoj: Sacīšu, kas byus, nabyus, vys jau jej ar varu

manis napajems!"

„Palikšu, tik laid mani vaļā," soka puiss.

Tai tyka rūka vaļā un puiss prīcīgs ticis vaļā, kai tik var,

atskrēja uz tū pierti, kurā sēdēja vvsi un ar lelu gaidīšonu gaidīja,

kad atīs drūsais. Puiss īguoja piertī un vysi nūsabeida juo izskata.

Jis beja vyss palicis kai myrūņs bolts un moti ari bolti nu lelas

bailes. Kad puiss suoka stuostīt, tad vysi suoka smītīs un dru-

synuot: „Tur nikas cyts nabeja, kai tik tu pats puorsabeidīs un nu

tuos bailes navarēji rūkas atraut."

Tai jū puorlīcynuoja un jis pavvsam tū par kaidu laiku aiz-

miersa. Kaidu reizi, zam kaidas lelas svātdīnas, sātā kaltēja īsolu

un paši beja aizguojuši uz ustobu. Par tū laiku sadaga pierts

ar vysu īsolu. Kaidu reizi puišam īsagribēja pierts un jis dūmoj:

„īšu uz kaimiņu pierti un labi izamozguošu!"

Aizīt uz tū pierti, kurā jis apsajēmja byut par veiru tai sī-

vītei, kura beja aizkēruse aiz rūkas. Cvti guoja nu pierts prū-

jom, bet jis palyka piertī vīns pats. Puiss mozguojas un redz,

ka izleida kaida smuka, smuka sīvīte nu kruosnes un runoj: „Tu

zyni, ka apsajēmi mani precēt?"

Puiss suoka vysaiž pretuotīs, bet nikuo navarēja darīt, kai

tik vajadzēja apprecēt. Kai tik pasacēja puiss, ka jis ar mīru jū

precēt, uz reizes izataisīja tik skaista māja, ar vysaidim zaltim

un sudobrim, tai i laistuos. Pībraucja daudzi ļaužu, beja vysvy-

saida ēdīņa un dzērīņa. Kad nūdzēra kuozas, pasaškeira pierts

greida un caur tū vvss nūgryma. Tik reitā, kad jau nūguoja ap-

savārtu, vēl zam greidas varēja dzierdēt kaidu lelu trūksni. Nu

tuo laika nikas navarēja īīt tymā piertī, tuopēc, ka baidēja un kai

tik tymsā kas guoja cauri, tī nazkaids bolss klīdzja: „Bēdzīt,
bēdzīt!"
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Anti Arnes pasaku tipi.

Pārdabisks jeb noburts dzīves biedrs jeb
cits piederīgais.

400 — 424. Sieva.

400. Vīrs meklē zudušo sievu. Jauneklis redz ezerā

gulbjus peldam, kuri izrādās par jaunavām. Viena gulbja

svārkus viņš noslēpj un tā iemanto peldētāju sev par sievu.

Variantos viņš apprecē arī vilkatu, jeb velna vai raganas

meitu. Kādu laiku vīrs dzīvo laimīgi ar savu sievu, bet kā

pēdējā dabūj savus gulbja svārkus rokā, tā viņa tos tūlin

uzvelk mugurā un aizlaižas projām. Citas pārdabiskās sie-

vas aizbēg, kad vīrs pavēl viņām izstāstīt kādu noslēpumu.
Ar burvju lietām, jeb ar zvēru palīdzību vīram izdodas dabūt

zudušo sievu atkal rokā. — Grimm, 92, 93, 193. J. Bolte

un G. Polīvka, Anmerkungen, 11, 318—348. 111, 406—417.

No dažādiem pasaku motīviem ir še attīstījušas vairāk lī-

dzīgas pasakas, kas izplatījušās pa visu Eiropu un arī viņas

apkārtni. Šādas pasakas ir labi pazīstamas arī leišiem,
krieviem, igauņiem un somiem. No šās pašas pasakas nav

šķirami tie motīvi, kur puisis apprecē lietuvēnu meitu, jeb

arī čūsku.

401. Par briežu māti pārvērstā princese. Ķēniņa
dēls iet uz medībām un atrod vienu briežumāti, kas izrādās

par pārvērstu princesi. Pavadīdams divas naktis vienā no-

burtā pilī, viņš atsvabina ķēniņa meitu no burvības un ap-

precē viņu. —
Šāda pasaka nav aizrādīta ne pie igauņiem,

ne somiem, ne lībiešiem. Gluži tādas pasakas nav arī lat-

viešiem. Tomēr viens variants par stirnu stāv šai pasakai
tuvu. Tālāku pie šā numura vēl varētu pievienot kādas pa-
sakas par kazu un kaķi.

402. Pele (kaķe, varde un citi līdzīgi kustoņi)
par līgavu. Trīs brāli zīlē, kas katram jāprecē, un

jaunākam izkrīt pele par līgavu. Tēvs nu uzdod vedeklām,

kura izcepšot labāko maizi un izgādāšot labāko drēbi. Iz-

rādās, ka pele izcepusi labāko maizi un iztaisījusi arī labāko



258

drēbi. Tēvs grib atstāt savu mantību tam dēlam, kuram

būšot skaistākā sieva. Pele nu pārvēršas par skaistu jau-

navu, kas bijusi tikai noburta, un ņem atkal virsroku. -

Grimm, 63, 106. J. Bolte un G. Polīvka, Anmerkungen, 11,

30—38. 466—468. Šāda pasaka ir loti tālu izplatījusies un ir

arī labi pazīstama pie leišiem, krieviem, igauņiem, somiem

un arī lībiešiem.

403. Baltā un melnā līgava (šai pasakai stāv tuvu se-

košie numuri: 450. 480. 510. 511.).

A. Pie ļaunas pamātes dzīvo īsta meita un bārenīte. Bārenīte

ir strādīga un paklausīga un Dievs, Kristus jeb apustulis

Pēteris novēl viņai lielu skaistumu. Viņai runājot, birst

zelts no mutes. īstā meita ir slinka un rupja, un tai tiek

novēlēts neglītums. Viņai runājot, lec vardes no mutes. Bā-

renites brālis dienē pie ķēniņa un daudzreiz apskata savas

māsas bildi. Ķēniņš dabūj to bildi redzēt un liek brālim at-

vest savu māsu pie viņa. Ceļā pamāte noslīcina skaisto

bārenīti, kas pārvēršas par pīli. Pamātes meita nu top par

ķēniņieni, bet brālis tiek ielikts cietumā. Tomēr pēdīgi pīle

top atkal par cilvēku un visas blēdības nāk gaismā. -

Grimm, 135. J. Bolte un G. Polīvka, Anmerkungen,

85—94.

B. Ļauna pamāte visādi lutina savu īsto meitu, bet pameitu no-

māc ar darbiem. Reiz ziemā pamāte sūta pameitu uz mežu

pēc zemenēm. Pa mežu staigādama, bārenīte uziet vienu

mājiņu, kur dzīvo trīs rūķīši. Viņa tos labi apkalpo, un šie

nu apgādā bārenītei nevien zemenes, bet apdāvina to vēl

gan ar skaistumu, gan ar mantām. īstā meita arī grib da-

būt tādas pašas dāvanas, bet rūķīši padara viņu neglītu.

Skaisto bārenīti apprecē ķēniņš. Kad jaunai ķēniņienei pie-
dzimst dēls, tad pamāte iesviež ķēniņieni ūdenī. Gals atkal

tāds pats kā iepriekšējam variantam. — Grimm, 13. .1. Bolte

un G. Polīvka, Anmerkungen, I, 99—109.

Šī pasaka abos variantos ir plaši jo plaši pazīstama.

Viņa ir sastopama arī pie visiem latviešu kaimiņiem, kā:

leišiem, krieviem, lībiešiem, igauņiem un somiem. Jādomā,

ka latvieši jau sen ir pazinuši šo pasaku, jo pie viņiem ir

radušies daži jauni pasakas varianti.

404. Šāda numura nav A. Ārnes pasaku rādītājā.

405. Jori n d c v n Joring c 1 i s. Ragana pārvērš Jorindi par

putnu. Joringelis iet to glābt, pārvērš viņu ar burvju lietas

palīdzību atkal par cilvēku un atsvabina ari citas jauna-
vas. — Grimrn, 69. ,1. Bolte un G. Polīvka, Anmerkungen.
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11, 69. Šī liekas būt vācu pasaka, kas nav pārnākusi ne pie

latviešiem, ne pie vinu kaimiņiem. Pat J. Zvaigznītes tul-

kojums nav palīdzējis pasakai ieviesties (skat. 113. 1. p.).
1 -atviešu pasaka „par putnu pārvērstā līgava" tikai drusku

atgādina minēto pasaku.

406. Cilvēku ēdējs. Vīram ar sievu piedzimst bērns, kas

ir cilvēku ēdējs. Tas apēd visus mājas cilvēkus, izņemot
tikai pārvaldītāju. Tam izdodas atsvabināt cilvēku ēdēju

no šā lāsta. Cilvēka ēdējs pārvēršas par skaistu jaunavu,

kuru tad glābējs apprecē. — Šāda pasaka, kā liekas, nav

pārnākusi ne pie latviešiem, ne pie viņu kaimiņiem leišiem,

krieviem, lībiešiem, igauņiem liii somiem.

407. Jaunava par puķi. Meitene ir pārvērsta par puķi.
Jauneklis nolauž šo puķi, kura nu top atkal par cilvēku.

Glābējs nu apprecē izglābto jaunavu. — Grimm, 160. J. Bolte

un G. Polīvka, Anmerkungen, 111, 259. — Vienu pasaku, kas

šim retajam piemēram ir līdzīgs, ir uzrakstījis W. Weryho,

Latgalē.

408. un 409. šādu numuru atkal nav A. Ārnes rādītājā.

410. Erkšķur o z ī te. Uz ķēniņa meitas kristībām tiek uz-

lūgtas vairāk fejas, kuras novēl jaunai princesei visu labu.

Negaidot atnāk vēl aizmirstā feja, kura teic, ka sešpadsmit

gadu vecumā ķēniņa meita dabūšot no vārpstes kādu ievai-

nojumu un nomiršot. Pēdējā no aicinātām fejām vēl grib
izlabot ļauno novēlējumu un saka, ka princese nemiršot vis,

bet tikai kritīšot simtu gadu miegā. Tā arī viss notiek.

Ķēniņa meita ar visu pili krīt burvju miegā un visa pils ap-

kārtne apaug ar lieliem ērkšķiem. Kad noliktais laiks pa-

šulaik beidzas, vienam ķēniņa dēlam izdodas izcirsties caur

ērkšķiem cauri. Tai brīdī pamostas arī skaistā princese un

viņas glābējs to apprecē. — Grimm, 50. J. Bolte un G. Po-

līvka, Anmerkungen, I, 434—442. Šī populārā rietuma Eiro-

pas pasaka ir tomēr liels retums Eiropas austruma daļā. Lai

gan jau J. Zvaigznīte ir to tulkojis latviešu valodā (skat.

levads, 114.1. p.), tomēr tautas mutē viņa neliekas būt ieska-

ņojusies. Pie latviešu kaimiņiem viņa pa vienai reizei ir atzī-

mēta pie leišiem, lībiešiem, baltkrieviem, lielkrieviem un

mazkrieviem. Igauņu un somu pasaku rādītājos šāda pa-

saka trūkst. Jau mūsu ievadā ir šī pasaka sīkāki apskatīta

(skat. 23. 24. 41. un 91.1. p.).

411—424. Šādu numuru A. Ārnes rādītājā nav.

425—449. Vīrs.
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425. A. Briesmonis jeb zvērs par precinieku
(Amors un Psiche). Briesmonis iegūst skaistu jaunavu par

sievu. Izrādās, ka šim briesmonim ir cilvēka izskats, un

jaunā sieva jūtas loti laimīga pie sava vīra. Kad sieva pār-

kāpj kādu vīra noliegumu, tad vīrs pazūd. Tikai pēc lielām

pūlēm sievai izdodas atkal dabūt savu zudušo vīru. —

Grimm, 127. J. Bolte un G. Polīvka, Anmerkungen, 111,
37—43.

B. Māte apsola atdot savu meitu tam par sievu, kas uzminēs,

no kāda zvēra ādas ir taisītas meitas kurpes. Izrādās, ka

kurpes ir taisītas no uts ādas un uzminētais ir atkal kāds

briesmonis. Šī pasaka līdzinās 621. numuram.

C. Meitene par lāča sievu. Jaunākā no trim māsām

lūdz savam tēvam, lai tas atnesot viņai kādu puki. Ilgi iz-

meklējies, tēvs beidzot atrod tādu puki un nolauž. Puķe

pieder kādam lācim un tas paģēr puķes vietā pašu jaunāko
māsu. Pēdējā padodas savam liktenim un paliek par lāča

sievu, kas vēlāk pārvēršas par ķēniņa dēlu. Kādu pavēli

neizpildot, sieva zaudē savu vīru un tikai pēc lielām pūlēm

dabūj to atkal atpakaļ. — Grimm 88. J. Bolte un G. Polīvka,
Anmerkungen, 11, 229--273.

No dažādiem motīviem ir attīstījušās vairāk pasakas,
kas pieder pie šā numura. Šādi varianti ir izplatījušies pat

tālu pāri par Eiropas robežām. Latviešu variantu dažā-

dība liecina, ka šādas pasakas jau sen ir bijušas latviešiem

pazīstamas un dažs variants būs radies arī pie viņiem pa-

šiem.

426. Divas meitenes, lācis un pundurs. Divas mei-

tenes uzņem lāci savā būdiņā. Peiz viņas izglābj no dzīvī-

bas briesmām vienu punduru, kas vēlāku izrādās nepatei-
cīgs. Labais lācis nogalina ļauno punduru, kas to bija no-

būris par lāci. Nu viņš top par ķēniņa dēlu un apprecē
vienu meiteni. — Grimm, 161. .1. Bolte un G. Polīvka, An-

merkungen, 111, 259—260. Šī retā pasaka nav nekur visai

populāra.

427. Šī numura nav A. Arnes pasaku rādītājā.

428. Vil k s. Meitene kalpo pie vienas raganas, kas viņai uzdod

grūtus darbus. Meitenei ir pavēlēts aiznest vienu vēstuli

otrai raganai, kurai būtu meitene jānogalina, bet viens vilks

palīdz meitenei uzdevumu izpildīt. Vilks nu tiek atsvabi-

nāts no burvības, pārvēršas par ķēniņa dēlu, kas nu apprecē

to meiteni. — Šī retā pasaka, kā liekas, ir pārnākusi pie
latviešiem stipri sagrozītā veidā. Līdz šim ir mums arī pa-
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zīstams tikai viens variants no šas pasakas. Šādas pasakas
iesākumu mēs tomēr sastopam jau iepriekšējā daļā (111, 8,

23—25).

429. Šāda numura atkal nav A. Arnes pasaku rādītājā.

430. Ēzelis. Ķēniņa dēls ir pārvērties par ēzeli, bet tomēr

apprecē vienu ķēniņa meitu, kas to atsvabina no burvības. —

Grimm, 144. J. Bolte un G. Polīvka, Anmerkungen, 111,
152—166. — Šī vecā pasaka nav tomēr samērā visai po-

pulāra rietuma Eiropā. Pie latviešiem un viņu kaimiņiem
šāda pasaka nav atzīmēta.

431. Meža māja. Trīs meitenes tiek viena pēc otras mežā

sūtītas un nonāk tur pie vienas mājas, kur dzīvo viens vecs

vīrs ar govi, gaili un vistu. Abas vecākās māsas, kas negrib
šo kustoņu kopt, vīrs iemet pagrabā. Jaunākā māsa paēdina

kustoņus un ar to atsvabina visus no burvības. Vecais vīrs

nu izrādās par ķēniņa dēlu un kustoņi par viņa sulaiņiem.
Princis apprecē savu glābēju. — Grimm, 169. J. Bolte un

G. Polīvka, Anmerkungen, 111, 276—277. Šāda pasaka atkal

nav atzīmēta ne pie latviešiem, ne arī pie viņu kaimiņiem.

432. Ķēniņa dēls par putnu. Ķēniņa dēls ir pārvērsts

par putnu un apmeklē vienu princesi. Ļaunā pamāte izgādā,
ka ķēniņa dēls tur dabūj ievainojumu. Princese viņu iz-

dziedē un ķēniņa dēls apprecē to princesi. — Pie latviešiem

ir uzrakstīts tikai viens sabojāts variants no šās pasakas.

433. A. Ķēniņa dēls čūskas veidā. Čūska aiznes prin-
cesi uz savu pili; ķēniņa meita nobučo čūsku un tādā ziņā

atsvabina to no burvības, un čūska nu pārvēršas par ķēniņa
dēlu.

B. Vienai ķēniņienei piedzimst dēls, kas čūskas veidā aiziet

no mājas. Viena meitene viņu atsvabina no burvības.

Šī retā pasaka ir atzīmēta pie latviešiem tikai divos

variantos.

434—439. Šādu numuru trūkst A. Arnes pasaku rādītājā.

440. Ķēniņa dēls vardes veidā. Meitene apsolās pie

akas kādai vaTdei par sievu. Varde arī nāk pie viņas un

vairākreiz atgādina viņas solījumu. Beidzot varde pārvēr-

šas par ķēniņa dēlu un apprecē jaunavu. — Grimm, 1.

J. Bolte un G. Polīvka, Anmerkungen, I. I—9.1 —9. — Šās pasa-

kas latviešu variantos vardes vietā vairāk reiz parādās

suns, kas liekas būt latviešu pasaku savādība. Šo pasaku

pazīst arī leiši, poli, krievi, igauņi un somi, bet samērā ne-

daudz variantos.
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441. Ezis par dēlu. Vienai sieviņai nav bērnu un viņa reiz

vēlas, kaut viņai vai ezītis būtu par dēlu. Drīz pēc tam

viņai piedzimst ezītis. Šis ezītis aizdzen cūkas mežā un

sāķ tās tur kopt. Tai mežā apmaldās ķēniņš, un ezītis to

izved uz ceļa, ka ķēniņš tam apsola savu meitu par sievu.

Ezītis turās pie dotā vārda un arī dabūj ķēniņa meitu. Tad

tiek sadedzināts eža kažoks un nu ezītis paliek par skaistu

jaunekli. — Grimm, 108. J. Bolte un G. Polīvka, Anmerkun-

gen, 11, 482—485. — Lai gan šī pasaka ir cēlusies no veciem

un plaši pazīstamiem motīviem, tomēr šādā veidā laikam

ir radusies Vācijā. Pie latviešiem šāda pasaka jau ir sen

pārnākusi, ko skaidri liecina dažādie pasaku varianti. Tādu

pasaku arī labi pazīst leiši, krievi un igauņi, bet pie somiem

viņa vēl nav atzīmēta.

442. Vecene mežā. Meitene atsvabina ķēniņa dēlu, kuru
kāda Jauna vecene ir pārvērtusi par koku. Vecenes mājā

viņa dabūj to burvju gredzenu, kas atburšanai ir vajadzīgs.

Ķēniņa dēls nu apprecē savu glābēju. — Grimm, 123. J. Bolte

un G. Polīvka, Anmerkungen, 111, 9—lo. — Šī vācu pa-

saka nav pārnākusi ne pie latviešiem, ne ari pie viņu kai-

miņiem.

443—449. Šādu numuru nav A. Arnes pasaku rādītājā.

450—559. Brālis jeb māsa.

450. Brālītis un māsiņa. Lauņā pamāte pārvērs puiku

par stirnu. Stirna dzīvo ilgāku laiku pie savas māsas mežā.

Ķēniņš medīdams nāk stirnai uz pēdām, ierauga tur skaisto

māsu un beidzot apprecē to. Pamāte dabūj jauno ķēniņieni

pie malas un ieliek savu īsto meitu viņas vietā, bet pēdīgi
viss ņem labu galu. Pēdējais motīvs stāv tuvu 403. nu-

mura pasakai. — Grimm, 11. J. Bolte un G. Polīvka, Anmer-

kungen, I, 79—96. Lai gan jau J. Zvaigznīte ir šo pasaku
tulkojis (skat. levads, 111. 1. p.), tomēr visai populāra viņa
neliekas būt. 1 āpat nedaudz variantos viņa pazīstama pie
leišiem, igauņiem un somiem.

451. Meitene, kas savus brāļus meklē. Ķēniņienei
ir divpadsmit dēlu, un ķēniņš solās visus dēlus nogalināt,
ja trīspadsmitā viņam meitene gadītos. Dēli aizbēg uz mežu

un ķēniņiene dod ziņu, ka meitene piedzimusi. Kad ķēniņa
meita ir iielaka paauguši, viņa iet savus brāļus meklēt. Ne-

jauši viņa norauj divpadsmit puķes, un tādēļ brāli paliek

par kraukļiem un aizlaižas projām. Lai varētu brāļus at-

svabināt no burvības, viņai ir septiņi gadi jāpaliek mēmai.

Viņa arī to apņemas izdarīt un dzīvo mežā uz viena koka.
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Tur viņu atrod jauns ķēniņš un apprecē to. Ķēniņa pamātei
mēmā ķēniņiene nepatīk un tā beidzot izgādā, ka jaunā ķē-

niņiene tiek nosodīta uz nāvi. Nu arī jau septiņi gadi ir

pagājuši, pārnāk viņas atpestītie brāļi un izglābj māsu no

netaisnā soda. Mēma ķēniņa meita ir sastopama arī 705.

un 710. numurā. — Grimm, 9, 25, 49. J. Bolte un G. Polīvka,

Anmerkungen, I, 70—75, 227-234, 427—434. -9. un 25.

Grimmu pasaciņu tulkojis arī .1. Zvaigznīte (sal. levads,

111. 1. p.). — Šī populārā pasaka ir labi pazīstama arī pie
latviešu kaimiņiem: leišiem, krieviem, lībiešiem, igauņiem

un somiem.

452—459. Šādu numuru atkal nav A. Arnes pasaku rādītājā.
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25. Vīrs meklē zudušo sievu.

1. A. 400. Burkinu Augusts Valmierā. LP, 111, 31.

Reiz kādam jaunam saimniekam bijis kungam jāiet līdz uz

medībām par dzinēju. Bet nu gadījies dzinējam tādu zvēru ap-

lenkt, ko nevarējis nemaz izdzīt. Mocījies ilgu laiku. Beidzot

zvērs nozudis kā ūdenī. Dzinējs atlaidies un gribējis atpakaļ

griezties, bet tavu nelaimi — nevarējis vairs nevienas pazīsta-

mas tekas atrast. Nu maldījies, maldījies, kamēr pienācis vakars.

Nokrēslā jaunais saimnieks atlaidies pret ozolu un domājis turpat

pa nakti palikt. Bet piepēži iespraušlojies pašā tuvumā zirgs.
Viņš uzlēcis stāvus, noķēris zirgu pie sariem un domājis:

„Pag, pag, tagad esmu jāšus, jārauga vēl pamaldīties. Kas

zin', vai nelaimējas ceļu atrast?"

Kā domājis, tā darījis. Nu jājis, jājis labu laiciņu. Uz vienu

reizi tas pamanījis gaišas ugunis. Jājis klāt. Ak tu manu dieniņu!

Ko nebija ne domājis, ne redzējis, to vajadzējis tagad maldoties

pieredzēt, proti: pašā meža malā, stāvējusi skaista pils ar zelta

durvim un zelta logiem. Saimnieks tūliņ piesējis zirgu lūku pa-

vadā un gājis iekšā. Bet tavus brīnumus! Kad jel viena cilvēka

būtu. Ugunis gaišas, galdi klāti, ēdieni, dzērieni labi jo labi, bet

ēdēja neviena. Izbrīnījies tādu laiku, gājis savu zirdziņu ap-

raudzīt. Bet atkal brīnumi. Zirgs ievests zelta stallī un apkopts
uz labāko.

„Nu, kad tevi!" viņš domājis un gājis atkal iekšā. Bijusi pat-
laban pusnakts. Te uz reizi vecs vecs vīrs sirmu bārdu iznācis

no dibens istabām un saņēmis saimnieku laipni jo laipni. Saim-

nieks iesākumā tā kā sabijies; bet vecis teicis: «Nebīsties, es

nekā ļauna nedarīšu. Šī pils pieder man, tu vari palikt un dzīvot.

Esmu noburts par zvēru; mana vecā māte bija ragana, tā to iz-

darīja. Tik pusnaktīs man vēlēts uz īsu brīdi par cilvēku palikt;

cits laiks jānostaigā par zvēru. Tad tik nu to ievēro: apakš de-

vītās istabas ir gara ala, tur tu savu kāju nesper!"

Labi, vecis nu pazudis un saimnieks labi paēdis, padzēris un

aizgājis gulēt. No rīta tas apstaigājis visas pils istabas; beidzot

nonācis ir devītā istabā. Izskatījies, izskatījies, nezinājis, ko darīt:

vai iet aizliegtājā alā, vai neiet. Apņēmies neiet. Pēc kāda brīža

tas atkal pielīdis pie alas durvim un domājis: „Diezin, vai tur

iekšā gaišs jeb tumšs?"

Viņš pavēris mazu mazu lietiņu alas durvis un domājis pa-

glūnēt; bet durvis ar sparu atsprāgušas vaļām līdz galam un

saimnieks gribot negribot atradies alā. Alas galā patlaban lēkusi

saule, vidū bijis spožs rāms ezeriņš, ezeriņa malā meža līcis.
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Saimnieks atlaidies meža līcī garšļaukus un skatījies ūdenī. Viss

bijis kluss, ne lapiņa nekustējusi. Te uz reizi sākuši it kā putnu

spārni šmīkstēt. Saimnieks pacēlis acis un ieraudzījis gaisā trīs

gulbjus. Tie nolaidušies ezeriņa malā, apskatījušies uzmanīgi uz

visām pusēm un tad pārvērtušies par meitām. Pēc tāda brītiņa
meitas norunājušas ezeriņā papeldēties. Viņas noņēmušas savus

vaiņagus, pakārušas tos liepas zarā un pinušas matus vaļām. Bet

saimnieks ātri ātri pagrābis vienu vaiņagu, paslēpis to apakš svār-

kiem un tecējis no alas ārā. Tā meita, kurai vaiņags piederējis,

steigusies pakal un lūgusi, lai atdod viņas vaiņagu. Saimniekam

meita loti patikusi, viņš neatdevis vis vaiņagu, bet vēl apkampis
meitu ap vidu un iznesis to no alas ārā, lai celtu savam zirgam

mugurā un bēgtu uz māju. Nu bēdzis, nu steidzies, kamēr sa-

sniedzis savu māju.
Trešā dienā saimnieks gribējis ar jauno meitu kāzas svinēt.

Bet meita vienmēr lūgusies: „Atdod, puisīt, manu vaiņagu, atdod

manu vaiņagu!"

Viņš domājis: „Rītu būs kāzas, var jau arī atdot, par to

jau nekas!"

Atdevis; bet nu notikuši brīnumi: līdz ko meita uzlikusi vai-

ņagu galvā, tā acumirklī pārvērtusies par gulbi un aizlaidusies

projām uz savu alu. Saimniekam, to redzot, sirds pušu lūzusi

no žēlabām pēc daiļās meitas. Viņš cieši apņēmies to atkal at-

dabūt, un tādēļ lēcis zirgam mugurā, lai steigtos uz skaisto pili.

Aizjājis tur pašā pusnaktī. Viss cits bijis tāpat kā todien, tik

vecis iznācis loti bargs pretim un uzsaucis: „Kā tu pārkāpi manu

aizliegumu! Vai zini, tev uz vietas jāmirst."

„Ai, tētiņ," saimnieks lūdzies, „dari ar mani ko gribēdams,

tik dzīvu atstāj."

„Labi, caur manu roku tev nebūs mirt, bet grūts darbs tev

tagad priekšā. Ja vari to izdarīt, tad viss vēl labi; ja ne, tad

nāve priekš acim. Tev jāiet caur viņu meža līci gar upmali vien

un jānotiek līdz upes tiltiņam. Ejot visādi zvēri tevi aiztiks —

raugi no viņiem atgaiņāties; bet uz upes tiltiņa būs vislielākais

zvērs — to raugi pārvārēt, tad būs labi. Bet ja tev tas neiedodas,

tad mirsi."

Saimnieks pakampis zobiņu un steidzies uz cīniņu.
Uz ceļa zvēri plosījušies kā traki, bet saimnieka zobins šķai-

dījis viņus, ka putējis vien. Beidzot nonācis pie tiltiņa. Liels

svampis to sagaidījis un drāzis saimniekam virsū, bet šis, kā

licis ar zobiņu, tā lielajam zvēram galva atšķīrusies uz katru

pusi.

Uzvarētājs_ gavilēdams gājis atpakaļ uz pili. Bet te sagaidī-

juši to vēl lielāki prieki. Visi trīs gulbji bijuši pārvērtušies par
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daiļām meitām un vecis par cilvēku. Tie nākuši saimniekam

pretim un nezinājuši no prieka, ko darīt. Beidzot vecis teicis:

„Zvēru pārvarēdams, tu izglābi mūs un mūsu pili. Tādēļ nem

manu jaunāko meitu par sievu, to pašu, kuru tu todien gribēji
un nedabūji, un visu mantu, kas man pieder."

2. A. 400. 562. 302. No Blīdenes 1865. g. A. Bīlenštcina kr.

LP, VI, 131, 3.

Reiz medinieks ezera malā redz, ka trīs gulbji atskrien, iz-

lien no spalvu ādiņām, paliek par skaistiem sievišķiem un ieiet

ezerā mazgāties. — Viņas bijušas ķēniņa meitas. — Kamēr šīs

mazgājās, mediniekas paņem jaunākās meitas gulbja ādiņu, ienes

savā būdiņā un ieslēdz skapī.
Kad meitas bija nomazgājušās, grib atkal ādiņās ielīst, jau-

nākā neatron savu ādiņu vairs. Nu šī gāja lūgties, lai medinieks

atdotu ādiņu: bet tas atteica, ka neatdošot, gribot jaunāko meitu

par sievu apņemt. Nu aizskrēja tās divi projām, un jaunākai bija

jāpaliek, vai grib, vai negrib.
Kādu dienu medinieks aizgāja medīt, aizmirsdams skapi ne-

aizslēgtu. Tad jaunākā meita izņēma no skapja savu ādiņu, ielīda

iekšā un aizskrēja projām; bet uz galdu bija atstājusi zīmīti: ja

medinieks vēloties viņu dabūt, lai jājot uz Balto kalnu, tur viņa
būšot. Medinieks dikti bēdājās, jo par Balto kalnu nekā nezināja,
kur tāds. Pēc kādām dienām atkal izgāja medīt un nu piepēži
atrada lauvu bedri. Lauva prasīja, kadēl viņš tik bēdīgs izska-

toties?

Viņš nu visas bēdas izkratīja un lūgtin lūdza, vai lauva neva-

rot palīdzēt? Labi, lauva iznāca no bedres tik dikti rūkdams, ka

visa zeme trīcēja... Pēc maza brītiņa vēl pieradās lācis, ērglis,
skudre —nu tikai zaķis vien trūka. Tad lauva iedeva medinie-

kam vienu no savām spalvām un sacīja: „Ja tev grūti klājas, tad

piemini manis un tu tapsi trīsreiz tik stiprs kā es!"

Tāpat arī lācis darīja. Un ērglis izrāva vienu spalvu no sava

spārna, teikdams: „Ja tev grūti klājas, piemini mani, un tu va-

rēsi trīsreiz augstāku skriet nekā es."

Beidzot ar' skudre norāva sev vienu kājiņu, teikdama: „Še
mana kāja, ja tev kādreiz grūti klājas, piemini manis, tad būsi

trīsreiz mazāks par mani!"

Patlaban medinieks gribēja no zvēriem šķirties, te zaķis itin

piekusis klāt.

Lauva zaķim prasa: „Kur tik ilgi biji?"

Zaķis nobijies atbild, ka esot bijis Baltā kalnā. Tad lauva

zaķim pavēlēja, lai pavadot medinieku un parādot ceļu uz Balto
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kalnu. Labi (Jāja, gāja zaķis ar medinieku, te uz vienu reizi

zaķis ceļā nozuda. Nu medinieks atkal noskuma domādams, kā

lai to ceļu nezinādams nostaigā? Te ātri atcerējās, ko ērglis bija

teicis, un tūlīt pieminējis trīs reiz ērgli, dabūja spārnus un skrēja,

kamēr noskrēja Baltā kalnā.

Baltā kalnā bij mazs, mazs caurumiņš. Nu pieminēja skudri

trīs reizes, sarāvās trīs reiz vēl mazāks par skudri, un līda kalna

iekšienē. Līda, līda. uzgāja vienu kambari, tur bija tā vecākā

ķēniņa meita, meita, kas toreiz ezerā mazgājusies. Bet ta lūdza

medinieku, lai steidzoties projām, jo drīzumā velns pārnākšot un

tas viņu nokaušot. Un tai pašā kambarī uz galda bija zāļu kauss

ar lielu, lielu zobiņu blakām. Ķēniņa meita tad pamācīja, ja gribot

velnam atkauties, lai iedzerot tās zāles un satverot zobiņu. Šis

to darīja. Pārnāca velns, iesāka cīnīties; bet medinieks velnam

nocirta kaklu.

Nu pārvērtās atkal par skudri un līda tālāk, atrada otru kam-

bari, kur otra ķēniņa meita dzīvoja. Te tāpat notikās, iedzēra

zāles, nokāva velnu ar trim galvām.

Līda atkal tālāku, atrada trešo kambari, kur jaunākā, meklē-

jamā ķēniņa meita dzīvoja. Te atkal tāpat, iedzēra zāles, nokāva

velnu ar deviņām galvām.
Nu viņš gribēja jaunāko ķēniņa meitu tūliņ līdz ņemt; bet tā

sacīja, nevarot vēl iet, jo kalnā liels lācis esot nokaujams, tad.

Labi, pieminēja lauvu, dabūja lauvas stiprumu un gāja lāci kaut.

Nokāva lāci, sacirta gabalos, izskrēja no lāča mazs putniņš; pār-

vērtās par ērgli, noķēra putniņu; pārcirta, atrada putniņā pautiņu;

pāršķēla putniņa pautiņu, atrada pautiņā atslēgu; sāka ar atslēgu

jaunākās meitas pili slēgt, atslēdza un nu pils paceļas kalna, mi

dabūja precēt jaunāko meitu.

3. A. 400. 329. Alfrēds Kurzemē, Jautas pasakas" 1893.

12—16 (6).

Viens tēvs gribēja savu vienīgo dēlu Ancīti labi izskolot, bet

nevarēja nekur tam skolas atrast. Te kādu_ dienu pie viņiem
atnāca vecs, smalki ģērbies kungs un piedāvājās īsā laika izmācīt

Anšeli visās pasaules gudrībās Tēvs par tādu piedāvājumu ne-

zināja kā priecāties, kā pateikties. Viņš vēl dēlu nobučoja, pie-

kodināja, lai uzcītīgi mācoties, un tad atlaida.

Vecais kungs, kas cits nekas nebija, kā burvis, aizveda puiku

uz kādu brīnum skaistu pili. Te Anšelim bija loti laba dzīve. Vi-

sas gudrības viņš pāri nedēļās pamatīgi izmācījās un tam cita

darba nebija, kā ēst, dzert, gulēt un apbrīnot pils jaukos kam-

barus, jeb pastaigāties pa apbrīnojami skaistajiem pils dārziem.



268

Viņa skolotājs izgāja katru dienu uz lauku un Anšelim bija pilnīgi
sava vaļa rokā. Ko viņš gribēja to darīja. Tikai žēl, ka ne pilī,

ne viņas apkārtnē nevarēja uziet neviena cilvēka. Kad ēdamais

laiks pienāca, tad neredzamas rokas apklāja galdus, un apkrāva
tos ar visvisādiem ēdieniem un dzērieniem. Par velti Anšelis

nopūlējās paslēpdamies un slepeni uzmanīdams, viņš nekā ne-

varēja nomanīt, un tam bija diena pēc dienas jāpavada drūmā

vientulībā.

Vairāk mēneši jau bija aiztecējuši, kopš Anšelis uzturējās skai-

stajā velna pilī. Kādā dienā, kad viņa kungs un skolotājs bija at-

kal aizgājis, jauneklis, gara laika mocīts, atstāja pili un sāka kle-

jot pa plašo pils parku. Domās nogrimis, viņš gāja arvien tālāk

un tālāk, līdz nonāca pie kādas, visapkārt meža ierobežotas, jau-
kas pakalnes, uz kuras atradās trīs dārzi. Viens dārzs bija iežo-

gots ar sudraba sētu, otrs ar zelta un trešais ar dimanta.

Līksmi gavilēdams, Anšelis steidzās ieiet pirmajā dārzā. Ai,

cik jauki tur viss bija! Tur auga visādi augļu koki. Skaistie,

nogatavojušies augli karājās vilinādami uz leju. Skaistas puķes

kupli ziedēja un izplatīja pa visu apkārtni apreibinošu smaržu.

Putniņi priecīgi lēkāja pa koku zariem, skandinādami savas sal-

dās miesu un dvēseli pacilājošās meldijas. Avotiņi šur tur no

zemes iztecēja un devās krākdami uz leju, kur tie par strautiņiem
palikuši, tecēja pa puķaino pļavu tālāk. Zivtiņas priecīgi spēlējās

strautiņu viļņos un ūdens lāses krāsojās jaukajos saules staros

dažādās krāsās.

Kādu brīdi Anšelis stāvēja kā apstulbis dabas jaukumos lū-

kodamies, tad viņš gāja pamazām tālāk uz dārza viduci.

Te viņš ieraudzīja skaistu lapeni un lapenē uz beņķa skaistu

jaunavu sēžot un bēdīgi uz zemi skatoties.

Klāt piegājis un to apsveicinājis, viņš iesāka par šo un to

tērzēt. Kādu laiciņu laipni iztērzējies, Anšelis nevarēja atturēties

to nenobučojis un neprasījis, vai gribot viņam par sievu palikt.

„Labprāt," jaunava atbildēja, „tik izlaid mani no šī dārza,

kur es esmu ieslodzīta."

Jauneklis to apsolījās, un jaunavu pie rokas ņēmis, izveda no

dārza un uzņēma ceļu uz pili. Bet kad tie kādā vietā pienāca
tuvu pie jūrmalas, tad jaunava piepēži pārvērtās par pīli, ielaidās

jūrā un aizpeldēja projām.
Par tādu pievilšanu gauži noskumis, Anšelis aizgāja no jūr-

malas uz pili un no tās neiznāca līdz pat vakaram.

Vakarā pārnāca viņa kungs dusmīgs mājās. Viņš bija sa-

stapis bēgošo jaunavu, noķēris un pārvedis atpakaļ uz viņas dārzu.

Tad viņš sauca jaunekli priekšā un tam cieti piekodināja, lai uz

priekšu vairs tā nedarot un neklausot kādas jaunavas ierunām.
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Otrā dienā, kad vecais izgāja atkal uz lauku un atstāja jau-
nekli vienu pašu, šis steidzās no pils ārā pastaigāties pa jauko

apkārtni. Kādu brīdi staigājis, viņš nonāca atkal pie tās pakalnes,

kur atradās tie trīs dārzi. Šoreiz viņš vairs negāja sudraba dārzā,

bet tam blakus stāvošā zelta dārzā. Te bija viss vēl daudz jau-
kāks kā sudraba dārzā. Dārza vidū starp daudz skaistām puķēm

sēdēja jaunava, kas bija vēl daudz skaistāka par pirmo. Jau-

neklis to ieraudzījis, steidzās tai klāt, apsveicināja un ielaidās

ar to valodā. Viņas balss skanēja tik mīlīgi un jauki, viņas seja

bija tik daiļa, ka jauneklis kaislu jūtu sagrābts, to sirsnīgi ap-

kampa, nobučoja un jautāja, vai viņa gribot tam par sievu palikt.

„Labprāt," šī atteica, „tik izlaid mani no šī dārza."

Anšelis aizmirsa savu solījumu un paklausīja skaistajai jau-

navai, cerēdams nu droši laimes ostā iebraukt. Bet bija vīlies.

Arā tikusi, skaistule pārvērtās par slaidu stirnu un pazuda meža

biezumos. Anšelim nekas cits neatlika, kā iet noskumušam uz

pili atpakaļ.

Drīz arī pārnāca viņa kungs, kas arī otru jaunavu bija neķē-

ris, un ar briesmīgām dusmām uzkliedza Anšelim, ja viņš vēl reiz

tā darīšot, tad viņš to uz vietas nokaušot.

Rītā, kad Anšeļa kungs bija jau sen aizgājis, jaunekli pār-

ņēma nesavaldāma iegriba, iet pastaigāties. Pie zināmajiem dār-

ziem nonācis, viņš iegāja dimanta dārzā. Šis bija jaukākais no

visiem. Aiz brīnumiem un prieka jauneklis pavisam apstulba.

Bet ieraugot dārza vidū sēdošo jaunavu, kas atkal bija daiļāka

par abām pirmajām, viņš apstulba. Visu aizmirzdams, viņš pie
tās pieskrēja, apkampa un daudzreiz bučodams jautāja, vai tā

gribot viņa sieva būt.

Skaistule, viņu brītiņu uzlūkojusi, teica: „Jaunekli tu man

gauži patīci un es tev labprāt gribu par sievu palikt un nevis tā

piekrāpt, kā to tās divas darījušas. Bet mūsu vēlēšanās var tik

tad piepildīties, ja tavs un mans kungs to atļaus. Tāpēc ej ta-

gad mierīgi uz pili un gaidi viņu pārnākam. Kad viņš pārnāks,
tad izrādies gauži bēdīgs; tad viņš tev jautās, par ko tu nosku-

mis. Izsaki tad droši, ko tu vēlies, un viņš to paklausīs."
Anšelis pateicās par padomu, noskūpstīja vairāk reizes savu

daiļo līgavu un steidzās atpakaļ uz pili.
Kad viņa kungs pret vakaru pārnāca, tad viņš savu audzēkni

atrada pils lielajā zālē noskumušu sēdam. Viņš tam iautāja, kālab

tik skumīgs esot. Anšelis nu krita savam kungam pie kājām un

sirsnīgi lūdza, lai viņam dodot to meitu par sievu, kas dimanta

dārzā dzīvojot, un lai atlaižot viņu, ka tas varot iet uz sava tēva

mājām.
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Vecais viņa lūgumu paklausīja. Deva tam skaisto jaunavu

no dimanta dārza par sievu, turklāt vēl bagātu pūru un atlaida,
lai ejot uz Anšeļa tēva mājām, šķirdamies vēl vecais Anšelim

piekodināja, lai to balto drēbju, kas esot pašā pūra dibenā, nekad

nenododot sievai uzvilkt, citādi tā palikšot neuzticīga. Tad vioi

atvadijās un izšķīrās.
Anšelis pārnāca ar savu sievu par bagātu lielkungu mājās,

jo vecais kungs jeb velns bija viņam daudz naudas līdz iedevis.

Vioš nopirka lepnu pili un aicināja visus apkārtējos lielkungus un

ķēnitms pie sevis uz viesībām, Bet viņa sieva bija bezgalīgi skai-

sta, tā ka daudz to iemīlēja.
Reiz kāds ķēniņš to ieaicināja pie sevis uz balli. Sieva nu

gribēja apvilkt baltās drēbes, bet vīrs stingri pretojās. Pēdīgi

viņš, nevarēdams viņas lūgumam pretī turēties, ari pieļāvās un

laida apvilkt baltās drēbes. Tikko tas bija noticis, tad viņa pār-

vērtās par baltu gulbi un aizlidoja pa gaisu.
Anšelis par to gauži noskuma un apņēmās savu sievu uz-

meklēt, lai vai līdz pasaules galam būtu jāiet. Uz ceļa izgājis,

viņš sastapa savu agrāko kungu. Tam viņš izteica savas bēdas

un lūdza pēc padoma. Vecais, galvu pakratījis, sacīja: „Dēls,
slikti esi darījis! Kam tev vajadzēja viņai ļaut baltās drēbes

apvilkt? Tagad viņa atrodas aiz trīsdeviņām ķēniņu valstim, pie
kāda bagāta un varena ķēniņa. Ej! ja tev izdodas viņu atdabūt,

būs labi, ja ne, tad nekā."

Anšelis nu steidzās knaši tālāk, līdz kamēr atrada to vietu,

kur viņa sieva dzīvoja. Viņš to uzaicināja nākt atpakaļ, bet šī

atteica, ka to tik tad darīšot, ja viņš tā noslēpšoties, ka viņa to

nevarēšot dabūt zināt. Bet viņai bija tāds spieģelītis, kurā visu.

ko vien gribēja, varēja ieraudzīt un dabūt zināt. Taču Anšelis

ar kādas kalpones palīdzību noslēpās tā, kā ķēniņiene revarēja

pasacīt, kur viņš bija. Viņš pārvērtās par adatu un kalpone viņu

aizsprauda aiz spieģelīša. Ķēniņiene viņa nevarēja ieraudzīt un

aiz dusmām par spieģelīti, to iesvieda krāsnī ar visu Anšeli, bet

šis žigli pārvērtās par putnu un izskrēja no krāsns, palika tad par

cilvēku un krita ķēniņienei ap kaklu. Šī to arī nu pieņēma un

gāja tam līdzi atpakaļ uz viņa mājām.

Viņi nu dzīvoja laimīgi ilgus gadus, piedzīvoja bērnus un

bērnu bērnus.

4. A. 400. 1. apas Mārtiņš Rūjienā. JPasakas un nostāsti"

1902, 7.

Kāds saimnieks vēlā vakarā pie mājas durvim dzirdējis mazu

bērnu raudam. Arā izgājis, viņš ieraudzījis mazu meitiņu, tikko

gadu vecu. Viņš to ienesis iekšā, paēdinājis un tad saimniece
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to rūpīgi guldinājusi savā vienīgā dēla šūpolī, kas bijis jau trīs

gadi vecs un tādēļ šūpolī vairs negulējis. Kaut gan mācītājs trīs

svētdienas ziņojis no kanceles, kaut gan muižas valde rakstījusi

pienācīgām tiesām par bērna atrašanu, tomēr bērna vecāki pa-

likuši nezināmi. Bērna atradējs saimnieks to tādēļ pieņēmis par

savu audžu bērnu. Kad meitene paauguši, tā katrā ziņā bijusi
krietns, čakls un paklausīgs bērns, tā ka audžu vecāki par viņu

priecājušies.
Kad atrastā audžu meita bijusi pieaugusi, tad tā bijusi veikla

un priekšzīmīga strādniece un visādi centusies atlīdzināt audžu

vecāku audzināšanas pūles. Tikai tas bijis pie viņas kautkas sa-

vāds, ka viņa bijusi par daudz nopietna, nemīlējusi nekādas jau-
trības un nekad nepasmējusies. Arī no baznīcas apmeklēšanas

viņa visādi raudzījusi izvairīties, aizbildinādamās, ka arī pa svēt-

dienām mājās esot darba diezgan. Un darbi viņai brīnum ātri

un veikli šķīrušies, tā ka prieks bijis noskatīties viņas darbos.

Saimnieka vienīgais dēls iemīlējis jaunavu, un arī viņa ve-

cāki vēlējušies, lai no viņiem abiem iznāktu pārs, tādēļ ka at-

zinuši, ka krietnākas sievas un saimnieces viņu dēls nevarētu

dabūt. Viņš to pēdīgi arī apprecējis un viņa vecāki vecuma dēļ
atdevuši jaunajam pāram māju.

Jauniem saimniekiem rādījusies būt jauna laime. Viss vi-

ņiem labi izdevies: labība vienmēr izdevusi daudz labāku ražu,

nekā citiem saimniekiem, visi mājkustoņi bijuši brangi. Sevišķi

piena un sviesta jaunai saimniecei bijis papilnam, tā ka kaimiņi
sākuši to apskaust un daudzināt, ka visu to viņa nepanākot ar

savu krietno darbību, bet viņai laikam esot kāda īpaša skola,

īpaša gudrība, ar ko tā visu iegūstot; jo citi arī protot strādāt

un strādājot, bet sekmes esot daudz vājākas. Bet šādas skau-

dības runas nenākušas jauno saimnieku ausīs, tādēļ ka viņi ar

citiem nesatikušies, bet nodevušies vienīgi savam darbam. Jauno

saimnieku laulība jau bijusi apsvētīta ar diviem bērniem un viņu

labklājība visādi pavairojusies.
Kādas svētdienas rītā saimnieks uzrunājis savu laulāto drau-

dzeni, ka šodien viņiem reiz jābraucot uz baznīcu, lai mācītājs

un citi ļaudis nesāktu domāt, ka viņi esot bezdievīgi, kam nekas

cits nerūpot, kā mantas krāšana un laicīga labklājība. Kaimiņi

jau tā viņus apskaužot un aprunājot. Saimniece gan raudzījusi
dažādi izvairīties no baznīcas apmeklēšanas; bet kad vīrs nekā

nebijis pierunājams, lai viņu atstāj mājā, tad viņa braukusi līdz.

Baznīcā saimnieks sēdējis vīriešu pusē un saimniece sieviešu

pusē, bet viens no otra necik tālu, tā kā saimnieks savu sievu

gluži labi varējis saredzēt. Bijusi karsta diena un pie grūtiem

nedēļas darbiem novārgušie baznīcēni pa sprediķa laiku gandrīz
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it visi snauduši. Tad uz reiz saimnieks ieraudzījis, ka viņa sieva

pasmējusies. Tas bijis pirmo reizi, kur viņš savu sievu redzējis

smejamies un vēl taisni baznīcā, kur smieties nepieklājas.
Kad viņi no baznīcas braukuši uz māju, vīrs taj jautājis, kādēļ

viņa baznīcā smējusies.

„To man nav brīv tev sacīt," viņa atbildējusi.
Tāda liegšanās viņu padarījusi vēl ziņkārīgāku, un tādēļ viņš

sievai bez mitēšanās uzstājies, lai saka, kādēļ viņa baznīcā smē-

jusies.

„Nevēlies to zināt, mīļais vīriņ: jo man tiešām nav brīv tev

to pasacīt, un ja es tomēr tev to pasacītu, tad es taptu nelaimīga

un varbūt tu arī."

Bet viņas vīrs domājis, ka viņa to tikai tā izvairīdamies saka,
un tādēļ jo stingri uzstājies, lai viņam pasaka, kādēļ viņa baznīcā

smējusies. „Tu man pavēli tev to pasacīt un tādēļ man jāpa-
klausa: jo tu esi mans vīrs, kaut gan es zinu, ka tas nebūs par

labu ne man nedz tev. Es tādēļ baznīcā smējos, ka redzēju, ka

velns tos baznīcēnus, kas pa sprediķa laiku snauda, pierakstīja

uz jēlas zirga ādas, bet tādēļ, ka snaudēju bija loti daudz, zirga
āda bija par mazu, velns vienu ādas galu nolika zem kājām un

otru ieņēma zobos un tā ādu paspīlēja lielāku. To redzot, man

negribot bija jāpasmejas." Tā sieva stāstījusi.
Bet kā tad tu viena varēji saredzēt velna rīkošanos pa

baznīcu, kad es un citi baznīcēni to neredzējām?" vīrs jautājis.

„Kad tev vienu noslēpumu esmu pasa;ījusi, tad man tev jā-
pasaka arī otrs," viņa atbildējusi. ,Es tādēļ varēju saredzēt velnu,
ka neesmu tāds cilvēks, kāds tu, bet ragana. Mana māte, kas

arī bija ragana, vēlējās mani atsvabināt no velna varas un padarīt

par godīgu cilvēku, tādēļ viņa mani jau mazu meiteni nolika pie
tava tēva mājas, lai es taptu uzņemta par audžu meitu un uz-

audzināta pie godīgiem cilvēkiem. Man bija jāizturas nopietni
un rāmi, bija uzcītīgi jāstrādā un jāatturas no baznīcas apmeklē-
šanas. Kad tu mani apprecēji, tad es sajutos loti laimīga, jo pēc
mūsu kāzām man vēl tikai pieci gadi bija jāpavada par savādnieci,
un pēc tā laika es no velna varas būtu pilnīgi atsvabināta, nebūtu

vairs ragana un varētu dzīvot kā visi citi cilvēki. Un šie pieci
gadi pēc maz mēnešiem būtu pagājuši un es būtu svabada un

laimīga, ar tevi kopā pavadot savu mūžu, ja tu mani šorīt ne-

būtu piespiedis braukt tev līdz uz baznīcu, un man neatlaidīgi
nebūtu pavēlējis, lai tev pasaku, kādēļ es baznīcā smējos. Bet

tagad viss ir beigts, mana cerība pagalam un arī tava laime

iziruši."

Viņas vīrs to nemaz neticējis, ko viņa tam bija stāstījusi, un

viņai sacījis, ka viņš to visu atzīstot par tīrām blēņām. Bet viņa
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tad ar savu vīru visā banīcas ceļā vairs neviena vārda neru-

nājusi. Arī tās dienas vakarā viņa bijusi pilnīgi mēma un loti

skumīga. Viņa izskatījusies gluži pārvērtusies un izturējusies
pret savu vīru tik vienaldzīgi, it kā tas viņai būtu gluži svešs.

Pat savus bērnus viņa vairs nerādījusies mīlējot, jo saimnieka

māte dzirdējusi, ka viņa paklusi sacījusi: „Tagad jūs esat raga-

nas bērni!"

Naktī, kad visi gulējuši, mājas puisis, kas vēlu bija palicis

krogā, pārnākdams redzējis, ka saimniece ar abiem bērniem iz-

nākusi no istabas, vienu nesdama klēpī un otru, lielāko, vezdama

pie rokas. Puisis, to redzēdams, pagalmā paslēpies aiz ratiem,
lai slepeni noskatītos, ko saimniece darīs. Viņa izvilkusi kātu

no slotas, kas pie durvju stenderes bijusi pieslieta, uzstājusies uz

tā stakliski, paņēmusi abus bērnus sev priekšā un tad runājusi:

„Tagad, mani bērniņi, aizjāsim uz manas mātes māju, jo še vairs

nav mūsu māja un tādēļ mēs še vairs nevaram palikt."
Tad viņa uz slotas kāta pacēlusies gaisā un ar abiem bērniem

vēja ātrumā aizjājusi pa gaisu. Puisis, to visu redzēdams, bijis

loti izbijies un aizgājis uz klētiņu gulēt. Bet miegs viņam tonakt

nemaz nenācis, tādēļ, ka vienmēr bijis jādomā par to, ko pagā-

jušā naktī priekš pusnakts bija redzējis. Nākošam rītam austot,

viņš izgājis pagalmā un redzējis, ka slota ar visu kātu stāv vēl

pieslieta pie durvju stenderes. Puisis par to priecājies un domā-

jis, ka viss tas, ko viņš pagājušā naktī redzējis, bijis tikai murgi,

tādēļ, ka vakarvakarā krogā bija īsti daudz dzēris. Bet drīz vien

izrādījies, ka saimniece ar bērniem pa nakti patiesi pazudusi,
visiem māju iedzīvotājiem par lielu uztraukumu.

lesākot saimnieks un viņa vecāki ticējuši, ka pazudusī saim-

niece vēl pārnāks. Bet tas nenoticis, un kad puisis viņam pēdīgi

pastāstījis, ko svētdienas vakarā, vēlu no kroga pārnākot, bija

redzējis, tad saimnieks, atceroties to, ko viņa pazudusī sieva,

no baznīcas uz māju braucot, viņam bija sacījusi, sācis arī ticēt,

ka saimniece patiesi bijusi ragana, un viņu atstājusi, paņemdama
arī viņa bērnus līdz. Viss šis piedzīvojums padarījis viņu nelai-

mīgu.
Līdz ar saimnieces pazušanu ari visa turība un laba kārtība

mājā sākusi panīkt. Saimnieks nodevies žūpošanai, un pēdīgi

kungs tam atņēmis māju.

5. A. 400. H. Brikmanis Ķieģeļu Braškā, Valmieras apr.

Reiz viens vīrs apprecējis raganas meitu. Kad ragana meitu

izvadījusi pie vīra, tad stingri noteikusi, ka viņai nav brīv līdz

desmit gadiem iet baznīcā. Meita ar to apņēmusies. Bet vīrs



274

bijis liels dievvārdu cienītājs. Vai katru svētdienu braucis uz

baznīcu un aizvien mudinājis sievu brauk sev līdz. Viņa jau de-

viņi gadi bijusi atturējusies nebraukuši vīram līdz uz baznīcu.

Bet desmitā gadā pēc kāzām nevarējusi vairs atturēties vīra

mudinājumam un pret savas pašas gribu aizbraukusi līdz uz

baznīcu.

Baznīcā sieva labu laiciņu smējusi. Kad dievkalpojums bijis

cauri, braukuši uz māju. Mājā vīrs prasījis sievai, kādēļ šī baznīcā

smējusi. Sieva negribējusi, negribējusi nemaz teikt, bet vīrs ne-

atlaidies, tirdījis vai visu svētdienas pēcpusdienu, kamēr sieva

beidzot ar pateikusi. Baznīcā starp baznīcēniem bijis arī velns

ar vērša ādu un zīmuli rokā. Uz ādas viņš rakstījis visus tos,

kas baznīcā esot gulējuši. Ada esot bijusi pilna pierakstīta, bet

gulētāji vēl visi neesot bijuši uzrakstīti. Tad velns esot ņēmis
ādu ķepās un zobos un stīvējis lielāku, lai būtu arī rūme tos uz-

rakstīt, kas gul un kuriem uz ādas vietas pietrūcis. Par to viņa
esot smējusies.

Vīrs tagad bijis apmierināts. Vakarā sieva nogaidījusi, kad

visi jau bijuši aizmiguši. Tad paņēmusi slotu. No tās izsituši

ārā kātu. Atvedusi klusām savus abus bērnus, jo laulībā viņiem
bija dzimuši divi bērni. Ķēķī sieva uzsēdusies uz slotas kāta,
katru kāju savā pusē. Tāpat uzsēdinājusi savus abus bērnus,
mazāko priekšā, lielāko sev aiz muguras. Nomurminājusi kaut

kādus vārdus un pazudusi, pa ķēķa lodziņu aizlaižoties.

Visu redzējusi kāda vecāka sieviņa, kura vēl nav bijusi aiz-

migusi. Bet tas viņai izlicies it kā pa sapņiem. Otrā dienā patiesi
saimniece bijusi ar bērniem pazudusi.

6. A. 400. Zariņu Jānis Lenčos. Etn. I, 1891, 129. LP, VII, I,

920 (2).

Reiz lielmātei, vannā mazgājoties, pienākusi vilkata un viņai
uzmetusi savu kažoku. Tiklīdz kažoks bijis lielmātei virsū, viņa
pārvērtusies par vilkatu un aiztecējusi uz mežu. Viņai bijis zīdāms

bērniņš, kuru sulainis nesis uz mežu un staigādams saucis: ~Vilc-

iņ, steidzies, bērniņš raud, saulīt' noriet, vakars klāt!"

Vilkata tecējusi un saukusi:

„Gan jau iemu, gan jau teku,
Virši manas kājas grauž!"

Klāt pienākusi, kažoku novilkusi un, par cilvēku pārvērtusies,
bērniņu pazīdījusi, atkal kažoku uzvilkusi un aizskrējusi par vilku.

Tā tas gājis labu laiku, kamēr reiz vilkata sacījusi: „Vēl rītvakar,
tad vairāk ne, tad mums jāiet uz tāliem mežiem projām!"

Sulainis domājis: „Kā gan varētu lielmāti atpestīt?"
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Un taja vieta, kur viņa bērniņu zīdījusi, bijis liels akmens,
uz kura lielmāte savu kažoku uzlikusi, kamēr bērnu zīdījusi.

Otrā dienā sulainis aizgājis agri uz mežu un virs akmeņa

kurinājis uguni, kamēr loti karstu nokurinājis. Krēslu, uz kura
lielmāte sēdējusi, panesis tālāku no akmeņa nost. Kad vilkata

nākusi, gājis pretī un palīdzējis kažoku novilkt. Atsēdinājis viņu
uz krēsla un kažoku uzklājis uz karstā akmeņa. Kažoks, sulai-

nim uzklājot, jau sācis kā pods vārīties. Sulainis ātri griezies
nost un gājis pie lielmātes, Kažoks drīzā laikā pārvērties par

ogli un izplatījis tik nejauku smaku, ka lielmāte, smaku saodusi,
uzlēkusi no krēsla un izsaukusies: ~Vai, kas tā par smaku? Kad

tikai mans kažoks vēl nesadeg?"

Un skrējusi pie akmeņa pēc kažoka, bet tas jau bijis eglē.

Kažoku vairs nedabūjušai, viņai bijis jāpaliek par cilvēku. Su-

lainis viņu pliku pārvedis mājā, atdevis lielkungam, kas par to

vareni priecājies un sulaini bagātīgi apdāvinājis.

7. A. 400. A. Gari -Juone no 40 g. vecas Dortholtes, Dricē-

no s. Kultūras balss kr,

Seņ senējūs laikus dzeivuoja vīns kēneņš, jam beja dāls. Ap

skaistu kēneņa pili beja lela plova, plovas vydā prūds [ezers].
Kotru reitu kēneņa dāls guoja uz prūdu un redz, ka plova vvs-

apkuort izslīdeita. Jis navar saprast, kas par nakti plovu slīdej.
Švuta sorgus nūpilņavuot [sargāt], kas par nakti slīdej plovu.
Vīnu nakti, ūtru nakti sorgoj sorgs, bet nikuo naredz. Trešā

naktī jis vera,s, ka atskrīn pa gaisu treis skaistas, jaunas meitas,
nūzamat prūda molā, nūzavalk un mauduojas. Atguojis uz pili,

jis pastuostīja kēneņa dālam, ka treis skaistas meitas atskrīn

spuornūs, nūzalaiž un mauduojas.

Nuokūšā naktī kēneņa dāls atīt uz plovu, prūda molā palein

zam kryumim un gaida, kod atskrīs skaistuos meitas mauduotūs,

Ja, naktī atskrīn ar', nūzamat uz krosta, nūvalk kraklus un īlein

prūdā mauduotis. Cvkam juos mauduojas, kēneņa dāls vīnai

nūzūg kraklu. Izīt nyu vvsas treis nu vudiņa, valkas, vīnai nava

krakla. Nyu tei raud un prosa, lai atdūd juos kraklu, bet jis nadūd.

Tuos divējas muosas pasacēļa gaisā un aizskrēja. Kēneņa dāls

nadevja jai krakla, bet atnesja nu pils cytas drēbes, jei apsavylka

un aizguoja uz pili.

Palykušuo beja kēneņa meita nu deveituos kēnests. Jī obēji

sasaprecēja. Par kaidu laiku kēneniņei pīdzyma divi meitines.

Jei vys gribēja dabuot sova krakla, bet navarēja, kēneņš turēja
tū kraklu aiz atslāgom.
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Reizi, kad jau meitines beja paaugušas, vīnai beja 8, titrai

kaidi 9 godi, jei nūpilņavuoja, ka veirs aizguoja, sadabuoja at-

slāgas, atslēdzja skapi, pajēmja sovu kraklu, un obējas meitines

nu laidjās uz tāva sātu par deveņom kēnestem. Atguoja uz pili,

kēneņš naatrada sīvas un meitiņu, palvka cīši bēdīgs un nu vvsim

prasīja, lai paruoda, uz kuru pusi jei aizskrēja.

Vīna rogona pastuostīja, ka jei ir aizskrējuse par deviņom
kēnestim pi sova tāva, īdevja jam taidu skustiņu [lakatiņu], ar

kuru varēja pasacelt gaisā un skrīt pa gaisu. Tod jei īdevja vēl
taidus zuobokus, kurūs varēja palikt par naradzamu. Kēneņam

beja gars ceļš, jis skrēja vīnu dīnu, skrēja ūtru, bet vēļ golā na-

beja. Jam vajadzēja tikt puori par taidu kēnesti, kur beja daudzi

čyusku un cytu kustūņu. Kai tikai jis ceļas gaisā; skustiņš suoc

šalkt, čyuskas tyuliņ sacel golvas, suok ūšņuot, cēlās gaisā un

grib'jū apreit. Tod jis nūsalaiž sovūs zuobokūs un čyuskas jū
naredz. Šai tai jis tyka puori par brīsmīgu kēnesti un dabraucja
leidz devītai kēnestei. Dabraucis pi devituos kēnests, iis dabuoja

zynuot, ka kēneņa meita ar divējim bārnim ir nūtīsuota uz nū-

šaušonu, kam atsagrīzja bez veira ar divējim bārnim. Kēneņam

par tū beja lels nagūds. Tūreiz jis nakti izleida caur vysom cī-

tuma durovom, nūzoga_ nu sorgim atslāgas un izvedja sovu sīvu

ar bārnim nu cītuma. Utrā dīnā jis pats guoja pi kēneņa un pasa-

cīja: „Es asmu jyusu meitas veirs un tuos divi meitines ir muni

bārni."

Tod kēneņš vysu pīdevja, sataisīja par jaunu kuozas un jī
dzeivouja kūpā laimīgi!

8. A. 400. A. Gari-Juone no 65 g. vecas Zaščerinskas, Do -

mopolē. Kultūras balss kr.

Vīns puiss lauluojas ar vardi. Varde pasoka: „Ka tu lauluo-

sīs un mani pasauksi par vardi, tod es palikšu par putnu un aiz-

skrīšu."
Daīt vīns puiss pi bryuguona un prosa: „Ar kū tu lauluojīs?"

„Ar vardi," atsoka bryutguons.
Varde tyulin palīk par putnu un aizskrīn. īt nyu jis sovas

sīvas vaicuotu; īt, īt, daīt pi vīnas ustabiņas. Tei ustabiņā grī-
žas uz vīnas kuojas, jis grib tikt īškā, bet nekur nava durovu,

pa kurom varātu tikt īkšā. Grīž nu vīnas puses grīž nu ūtras pu-

ses, bet nikuo, pasaver nu zemines, redz caurumu un īlein usta-

biņā īškā. Te sēd vīna rasna rogona ar dzelža čičim
.

„Voi naredzēji munas sīvas?" vaicoj jis.
„Redzēju gon," atsoka rogana, „bet tev nasacīšu, uz kuru

pusi aizguoja, cvkam pagrīzīsi mani."
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Puiss sajem rogonu grīzt, bet taida grvuta, ka tikkū pagrīzja.
Tūreiz rogona soka: „Ka izīsi nu munas ustabiņas, tod ej pa

upes molu, tī aizguoja tova sīva."

It jis pa upes molu, otkon redz, ustabeņa grīžas uz vīnas

kuojas. Grīž ustobiņu uz vīnu pusi, nava durovu, grīž uz ūtru

pusi, redz durovas, īīt īškā. Te sēd brīsmīgi rasns valns, jis vai-

coj vainām: „Voi naredzēji munas sīvas?"

«Redzēju gon. Pacel mani, tad pasacīšu, uz kuru pusi aiz-

guoja."
Jis pajem

,
cel, ceļ — izcel jau sev uz golvas, valns kai raun

vaļā, tai aptaisa cvlvākam vysu golvu. Tys izzanas nu ustobas

uorā un aizīt kai izaustīts [sasists].
It otkon, redz vīnu ustabiņu, īīt īškā, te sēd vecs un vecīte.

Puiss vaicoj jīm: „Voi naredzējāt munas sīvas? Kur es jū va-

rātu atrast?"

„Ej uz jyurmolu, tur aug lels ūzūls. rūc zam tuo ūzūla, cykam
izraksi skreini. Pajem mītu. puorsit tū skreini, nu skreinis izskrīs

začs. Puorsit zači, tod izskrīs vysta, puorsit vystu, nu vystas

izzavels ūla, tanī ūlā byus gipts. Ar tū gipti tu nūtrucēsi vainu

un pajemsi sovu sīvu," pomuocīja vecīts.

Puiss aizīt uz jyurmolu, suok rakt zam ūzūla, izrūk dzelža

skreini, pajem mītu puorsyt tū skreini, nu skreines izskrīn začs,

puorsyt zači, izskrīn vysta, jis puorsvt vvstu un nu vystas izza-

vel ūla. Puiss pajem ūlu īlīk kešā un īt tuoļuok. Tei ūla īzavel

jyurā. Jis atsasēdis jyuras molā, raud. Nu jyuras izmaun lela

leidaka un prosa jam: „Kuo tu raudi?''

„Ula īzavēle jyurā, un es navaru tuos izvilkt. Mīļo zivtiņ, iz-

nes man nu jyuras tū ūlu!" lyudzas puiss.
Leidaka nūgrima jyurā un pēc nailga laika iznesja jam nu

upes tū ūlu. Pajēms ūlu, puiss īlyka kešā un guoja tuoļuok. It,
īt — redz lelu, skaistu muoju īīt īškā, valns suok ūšņuot un soka:

„Kur te kristīta cylvāka smoka?"

„Nav te nikaidas kristītu cvlvāku smokas. Žugure nesja

kaulu, īmetja škūrstinā un suoka smirdēt," atsoka juo sīva.

Valns apsaver, īrauga cylvāku un grib jū apēst, bet cvlvā-
kam beja taida capure, kai tik izlīk jū golvā, tai navar juo vairs

redzēt. Valns prosa, lai cvlvāks pasaruoda.

„Labi, es pasaruodīšu tev pa ustobas lūgu, tlikai tu aizej treis

svmti osu nu lūga, cytaidi tu manis naredzēsi," soka cylvāks.
Valns ar mīru. aizskrīn treis svmti osu nu lūga un veras, cvl-

vāks jam pasaruoda pa lūgu. Nyu jis skrīn dreiži atpakaļ, dū-

moj — tagad gon es cvlvāku apēsšu. Cvkam valns skrīn uz

ustobu, cvlvāks nūstuoj pi durovom, aizzaraun aiz stenderes un

stuov. Kai tikai valns sper kuoju par slīksni, jis nūsvīž ūlu zemē.



278

ūla puorpleīst, izzalej nuovīga gipts un valns nūsatručej. Puor-

pleisušuos ūlas vītā aizzadag svece un valns pagolam.
Tūreiz puiss pajem sovu sīvu i šūdin dzeivoj laimīgs!

9. A. 400. V. Zachar s ka, Lv dz ā.

Dzeivuoja vīnā mežā vīns zemnīks ar sovu sīvu un vīnu

meitu, kuru tāvs ar muoti cīši mīluoja un žāluoja. Meitai beja

vuords Agatiņa, un jei beja cīši smuka. Natuoļi nu zemnīka usto-

biņas uz augsta kolna beja lela pils. Tī dzeivuoja kaids boguots

kungs. Juo pils beja sataisīta nu lada. Kungs namīluoja saules,

puču, dzīšmu, putnu un laužu, bet par vvsu vairuok jis namī-

luoja ituo zemnīka, kurs natuoļi nu juo dzeivuoja, cierta molku

un dadzvnuoja dagutu.

Vīnā dīnā sasadusmuoja kungs uz zemnīka, pajēmja lelu gubu

snīga un aizgrvudja zemnīka ustabiņu, tai ka zemnīks ar sovu

saimi navarēja nikai izīt uorā. Izzvnuoja natuolēji cīmi, ka ar

zemnīku nūtyka taida nalaime, aizskrēja lauds, devja sovu paleigu
un atroka zemnīka saimi, un zemnīks otkon izguoja uorā. Juo

meita beja cīši prīcīga, īraudzējuse gaismu un saulīti. Agatiua

nu lelas prīcas sasvta rūku pi rūkas. Pēc ituo zemnīka sīva,

Agatiņas muote, saslymuoja un nūmyra. Pēc sīvas nuoves zem-

nīks suoka dzeivuot sovā ustabiņā ar sovu meitu, Agatiņu, kura

ar kotru dīnu palvka smukuoka. Agatiņa struoduoja vvsaidus

sātas dorbus, bet kad pabeidzja dorbu, jei guoja upes molā un

pyna nu puču vaiņagus un laidja upē pa yudeni. Vīnu reizi kun-

gam paziņuoja, ka zemnīkam ir cīši smuka meita, un jū vajag kun-

gam nūzagt. Kungs padūmuoja un lyka sovim kolpim nūzagt

meitiņu un atvest jam uz pili. Kolpi aizjyudzja sudobra zyrgu
zalta karētā, aizbraucja pi zemnīka, nūzoga juo Agatiņu un atvedja

uz kunga pili! Agatiņa kungam cīši patyka un jis pajēmja jū sev

par sīvu, bet Agatiņa cīši nagribēja byut par juo sīvu. Kungs sa-

sadusmuoja un puortaisīja Agatiņu par snīga koponu. Tai tei

snīga kopona stuovēja ilgu laiku un nikas ituos snīga koponas

navarēja nu vītas nūgryust.

Vīnu reiz kungs pajēmja sovu sudobra zūbynu un grybēja

puorcirst itū koponu, bet kad pīlyka sovu zūbynu pi koponas,

aiztreisēja zeme un nu ituos koponas izguoja rauduodama smukuo

Agatiņa. Nu osorom, kuras jai lija nu acim, tyulen suoka augt

smukas pučes un kungs itū redzēja. Suoka kungs prasīt Agatiņu,

kab jei byutu jam par sīvu. Agatiņa ari devja jam vuordu un jī
abi divi aizguoja uz juos tāva ustabiņu. Kungs prasīja juos tāva,

kab jis jam pīdūtu par tū
L

ka jis nazkod juo saimi aizgryudja ar

snīgu. Agatiņas tāvs svētēja sovu meitu un kungu uz laimīgu



279

dzeivi. Kungs ar Agatiņu tvmā pat dīnā aizbraucja uz cytu kē-

nesti un tī sataisīja lelas kuozas. Kuozuos vvsu kū dzēra un ēdja

un pēc kuozu suoka dzeivuot un tagad dzivoj laimīgi.
Muni vacī tāvu tāvi tī beja un vysu redzēja.

26. Puisis apprece lietuvēnu meitu.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienava. LP, I, 150.

Jauns puisis kādu nakti redz, ka caur zara caurumu lietuvēns

ienāk. Viņš knaši aizbāž caurumu ar vilnu un noķer lietuvēnu.

Puisis panēm kādu čubiņu no savas gultas un ieliek skapī, lai no

rīta zinātu, vai lietuvēns vīrišķis jeb sievišķis. Gubiņa no rīta

parāda, ka lietuvēns sievišķis.

Puisis lietuvēnu apprec un dzīvo laimīgi. Bet reiz sieva

plijās virsū, lai jel parādot, kur toreiz ielīdusi. Vīrs attaisa cau-

rumu un domā patlaban teikt: „Te, te, sieviņ, te tu ielīdi!" bet

sieva špuks! pa caurumu ārā un pazūd.

2. A. Lerchis-Puškaitis no 80 g. vecas Annas Džūkstes

Mežolu Seskos. LP, VII, I, 503 (1).

Vienu puisi katru nakti mocījis lietuvēns. Qiti viņu mācī-

juši, lai liekot rokas aiz pakauša, tad noķeršot. Labi — licis.

Bet viņam pa vienu pašu nakti rokas jēlas palikušas. Nu pa dienu

apskatījies savu kaktu labi un atradis, ka gultas galā zara cau-

rums. Tūliņ uztaisījis tapu un naktī, nomodā palikdams, gaidījis,
kas nāks pa zara caurumu iekšā. Pusnaktī dzirdot: viens ienā-

kot istabā. Knaši bāzis caurumu cieti. Un kas ir? Noķerot vienu

sievišķi. Šī lūdzoties, lai laižot vaļā. Nav laidis, tāpēc ka dikti

patikusi.
Pēc tam apprecējis un dzīvojis kopā. Bet vienu dienu saķil-

dojušies. Šis dusmās tad teicis: „Ko tu te man spārdies? Vai

zini, kur tava dzimtene?"

Un izrāvis to tapu. Kā pataisījis vaļā, tā šī ārā un prom.

3. ft. Kalniņš, Liepupē. Et n. IV, 1894, 15. LP, VII, I, 503 (2).

Agrākos laikos lietuvēns daudz ļaudis esot mocījis. Tā viņš

arī kādu jaunu puisi katru nakti tā žņaudzis, ka šim bijis gandrīz

jābeidzas. Nabaga puisis licis savu gultu gan citā vietā, gan iz-

darījies šā, gan tā, bet viss nav neko līdzējis. Pēdīgi tam veci

ļaudis teikuši, lai to zaru caurumu, kas durvīs esot un pa kuru

lietuvēns ienākot, aiztaisot ar pīlādža pulki. Puisis nākošā naktī
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lūdzis savam draugam, lai viņš to caurumu aizbāžot, kad dzirdot

šo stenam un vaidam, ko draugs ari izdarījis. Rītā te, visiem

par brīnumu, istabā atraduši svešu meitu, kas stāstījusies no pār-

jūras, un ko visi ļaudis par lietuvēnu turējuši.

Vēlāk tas pats puisis to meitu apprecējis un divus bērnus pie-

dzīvojis. Pēc trim gadiem puisis kādā svētdienā to zara caurumu

attaisījis un uz savu sievu tā runājis: „Redzi, pa šo caurumu tu

pie manis atnāci!"

Bet tanī pašā acumirklī viņa arī pazudusi.

4. Etmanis Kazdangā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 503 (3).

Kādā sienā bijušas svētās meitas, kur puisim itin tuvu va-

jadzējis gulēt. Viena no svētām meitām nākusi katru nakti pui-
sim sapņos un nemaz nedevusi mieru. Tad vecāki ļaudis devuši

padomu, lai sienmali labi izmeklējot, vai nebūšot kādu caurumu

atrast; ja atrodot, lai tad ar apses pulki ačgārniski aizbāžot, tik-

līdz mocītāja atkal sākšot gar viņu darboties. Labi — darījis tā.

Un nu rītā par brīnumiem atradusies guļā jauna, skaista meita —

ne par ko neatstājusi viņu.

Pēcāk puisis šo svētu meitu apņēmis par sievu — ilgi laulībā

sadzīvojis. Bet kad kādreiz ņēmies stāstīt, no kurienes šī ienā-

kusi, arī to puļķi izrāvis rādīdams, tad sieva itin piepēži caurumā

atkal ieskrējusi un nekad vairs ārā nenākusi.

5. No Dzērves, Brīv zemnieka kr. LP, VII, I, 504 (4).

Bija jauns saimnieks, ko lietuvēns nakti no nakts mocīja. Gan

viņš visādi lietuvēnu trenkāja: vilka krustus sev visapkārt, lika

platcirvi, skalu nazi (skalu naži bija ļoti asi trīti) blakām, sēja
linu suku uz krūtim, bet viss velti. Katru vakaru, tiklīdz salds

miegs acis slēdza, tas redzēja pa sienas baļķa zara caurumu lie-

tuvēnu ielienam un viņam virsū uzvēlamies. Beidzot veci cil-

vēki pamācīja, lai piektdienas vakaru pataisa puļķi un, kamēr

lietuvēns šo jādelē, lai pakustina kreisās kājas īkšķi un zara cau-

rumu aizpuļķo.

Labi — tā notika. Pakustināja īkšķi, lietuvēns novēlās, bet

saimnieks ātri, no lietuvēna nastas vaļā ticis, aizpuļķoja zara

caurumu. Aizpuļķoja — kas nu par brīnumiem? Lietuvēna

vietā ieraudzīja sev blakus skaistu, skaistu meitu. Tā skatījās

bailīgi apkārt, žēli gaudodama, raudādama. Dienai nākot, saim-

nieks puļķi vēl stiprāki iedzina baļķī, nogrieza līdzenu, vēl ar

ēveli nolīdzināja vietu.
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Pēc tam viņš skaistuli apprecēja un sadzīvoja, laulībā trīs-

desmit gadu — divi bērnus lai piedzīvoja. Bet pēc trīsdesmit

gadiem baļķis bija jau labi iepuvis; arī pulki varēja tagad nagiem

izgrubināt. Tad vienu dienu vīrs pieveda savu sievu pie šitā

baļķa zara cauruma, sacīdams: „Redzi, šim zara caurumam man

jāpatencina, ka tevi nolūkoju — apprecēju."
„Ai!" sieva atteica, „esi tad tik labs, izvelc to puļķi: es lab-

prāt gribētu to ceļu redzēt, pa kuru šinī pasaulē atnācu."

Vīrs paklausīja. Bet tai pašā brīdī skaistule iespruka zara

caurumā un pazuda.

6. Kurzemes Sāveniekos Viktor von Andrejanoff „L et -

tische Mārchen", 75—79. LP, VII, I, 504 (5).

Bija tēvs un māte nabaga būdiņā. Tiem bija dēls Pēteris.

Reiz tēvs ar māti vēla rudens rītā pamana, ka Pēteris, itkā kar-

sonī pietvīcis, gul sapņodams, rādās gluži pēc saslimuša. Abi

aplūko gulētāju; bet piepēži sienmālī pamana tēvs zara caurumu,

pa kuru auksts ziemeļa vējš istabā plūst, un ieteicas sievai:

„Vai zini? Tas zara caurums aizbāžams ar kautkuru skrandas

gabaliņu. Aukstais caurvējš būs iesaldējis zēnu, tāpēc te murgo."
Aizbāza. Bet tiklīdz tas padarīts — vecīši skatās, skatās —

kas tas? Piepēži Pēterim skaista, daiļa meitenīte gul blakus.

Pēteris, pa miegam murgodams, gan rauga atkratīties no meite-

nes rokām; bet šī ne pakustēt, neatlaižas vis.

Meitene palika nabaga būdiņā, iemācījās audekli aust, adīkli

adīt, ganos iet, putru vārīt; bet, lai darīja darbu kādu darīdama,
Pēteris tai bija arvienu prātā. Karsti tā bija Pēteri iemīlējusi.

Atnāca laiks, Pēteris patiesi arī apņēma daiļo meitu, kas

torīt gultā bija gadījusies blakus. Laimīgi abi dzīvoja, iekrāja

mantu, piedzīvoja divi bērniņus lai, netrūka nekā.

Te gadu piecpadsmit pēc kāzām, reiz Pēteris ar sievu aiz-

ies pa vasaras svētkiem uz to pašu baznīcu, kur toreiz laulāti.

Aiziet — redz: sieva pa baznīcas laiku pagriežas sāņus un tā

smejas, tā smejas, ka pār vaigiem pat asaras rit. Dusmas Pēte-

rim cēlās par to; bet ko iesāksi baznīcā? Vai iesi apsaukt jeb

pārrāt? Tas neklājas, ķildoties te. Bet mājā ejot, tad gan sa-

ņēma sievu: „Vai kauna tev nebija baznīcā smieties?"

„Kauna!" šī atteic, „ja tu būtu redzējis, ko es baznīcā re-

dzēju, tu galu būtu ņēmis smiedamies, ne pasmējies vien."

„Ai, tad stāsti jel, kas tik smieklīgs tur bija!" tā Pēteris pat-

vāru nu uzplijās sievai.

Bet sieva atsaka dzestri: „Ja neslēpsi ilgāki arī man, kā

toreiz pie tevis nācu, kā ietiku būdiņā, tad teikšu, ko baznīcā

redzēju."
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~Labi!" Pēteris miera, „tiklīdz māja pāriesim, neslēpšu ne-

nieka tev, bet nu stāsti tu man pa priekšu!"

„r!s redzēju baznīcā velnu ar izspīlētu zirga ādu. Kas spre-

diķa laikā snauda, jeb grēcīgas domas kam iešāvās prātā, tos

visus velns pierakstīja uz ādas. Tā viņš rakstīja, rakstīja, kamēr

āda bija pilna, nebija rūmes atlikušos, kur pierakstīt. Par to

velns nejauki saskaitās un dusmās spārdīja, gan arī badīja, baznī-

cas sienmāli kā traks. To redzēdama, nenocietos vairs — smē-

jos, lai ir asaras lītu."

Pēteris nobrīnījās par sievas redzējumu un steidzās uz mā-

jām. Pārgāja mājā, nu arī sieva uzplijās, lai Pēteris stāstītu

drīzi jo drīzi, kas tam bija stāstāms. Tad Pēteris aizveda sievu

pie tā paša sienmala cauruma un rādīdams teica: „Te pa šo cau-

rumu vēja spārniem tu esot ielidinājusies toreiz, to apgalvoja mani

nelaiķa vecāki, jo pats biju toreiz puikas kārtā un gulēdams ne-

redzēju, vai notika šā jeb ari tā.
'

Un nebūt nevildamies, Pēteris tūdaliņ izrāva aizbāzto suk-

snīti no cauruma. Kā izrāva sūksnīti, sieva kā akā nogrima, kur

palika, kur nē? Gan žēlojās Pēteris ar abiem bērniņiem, gan

raudāja asaras; bet raudi jeb smejies — kas pagalam, pagalam.
Tikai māju svētība, tā gan Pēterim nemazinājās nekad cauru

mūžu.

7. A. Lerchis-Puškaitis no Kaspara Čipiua, Džūkstē.

LP, VII, I, 508 (1).

Citreiz viens puisis aizjājis mežmalā zirgus pieguļā. Redzot:
trīs skaistas meitas dej gar mežmalu. Tā šis nevar novaldīties,
ies ar viņām paplēsties. Aiziet —nu šīs tā kā vējot vējo šim

apkārt un mans puisis noprot, ka nava vis lāgā. Bet viņš kaut-

Kad no vecāka cilvēka mutes bija dzirdējis: ja no kārkla mizas

uztaisot lencīti, šai lencīti iesienot krustiņu un tad lencīti ar visu

krustiņu uzmetot tādām nomocītām dvēselēm kaklā, tad viņas

paliekot par dzīviem cilvēkiem.

Dvēseles augot tāpat kā mēs. Ja kāds bērna gados nomocīts,

tad pēc gadiem bērna dvēsele izaugot par lielcilvēka dvēseli.

Ja, un tā nu uztaisījis lencīti, iesējis krustiņu un uzmetis

vienai, kas visvairāk šo aizkārusi, garām situšies, lencīti kaklā.

Uzmetis — tā šī brēcot, lai laižot vaļā, lai ņemot nost. Gar zemi

vēl nokritusi brēkdama. Bet puisis ne klausās, ne dzird — bēg

mājā. Paskrienot tādu gabalu — dzirdot, ka nākot citi gari pa-

kal — rūc vien. Bet šis neskatās ne atpakaļ, ne ko — tikai bēg,

cik jaudā. (Būtu paskatījies atpakaļ, tad būtu bijis pagalam.)
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Kā pārskrējis mājā, tā gultā iekšā, notinot galvu ar apsegu

un guļ, ka ne dzirdot, ne redzot. Te pēc gaiļa laika ienākot šim

skaista meita iekšā ar visu lencīti, ar krustu. Gaismā piecēlies,

gājis pļaut, šī ejot palīgā grābt, visu strādājusi. Est arī lai dodot!

Viņa no šā neatstājot, guļu lai katru vakaru pataisījusi, bet klāt

gulēt negājusi. Gribējis gan iet pie šīs, bet šī sakot: „Gadu un

seši nedēļi jānosēro, tad vari mani precēt!"
Labi — gaidījis to laiku, pēc tam apprecējis. Un nu šī nezi-

nājusi, kā godāt, kā pateikties vīram, ka izpestījis, ka šai nebijis
vairs jāspokojas.

Abi nodzīvojuši sirmu mūžu, bijuši bērni lai, kamēr tad no-

lemtā mirstamā laikā, nomirusi. Mirdama tad tikai pateikusi vī-

ram, ka māte to mazu esot nožņauguši, apakš kārkla krūma pa-

bāzusi.

Vēl teikusi: „Tas bija labi, ka neskatījies toreiz atpakaļ, ci-

tādi tevi citi gari būtu sajājuši. Kad tu vienu gadu agrāki būtu

nācis pie manis gulēt, tad tu arī būtu bijis pagalam, jo tad man

nāca kādi nekādi nešķīstumi ārā. kādi nekādi tārpi, kas nekas,
kamēr tapu skaidra."

8. Teicēja 76 g. veca I. Staleidzāne Atašienē, Kultūras

balss kr.

Kaids puiss naktīs staiguoja uz kļāva gulātu. Vokorā pi juo

pīīt meita, boltuos drēbēs, paguļ leidz pusnaktim un izgaist. Puiss

pastuostīja itū cvtim un kaids cvlvāks soka puišam: „Vokorā,
kad atsaguļs meita, tu izsvīd uz juoš škaplerus un rožoncas un

jei nikur nanūbi;gs un izstuostīs tev vysu, kas jei taida ir!"

Utrā vokorā puiss pajēmja škaplerus un rožoncas un atsa-

gula uz kļāva. Dreiži atguoja meita un atsagula pi juo kluot.

Puiss, jai namonūt, izsvīdja uz juos škaplerus un rožoncas, guļ un

gaida, kas bvus. Pašuos pusnaktīs meita trvukuos kuojuos un

gribēja īt, bet navarēja paīt un stuov plyka.

„Kas tu taida esi?" prosa puiss.

„Es esmu nūluodāta un sorguoju naudu; bet juo tu mani aiz-

turēji, tad apģērb mani, aizved uz baznīcu un nūkristī!" atbildēja
meita.

Puiss dabuoja drēbu, apģērbja meitu, reitā aizvedja uz baz-

nīcu un nūkristīja. Puiss ar meitu atbraucja nu baznīcas un meita

soka: „Tagad īsim izraksim tū naudu, kuru es sorguoju!"

Puiss ar meitu guoja pēc naudas treis nedēļas: izroka naudu,

atnazuši uz sātu, apsaprecēja un dzeivuoja leimīgi. Cikom meita

beja apburta, jei varēja tū ceļu leidz naudai nūskrīt par vīnu mi-

nūti, kuru ar puisi guoja treis nedēļas.
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9. V. Zacharska no 80 g. vecas A. Bečas Rēzeknes apr., Sa-

lu j ā nu pag.

Vīnam boguotam muižvnīkam beja vīns struodnīks, jauns

puiss, kuram beja vuords Pīters. Pi ituo muižvnīka Pīteram beja
īdūts taids dorbs, kab jis kurinuotu reju. Tai kai muižvnīkam

auga daudz labeibys, tod pi juo kotru dīnu kurinuoja reju un kūla

grvudus.
Pīters kai kurinuoja tū reju, tai tī pat gulēja, nikod naguoja

gulātu uz ustobu. Svātdīnā vai dorba dīnā jis guļ tikai rejā. Mui-

žvnīks ari īraudzēja, ka Pīters guļ kotru nakti rejā, jis vīnu nakti

sadūmuoja nūīt uz reju pazavārtūs, kūtī dora juo struodnīks

Pīters. Muižvnīks pa klusenem daguoja pi rejas, attaisēja duro-

vys un veras pa kluseņem. Pīters guļ, api juo stuov jauna un

cīši skaista meita. Jī abadivēji nazkū runoj, bet kū un par kū

runuoj, muižvnīks nadzierdēja.

Uz reitu muižvnīks suoka vaicuot Pīteram, kuopēc jis nagul

ustobā, bet rejā? Pīters nikuo narunuoja un tai pat napīzazina.
Tūlaik muižynīks vaicoj: „Kaida pi tevis naktī meita staigoj?"

Pīters otkon atbild: „Nav nikaidvs meitvs."

Muižvnīks soka: „Kai tī nav nikaidvs, ka es pats redzēju, kai

tu gulēji, api tevis stuovēja skaista jauna meita?"

Kū jau darēt Pīteram? Jis pīzazyna un izstuostēja muižv-

nīkam, ka tei meita kotru nakti staigoj pi juo uz reju. „Jei ir

puorluodāta meita. Kod gailis dzīd, jei īt nu manis prūjom."
Muižvnīks dūmuoja — dūmuoja pats sevī un lyka atvest nu

mīsteņa bazneickungu. Atvad bazneickungu, bazneickungs iz-

vaicuoja Pīteram vvsu, un īdevja jam rožancus un pasacēja: „Kod
atīs pi tevis tei meita, tu itū rožancu izmet jai uz kokla un turi."

Pīters pajēmja nu bazneickunga rožancus. Vokorā Pīters

nūguoja gulātu uz reju, gul un gaida meitys. Atīt meita, bet stuov

tuoli nu Pītera, Pīters sauc jū pi sevis tyvuok.

„Navaru es īt pi tevis tvvuok," atbildēja meita, „nūsvīd itūs

zeilus," — ruoda jei uz rožoncus, „tūlaik es daīšu pi tevis tv-
vuok."

„Nazabeistīs, es tevis naaiztikšu," runoj Pīters.

Ilgi meita stuovēja un nagribēja īt tyvuok, bet golu golā tū-

mār daguoja pi Pītera tvvuok. Pīters, ilgi nadūmuodams, izsvīdja
meitai uz kokla rožancus. Meita suoka klīgt ar vysaidim bolsim

un rautīs uorā, bet Pīters juo nalaidja. Tymā stracī, kod jau Pī-

ters turēja meitu, atskrēja muižynīks un taipat bazneickungs un

apturēja tū meitu. Bezneickungs ar svētētu vudini apsvētēja tū

meitu un meita palvka mīreiga. Pēc ituo Pīteri salauluoja ar itū

meitu. Pīters vēl tagan dzeivoj ar jū cīši prīceigi un vīns ūtru

mīloj.
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10. Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzane Atašiene. Kultū-

ras balss kr.

Dzeivuoja vīna ķēniņa meita, jei beja cīši boguota, bet na-

smuka. Vvsu laiku ķēniņa meita gribēja izīt pi veira, bet boguoti

juos najēmja un pi nabogim jei naguoja. Kaidu reizi ķēniņa meita

soka: „Kaut nūmyruse, bet izīšu pi veira!".
Pēc ituo ķēniņa meita nailgi padzeivuoja un nūmvra. Vēl

pyrms nuoves jei salasīja vysus šovus duorgūs briljantus un

zaltu, īlvka kastītē, palvka gultā zam spvlvvna un pasacīja: „Itū

vvsu muns veirs atrass!"

Ķēniņa meita nūmyra, pīsacīdama kolpim nivinam naīt tymā
kambarī. Kolpi zynuoja, ka ķēniņa meitai beja daudz monta un

suoka meklēt. Izmeklēja vvsus kambarus, īguoja tvmā kambarī,
kurā ķēniņa meita mierdama aizlīdzja īt, izkratīja vvsus spvlvv-

nus, vysas vītiņas, bet monta naatroda. Pēc kaida laika caur tū

pili guoja cauri soldoti ar sovu viersinīku. Soldoti īguoja pilī

puorgulēt par nakti, lai reitā otkon ītu tuoļuok. Kolpi paruodīja
soldotim vītu, kur gulēt, bet viersinīks pīsacīja kolpim attaisīt aiz-

slāgtū kambari. Kolpi suoka stuostīt viersinīkam, ka ķēniņa meita

mierdama pīsacīja nikuo nalaist itymā kambarī. Viersinīks pa-

sasmēja un soka: „Jei jau nu kopim naatīs un manis naizdzeis."

Jis pavēlēja kolpim atslēgt kambari. Kolpi atslēdzja kambari

un viersnīks atsagula tymā gultā, kurā zam spylvyna nazkod ķē-

niņa meita nūglobuoja naudu. Gul viersinīks gultā un redz, ka

pašuos pusnaktīs pi juo pīguoja ķēniņa meita un soka: „Jo tu ar

mani nasaprecēsi, tad gols tovai dzeivei!" Viersinīks padūmuoja,

ka myrūne tagad ir, bet reit nabvus, un apsūlēja precētīs. Tvuleņ

ustobā īguoja baznīckungs un kuozu lauds. Baznīckungs salau-

luoja ķēniņa meitu ar viersinīku un izmaticja jīm uz pierkstim pa

cīši skaistam zalta gradzvnam. Tad vysi laidjās un izguoja pa

durovom. Ķēniņa meita izīdama pasacīja: „Tagad ar ūtru sīvu

nasaprecej, jo navarēsi dzeivuot, bet pēc pīcim godim atnes itū

gradzvnu, kuru tev izmaucja uz rūkas, un izlīc uz muna kopa. Jo

gradzvns pakriss caur zemi, tad varēsi precētīs!"
Viersinīks tvuleņ kai sists aizmvga. Reitā soldoti pīsacēla

kuojuos un gaida, kad pīsacels jū viersinīks. Navarādami sagai-

dīt, jī suoka sist kambara durovas, kuras beja aizslāgtas. Syta,

syta, bet viersinīks vys nasacēla. Tad soldoti izlauzja durovas

un pīcēla viersinīku, kurs gulēja kai nūmiris. Viersinīks pīsacēla

un dūmuoja, ka vvsu sapnā redzēja, bet metja acis uz sovas rūkas

un īsavēra gradzynu. Tad jis izzynuoja: tys ir tai bejis un nav

sapns. Cikom jis grūzījās ap gultu, najauši nūkrita spylvyns un

īsavēra kastīti. Viersinīks pajēmja kastīti ar duorgim briljantim

un zaltu un aizguoja uz cytom zemēm.
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Puorguoja lels laiks un viersinīks pavvsam aizmiersa par

ķēniņa meitu. Gradzynu ari jis beja nūmaucis nu piersta un nū-

licis molā. Sadūmuoja viersinīks precētīs un sataisīja kuozas.

Aizbraucja viersinīks ar sovu bryuti uz baznīcu un sasalauluoja.

Jau brauc nu baznīcas kuozas dzert, sīva ceļā saslyma un nū-

myra.
Pēc ituo viersinīks otkon par kaidu laiku sadūmuoja precītīs

un jau sasalauluoja, bet sīva otkon nūmyra. Tad viersinīks īguo-

duoja ķēniņa meitas vtiordus. Sameklēja jis tū gradzynu un aiz-

guoja uz ķēniņa meitas kopu. Tikkū jis izlvka uz kopa gradzynu.

gradzvns grīzdamīs īkrita zemē. Pēc tam viersinīks atsagrīzja

atpakaļ uz sovu zemi, apsaprecēja ar trešū sīvu un dzeivoj lai-

mīgi.

27. Puisis apprecē čūsku.

1. A. L erchis-Puškaitis no Kaspara Cipina Džūkste.

LP, VII, I, 511, I.

Citreiz viens puisis brīnum sitis odzes, kur tikai aizgrābis.
Vienu dienu viņam gadījies kautkur iet, un iedams apmaldīijes.

Gājis, maldījies — iegājis vienā mājiņā, tur bijis vecs vīriņš.
Lūdzis naktsmājas tam. Bet vecais teicis: „Ja tu apņemies iz-

ciest, tad es tev naktsmāju dodu. Šonakt nāks odzes, līdīs tev

pa muti pāri, vilksies pa pieri, pa azoti, pa rokām; tikai nepie-

spiedi nevienu un nesaki ne vārda. Ja to vari izciest, tad dodu

naktsmājas."

Viņš teicis: „Tagad tumša nakts, nekur nevaru iet, vai nu šā

nāve, vai tā — neko darīt."

Palicis. Gulējis, gulējis — tā nākot odzes, vilkušās pa ro-

kām, pa pieri, visur vilkušās pāri čupu čupām. Bet šis nevienu

nav aizticis, ne arī vārdu pīkstējis. Izložņājušās, gājušas ārā.

Tad viena odze teikusi: „Pagaidi! es tev to atdarīšu, ko tu ma-

nām māsām esi darījis. Tu tagadin maita biji, kad tu nepaku-

stējies!"
No rīta izcēlies — vecais vaicājis: „Kā bij?"
Teicis: „Vai akls! auksts vien gāja pa visu miesu, līda kur

nekur, bet nemaz nepakustējos; un kad gāja ārā, tad teica, ka

būšot to atdarīt, ko es viņas māsām esot darījis."

Vecais teicis: „Nu, kad tu pāriesi mājā, saimnieks liks tev

rudzus pļaut, tad tev uz kopiņas būs viena odze. Kamp odzi aiz

astes, svied pār kreiso plecu, tad paliks āda rokā. Bet ja to ne-

darīsi, tad klāsies nelabi."
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Ja, ka pārgājis, saimniekam pirmais vārds: „Cj rudzus

pļaut!"

Izgājis pļaut, tā odze uz kopiņas. Kampis aiz astes, sviedis

pār kreiso plecu, palikusies āda rokā. Pārnesis mājā ādu, gribē-

jis gan sviest ugunī, bet nesviedis, ielicis savā šķirstā un izgājis

atpakaļ pļaut. Aizgājis uz lauku — redzot: skaista, jauna meita

sienot viņam rudzus. Izsējusies — vēlāk puisis ies mājā, šī arī

iet līdz, neatstājot vairs ne pēdas.

Vienreiz gribējis iet klat gulēt; bet šī teikusi: „Tagad nenāc,

kamēr pa gadu un seši nedēļi, tad varēsi mani ņemt."

Nu, un kas ir? Viņš pēc tā laika apprecējis to meitu, sadzī-

vojis seši gadi, trīs bērnus lai piedzīvojis. Bet vienreiz ierunā-

jies par tam, kā toreiz viņu dabūjis. Tiklīdz ierunājies, tā šī rau-

dot un činkstot, lai parādot to ādiņu! Domājis: tik ilgi nu dzīvo,

jau trīs bērni, seši gadi, nekas nebūs — parādījis arī. Bet kā pa-

rādījis odzes ādu, tā šī ādā iekšā un par odzi žagaros nozūd. Šis

gan izlūdzies: ~Mīļā sieviņa, nāc ārā!"

Nekā — šņācot vien, nenāk vis vairs ārā. Tā paliek. Te

vienu vakaru šis iet basām kājām uz stalli gar žagaru strēķi ga-

rām un tā šī krabac! papēdī iekšā — iedzēlusi, teikdama: „Nu es

tev atdarīju, ko tu manām māsām darīji!"
Nomiris no tā dzēluma.

2. Galnieku Kate ar O. Kirsteinu Kr. Misā. LP, VII, I, 512 (2).

Reiz viens puisis, pa mežu iedams, uzgājis zalti, gribējis no-

sist. Bet zaltis lūdzas: „Žēlo mani tagad, es tevi žēlošu uz priekš-

dienām."

Labi. Tad zaltis ieveda puisi vienā alā. Tur bija trīs ķēniņa
meitas un viena govs. Vienai ķēniņa meitai bija pelēki svārki,
otrai raibi, trešai sarkani. Bet drīzumā meitas palika par čū-

skām: viena par pelēku, otra par raibu, trešā par sarkanu čūsku.

Pelēkā pirmā gāja govi bučot, tad gāja raibā, beidzot sarkanā.

Kā bučos sarkanā čūska govi — govs pazuda. Bet nu čūskas

puisi gribēja nokost. Tad puisis zalti lūdzās: „Žēlo nu mani, kā

es tevi esmu žēlojis!"

Zaltis žēloja, čūskas atkal palika par ķēniņa meitām. Pēc

tam zaltis sacīja puisim: „Ej mājā! rītā saimnieks liks tev auzas

pļaut. Trešajā vālā tu redzēsi tādu pašu sarkanu čūsku kā te.

Kad viņu sitīsi, tā paliks par visvisādu zvēru un visu pēc par cil-

vēku, par skaistu sievišķi. Bet novelc tai sarkanos svārkus un

sadedzini tos."

Labi. Pāriet mājā, pļauj, ierauga sarkano čūsku un norauj

tai svārkus, bet dedzināt nededzina tos, labāk aiznes uz mežu.

Tur palika apakš ciņa sarkanos svārkus. Tas nu tas.
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Pēc tam itin drīzā laikā puisis apņēma šo skaistuli par sievu

un dzīvoja — cik ilgi? —to nezinu. Bet tad vienreiz sieva uzpli-

jās vīram, lai atdodot viņas sarkanos svārkus, ko toreiz uz lauka

norāvis. Vīrs domāja: „Kālab ne?" un veda sievu uz mežu, iz-

ņēma no ciņa apakšas noglabātos svārkus un atdeva tos. Tiklīdz

atdeva, sieva vienā acumirklī uzrāva svārkus mugurā, palika at-

kal par tādu pašu sarkanu čūsku kā toreiz un nodzēla savu vīru.

3. I. Johansone Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvojusi zvejnieka atraitne ar savu dēlu Jāni. Jānis

bijis vēl mazs un viņa pelnījusies ar tīklu lāpīšanu. Būdiņa, kurā

viņi dzīvojuši, bijusi ļoti sakritusi un tās iekšienē bijusi redzama

liela nabadzība.

Kad Jānis paaudzies, viņš gājis pie kaimiņa par puisi. Kādu

dienu saimnieks viņu aizsūtījis sienu pļaut. Pirmo dienu nopļā-

vis pļavu un otru dienu pļāvis gar kalna apakšu. Pašā pusdienas
laikā, Jānis, piekusis no pļaušanas, atsēdies ieēst līdzpaņemto
maizi un piedzert no krūzes ūdeni.

Te no otras puses kalna iznāk viena daiļa meita, pieiet pie
Jāņa un saka: „Dievs gausina!"

Jānis saka: „Paldies!" un prasa, no kurienes šī tāda, jo viņš
šo redzot pirmo reizi un visas citas meitas viņam esot pazīsta-

mas. Meita saka, ka viņa nevarot teikt, kas viņa tāda un no ku-

rienes, bet ja šis apņemoties viņu no ļauna gara atpestīt, tad gan
dabūšot zināt. Jānis saka, ka viņš gribot viņu atpestīt, bet tik

lai sakot, kas jādara.

Meita nu stāsta, ka pēc darba beigšanas lai nākot uz kalnu

un pieklauvējot trīs reizes, tad būšot redzamas durvis, pa tām

lai ejot lielā zālē un tur viņš ieraudzīšot ēdienus un dzērienus, lai

labi paēdot un tad. lai ejot tai istabiņā, kas stāvot pa labi. Tur

viņš ieraudzīšot uz zīda spilvena guļam čūsku ar zelta kroni

galvā. Kad pulkstens nositot divpadsmit, lai ņemot čūskai pie

galvas un žņaudzot. Tad nākšot pa visām durvim iekšā gan ma-

zas gan milzīgi lielas čūskas un metīšoties viņam virsū, taisīšo-

ties dzelt, bet lai izturoties mierīgi un tik turot to čūsku ar kroni,
tad nekāds ļaunums nebūšot. Kad pulkstens sitīšot vienu, tad
visas čūskas atkal aizbēgšot. Tad viņš varot čūsku laist vaļā un

iet uz māju. Tā viņam jādara trīs naktis un ja viņš to varēšot

izdarīt, tad būšot laimīgs cilvēks.

Jānis apsolās un, darbu beidzis, aiziet mājā. Nevienam nekā

nesaka, klusi izzogas no mājas un aiziet uz kalnu. Viņš visu tā

izdara, kā daiļā meita viņam mācījusi, un beidzot nokļūst istabā,
kur čūska guļ. Viņš saņem to pie galvas un sāk žņaugt, te sa-
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skrien pilna istaba ar čūskām, tās šņāc un taisās Jānim dzelt, bet

Jānis visu iztur. Kad pulkstens nosit vienu, čūskas nozūd.

Jānis noguris aiziet uz māju un iemieg. Rītā saimnieks brī-

nās, ka Jānis nekad nav bijis jāmodina, kā šo rītu. Tā tas notiek

arī otru dienu, bet trešo dienu čūskas šņāc daudz stiprāki un viņu
skaits ir uz pusi lielāks, kā pirmo dienu. Bet Jānis tik tur čūsku

ar kroni. Te pulkstens nosit vienu, notiek liels sprādziens un

Jānis paģībst. Atmodies viņš redz sev brīnum daiļu jaunavu ar

zelta kroni galvā, tā viņam pateicas par glābšanu un saka, vai ne-

gribot ar viņu dzīvot šai pilī. Viņa esot ķēniņa meita, bet kāda

ragana to nobūrusi par čūsku.

Jānis ar savu māti aiziet uz pili dzīvot un dzīvo laimīgi, ka-

mēr tie mirst.

4. Teicēja 36 g. vecai. Strode Višķu pag.

Vīns cvlvāks guoja uz mežu. īt jis un navar paīt uz prīšku
aiz cyuškom. Cylvāks dabuoja lobu rungu un suoka sist cyuškas.
Cik jis ni nūsyt, vys vairuok jam uz ceļa stuov.

„īšu atpakaļ un atīšu uz mežu cytā reizē, kad nabvus tik

daudz cyušku," dūmuoja guojējs un atsagrīzja īt uz sātu. Ceļā

jis satyka cvlvāku un prosa jam: „Kur tu ej?"

Guojējs izstuostīja, ka gribējis īt uz mežu, bet ceļā saticis

daudz cyušku; gribējis juos vysas apsist, bet sitis, sitis un naticis

puori. ~Nalabi padarīji, ka tik daudz cvušku apsyti, tev byus

slvkti," pasacīja cylvāks. Tad cylvāks soka: „Lem munā kār-

manā un vvsu izzvnuosi!"

Guojējs īleida satyktuo cvlvāka kārmanā un īt tuoļuok. Cik

jī naguoja, īguoja vīnā pagrobā un redz, ka aiz golda sēd cīši

skaista meita un raud.

„Kuo tu raudi?" prosa īguojējs.

„Kai man narauduot, ka ļauns cvlvāks pus saimes munas ap-

syta?" atbildēja meita.

„Bet es jam ituo naļaušu," soka meita.

„Kū tu jam izdarīsi?" prosa īguojējs.
„Es jū nūciersšu! Jam leidumā ir mīži un tur es paleisšu

zam mlžii stotim, kad jis mīžus jems, es jū nūciersšu!"

Guojējs izguoja nu pagroba, paguoja kaidu gobolu un soka

uz cyušku sitēja: „Tagad ļeiņ uorā nu kārmanā!"

Cyušku sitējs izleida un guojējs prosa: „Vai dzierdēji, kas tev

byus?"

„Dzierdeju gon, bet ku maņ darīt?" prosa cyušku sitējs.

„Tu aizej uz kalēju, izkaļ lvuškas un treis dzelža vāzdas; tad

pajerri vysas sīvīšu drēbes un atej uz mīžu stotim; stotus nūguoz
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ar kuorti un cvuškas samīdz lyuškuos, bet ar vāzdom sit leidz tam

laikam, cikom cvuška paliks par cvlvāku. Tad cyuškas uodu nū-

globoj un nasoki nikam, cikom dzeivuosi, kur nūglobuoji," pamuo-

cīja cyušku sitēju guojējs un aizguoja sovu ceļu. Cyušku sitējs

aizguoja uz kalēju, izkola lyuškas un treis dzelža vāzdas, pajēmja
kuorti un sīvīšu drēbes un atguoja uz leiduma mīžu stotim. Nū-

guozja cyušku sitējs vīnu stotu ar kuorti, cyuškas nabeja; nū-

guozja ūtru — cyuškas nabeja. Zam trešuo stota gulēja sasari-

tynuojuse cyuška un gribēja cyušku sitēju nūkūst, bet jis paspēja
samīgt jū lyuškuos, un suoka ar dzelža vāzdu sist. Syta, syta,

sasyta pyrmū vāzdu, bet cyuška kaida bejuse, taida ir. Taipat sa-

syta ūtrū dzelža vāzdu, bet cyuška beja, par cyušku ir. Pajēmja
evusku sitējs trešū vāzdu un suoka sist. Syta, syta un redz, ka

lyuškuos palyka tik cyuškas uoda un blakus jam stuovēja plyka,
skaista sīvīte. Cyušku sitējs apvvlka meitu atnastuos drēbēs un

nūvedja uz baznīckungu nūkristīt, bet cyuškas uodu, nikam nara-

dzūt, īnesja mežā, izurbja ūzūlā caurumu, ībuozja tymā caurumā

uodu un aizsyta caurumu ar topu. Cyušku sitējam tei meita tai

patyka, ka jī tvuleņ pēc nūkristīšonas sasalauluoja, atguoja uz

sātu un dzeivuoja ilgus godus. Jau jīm beja pylna ustaba bārnu

un abi jau beja palykuši vāci.

Vīnu reiz veirs ar sīvu sasalomuoja un sīva soka: „Atdūd

munu rūtu!"

„Kū jei man tagad izdarīs?" dūmuoja vecels, aizvedja sīvu

uz mežu, un paruodīja tū vītu, kur nūglobuota uoda. Sīva ar no-

gim izruovia topu, izvylka uodu, palyka par cyušku un nūcierta

cyušku sitēju.

5. Teicējs J. Fil š s Rēzeknē. Kultūras balss kr.

Sen-senejūs laikūs vīns zemnīks pyrmā Leldīņu dīnā izbraucja

ar laivu pa azaru. Brauc zemnīks un redz, ka uz azara solās

stuov smuka meita un gauži raud. Zemnīks suoka vaicuot meitai,
kuo jei te stuov un raud, kaida jū nalaime apjēmja? Meita jam
atbildēja: „Es esmu nūluodēta jau daudz godu un nikas manis na-

var nu šenis izvest!"

Zemnīks otkon vaicoj: „Kai nu tevis var nūjemt luodēšonu?"

Meita atbildēja zemnīkam: „Jo tu gribi mani globt, tad ūtrā

godā pyrmuos Leldīņos atej uz itū pat vītu un kas te byutu, vai

nabyutu, apsedz ar golda pologu, uz kura tu pyrmuos Leldnios

atsagavēsi. pabučoj tū un tai tu mani gluobsi!"

Meita, pasacījusi itūs vuordus, tīpat izgaisa. Zemnīks atguoja

uz sovu sātu un par itū nūtikumu nikam nikuo napasacīja.
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Utrā godā zemnīks pvrmuos Leldīņos nūbrauc ar laivu pa tū

pašu azaru uz solu, kur beja smukuo meita. Zemnīkam beja pa-

jemts leidz ari golda pologs. Atbrauc zemnīks uz tū vītu, un redz,

ka tī, kur paguojušā godā stuovēja smuko meita, tagad guļ lels un

gars tuorps. Zemnīks nūsabeida un ni par kū navarēja pabučuot
ituo tuorpa. Tad zemnīks nūsabeidis, atsagrīzja īt atpakaļ uz laivu.

Kad zemnīks aizguoja, dzierdēja, ka nazkas cīši rauduoja, bet

kad zemnīks pasagrīzja atpakaļ pasavērt, jau nikur nikuo na-

beja.

28. Pazudusī līgava.

V. Zacharska no J. Mičula Ludza.

Senejūs laikus dzeivuoja treis zvejnīki, kuri giustēja zivis,

puordevja un par tū dabuotū naudu dzeivuoja. Vīnu reizi zvei-

nīki izvylka teiklu, vēl naizjēmja zivis un puordevja teiklu ar vy-

sim zivim. Taišņi tymā laikā kūpā ar zivim beja izvylkta duorga
zalta vāza. Tys, kurs nūpierka teiklu ar zivim, pasacēja, ka itei

izvvlkta zalta vāza tagad pīdar jam par tū, ka jis jū nūpierka

kūpā ar zivim. Zvejnīki nagrvbēja atdūt ituos vāzas kupčam un

nūguoja vysi pi kēneņa pavaicuot, kam pīdar itei izvvlktuo zalta

vāza: jim voi kupčam.

Kēneņš isklausēja zveinīku un kupča lyugumu, pasacēja: „Itei
zalta vāza pīdar kupčam, par tū, ka jis pierka teiklu ar zivim uz

sovys laimis."

Kū darīt zvejnīkam, ka jau pats kēneņš runoj, ka zalta vāza

pīdar kupčam? Jī atdevja itū vāzu kupčam, kupčs pajēmja itū

vāzu, gribēja nest uz sovu sātu, bet nu lelys prīcys vāza jam iz-

krita nu rūku uz zemis un pataisējuos par jaunu dzeivu un skaistu

meitu, kaidu navar ni posokā aprakstēt, ni izstuostīt. Kupčs ve-

ras, ka nu zalta vāzys pataisējās meita, jis nūsabeida, bet meita

daskrēja pi jaunuokuo zvejrūka un suoka jū bučuot un stuostēt,

ka jei byus jam par sīvu. Kupčam tvka žāl meitys un jis otkon

nūvylka vysus pi kēneņa pavaicuot, kam pīdar itei meita? Atīt jī

vysi pi kēneņa, ruoda kēneņam meitu un vaicoj, kai kēneņš jīm pa-

saceis. Kēneņš īraudzēja meitu un jei jam nu reizis patyka. Jis

runoj: „Itei meita pīdar man. Es jū pats pajemšu par sīvu."

Meita suoka praseit, ka jei grib byut jaunuokam zvejnīkam

par sīvu, bet kēneņš pasacēja, ka jis nikam nadūs meitys, bet iz-

moksuos kotram lelu naudu. Vysi zvejnīki beja ar itū mīrā un

taipat kupčs. Kai zvejnīki pajēmja nu kēneņa naudu un tai pat

kupčs, vvsi izguoja uorā un nūguoja uz sovu sātu prīceigi.
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Kēneņš īguoja pazavārtūs uz sovu leigaviņu — veras: tī nav

meitys, bet stuov vacs pūds. Kēneņš sazadusmuoja un lvka iz-

svīst pūdu uorā un pasaukt pi juo tūs zvejnīkus un kupci, ka jī at-

dūtu jam naudu atpakaļ- Zvejnīki un kupčs atguoja un atdevja
naudu kēneņam atpakaļ. It jī vysi uz sātu un lomuojas, veras

pretim jūs izīt skaista meita un runoj: „Jyus nagribējīt manis pa-

jemt, jvusim lobuoka nauda beja, bet tagad jvusim nav ni nau-

dys, ni meitys."
Pasaceidama itūs vuordus, meita nūgaisa. Nu tuo laika zvej-

nīki nikod vairuok taidys laimis naredzēja. Vysu sovu myužu

gon giustēja zivis, bet boguoti nabeja.

29. Par stirnu pārvērstā princese.

A. 401. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilska.

Vecos laikos bijis milzīgs mežs, kurā bijusi maza būdiņa un

viņā dzīvojis vecs sirms vientulis, kas ne ar vienu cilvēku nesa-

gājies un nerunājies. Mežā dzīvojusi viena vienīga stirna, pavi-
sam balta un ļoti skaista. Kad stirna kur gājusi, to pavadījis ve-

sels bars strazdu un cielaviņu. Citu zvēru un putnu mežā nebijis.
Vecais vientulis bijis stirnu pieradinājis. Viņa nākusi vientuļa

būdas tuvumā un dažreiz ilgi tur lēkājusi.

Reiz mežā ienākuši sveši mednieki, kas sākuši stirnu vajāt.
Stirna bēgusi no medniekiem un strazdu un cielaviņu bars tai

kliegdams un čivinādams sekojis. Kad stirna no medniekiem ne-

kur vairs nevarējusi glābties, tad ieskrējusi vientuļa būdā. Med-

nieki, stirnai pēdas dzīdami, ielauzušies vientuļa būdā. Vientulis

stirnu aizstāvējis un sācis ar medniekiem cīnīties. Beidzot med-

nieki vientuli uzvārējuši un stirnu nāvīgi ievainojuši.
Kad stirna, asinim pārplūdusi, nokritusi zemē, tad tai pašā

acumirklī vientuļa būda pārvērtusies par krāšņu ķēniņa pili, milzu

mežs par pils dārzu, baltā nonāvētā stirna par skaistu ķēniņa

meitu, cielaviņas par pils preilenēm un strazdi par pils sulaiņiem.

30. Kaza par līgavu.

1. J. Henniņš no L. Dravnieka 1885. g. Sasmaka.

Vienreiz dzīvoja viens vecs pāris, tiem nebija neviena bērna.

Tā sieviņa sacīja: „Kad jel Dievs mums tādu bērnu dotu, kā šo

kazlēnu, tad mēs arī to mīlētu."

Pēc neilga laika deve Dievs tiem meitu, bet kā kazlēnu iekš

kazu ādas. Tā bija mudīga un strādāja visu darbu. Kad tā ga-
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nos gāja, tad māte uzlika viņai adekli uz ragiem un, mežā tapusi,
tā nolika kazas ādiņu krūmmali, palika par cilvēku un mudīgi

adīja.

Kāds saimnieka dēls, to noskatījies, gāja pie viņas mātes un

precēja pēc tās kaziņas. Māte gan negribēja dot un sacīja: „Tu

manu kaziņu nokausi."

Bet viņš apzvērējās, ka nekaušot vis, bet gribot par savu

saimnieci. Māte arī tam iedeva to kaziņu. Kad citi uz laukiem

strādāja, tad tā novilka savu kazas ādu un vārīja ēdienu un darīja
visus saimnieces darbus, bet kad citi mājās nāca, tad tā atkal jau

bija savā ādiņā.

Kādu reiz saimnieks liek uztaisīt smukas sievišķu drānas, un

noskatījies, ka saimniece novelk savu ādiņu un noliek to uz bē-

niņa, kad ļaudis uz lauku noiet, slepeni noņem to ādiņu un pa-

glabā. Kad ļaudis nāk mājās, tad šī meklē savu ādiņu, bet neva-

rēdama atrast, iet stūrī un brēc, tad pienāk saimnieks ar jaunām
drēbēm un lūdz, lai pārģērbjas. Šī gan apģērbjas sievišķu drānās,
bet tomēr arvienu raud. Uz to laiku atnāk arī viņas māte un

prasa: ~Saimnieks, kur mana kaziņa?"

Bet saimnieks atbild, ka viņam nekādas kaziņas neesot. Māte

sāk raudāt un rāties, ka saimnieks savu zvērestu pārkāpis un

viņas kaziņu būšot nokāvis. Tad saimnieks atved skaistu sie-

višķu un saka, ka tā esot viņas kaziņa. Māte aiz priekiem nezi-

nāja ko darīt, bet nu arī meita negribēja vairs kazas ādiņas un

no tā laika valkāja sievišķu drānas.

2. A. 401. 510. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, 11, 10,

Kādā pirtī dzīvojis vecs vīriņš ar savu sieviņu. Abi bijuši

no liela vecuma akli, un tādēļ nevarējuši ne nu vairs ēst parau-

dzīt ne siltuma piegādāt, ne gultiņas uztaisīt, ne istabiņas izslau-

cīt. Savās nedienās vecīši dienu mūžu guģējušies: „Kaut jele

mums bērniņš būtu, kas aptecētu un apgādātu!"
Vienu vakaru vecītim iegribējies dzert. Viņš teicis: „Redz,

sieviņa, būtu nu mums maza meitiņa, tā tūlīt aiztecētu uz avo-

tiņu!"
Līdz ko vecītis tos vārdus izteicis, tā ienākusi balta kaziņa

sacīdama: „Es esmu jūsu meitiņa, atnesīšu ūdeni, paraudzīšu ku-

ramos, salasīšu sēnītes, odziņas, uztaisīšu gultiņu, izslaucīšu ista-

biņu!"
To dzirdēdami, vecīši no prieka raudājuši.. Bet kaziņa abus

klusinājusi: „Kuš! kuš! Kā nu tukšā dūšā raudāt? Tūlīt atne-

sīšu ūdentiņu, paraudzīšu žagariņus, izvārīšu putriņu."
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Kaziņa uzbāzusi slaucenīti uz radziņiem, atnesusi ūdentiņu,

sakūrusi uguntiņu, izvārījusi gardu, gardu putriņu un nolikusi ve-

cīšiem priekšā. Vecīši paēduši, kaziņai tencinādami, un tad gu-

lējuši tai naktī tik maigi kā debesīs.

Tā tas gājis ilgu laiku. Te kādu dienu citas meitas norunāju-

šas iet ogot. Kaziņa uzbāzusi ir savu vācelīti uz radziņiem un

aizgājusi līdz. Līdz pusdienai citām ogotājām vācelītes bijušas tik

pusē, bet kaziņai jau pilna.

Kaziņa nolobusi alkšņa turzu, necik ilgi turza arī pilna. Pat-

laban tā gribējusi otru turzu lobt, bet tai pašā brīdī laidusi spoža
karīte garām un apstājusies pie kaziņas. No karītes izkāpis smalks

kungs un prasījis:
, ;

Kas tu par kaziņu, ka tik daudz ogas salasi?"

„Esmu pirtnieku meitiņa, ogas lasu tētiņam un māmiņai."

Kungs nu paņēmis kaziņu, aizbraucis uz pirti pie vecajiem un

solījis lielu naudu par kaziņu. Bet vecie atteikuši: „Kaziņas ne-

pārdodam ne par kādu naudu!"

Beidzot, kad kungs apņēmies vecīšus savā pilī uzturēt, tad

vecīši pielaidušies un aizbraukuši līdz uz pili ar visu kaziņu.
Pilī vecajiem sviežas brangi, kā jau pilī.
Bet nu gadījās — kungam reiz uz veselu nedēlu jāaizbrauc.

Viņš lūdz savas trīs māsas, lai kura katra par to laiku pieņemtu

kaziņu pie sevis. Abas vecākās māsas no tam negrib ne dzirdēt;

jaunākai māsai cita sirds: tā pieņem labprāt un vēl guldina uz

zīda spilveniem. Otrā nedēlā kungs pārbrauc un pasaka māsām,

ka tai un tai muižā lieliskas dzīrās — lai tik nu taisoties. Dzīru
dienā vecākās māsas jau itin agri papēžus vien min, bet jaunākā
atsaka brālim: „Brauc, brauc tu ar māsām, es palikšu mājā pie

kaziņas!"
Šie trīs aizbrauc. Vakarā ,tumsai metoties, kaziņa saka:

„Māsiņ, vai nebrauksim mēs lai uz dzīrām?"

To dzirdēdama jaunākā māsa saraujas, jo tai nebij ne prātā

nācis, ka kaziņa ir runāt māk.

„Vai, kaziņa, kā man tas nebij ne prātā, no tevis valodiņu
dzirdēt!"

„Lai, lai, masiņ, tik nesaki to savam masām, tavs brālis gan

to zin, bet tas cieši apņēmies to nevienam neteikt. Tavām mā-

sām cieta sirds, ar tām man netīk ielaisties. Bet saki, vai

brauksim?"

„Brauktu gan — kā lai aiztiek?"

„Nekas, pagaidi!"

Kaziņa nu iztek laukā un iebrēcas. Tā tūlīt sudraba karīte

klāt ar četriem zirgiem, diviem kučieriem, diviem sulaiņiem. Su-

laiņi ienes abām sudraba drānas; kaziņa norauj savu kažociņu,

satin to un paglabā, uzvelk sudraba drānas un pārvēršas par daiļu
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meiču. Kučieri nu tik noplīkšķina pātagas un viens divi karite

dzīrās klāt. leiet iekšā: visi kungi saplok un nevar izbrīnoties,
no kuras zemes tādas atbraukušas. Kaziņas kungs paņem kaziņu

uz deju un domā pats pie sevis: „Ja varētu šo daiļo meiču dabūt,
tad tūlīt precētu!"

Viņš sāk apprasīties, bet šī neteic ne pagalam, no kurienes

tāda. Nu kad neteic, tad kungam cits padoms pie rokas — viņš
klusu pavēl diviem jātniekiem gataviem būt un, pēc dzīrām, su-

draba karītei pakal dzīties, lai izzinātu, kur karīte paliek. Bet ir

tas neizdodas, jo sudraba karīte acumirklī nozūd, ka nedabū ne

apskatīties.

Šīs divas jau sen mājā, sen pārģērbušās, sen izgulējušās, tur-

pretim kungs ar savām māsām tik otrā rītā pārronas.

Vecākās māsas vēl nebij ne par slieksni pārkāpušas, kad tū-

līt pirmais vārds: „Vai, māsiņ, ko mēs redzējām! Tur atbrauca

sudrabota karīte ar sudrabotām princesēm. Gribējām gan izzi-

nāt, no kurienes tās tādas, bet nevarējām un nevarējām, aizgāja
kā viesulis. Vai, māsiņ, kas tev to deva redzēt?"

„Lai, lai, kas tad no lielas redzēšanas atkal nu ir?"

Pēc kāda laika cits kungs atkal tura lielas dzīrās; pats ķēniņa
dēls arī tur ielūgts. Dzīru dienā vecākās māsas itin agri papēžus
vien min, bet jaunākā atsaka brālim: „Brauc, brauc ar māsām,

es palikšu pie kaziņas."

Šie aizbrauc. Tumsai metoties, kaziņa iztek laukā, iebrēcas

un te tūlīt zelta karīte ar četriem zirgiem, diviem kučieriem, di-

viem sulaiņiem klāt. Sulaiņi ienes zelta drānas; kaziņa norauj
savu kažociņu, satin to un paglabā, uzvelk zelta drānas un pār-
vēršas par staltu meiču. Kučieri nu tik noplīkšķina pātagas un —

viens divi — karīte dzīrās klāt. leiet iekšā: visi saplok un ne-

var izbrīnoties, no kuras zemes tādas atbraukušas. Kaziņas kungs

paņem kaziņu uz deju un ķēniņa dēls kaziņas kunga jaunāko māsu.

Dejojot abi, kā kaziņas kungs, tā ķēniņa dēls, domā: „Kaut va-

rētu tādu skaistuli reiz par sievu dabūt."

Ķēniņa dēlam patīk kaziņas kunga māsa, kaziņas kungam tā,

kura jau viņreiz patika. Tomēr, ko tas viss palīdz? Šīs nesa-

kās un nesakās, no kurienes tādas. Nospriež atkal jātniekus pakal

laist, bet velti — karīte pazūd kā miglā!

Otrā dienā vecākās māsas pārbrauc un stāsta: „Vai, māsiņ,
ko mēs redzējām! Tagad atbrauca zelta karīte ar zelta prin-

cesēm; bet kur viņas palika, to nezinām. Gan gribēja pats ķē-

niņa dēls izzināt — nelīdzēja. Kas tev to deva redzēt?'

„Lai, lai, kas tad nu no lielas redzēšanas atlec?"
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Pēc kāda laika pats ķēniņa dēls taisa dzīrās un salūdz visu-

visādus. Dzīru dienā vecākās māsas itin agri papēžus vien min;
bet jaunākā māsa atsaka brālim: „Brauc, brauc tu viens pats ar

māsām; es palikšu pie kaziņas!"

Šie aizbrauc. Tumsai metoties, kaziņa saka uz jaunāko
māsu: „Vai zini, māsiņ, šovakar mans laiks nobeidzas par kaziņu
būt. Tagad apvilkšu dimanta drēbes un tad arī viņas valkāšu;
tu tāpat. Kaziņas kažociņu ietīšu lakatiņā, iedošu sulainim un,

kamēr mēs uz dzīrām būsim, lai sulainis kažociņu sadedzina."

Kaziņa nu iztek laukā, iebrēcas un tā tūlīt dimanta karīte ar

četriem dimanta zirgiem, diviem kučieriem, trijiem sulaiņiem

klāt. Tam vienam sulainim kaziņa iedod drānu kušķīti un nosaka

tā: „Šo kušķīti tu sadedzini, kamēr mēs abas uz dzīrām esam!

Bet neskaties, kas tur ietīts; citādi tu nelaimīgs uz visu mūžu!"

To sakot, abas dimanta drēbēs iekāpj karītē un — viens

divi — nolaiž ķēniņa dēla pilī. leiet iekšā: visi saplok un nevar

izbrīnoties, no kuras zemes tādas gadījušās. Kaziņas kungs pa-

ņem kaziņu uz deju un iečukst ausī: „Kaut varētu tevi par sievu

dabūt!"

Ķēniņa dēls paņēmis kaziņas kunga jaunāko māsu uz deju

un iečukst arī tai ausī: „Kaut varētu tevi par sievu dabūt!"

Bet līdz ko abi šos vārdus izteikuši, te kaziņa pietek jaunā-
kai māsai klāt un iečukst: „Brauksim tūlīt mājā, jo mana kaziņas
āda rūk rūkumā!" Acumirklī šīs pazūd, ka nedabū ne apska-
tīties.

No rīta kungs pārbrauc pie beigām nobēdājies. Jaunākā māsa

iztek dimanta drēbēs brālim pretim un prasa: „Brālīt, vai nu gribi

savu kaziņu redzēt?"

„Gribu, gribu; bet saki man, kur tu tādās drēbēs ietiki?

Vai nebiji tā, kura vakar ķēniņa dēlam nozuda?"

„Lai nu kā; bet vai gribi, lai tagad tev tavu kaziņu parādu?"

Kamēr šie tā runā, kaziņa iznāk un parādās kungam. Kungs,
to redzēdams, priekos noģībst. Jaunākā māsa nu ņemas visu

izstāstīt. Visi priecājas, tik vecākajām māsām nebij labi ap dūšu.

Viņas knaibīja pirkstus un nožēloja, ka pret kaziņu tādas bijušas.

Otrā dienā ķēniņa dēls, par to dzirdēt dabūjis, kunga pilī

klāt un tūlīt sarunā kāzas taisīt. Tās tik bij kāzas: ķēniņa dēls

ar jaunāko kunga māsu sēdēja vienā galda galā, kungs ar savu

senāko kaziņu otrā galda galā.

Abi vecīši, senākie pirtnieki, arī bij kāzās. Kungs diezgan

nevarēja vecīšiem patencināt, kā toreiz neliegušies ar savu ka-

ziņu uz pili nākt. —
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3. Fr. Mūrnieks 1879. g. Valkas apr. Lejas pag. Kurmju māja,

Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 920 (3)

Viena māte pieņēmusi savam bērnam aukli, tāpēc ka pati
vienmēr vilkačos gājusi. Viņai bijusi kazas āda; kad šo ādu sev

uzklājusi, tad palikusi par vilkaču. Katrreiz, kad māte taisījusies

par vilkaču, piesacījusi bērna auklei, ja bērns ēsti prasot, tad lai

šās tā saucot: „Atlēc, kaziņa, atlēc, kaziņa! tavi bērniņi ēsti

prasa."

Kad aukle tā nu saukusi, tad patiesi vilkača atlēkusi, nolikusi

kazas ādu, palikusi par cilvēku, pabarojusi bērnu, uzvilkusi atkal

Kazas ādu un aizgājusi- Tā tas noticis arvienu.

4. J. Liekninš Vīti nā. F.tn. I, 1891., 142 (24). LP, VII, I, 921 (4).

Reiz bijusi skaista meita un tai meitai kazas āda. Kad tā

gribējusi, ielīdusi ādā un palikusi par kazu. Tomēr to iemīlējis
kāds puisis un precējis. Kad tie pie altāra stāvējuši, meita pali-
kusi par kazu un brūtgāns spraudis tai gredzenus uz radziņiem.
Pēc laulības tā tāpat daudzreiz darījusi: pārvērtusies par kazu.

Tomēr, kad ēdiena laiks nācis, tā to apgādājusi uz vislabāko;

pēc tam ietinusies ādā, gulējusi uz mūrīša un gremojusi.

Reiz tā kukņā maizi cepusi. Viņas vīrs, augšā stāvēdams,
to noskatījies. To atkal cilvēka veidā loti skaistu redzot, tam

tā dikti patikusi. Viņš klusiņām no augšas nokāpis, pakampis

ādu, kas turpat kaktā bijusi, un iesviedis krāsnī. Viņa sieva, to

redzēdama, tikai iesaukusies: „Manas labās dieniņas beigtas!"

No tās reizes tā bijusi arvienu cilvēks.

5. K. Ziema Ozolniekos pie Jelgavas, LP, IV, 42, 5.

Kādiem vecīšiem nebijis neviena bērna. Reiz sieva guģē-

jusies: „Žēlīgais Dieviņ, kaut mums jel būtu, ja vairāk ne, balta

kaziņa par meitiņu."

Te pēc kāda brītiņa ienākusi arī balta kaziņa un prasījusi ve-

cīšiem darbu. Vecīši nezinājuši, ko atbildēt, kā brīnījušies, bet

kaziņa no vienas tiesas teikusi: „Es jūs aptecēšu, apkopšu uz

labāko, sakiet tik, kas man jādara!"

Vecīši likuši kaziņai lopus ganīt, bet kaziņa kaulējusies, lai

dodot rokas darbu arī līdz. Devuši adekli. Kaziņa saadījusi ve-

cenītei daudz zeķu un zimdu.

Bet vienu dienu vecenei iegribējies redzēt, kā tad kaziņa

iespēj maz adīt. Klusītiņām aizlīduši ganībās un paslēpušies krū-

mos. Drīzi pēc tam kaziņa atnākusi ar lopiem ganībās, novil-
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kusi kazas ādiņu un palikusi par daiļu daiļu meitiņu; tad pagrā-

busi adekli un adījusi tik mudīgi, ka pirksti vien mudžējuši. Ve-

cenīte klusām atkal pārgājusi un neteikusi nevienam, ko redzē-

jusi.

Vienu dienu vecene sūtījusi kaziņu miltus malt, ko rītu maizi

cept. Kaziņa gājusi; bet vecene bijusi aizsteigusies priekšā un

paslēpusies. Kaziņa novilkusi ādiņu, palikusi par meitiņu un sā-

kusi dzirnavas griezt; vecene turpretim ātri izlēkusi, paķērusi

ādiņu un iemetusi ugunī. No tā laika kaziņa arvienu palikusi par

meitiņu.

31. Kaķe par līgavu.

A. 401. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava.

LP, I, 129.

Kādai mātei nebija neviena bērniņa, Viņa gauži bēdājas un

raudādama izsaka tos vārdiņus: „Kaut jele Laimiņa nāktu un

man, ja vairāk ne, tik mazu bērniņu dāvinātu kā kaķīti." Lai-

miņa paklausīja un dāvināja sievai tādu bērniņu kā kaķīti.

Kādu dienu, kad kaķītis bija jau liels izaudzis, visi ļaudis iz-

gāja rudzus pļaut. Mātei tai dienā jācep maize un tādēļ nezināja,
ko iesākt: vai maizi atstāt, vai rudzus siet. Kaķītim mātes iežē-

lojās, viņš saka: „Māmiņ, ko nu tik daudz raizēties? Gan maizi

izcepšu."

„Vai, meitiņ, tu maizīti ar kaķa nadziņiem izskrāpēsi un,

kas tad viņu ēdīs?"

„Nu, ko nu bēdā, gan būs laba — eij tik vien uz lauku ru-

dzus siet!"

Māte aiziet pie rudziem; bet viens puisis, ziņkārīgs redzēt,
kā kaķītis ar maizi darbosies. Viņš, citiem neredzot, pārlien

mājā, uzkāpj uz istabas augšu un žūr pa lūciņu. Krāsns izkurē-

jusies, kaķītis sāk kopties: kaķa ādiņa pār galvu nost, kaktā iekšā,
čauksturis rokā. Bet tikko piekuri brikst, te cepēja atminās, ka

pabārsta nav. Nu poš uz klēti pabārstām pakal. Bet kamēr šī

pēc pabārsta, puisis no augšas zemē; tas sadedzina kaķa ādu

un tad projām pie pļāvējiem. Pārnāk citi ļaudis —ak tavus

brīnumus — maizīte laba, meitiņa tāda pati, kā visi cilvēki.

Māju ļaudis apstāj meitiņu, klaušina, prašina; bet šī ne vārdiņa

atbildēt, cik kaunīga, cik priecīga. Vēlāk puisis izstāsta, ko pa-

darījis.

kudenī bija puisim ar meitiņu kāzas.
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32. Varde par līgavu.

1. A. 402. Skolnieks J. Mežiels 1592. g. 131omu pag., V. Mal-

doņa k r.

Vienam tēvam bija trīs dēli, kuriem viņš gribēja izdalīt savu

mantu, redzēdams, ka šie loti strīdējās pēc mājas. Tēvs nu iz-

sūtīja viņus amatā pie kalēja, piesacīdams, kurš nokalšot tādu

kērdi, kas mājai apiet riņķī, ka ne trūkst, ne paliek pāri, tam tad

piederēšot viņa māja.

Dēli atvadījās no tēva un aizgāja. Visu dienu pa mežu gāju-
šiem, tiem pienāk vakars un viņi apgulstas. Rītā pamodušies,

grib iet kopā tālāku, bet nevar uzmodināt jaunāko brāli. Vecā-

kais brālis nu saka vidējam: „Ja tas miega pūznis nokal kērdi,
tad viņš var māju dabūt. lesim tik projām, lai viņš gul!"

Vecākie brāli nu aiziet un atstāj jaunāko guļam. Kad jaunā-
kais brālis pamostas, viņš nevar saprast, kur vecākie palikuši.
Vakar apgulušies visi kopā un nu viņš atrodas viens pats. Stai-

gājot pa mežu, viņš uziet lielu alu, iet alā iekšā un tur atrod lielu

zaļu vardi. Tā viņu uzrunādama saka: „Vai tu gribi pie manis

palikt?^
„Kapec ne?"

„Nu tad tu būsi paēdis, padzēris un apģērbies, bet par to tev

būs mani mazgāt trīs reiz dienā: no rīta pusdienā un vakarā."

Jaunākais brālis bija ar to mierā un palika alā pie vardes

dzīvot. Pēc gada laika varde viņam saka: „Šodien taviem brā-

ļiem dalīs māju."

Jaunākais brālis noskumis atbild: „Nu mana ķērde vēl nav

kalta!"

Varde pielec tam klat, izņem no mutes zelta kerdi un saka:

„Ej droši uz māju, tur netrūks, ne arī paliks pāri!"

Ķērdi saņēmis, brālis aiziet, bet varde sauc tam vēl no pa-

kaļas: ~.Ia māju neizdala, tad nāc atkal šurpu pie manis!"

Pie tēva nonācis, viņš ierauga arī brāļus nākam: vecākais

ved savu kērdi divi zirgiem, vidējais ar trim. Nu sāk mērīt, bet

vecākajam liels gals trūkst, vidējam atkal liels gals paliek pāri.
Kā jaunākais vilka savu kērdi apkārt, tā nedz trūka, ne arī pāri

palika. To redzēdams, tēvs saka: „Nu, mani dēli, jūs paši redzat,

ka jaunākais ir viscītīgāki strādājis, tādēļ viņam paliks māja."

Vecākie brāļi ar to nav mierā un saka: „Mums visiem vēl

vienu gadu jāmācās!"_
Tēvs atbild: „Ja jūs visi esat mierā, tad māju dabūs tas, kas

nopelnīs visskaistākās drēbes."

Jaunākais nav tam pretī un visi trīs dodas atkal ceļā. Viņi

apgulstas tai pašā mežā, bet rītā nevar uzmodināt jaunāko brāli.

„Kapec ne?"
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Vecākie aiziet projām, bet jaunākais, vēlāku pamodies, uzmeklē

turpat vardes alu un brīnās, ka vardei tagad līdz pus gurniem ir

cilvēka kājas. Varde, viņu ieradzījusi, saka: „Līdz šim tu mani

mazgāji trīs reiz dienā, bet nu tik vajadzēs divas reizes mazgāt:

no rīta un vakarā. Par to tu atkal būsi paēdis, padzēris un ap-

ģērbies."
Jaunākais brālis paliek tai alā un dzīvā priecīgs pa vecam.

Pēc gada varde viņam saka: „Šodien taviem brāļiem dalīs māju."
Nu tik vīrs atceras, ko tēvs sacījis, un nezina, ko darīt. Varde

viņam parāda skaistas oficiera drēbes, kas ir pakārtas turpat pie
sienas. Viņš uzvelk jaunās drēbes mugurā, aiziet uz tēva māju

un atrod jau brāļus priekšā. Tēvam patīk skaistās oficiera drē-

bes un viņš saka uz dēliem: „Mani dēli, jūs redzat, ka jaunā-
kajam brāļam ir visskaistākās drēbes, māja pieder viņam."

Vecākie brāļi atkal nav mierā un atbild tēvam: „Mums vi-

siem trim vēl vienu gadu jāstaigā pa pasauli!"
Tēvs arī ir ar mieru un saka: „Kas no jums apprecēs vis-

skaistāko sievu, tam paliks mana māja."
Visi trīs brāļi ir ar mieru un dodas atkal visi kopā ceļā. Ve-

cākie brāļi sarunājas savā starpā: „Nu mēs vis vairs neiesim pa-

priekšu! Kur viņš ies, tur mēs arī."

Nonākuši tai pašā mežā, viņi visi kopā apgulstas. Vecākie

brāļi nu neceļas augšā un gaida, kad jaunākais celsies, bet tas

nemaz netaisās uz celšanos. Pēdīgi tie apskaistas, aiziet pro-

jām un atstāj atkal jaunāko guļam. Jaunākais pamodies aiziet

uz alu, kur ierauga, ka varde jau līdz pusei ir palikusi par cilvēku.

Viņa saka jaunākam brāļam: „Līdz šim tu mani mazgāji divi rei-

zes dienā, bet nu tev būs jāmazgā tikai vienreiz pusdienā. Par

to tu būsi pa vecam paēdis, padzēris un apģērbies."
Tā nu jaunākais brālis mazgāja vardi atkal cauru gadu katru

dienu, kamēr tā pēdīgi pārvērtās par skaistu jaunavu un izrādījās

par princesi. Nu jaunava sniedza tam roku sacīdama: „Tu mani

esi izmazgājis no burvības un izpircis no elles. Izej nu ārā, pa-

klausies un paskaties, kas tur notiek!"

Viņš iziet ārā, redz kājeniekus un jātniekus kustamies, dzird

taures pūšam un urrā saucam. Kad viņš atkal ienāk istabā, tad

princese saka: „Laid ziņu savam tēvam, lai viņš gaida un satai-

sās, ka ķeizars ieradīsies māju dalīt."

Tas arī viss tiek izdarīts. Tēvs, dabūjis ziņu, ka pats ķeizars
nākšot pie viņa māju dalīt, nevar vien nobrīnēties, kas ķeizaram
tādu ziņu devis, ka viņš dēliem māju dalīšot.

1 Par to laiku jaunākais brālis tiek salaulāts ar princesi un pa-

Mek par valdnieku. Viņš uzvelk ķeizara drēbes, iesēstas ar savu

jauno sievu karītē, kur priekšā aizjūgti četri zirgi, un aizbrauc uz

tēva māju. Karīti pavada arī lepns karapulks. Vecais tēvs stei-
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dzas pretī saņemt kungus un redz, ka no karītes izkāpj jaunais
ķeizars un ķeizariene. Viņš tos ieved savā būdiņā un pasniedz

viņiem vecus krēslus, kur apsēsties. Ķeizars prasa: „Vai tu še

viens pats dzīvā?"

Vecais atbild: „Neesmu vis viens pats. Līdz ar mani še

dzīvā divi dēli un trešais dēls vēl nav mājā pārnācis."
Tad ķeizars izprasa tēvam, vai dēli jau esot precējušies. Kad

tēvs izstāsta, ka precējušies, tad ķeizars liek aicināt tos šurpu
ar savām sievām. Kad visi atnāk, tad ķeizars nostājas saviem

brāļiem blakus un saka: ~Brāli, spriežat nu, kuram ir visskaistākā

sieva!"

Vecākie brāli nu krīt jaunākajam pie kājām un lūdz piedo-

šanu, ka esot maldījušies un neesot bijuši mierā, ka jau pirmo

reizi māja atdota viņam. Jaunais valdnieks atstāj vacāko brāli

tēva mājā; bet vidējo brāli ar sievu un tēvu ar māti aizved līdz

uz savu pili un nu visi dzīvā laimīgi.

2. A. 402. T. Štauers lecavnieku Lībiešos. LP, IV, 42, 1.

Vienam ķēniņam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Reiz

ķēniņš saka uz saviem dēliem: „Ejat precēt sevim sievas; kurš

daiļāku apprecēs, tas dabūs valdību un paliks manā vietā par

ķēniņu!"

Dēli aiziet pasaulē, apskatās — nevar diezgan patīkamas
brūtes atrast. Atnāk atpakaļ pie tēva. tēvs saka tā: „Labi, es

jums palīdzēšu sievas dabūt: uzgriežat uz kociņiem katrs savu

zīmi, kociņus nolikšu ceļa malā un skatīšos, vai kādas meitas

kociņus pacels. Ja pacels, tad nelīdzēs nekā: kāda pie.tā kociņa
būs pieķērusies, tāda tam jāapņem, kas to kociņu iezīmējis."

Tā paliek. Necik ilgi pēc tam divas meitas jau pacēlušas

abu vecāko dēlu kociņus; bet muļķīša kociņu pacēlusi varde.

Abi vecākie dēli drīzi jo drīzi apprecējās, bet muļķītim tēvs "uz-

stāj, lai ejot to meklēt, kas viņa kociņu aiznesusi! Muļķītis aiz-

iet noskumis — kur zini meklēt? let, iet —uz reizi lielā pļavā

ieraudzīs vardi, kurai viņa kociņš mutē. Nekā darīt — ņem to

pašu vardi un nes pie tēva. Tēvs saka: „Kādu esi pacēlis, tādu

apprecēsi— rītu būs kāzas!"

Muļķītis brīnum noskuma, ka viņam varde jāapprec, viņš
noliek vardi uz sava pagalvja un nerunā visu pavakaru ne vārda.

Nokrēslā varde prasa kalponēm, kādēļ muļķītis esot noskumis?

„A! citiem brāļiem sievas, viņam varde, kā lai nenoskumtu?"

„Lai, lai!" varde atbild un izlec no istabas. Laukā tā iesaucas:

„Pūtiet vēji, lieli, mazi,

Uz manu tēvu, māti:
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Lai man atnāk tadi zirgi,
Kādi te nevienam nav!"

To sacījusi, varde atkal atlec istabā atpakaļ un ielec muļķīša

gultā. Muļķītis neko vairs nebrīnās, apradis jau ar vardi; bet

no rīta, tad dabūja gan pabrīnoties: varde naktī pārvērtusies par

daiļu, daiļu princesi un sētas vidū atskrējuši zelta zirgi ar zelta

karīti.

Muļķītis priecīgs bez gala, arī tēvs priecājas: pēc laulībām

atdošot muļķītim valdību, jo viņam nu esot daiļākā sieva pasaulē.
Labi — aizbrauc laulāties. Salaulājas, pārbrauc mājā, muļķīša
sieva uz reizi nozudusi. Sāk meklēt, atron uz pagalvja atkal to

pašu vardi. Vai tas nav posts? Ne nu tēvs arī vairs valdību

atdod, nekā.

Muļķītis atkal bēdājas. Te otrā dienā tēvs iesakās: „Kas no

jums var īsti saprast, kuram daiļākā sieva ir, kuram nav? Tādēļ
lai manas vedeklas izcep katra vienu baltmaizi citrīt uz bro-

kasta. Kurai būs visgardākā, tā tiks par ķēniņieni un viņas vīrs

par ķēniņu manā vietā."

Labi. Nokrēslā varde prasa kalponēm, kādēļ muļķītis esot

noskumis?

„Kā nenoskumt? Citiem brāļiem sievas, viņam varde!"

„Lai, lai!" varde atteic un izlec sētas vidū, iesaukdamās:

„Pūtiet vēji, lieli mazi,
Uz manu tēvu, māti:

Lai man atnes tādu maizi.
Kāda te nevienam nav!"

No rīta kalpones velk baltmaizi no krāsns ārā abām vede-

klām; izvelk — kas tad nu kaiš — baltmaize vien tik ir. Bei-

dzot, kad krāsns atdzisusi, tad tikai varde sāks rīkoties, viņa
samaisa podu miltu ar podu pelnu visu kopā un tad iešauj pavisam
aukstā krāsnī. Pēc tāda laika izvelk — es saku — maize tāda,

kāda patiesi ne tai ķēniņa pilī kādreiz ēsta, ne arī redzēta. Visi

brīnās — varde neko, guļ atkal uz muļķīša pagalvja un neliekas

ne zinot. Bet abas vedeklas domā: „Pag, pag, raudzīsim mēs

arī tā cept, kā varde, varbūt, mums vēl pārāki izdosies!"

Labi — šīs arī samaisa podu miltu ar podu pelnu un iešaus

aukstā krāsnī. Pēc laika vilks — vadzi — ārā, nekā. Dari, ko

redzi, nevar izvilkt, nemaz neturās kopā, kur nu izvilksi? Beidzot

sagudroja ar karotēm izsmelt ķuzi no krāsns, lai pasteigtos, ka-

mēr ķēniņš vēl nav ieraudzījis tādas blēņas.

Ķēniņš bija uzslavējis vardes maizi par labāko. Tomēr vēl

kaut kas tam iešāvās prātā: „Klausaities," tā viņš saka, „lai
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manas vedeklas pašuj un izraksta tādu kreklu, kādu vēl neviens

nav redzējis."
Abas vedeklas tūliņ šuj un raksta, ko vien māk; bet varde

nokrēslā paņem audeklu, izsviež pa logu laukā un tad pati izlec

sētasvidū, saukdama:

„Pūtiet vēji. lieli mazi,

Uz manu tēvu, māti:

Lai man atnes tādu kreklu,
Kāda te nevienam nav!"

No rīta varde ienes apbrīnojamu kreklu ķēniņam; abām ve-

deklām arī gan ir, bet ne uz to pusi tāds, kāds vardei. Vedeklas

domā: „Pag, pag, sviedīsim mēs arī audekli pa logu ārā, mums

vēl pārāks krekls gadīsies!"
Labi — izsviež. Bet še tev nu: dublaiņš vien tik palika, vai-

rāk nekā.

Beidzot ķēniņam vēl kas iešaujas prātā: „Klausaities," tā

viņš saka, „lai manas vedeklas rītu ar saviem vīriem atnāk pie
manis uz mielasta; kurai tad būs visskaistākais apģērbs, tā tad

patiesi paliks par ķēniņieni un viņas vīrs manā vietā par ķēniņu.

Abas vedeklas tūliņ greznojas uz posta, bet varde nokrēslā

izlec laukā, sacīdama:

~Pūtiet vēji, lieli mazi,

Uz manu tēvu, māti:

Lai man atnes tādas drānas,

Kādas te nevienam nav!"

No rīta varde atkal pārvērtusies par daiļu princesi un drānas

tai vienā zeltā, dimantā. Muļķītis priecīgs bez gala. Drīzi jāiet

pie tēva uz mielasta. leiet tur — visi brīnās par muļķīša sievu,

tēvs arī. Sāk ēst. Bet muļķītim nazis, kas aizmirsies; tas ieskrien

atpakaļ savā istabā; un ko domāt, te ierauga apakš savas gultas
kaula kažociņu.

„Tādas blēņas te mētāsies!" viņš iesaucas un iemet kaula

kažociņu krāsnī, lai sadeg. Atiet atpakaļ pie mielasta, šie neko,
tik pamana, ka muļķīša sieva tāda ērmīga paliek un uz reizi ar

labo roku aizlej vienu karoti viruma aiz piedurknes; ar kreiso

roku atkal aizmet vienu noskrubinātu kauliņu pār galdu — vairāk

nekā. Abas pirmās vedeklas domā: „Ja viņa tā dara, tad mums

arī jādara; varbūt, ka tā labi!"

Tās arī aizlej karoti viruma aiz piedurknes un pārmet kauliņu

viņpus galda. Bet kā šīm piekrāpās! Virums notašķīja apģērbus,

kauliņi iesprāga ķēniņam acīs.

Ķēniņš gan nekā nesaka, tomēr jāiet ārā pieri mazgāt pie

akas. Bet tavus brīnumus — nemaz nevajadzēja pie akas iet:
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sētas vidū dzidra upīte gadījusies un tanī peld gulbis sniega bal-

tumā. Ķēniņš nomazgā upītē savu pieri un tad steidzas iekšā,

sacīdams: „Mulķīti — tur nekā darīt — tava sieva tā daiļākā!

Tu esi mans pēcnācējs un viņa tava ķēniņiene!"

Pēc mielasta jaunais ķēniņš ar savu ķēniņieni aiziet uz savu

istabu. Te uz reizi tas pamana, ka sieva apakš gultas kaut ko

meklē.

„Ko tu tur gribēji?"

„Gribēju savu kaula kažociņu!"

„To sadedzināju!"

„Vai! kam tu to darīji? Es tev būtu parādījusi vēl tūkstoš-

reiz vairāk mantas, nekā jau rādīju, ja tu būtu mācējis paciesties.
Tomēr kas darīts, darīts. Redzi, es biju ķēniņa meita; māte man

mazai nomira, bet tēva pili velni apsēda un mani nobūra par

vardi. Tagad esmu patikusi vaļām."

3. A. 402. Jānis Ozols Secē. LP, V, 119, 1.

Vienam ķēniņam bija trīs dēli, un tie visi trīs bija iedomāju-

šies reizē precēties.

„Labi!" tēvs atteic, „liegt neliedzu jums, bet atnāciet man

drusku līdz tur kalnā."

Uzkāpj kalna galā, tēvs saka: „Esmu vecs un vienam no

jums valdību atdošu, to zinu; bet kuram, to vēl nezinu. Tādēļ
sviedīšu no kalna augstuma trīs dzelzs ķūzes pasaulē; jājiei tām

ķūzēm katrs pa savu ceļu pakal. Kur tad katrs savu ķūzi atron,

tur viņam jālūko apprecēties; bet kurš, precēdamies, daiļāko

sievu būs atradis, tam atdošu valsti."

Un tēvs nu, pagriezies pret rītiem, aizsvieda pirmo ķūzi; pa-

griezās pret vakariem, aizsvieda otru ķūzi; pagriezās pret dien-

vidiem, aizsvieda trešo ķūzi. Dēli tūliņ sasedloja zirgus un aiz-

jāja. Papriekšu jāja kopā; bet tad gadījās trīs celi: viens gāja

uz rītiem, otrs uz dienvidiem, trešs uz vakariem. Pie katra ceļa
bijis stuburs un uz tiem stttburiem stāvējuši uzraksti. Pirmajam

ceļam bija šāds uzraksts: „Kas jās pa šo ceļu, to nokaus ar

zobiņu!" otram: „Kas jās po šo ceļu, to pakārs karātavās!" tre-

šam: „Kas jās pa šo ceļu, to nošautīs ar smalkiem žagariem!"
Tādi uzraksti gan nebija patīkami, bet ko darīsi? Tēvs sū-

tījis — jājāj. Vecākais dēls nu aizjāj uz rītiem pa pirmo ceļu,
viduvējs uz vakariem pa otru ceļu, jaunākais uz dienvidiem pa

trešo ceļu.
Vecākais sajāja trīs dienas neapstādamies, trešās dienas va-

karā iejāja mazās mājiņās, kur veca māte vārīja dažādas zāles.

Padeva labvakaru un iesāka runāt, bet vecmāte atsacīja: „Zinu,
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zinu, kurp jādams: jāsi ķūzei pakaļ, precēsi sievu; bet tev vēl

jājāj pār trim ķēniņu valstim, iekams nokļūsi tai pilī, kur ķēniņa
meita mājo, kur ķūze .apstājusies. Tomēr — to saku tev — iekšā

tur netiksi, jo pils vārtus apsargā divi lieli milzeņi; tie nokauj

katru, kas tikai pilī kāju sper."
To dzirdēdams, vecākais dēls satrūkās un iesāka lūgties:

„Māmiņa labā, piedod man nedienās padomu!'*

„Labi, dēls — došu gan! Še tev šis mazais zāļu trauciņš.
Turp nojādams, gaidi pusnakti, kad milzeņi īsu brīdi aizsnaudīsies,

pielieni tad klāt, dod viņiem zāles saosties, tad tie veselu stundu

gulēs kā miruši. Bet par to laiku pamanies pilī, augšistabā, tur

ķēniņa meita gulēs. Pakamp meitu, steidz zirgam mugurā un jāj,
ko māki, jo milzeņi, atmodušies, dzīsies jums pakaļ; bet tad tikai

neskaties, no Dieva puses, atpakaļ, citādi mirsi bez žēlastības."

Vecākais dēls paņēma zāļu trauciņu un aizjāja pār trim ķē-

niņu valstim. Jāja, jāja, beidzot sajāja skaistu pili, kur ieraudzīja
tēva sviesto ķūzi nokritušu un divus varenus milzeņus pils vār-

tos. Nu gaidīja pusnakti, kad milzeņi iesuaudīsies. Pienāca pus-
nakts — milzeņi stāv. stāv — te piepēži sāks tikai galvas slīgt
arvienu zemāk, arvienu zemāk, kamēr beidzot žods atduras krū-

tīs un snaudiens klāt. Nu vecākais dēls aizmanījās ar zāļu trau-

ciņu, piešāva abiem pie deguna un iemidzināja uz veselu stundu.

Bet par to laiku iesteidzās pils augšistabā, saņēma ķēniņa meitu

pa vidu, uzcēla zirgā un prom, ko māk. Un nebija jājis ne jūdzes
zemi — dzird: milzeņi turpat uz papēžiem, trokšņodami, ka bail

un to vien gribēdami, lai bēglis paskatītos atpakaļ Bet viņš ne-

skatījās vis un tā laimīgi pārjāja mājā pirmais. Tēvs priecājās

par tik daiļu līgavu, sacīdams: „Tev laikam valdība piederēs;

diezin, vai jaunākie brāli daiļākas apcels."
Otrs brālis sajāja trīs dienas neapstādamies; trešās dienas

vakarā iejāja mazās mājiņās, kur atrada vecu māmiņu. Padeva

labvakaru un iesāka runāt; bet māmiņa atsacīja: „Zinu, zinu, kurp

jādams: jāsi ķūzei pakaļ, precēsi sievu; bet tev vēl jājāj pār trim

ķēniņu valstim, iekams nokļūsi tai pilī, kur ķēniņa meita mājo,
kur tēva ķūze apstājusies. Tomēr — to saku tev acīs — diezin,
vai dzīvs pārnāksi."

To dzirdēdams, otrs dēls satrūkās un iesāka lūgties: „Māmiņ

labā, piedod man nedienās padomu!"

„Labi, dēls — tev pazemīga sirds: ja turp nonākdams, mācēsi

tikpat pazemīgi lūgties, tad veiksies labi — ievēro to."

Otrs dēls aizjāja pār trim ķēniņu valstim; beidzot atrada tik

skaistu pili, ka acis apzibēja; pils priekšā gulēja tēva ķūze. legāja

pilī — nevarēja beigt ne atskatīties; bet cilvēka neviena tur ne-

atrada. Neko darīt — izgāja pils dārzā — varbūt tur būs cilvēki,
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bet nebija vis. Ari pils dārzs bija skaists bez ziņas: āboli tādi,
ka netik ne acis nolaist un sirds kārot kāroja iebaudīt kādu. Nu,

un tā norāva ari vienu. Bet tai pašā brīdī pikta vecene gadījās

dārzā, brēkdama: „Karātavas, karātavas! kas vēlējis tev aiztikt

ābolus?"

Bet otrs dēls mācēja lūgties: „Maniiņa mīla, kam pukojies
velti? Tev arvienu bija laba sirds, kas ciemiņu mieloja, laipnībā

sagaidīja, bet šodien tīšām izrādies tāda, it kā mani neieredzētu.

Ja esmu pārskatījies — piedod tad; rādi laipnu vaigu, lai ciemiņu
neskumdinātu."

Vecene, tādus pazemīgus vārdus dzirdēdama, palika rāmāka;
beidzot palika vēl tik godīga, ka iesāka tērzēt un apvaicāties, ko

esot nācis tik tālu celti?

Tā un tā — dēls izstāstīja: „Pēc līgavas nācu."

„Ai, dēliņ! tā līgava daiļa bez gala; viņa mīt pilī, augšistabā;
bet grūtumi ceļā tev stāsies, iekams iemantosi šo daiļumu. Re-

dzi, trīs naktis tev jāguļ līgavas istabā, bet tā, ka ne ar acim

viņu vērotu, ne ar pirkstiem aiztiktu. Viens acu uzmetiens visu

var samaitāt; vai spēsi to?"

„Spēšu!" otrs dēls atteica un iegāja pie līgavas. Bet durvis

vērdams, jau līgavas daiļums pazibēja istabā. Tomēr viņš aizvēra

acu vākus, lai acis nekārotu priekšlaikā daiļumu lūkot.

Tā nabadziņš saturēja trīs dienas, trīs naktis acis aizvērtas

un izcieta, ko bija apņēmies. Ceturtā dienā, tad cēla daiļo līgavu

zirgā un gavilēdams pārjāja pie tēva. Tēvs, otram dēlam vēl

daiļāku līgavu redzēdams, priecājās loti un sacīja tā: „Ja jaunā-
kam dēlam, pēdelīšam, nebūs līgava daiļāka par tavu, tad man-

tosi valsti. Bet neticu vis, vai maz jel iespējams vēl daiļāku pa-

saulē apcelt."
Trešais brālis sajāja trīs dienas neapstādamies; trešās dienas

vakarā ceļa gals beidzās jūras malā. Ko nu? Staigāja, staigāja
domādams šā, domādams tā — te. pacēla acis, ierauga mazu

mazu meitiņu no jūras izpeldam; tā saka: „Zlnu, zinu, kurp jā-
dams! jāj kūzei pakal, precēsi sievu; bet tava kūze atskrēja

jūras salā, kur savu kāju nedrīksti spert, un tava līgava ir rupu-

cis — vai precēsi tādu?"

Ja liktenis lēmis, tad jāprec, vai rupucis, vai kas," dēls atbild.

„Labi, tad atdod savu gredzenu — nesīšu līgavai."
Jaunākais dēls nomauc gredzenu un iedeva meitiņai. Tā pa-

ņēma gredzenu un aizpeldēja atpakaļ. Ne cik ilgi — liels rupucis
izpeld malā un jaunākā dēla gredzens rupucim pirkstā. Neko

darīt — sēdina_ to pašu rupuci zirgā un jāj pie tēva.

Pārjāj —tēvs noskumst, pēdelīša nelaimi redzēdams; viņš
noslauka asaras un saka tā: „Dēli! pēdelītim iztapdams darīšu
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tā: Lieciet katrs savai līgavai nākamu nakti palagu aust; kuram

laimēsies skaistāku izaust, tam atdošu valdību."

Dēli mierā, jo vecākie brāli domā: „Ko tāds rupucis izaudīs?

Mūsējās pārspēs."
Vakarā jaunākais brālis ieguļas gultā un savu rupuci pieņem

blakus. Naktī atmožas — kas tas? — istabā gaišums; apskatās

labi — āre, kā nebūs gaišs? Rupuča vietā tik daiļa princese

guļ blakus, ka no liela daiļuma pat istaba gaiša. Viņš priekā

nezin vairs, ko darīt; bet līgava ierunā: „Rimsti vēl priecāties

un nesaki nevienam, ko šonakt esi piedzīvojis, vēl nav mans laiks;
tu redzi, kur rupuča ādiņa plānvidū gaida, paies pusnakts, man

jālien atkal iekšā. Bet tamēr pasteigšu palagu aust."

To sacījusi, daiļā līgava paņēma gultas palagu, pārplēsa pa

vidu un izmeta pa logu. Rītā pēdelītis piecelsies, atron loga

priekšā varenu palagu: sudrabs, kas sudrabs. Vecākiem brā-

ļiem arī gan bija palagi — nevar teikt, bet kur tad nu šim palagam

ne klāt! Tēvs loti priecājās par pēdelīša laimi un sacīja tā: „Vai

tu redzi, ko rupucis iespēj? Tā tikai mēs nicināt mākam to, bet

paskat, paskat, kas par rokas darbu tādai! Tādēļ lieciet vēl

katrs savai līgavai nākamu nakti kreklu šūt; kuram būs skaistā-

kais, tam atdošu valdību."

Vakarā jaunākais brālis iegulas gultā un savu rupuci pieņem
blakus. Naktī atmožas — kas tas? — istabā gaišums; apskatās

labi —kā nebūs gaišs? Rupuča vietā daiļa, daiļa princese gultā

gadījusies. Viņš priekā nezin vairs ko darīt; bet līgava ierunā:

„Rimsti vēl priecāties un nesaki nevienam, ko šonakt pieredzēji.
Esmu ķēniņa meita; mani aizbūra par rupuci jūras salā; vēl vienu

gadu rupuču ādiņa jānēsā, tad kļūšu vaļā: tādēļ pacieties to gadu

un neteic nevienam, kas tava līgava īsti tāda."

To sacījusi, līgava izkāpa no gultas, paņēma kreklu, pār-

plēsa pa vidu un izmeta pa logu. Rītā pēdelītis piecelsies, atron

loga priekšā vareni izrakstītu krekiu — zeltā vien, zeltā vien.

Vecākiem brāļiem ari gan bija krekli — nevar teikt, bet pēdelīša
zelta kreklam ne klāt. Tēvs loti priecājās par tādu šuvēju un

sacīja tā: ,Pēdelīti, mans dēls! krekls tev bija labs — valdība

tev pienākas; bet kur liksi rupuci, šo nejauko ķēmu? Tāda nevar

ķēniņiene ne savā laikā būt, to saku tev acīs, vai tīk, vai netīk."

„Ai, tēt!" pēdelītis karstumā iesaucās, „mana līgava tikai

dienā rupucis, naktī tā paliek par princesi un daiļa bez ziņas:

visa istaba kļūst gaiša, kad daiļums parādās. Tādēļ pagaidiet
rītu — varbūt, ka rupucis nekulsies vairs mums pa kājām."

Vakarā jaunākais brālis ienesa ogles guļamā istabā, pieņēma

rupuci blakus un gulēja līdz pusnaktij. Pusnaktī atmožas — istaba

gaiša, daiļā princese gul gultā un rupuča āda nomesta pie kāju
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gala zemē. Nu pēdelītis zibina ātrumā izlēca no gultas, paķēra

rupuča ādiņu un iemeta oglēs, lai sagruzd. Pagāja pusnakts, dai-

ļai princesei laiks bija atpakaļ iet ādā, bet āda_pagalam. Šis

smējās vien un priekā stāstīja, ka ādiņa sagruzdējusi; bet prin-

cese pārbijās, sacīdama: „Kam neklausīji mani? Kamnepacicties

ne to gadu? Es būtu kļuvusi vaļā, bet tagad man jāiet atpakaļ

uz jūras salu un trīs gadi vēl jāpaliek apburtai. Ja gribi mani

pestīt, tad nāc tur salā un izciet manis labad, trīs gadi gan brie-

smas, gan sāpes — būs atkal viss labi."

To sacījusi, daiļā princese palika par ēnu un nozuda. Bet

pēdelītis noskuma loti; viņš tūliņ saģērbās, aizgāja uz jūras salu

un cieta trīs gadi, līgavas labad, gan briesmas, gan sāpes. Jā
viņš tur sēroja, kamēr tad, trešam gadam izejot, skumjas pār-

vērtās par lielākiem priekiem. Līgava visā savā daiļumā pie-

stājās pēdelītim, sacīdama: „Nu esmu atpestīta — brauksim nu

mājā!"
Pēdelītis pārnāca pie tēva ar daiļo līgavu — tēvs pārbrīno-

jās: „Jums, abiem vecākiem brāļiem, patiesi daiļas sievas, to

nenoliedzu; bet manam dēlam, pēdelītim, tam līgava saule, kas

saule — viņam atdošu, valsti."

4. A. 402. R. Vulfs Ūziuos. LP, V, 119, 4.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs

mirdams sasaucis visus trīs dēlus un teicis: „Še jums katram

viena stabulīte, vairāk nevaru nekā atstāt; bet piektdienas va-

karā pūtiet visi reizē šīs stabulītes un, kur tad katram atbalss

atskan, tur ejiet brūtes meklēt."

Tēvs nomiris. Piektdienas vakarā dēli reizē pūtuši stabulītes

un muļķīša stabulīte atskanējusi viņpus jūras. Nu muļķītis brau-

cis aiz jūras brūti meklēt. Pašā jūras malā ieraudzījis sēdam

vardi Muļķītis aicinājis vardi: „Nāc, sēdies man blakām un

brauksim mājā!"
Varde nosēdusies blakām un braukusi līdz. Par to starpu ari

gudrie brāļi pārveduši brūtes Visas trīs vedeklas gājušas vīru

mātei roku bučot; bet vīra māte vardi aizdzinusi projām: neļā-
vusi bučot. Kāzu dienā varde cepusi baltmaizi un rīkojusi citus

ēdienus. Viņai tā strādājot palicis loti karsti, novilkusi vardes

ādu un uzmetusi uz durvim. Bet par to laiku, kamēr nav apska-

tījusies, gudro brāļu sievas iemetušas vardes ādu krāsnī, tā sa-

degusi. Un līdz ko sadegusi, tūliņ vardei nākusi manta pa dur-

vim, pa logiem, bet pati varde palikusi par skaistu, skaistu sie-

vieti. Bet tai pašā brīdī skaitā saodusi gruzdumu smaku; skrē-

jusi namā vardes ādu meklēt un ieraudzījusi krāsnī sadegušu. Nu
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nabadzīte sabijusies un teikusi tā: „Kam dedzinājāt manu ādu

nelaikā? Man vēl trīs dienas vajadzēja mugura nesāt. Tagad,

līdz ko izgruzdēs, manta apstāsies nākt, bet tad, ja butum ieme-

tuši īstā laikā ugunī, manta nāktu trīs dienas no vietas — nezina-

tum, kur būtum likuši."

Un tā arī noticis: līdz āda izgruzdejusi — manta nenākusi

vairs.

5. A. 402. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 67 r. vecas Annas

Rudzltes Smiltenē.

Kēnīnam bīši trīs dēli, ka šie bīš jau lieli, ta ķēnīc sacīš, ka

nu šiem esot laiks sievas meklēt un iedevis katram dēlam vienu

zelta lodi un sacīš, lai šie šaunot katrs savu lodi un kur iešau-

šot, no turienas šiem būšot jāoem sievas.

Vecākais dēls iešāvis savu lodi mežkunga mājā un šim bīš

jāprecē mežkunga meita.

Vidējais iešāvis savu lodi lielkunga māja un šim bīš japrecē

lielkunga meita.

Jaunākais iešāvis savu lodi žagaru čupā. Nu gaši uz to pašu

žagaru čupu un meklēši lodi rokā. Izjaukuši visu žagaru čupu,

bet lodes, kā nav, tā nav. Meklēši akai un pēdīgi atraduši lodi

vardei mutē. Nu nekā, jaunākam bīsi jāprecē tā pati varde, jo

kēnīc bīš tā nolicis un savādi nevarēš darīt. Jaunākais aicināš

vardi līdz un šī nākusi ar. Bet ka nu jaunākais ar visu vardi aiz-

gāš uz ķēnīna pili, tā visi šim smēši un jaunākais vais nezinaš

ko iesākt. Šim nu varde pagalam nepatikusies. Bet darīt ar

vais nekā nav varēš un bīš vie jāpaliek mierā.

Kēnīc vēlēš, lai pirmais dzerot kāzas vecākais dels un nu

visi gāši uz kāzām. Vecākais sacīš, lai jaunākais ņemot vardi

ar līdz, bet šis nesacīš vardei nekā un aizgāš uz kazām vienc

pats. Vecākais pamanīš šo vienu pašu un prasīš, kāpēc šis ne-

vedis vardes līdz. Jaunākais šā tā izgrozījies un sacīš, ka nāk-

šot laiks, ta redzēšot. Sākuši dzert kāzas un priecāties
L

Bet nu

ienākusi varen skaista sveša princese un šī jaunākam tā patiku-

sies, tā patikusies un šis vairs negāš no šās ne solīša ar no un

ar šo vienu vie runājies un dancos.

Ka nu nodzēruši vecākam kāzas, ta pēc nedēļasdzeruši akai

vidējam. Vidējais akai aicināš visus un sacīš jaunākam, lai šis

vedot vardi ar līdz.

Bet jaunākais nesacīš vardei nekā un nevedis ar šas līdz

uz kāzām un aizgāš vienc pats. Visi dzēruši kāzas un priecā-

Šies, un akai ienākusi tā pati svešā princese un jaunākais vais

no šās nelaidies vaļā un ar šo vienu vie gāš un dancoš. Ka nu
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nodzēruši vidējam kāzas, ta nu bīš jādzer jaunākam kāzas. Bet

jaunākais lūdzies, lai kēnīc vē pagaidoties un kēnīc bīš ar' ar

mieru.

Ka nu vienu vakaru jaunākais gaš gulēt, ta varde uzlēkusi

uz spilvina un noriktēsies uz gulu jaunākam līdzās. Jaunākais

pārskaities un gribēš vardi sist; bet varde sacīsi: „Nesit, man

sāpēs!"-
Nu jaunākais apdomājies un nesitis ar. Vienu dienu nu kē-

nīc sagūdrēš, ka šim vaigot tāda un tāda maka. Kura vedekla

izšūšot vissmukāko maku, ta tās vīram šis adošot lielāko tiesu

no visas savas mantas un valstības. Abas vecāko brāļu sievas

ņēmušās šūdamas cauras naktis, bet varde nelikusies ne zinot.

Ka vecāko brāļu sievas bīšas jau maku pašuvušas, ta nesušas

ķēnīnam. Nu varde ar sapurināsies un piegāsi pie loga un sa-

cīsi: „Rīta vēš, ziemeļa vēš, atnes man tādu maku, par kuru

nav skaistāka!"

Tūlītās vardei bīš varen skaists maks klā un šī nesusi maku

kēnīnam. Visi nu brīnēšies un skatīsies un nosprieduši, ka tas

esot varen skaists maks un tik skaista maka neesot abām ve-

daklām. Nu, ko nu? Lielākā dala mantas un visas ķēnīna val-

stības nu pienākusies jaunākam, jo vardei bīš vissmukākais maks

un tā bīš nolikts. Bet abi vecākie dēli tikmē lūgušies ķēnīnu,
kamē tas ar palicis un sacīš, ka vē būšot šo sievām kas jādara.
Nu kēnīc uzdevis tā: kura izaudīšot vissmukāko deķi, tā dēla

sievai piekritīšot lielākā dala mantas. Abas vecāko dēlu sievas

audušas cauras naktis un ka deki bīši gatavi, ta nesušas kēnīnam

rādīt.
Nu varde ar riktēsies. Šī piegāsi pie loga un sacīsi: „Rīta

vēš, ziemeļa vēš, atnes man tādu deķi, par kuru nav smukāka!"

Tūlītās ar vardei bīš varen smuks deķis rokā un varde ne-

susi deķi ķēnīnam rādīt. Visi apskatīši deķi un pēdīgi nosprieduši,

ka vardei esot vissmukākais deķis. Nu akai abi vecākie gāši

starpā un lūgušies ķēnīnu, lai tā nedarot un neadodot jaunākam
lielākās daļas. Kēnīc gan negribēš vais ne dzirdēt, bet nu me-

tusies ķēniņiene ar starpā un sacīsi, ka šī ar došot vienu darbu,
un kura vedakla to vislabāki izdarīšot, ta tās vīram ar kritīšot

vislielākā dala. Nu ķēnīc ar piejāvies, jo šim ar varde nebīsi

diez' kā pa prātam. Nu ķēniņiene devusi savu darbu: jāizcepot
maize un kurai būšot vislabākā, tās vīram ar pienākšoties lie-

lākā dala. Abas vedaklas cepušas un ka maize bīsi gatava, ta

nesušas rādīt. Nu varde akai piegāsi pie loga un sacīsi: „Rīta

vēš, ziemeļa vēš. atnes man tādu maizi, par kuru nav labākas."

Tūlītās ar vardei bīsi maize klā un šī aiznesusi maizi ķēnī-

nam rādīt. Vardes maize bīsi akai vislabākā un nu vairs ķēnīc
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nekā nesacīs, bet atdevis lielāko tiesu no savas mantas un val-

stības jaunākam dēlam un sacīš, lai šis taisoties uz kāzām. Jau-

nākais nu vīkšies ar. Kāzu dienā varde palikusies par cilvēku,

jo šai apbūrums bīš beigās. Ka nu šī iegāsi pie jaunākā, ta šis

šās nepazinis. Varde bīsi tā pati smukā princese, kura nākusi

uz abu vecāko brāļu kāzām, un kuras nevienc nepazinis, un kura

varen patikusies jaunākam brāļam. Ka nu jaunākais šās nepa-

zinis, ta šī sacīsi: „Vai, vai! vai tā tu vairs nepazīsti savas

vardes!"
*

Nu jaunākais bīš varen priecīgs un sākuši dzert kāzas. Ka

nu ēduši kāzu maltīti, ta varde neviena kaulīna nesviedusi zemē,

bet visus salasīsi un piegāsi pie loga un izsviedusi kaulīnus pa

logu laukā. No kauliņiem izauguši varen smuki koki. Tā nu

varde paņēmusi vīnu un izlēsi otrā pusē pa logu laukā. Tur nu

izcēlies varen skaisc ezars. Nu skrēšas abas vecāko brāļu sie-

vas ar un sviedušas kaulīnus pa logu laukā, bet kaulīni šām lē-

kuši apakal sejā un vīne ar salijis apakal sejā.

Jaunākais dzīvāš ar savu vardi laimīgi un priecīgi.

6. A. 402. .1. Vāgners Liel-lecavā, A. Bīlenšteina/ kr.

LP, VII, 11, 26, 9, 8.

[Tēvs, gribēdams pārbaudīt savus trīs dēlus, teicis, ka to šis

turēšot par pārāko, kas uzmeklēšot visskaistākās drēbes. Visi

trīs nu arī izgājuši meklēt, bet jaunākais], muļķītis, iekūlies lielā

purvā. Purvā bijusi pils, pilī neviena cilvēka — tikai varde tu-

pējusi uz krēsla. Tā vaicājusi: „Ko te meklē?"

Muļķītis atbildējis, ka tēvs esot viņu atsūtījis pēc skaistākām

drēbēm, tās jāmeklējot.

Varde teikusi: „Paliec vienu gadu pie manis, ēd, dzer, cita

darba nedari, tikai katru rītu izcel mani no gultas un noliec te

uz krēslu."

Labi. Pēc gadā muļķis tad dabūjis skaistas jo skaistas drē-

bes. Otrreiz muļķis pārnes atkal vairāk naudas. Trešu reizi

brāļiem jāiet pēc visskaistākām līgavām. Tad muļķītis sakalpo
atkal gadu pie vardes. Pēc gada varde saka: „Šonakt uzcel lie-

lajā istabā kanceli un lasi cauru nakti šo grāmatu."

Lasījis — tad papriekšu nākuši mūdži baru bariem, tad var-

des, kukaiņi, kurkdamk tad tārpi, beidzot suņi, vilki, lāči, visupēc

liels pūķis. Pūķis izkārpījās, izālējās, bet viņš tikai lasa. Gai-

smiņa baidekli pazuda un nu varde iedod muļķītim galvas drā-

niņu, sacīdama: „Mājā atsaki tā, ja tev vaicā ko par līgavu:
„Mana drāniņa skaista, mana līgava vēl jo skaistāka!"
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Gājis mājā, saticies pie liepas — kur visiem trim brāļiem

bijuši naži iesprausti — ar gudriem brāļiem, tie drāniņu šim

atņēmuši. Gudriem nu bijušas katram pa līgavai, muļķim ne lī-

gavas, itin nekā.

Bet pēc laika tēva pagalmā iebraukusi lepna ķēniņa karīte.

Izkāpusi daiļa ķēniņa meita un vaicājusi, kur viņas drāniņa?

Gudrie iznesuši drāniņu, bet šī atteikusi: „Jūs abi, blēži, neesat

tās drāniņas cienīgi, lai nāk muļķītis, tas mans brūtgāns."

Muļķītis aizbraucis ķēniņa meitai līdz, apprecējies un dzī-

vojis pilī laimīgi; jo nu purva un muklāja vietā bijusi izcēlusies

vesela valsts un visi mūdži un zvēri bijuši pārvērtušies par cil-

vēkiem. —

7. A. 402. T. T. Kurzemes Jaunpili, A. Bilenštcina kr.

LP, VII, 11, 26, 9, 9.

[Tēvs apsolījis tam no saviem trim dēliem visu savu mantu,

kas pārvedīšot visskaistāko līgavu]. Gudrie brāli nu arī pārve-
duši līgavas, bet muļķītis vardi. Tēvs tad licis savām vedeklām

izrakstītus kreklus pašūt. Gudro brāļu līgavas izrakstījušas skai-

stus kreklus, bet muļķītim varde slepeni pa nakti izrakstījusi
kreklu tik greznu, ka pat muļķīša ģīmis tur iekšā bijis redzams.

Tad tēvs licis otrreiz un trešreiz tādus pašus kreklus rakstīt.

Nu muļķītis nolicis kreklu uz galdu un pa nakti paslēpies

žūrējis, kas gan viņam tik smalkus kreklus spēj izrakstīt. lerau-

dzījis, ka varde tā rakstītāja. Tūdaļ skrējis klāt, apkampis vardi,

skūpstījis to. Skūpstot varde pārvērtusies par daiļu līgavu. Tā

nu muļķītis paturējis virsroku par gudrajiem brāļiem.

8. A. 402. St. Ulanovka Viļānos. Zbior wiadom o s'c i do

antropologi! krajowej, T. XVIII, 1895, 407—412, (46).

Bjeja tāvam treis dāli, jī bjeja izauguši liii i laiks jau ženeitīs

I precēties] jīm. Tāvs pajēmja, īdevja sjeV-kuram pa blisjai i

soka tai: ~Saunīt! A kurs iz kuru pusi izšaus lūdi, tys nu tuos

pusis i sīvu sjev pajims."

Pajēmja jī blisis, nūguoja. Vacuokijs kai suovja, tyka taišņi
iz mīstu. Suovja vidiškys. tyka dzjerauņā [ciemā], a jaunuokijs

tyka iz pūra.

Nu, vot vacuokam vajag sīvys mjeklēt mīstā, jis nūguoja,

sasvuotuoja kupča mjeitu, pataisjēja kuozys i atvjedja iz sātu.

Vidiškvs nūguoja iz dzjerauni i dabuoja tāva-mjeitu, a tre-

šyjs, jaunuokijs, nūguoja iz pūru i mjeklēja tī sīvys. Staiguoja,

staiguoja — īleida lvlūs dubļūs, aizīt jam vokors, tymss — nu.
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kur tagad bvus puorgulāt nakti? Vieras: dag guntena tuoli, tuoli.

Vot, jis pazastjeidzjas mudruok i daīt pi ustabjeņis. Ustabjena

mozjena, stuov iz vystys kuojis, iz vucyna rogu i grīžas. Jis

soka: „Nūstuoj!"

Jei nūstuoja i izīt brīsmjeigi vāca buoba. Jai pīra izskiuta,

gari dzjelža zūbi, leikvs kūka kuojis — i soka jei sirdjeigi: „Kas

tja kristjeits gors smird?"

Jis atsoka: „Es nu kristjeitvs zjamis, djēļ tuo tai smird."

„A kū tu gribi?"

„Buobjeņ, mīluo, nazasirdi tu iz mani! Es asmu atguojis

briutis sovvs mjeklēt. Ka tu zini, kur jei iraida, pasok tu man!"

Jis prosa cīši, cīši mīleigi, cīši gūdjeigi.

Vot tjei buoba palvka loba i soka: „Zynu gon i pascjēšu tjev.

Jei cik dīnvs staigoj iz manim i jei tiulen byuškutja tja. Pa-

gaidi drusku, cikom jei atskrīs doncuot ar sovim briuguonim, ar

valnānim."

Jis prosa otkon: „Buobjen mīluo, pīvuicjej [pamāci] tu mani,

kū man darēt, kab juos dabuot."

Vot jei pīscjēja jam nūīt vydā i soka tai iz ju:_„Labi, djēlen,

es tjevi pīvuicjeišu. Tu nazini, ka jei ira puorluodata kjeniueitja,

valnim atdūta. A ka tu gribi juos dabuot, kai padarēškvs, ku es

pascjeišu, tai dabuoškys. Kai jei atīškutja, kai doncuoškutja, byus

jai moti izlaisti. Tu sagiun jū aiz motu i aptin stipri, stipri ap

lobū rūku! Jei tūlaik pazataisješkutja par vardjevi i par čyusku

ir par škierzlotu ir par vysaidim zvjerim. A tu nazavjerīs iz tuo,

tur jū stipri i nalaid! Pjēc tuo jei palikškutja par cīši baileigu

buobu, tu nazavjerīs i prosi, kab jei numauktu gradzynu nu piersta

i tjev dūtu. Tūlaik varēškvs pajemt ju sjev!"

Cikom jī tī parunuoja, aizguoja jau pušnakts, jis dzierd, ka

zjemja aizdudzjāja [sāka dunēt] — vieras: durs atsataisjēja plo-

tys, īskrāja tjei - puorluodāta ķeninjeitja, a pjec juos sješi val-

nāni i suoka doncuot. Jei doncuoja ar sjev kuram. Dancoļ jī.

dancoj, a juos mots gars pleivynoj tuoli vjeju. Jis izstīpja T_uku
vīgleņorn, giva aiz motu, aptyna ap ruku i tur nu vysa spaka,

ka jei navar i pazakustynuot Valnāni sazatriuka, a jei suoka

taisjētīs par vysaidim zvjērim, par vysaidu bīdaklu. Jis tur, na-

laid juos, pjēc tuo jei palyka par baileigu buobu, a jis vvss nalaid

i soka: „Dūd man gradzynu!"
Jei padevja jam gradzynu i palyka par cīši šmuku jumpravu.

Aizdziduoja [sāka dziedāt] gails, valnāni nūbāga, a jei palyka pi

juo. Nu, jis lādas [taisās] jau vjast jū iz sātu i mjerkavuoj [do-

māja] tai: „Ka jei taida šmuka ira, to byus bruolim žal, ka jus

sīvys nava vys taidys šmukys."
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Jis atdevja jai gradzvnu i jei pazataisjēja par taidu mjeitu

pušleidza, ka ni šmuka bjeja, ni našmuka. Nūvjadja jū iz sātu.

Tāvs prīcuojas, ka jam byus tagad treis vadaklys, soka: „Vajag

paraudzjēt. kura nu jūs byus poša lobuoka saiminīca?"

Pajēmja, īdevja juom rnyltu, lai iz ūtris dīnys, iz brūkastim,

pīcap kukuļu. Tjei puoriuodātuo pajēmja myltu, rozjaucja [sa-
jauca] ar jiudini, īlēja soltā cjepļā i izauga jai cīši šmuki kukuļi.

Tuos divi īraudzjēja, i juos taisjēs jau taipat, kai tjei, a juom

naizauga nikuo. Iz reita nas tāvam. Tjai jaunuokai cīši lobi ku-

kuli. Tāvs paraudzjēja i pazalilēja, ka i kjēniņč naād lobuokys.
A tūs divjēju bjeja taidi, nikur godni [derīgi], ka pīscjēja, kab

cyukom izsvīstu. Pjēc tuo pajem jis, dūd juom pa gobulu šolka

[zīda] drābis, lai sjev kura pataisa jam biņdzjukjeņu [svārkus].

Tjei jaunuokuo pajēmja sovu gobulu, sagraizjeja smolkom gaba-

leņom, attaisiēja lūgu i palaidja pa vjējam, pascēja tai: „Vjējs,

vjējs, nūnas tū iz muna tāva sātu, lai jis maņ sašyun šmukys

drābis."

Tuo divi taipat sagraizjēja, iz juos pazavāruši [paskatīju-
šās], pjēčuok šyva, švva, i nikuo loba nasašyva. Iz reita nas jī

vysi sašyutys drābis. Tuos jaunuokuos cīši šmukys, tāvs rods

[priecīgs], lilej, a ka īraudzjēja dorbu tūs divēju, tai lyka atdūt

vīnys kolpam, a ūtrajai [? ūtras] übadzjai.

Nu, byus jau tagad atkuozys, taisa lylu gūdu, alzprosa [sa-

lūdz] daudz gostu, lai jau vysi pazavjer juo vadaklys, kaidys ir.

Atsasāda aiz golda maltjeiti āst. Tjei jaunuokuo ād gaļi, suleņu

lej vīnā picrduokņā, a ūtrā līk kaulys. Tuos divi radz, kai jei
dora, i juos darēškjeits taipat. Pjēc maltjeiti jei kai svīškūtja ar

vīnu pierduoknl, kur bjeja suleņa, tai pazataisjēja šmuku azari

pjet sātu. Kai svīškūtja ar ūtru pierduokni, kur bjeja kauli, pa-

taisjēja pretim pjet azari šmuku duorzu ar uobjeļnijcom i pučom
[puķēm] i ūgom vysaidim. Tuos gribjēja padarēt taipat, kai suoka

mātuot ar pierduokņim, gostim aizlēja acs, a tāvam pīri puor-

syta ar kaulim.

Par cik laika_ pjēc kuozom, prosas tjei puoriuodātuo iz vjeiru,
lai palaid jū gostus iz tāvu. Jis palaidja, a jei kai nūguoja, tai tik

ilgi tī cīmuojās, ka navarēja sagaidjēt juos, kad jei atīs atpakaļ.
Jam cīši gars laiks bjez juos.

Jis sazajēmjās i nūguoja jū mjeklēt. īguoja otkon tūs dubļūs,
kur bjeja sjeņuok, daīt pi tuos buobys ar dzjelža zūbim, vaicoj:

„Buobjeņ mīluo, može [varbūt] tu zini, kur muna sīva palyka?"

Jei atsoka: „Nazynu es, djēleņ, jei tagad nastaigoj iz maņa.

Ej iz munu mjeitu, može jei zyna, lai pascjeis tjev."
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Jis nūguoja, ecjēja, ecjēja ar kuojom tū pūru, daguoja pi usta-

bjeņis iz vvstvs kuojeņis, iz vucvna rogu. Tjei ustabjeņa grīžas,

jis soka: „Nūstuoj!"

Jei nūstuoja i izīt brīsmjeigi baileiga buoba, vāca, ar dzelža

zūbim, ar leikom kūka kuojom, ar izskiutu pīri, i soka: „Kas tja

kristjeits gors smird?"

Jis atsoka: „Es esmu nu kristjeitvs zjamis, djēl tuo i smird."

„A kū tu gribi?"

„Buobjen mīluo, maņa atsvutjēja iz tjevim muotja tova, kab

tu maņ pascjētu, kur iraida sīva muna, može tu zini?"

Jei atsoka: „Zynu gon!"

Pajēmja kači, apladjēja [sataisīja] par cylvāku, kai vajaga,
i soka tai iz jū: „Ša tjev itū kači, ej azara molā i sjēdi tī. A ka

vaicuos kas pi tjeva, kas jis ira, pasok, ka tāvs."

Jis pajēmja tū kači, nūguoja azara molā, atsasāda i sjād.
Vieras: izlāc nu azara valnānc ar div rogu i vaicoj: ~Kas tī iraida

pi tjeva?"

„Tys muns tavs ira."

Soka valnānc: šys kauškys ar jū.
.JLabi, kaunīs!"

Suoka kautīs, kačš saplāsja jū, sakūdjāja brīsmjeigi, jis nū-

bāga azarā. Pjēc tuo izlācja valnānc ar četri rogi, suoka kautīs

ar kači, kačš pīvjeicja i jū. Izlācja trešyjs ar sješim rogim, ca-

tūrtyjs ar ostoņi rogi, pīkts ar djesmit, vysi kuovās ar kači i vy-

sim juobāg azarā. Pjēc tuo izlācja jau pats vacuokijs valns ar

divjpadsmit rogu i vaicoj: „Kas tī iraida pi tjeva?"

„Tys ira muns tāvs."

Sys kauškys ar jū.

„Djēļ kam? Kaunīs!"

Kačš saplāsja, sakūdjāja, salauzjēja jam vysi rogi, jis cik

dzeivs nūbāga azarā, i bāgdams aizzaklīdzja [iekliedzās]: „Es

nagribu jau tovys sīvys, pajem tu jū sjev!"

Izdzyna jū nu jiudiņa, a jis pajēmja jū, juo vjeirs jau, i nū-

vjadja iz sātu. JI nu tuo laika dzjeivuoja mīreigi, može i šūdīn

vjāl dzjeivoj."

9. A. 402. V. Zacharska Silajāņu pas.

Vīnam ķēniņam beja treis dāli. Ķēniņam atguoja ziņa nu cytas

kenests, ka jis ityma godā šovus vysus dālus precētu, bet ja tuo

naizdarīs, tūlaik pats nabyus por ķēniņu. Dūmuoja ķēniņš, bet

nikuo loba navarēja izdūmuot. Vajaga kotrā ziņā precēt šovus

treis dālus. Atsaucja jis pi sevis vysus dālus un soka jīm: „Milī
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bārni, jyusim vajaga precētis šūgod, bet jo na, tad man vajaga
atstuot šū vītu — nabvut par ķēniņu."

„Nu labi!" pasacija vvsi dāli un aizbraucja svuotūs. Pats

jaunuokais kur naaizīt, tur jū izdzan uorā, sacīdami: „Pi taida

muļķīša īt, lobuok tūlaik pavysam naīt pi veira un palikt par

vācu meitu!"

Staiguoja jis vvsur un ar tukšom rūkom atnuocja pi tava.

Divi gudri bruoļi jau beja tur ar sovom sīvom. Tāvs, radzādams,
ka vīnam, tam možajam, nav leigovas, prosa: „Kuopēc pi tevis

nastuov engels?"

Jaunuokais dāls tūlaik teicja: „Es beju vvsur un meklēju,
bet nivīna nagrib īt, soka, ka es asūt muļķis!"

Tāvs jam atbildēja: „Nikuo navar izdarīt, ej vēļ pameklēji"
Jis otkon aizguoja, bet taipat navarēja dabuot. Tad jis nu

lela kauna naguoja vairuok uz sātu, bet aizguoja mežā. It un redz.

ka par mežu nalela stidziņa īt. Jis laidijas īt pa tai stidziņai.

Guoja, guoja un redz, ka stuov šyupuls pakuorts. Pīguoja jis
kluot pi šyupula, skotas tur — sēd vardive un vaicoj: „Kuo tu

meklej, cylvāks, kuo tu raudi? Izstuosti maņ sovas bādas!"

Jis paklausīja un vysu izstuostja vardivei. Tūlaik vardive

jam soka: „Ja gribi pajem mani par sovu sīvu."

Tū dzierdādams, ķēniņa dāls atbildēja: „Kuo tu jūkuoj, vai tu

nazyni, ka as esmu ķēniņa dāls un kū es ar tevi darīšu?"

„Vāluok redzēsi!" atbildēja vardivīte."
Jis tūmār napaklausja un laidjās īt sovu ceļu. Vardivīte

suoka pakal jam lekt un runuot, lai viņu lobuok jem. Dūmuoja

ķēniņa dāls un sadūmuoja jemt vardivi par sīvu un soka jai:
„Labi, es tevi pajemšu par sovu sīvu, bet tu tepat dzeivuosi un

nikur nanūlēc nu švupula. Es īšu uz sātu un pasacīšu tāvam,

lai taisa kuozas!"

Tai aizguoja ķēniņa dāls un teicja: „Tāvs, maņ ir leigova,

tais kuozas!"

Tūlaik tāvs soka vysim dālim: „Tagad jums vysim vajag
atnest nu sovom leigavom kaut kaidu dorbu paruodīt, kai juos
struodoj. Nu kaut pologu atnesīt."

Tī divi bruoļi prīcīgi aizguoja, bet možais bruols bēdīgs dū-

muoja ļ ~Kur lai es īšu, muna leigaviņa ir vardivīte!"

Tūmār jis aizguoja pi juos un vysu izstuostja vardi vītei.

Vardive jam atbildēja: „Nu labi, pasēd te, es tyulen vēl lobuoku

pologu tev atnesšu."

Vardive aizlēcja uz pūru. Jauneklis redz, ka vardivīte pa

pūru uz vīnu uz ūtru golu skrīn. Golu golā izskrēja jei nu pūra

un atnesja pologu, lelu un smuku, un atdevja šovam jauničam.
Jis beja ļūti prīcīgs, ka dabuoja, un dreižuok aizskrēja uz satu.
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Tur tāvs pasavēra pyrmuo dāla sivas pologu un teicja: „Nu,
šis pologs varēs kotru dīnu uz gultas stuovēt!"

Otram bruolam, šovam vidējam dālam, teicja: „Šis var pa

svātdīnom stuovēt, jo tvs ir lobuoks duorbs."

Kad jis pasavēra trešuo pologu, kuru taisija sīva nagudram

dālam, teicja: „Šis ir vyssmukuokais un jū var likt tad, kad vīsi

sabrauc!"

Tys vys gudrim bruolim napatyka. Tāvs otkon soka: „Bet

tys ir par moz! Tagad atnesīt vēl kotrs pa golda pologam!"

Gudri bruoļi dreiži aizskrēja, bet mulkīts guoja rauduodams

pi sovas vardivītes. Vardivīte īraudzēja sovu bryutguonu un

suoka vaicuot: „Kas ar tevi nūtyka?"

Jis pastuostīja: „Tovs pologs vyslobuokais beja un tāvam

patyka, bet jis vēl teicja vysim, lai atnas golda pologus, es tuopēc

raužu. jo zynu, ka tev nav taida!"

Virdivīte tyuleņ aizskrēja uz tū pašu pūriņu un atnesja vēl
skaistuoku golda pologu. Jauneklis dreižuok aizskrēja uz sātu,

kur divi gudri bruoļi jau runuoja ar tāvu. Tāvs apskatīja vacuo-

kuo dāla duorbtt un teicja taipat, kai pyrmū reiz, ūtram dālam ari

taipat, un jaunuokam teicja: „Loba tova byus sīva, juos duorbs

ir vyslobuokais."
Gudrīm bruolim otkon beja lelas dusmes.

„Bet tys vēl nav vyss," teicja tāvs,_„tagad trešū reiz atnesīt

nu sovom sīvom pa vatas koldram [svārkiem]!"
Gudri bruoļi aizskrēja, cik dreiži varēja pi sovom leigovom,

bet nagudrais otkon rauduodams atnuocja pi_ vardivītes, un kad

vardivīte dabuoja vysu zynuot, uotri aizskrēja pūrā un atnesja

Jūti skaistu vatas koldru un atdevja šovam jauničam. Jis prīcīgs

atskrēja pi tāva. 1 āvs otkon tū pašu pasacīja obim dālim, un kad

pasaskatīja vardivītes vatas koldru, nu breinuma teicja: „Es

uotruok gribu redzēt, kas ir tei par sīvīti, kura var tik labi struo-

duot.^
Tavs teicja vvsim dalim atvest sovas leigaviņas. „Tur aizejīt

kuojom," runuoja ķēniņš. „bet nu turīnis atbraucīt ar zyrgim!"
Gudri bruoļi dreiži aizskrēja, bet nagudrais vēl vairuok lēja

osoras, cikom aizguoja pi vardivītes un izstuostēja vysu.

„Nabādoj," soka vardivīte, „es zyrgus dabuošu un vēl di-

vējus."

„Bet kai tu paša?" prasīja nagudrais, „tu tak navari īt, jo
tu naesi cylvāks, bet vardivīte."

_„Nu nikas, kaut kai aizbrauksim,' pasacīja vardivīte un aiz-

skrēja uz sovu pūru.

Jauneklis redz, ka vardivīte nu pūra izbraucja ar divējim

zyrgim un paša jei nav vardivīte, bet nazkaida ķēniņa meita.
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Jis prīcīgs atsasāda blakus sovai leigaviņai un atbraucja pi tāva.

Gudri bruoļi jau beja tur. Ķēniņš par tū laiku, cikom dāli braucja

pēc savom leigaviņom, iztaisīja boguotas kuozas. Paprīšku ķē-

niņš sajēmja vacuokū dālu ar leigaviņu un redzēja, ka viņa taida

vīnkuorša sīvīte. Tad sajēmja vvduskū dālu ar leigaviņu un re-

dzēja, ka ari taida jei vīnkuorša sīvīte, bet drusku sķaistuoka, kai

vacuokuo dāla leigava. Kad ķēniņš pasavēra jaunuokuo dāla lei-

gaviņu, īraudzēja, ka tei ira vvssmukuoka un nūvēlēja tvuleņ jīm
daudz laimes. Gudrim bruolim tys pavvsam napatvka, bet va-

jadzēja kūpā prīcuotīs. Kad kuozas beja nūdzartas, jau beja lela

nakts un vajadzēja īt gulātu. Muļķīša sīva aizskrēja, bet jis radzā-

dams tū, skrēja jai pakal un īraudzēja, ka jei otkon palvka par

vardivīti. Jis palvka dusmīgs un atguojis uz ustobu, gaidīja, cikom

vardivīte atnuoks. Vardivīte otkon atskrēja, nūjēmja sovu var-

divītes uodu un aizguoja gulātu. Jauneklis pajēmja tū uodu un

sadadzynuoja. Kad pīsacēlās vardivīte un gribēja sovu uodu nu-

globuot, redzēja ka uodas nav. Suoka vardive rauduot un soka:

„Jau tagad es nabvušu vairuok tova sīva, tu jau esi manu montu

sadadzynuojis. Kuopēc tu šūreiz man napasacīji, kū tu gribi darīt?

Zyni, maņ tik vajadzēja tū uoda nosuot divi dīnas, un tūlaik es

byutu breiva, bet tagad vyss ir pagolam. Ar Dīvu!" pasacīja
vardive un pazuda.

Jauneklis nu bādas pats sevi nūsuovja, bet tī vacuokī bruoļi
vēl šūdīn laikam prīcuojas, ka nav vairs mazuokuo bruoļa. Tai

vyss ķēniņa montis palyka vacuokim bruolim.

10. A. 402. R. Tabine. Naaizmierstulc Jautas posokas", 8.

Seņ senejūs laikūs, kad vēl ļaužu liktiņs bīži beja atkarīgs nu

buru un rogonu varas, dzeivuoja kaids gudrs* ķēniņš, kam beja
treis dāli. Ķēniņš mīļuoja vysus dālus, bet jaunuokū vairuok par

cytim. Jam gribējuos redzēt šovus dālus laimīgus, bet jis najauši

saslyma un juta, ka nuove tyvuojas. Pyrms nuoves viņš pasaucja
dālus un teicja: „Muni bārni, jau nadaudz es ar jums palykšu.

Maņ ir juosaškir ar šū pasauli, juoīt uz viņu sauli. Esīt tad lobi,

nasmuodējīt nalaimīgus!"

Vecītis nūklusa, bet pēc breidīša otkon suoka runuot: „Gribu,
ka jyus byutu laimīgi. Te duovynuošu kotram pa šautrai un lū-

kam. Kad es numieršu. laidīt šautras, un kur tuos kriss, tur byu,s

jyusu laime — leigova."

Bruoļi klusu nūskūpstīja mierstūšuo tāva rūkas un gauži nū-

savēra, kai vecītis tāvs aizguoja uz viņu pasauli. Gultā palvka
tikai soltuos tāva atlīkas.
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Par treis dīnas jī paglobuoja tāva mīsu, pajēmja kotrs sovu

lūku un šautru un, stuovādami pi tāva kopa, laidja šautras gaisā.
Vacuokū bruolu šautras apsagrīzja gaisā un nūskrēja uz pilsātu,
bet jaunuokuo dāla šautra īkrita taišņi purā. Bruoļi suoka smītīs,

kad tys vēl asūt par jaunu, precētīs vēl agri. Bet bruoļs par tū

izsmīkli nadūmuoja, tikai guoja uz puru, kur šautra krita. Pošā

pura vydā, uz sausas kryuts jis atroda mozu šyupulīti. Tymā

gulēja zaluo pura vardīte un plotom acim skatījās uz atguojušuo.

Depītī jei turēja jaunuokuo prinča šautru. Sovaidi gon jam tys

ruodījuos, bet tāva nūvālātuo leigova beja juojem. Jis satyna
vardīti sovā mutautiņā, īlyka kešā un laidjās uz muojom. Te

otkon bnioļi satyka jū ar izsmīklu.

„Nu, vai sasvuotuoji sev leigovu?" vaicuoja tī, izzūbuodami

jaunuokū bruoļi.

Bet tys mīrīgi atbildēja:

„Na vīn sasvuotuoju, bet i atnešu."

„Kur tad jei ir?" vaicuoja bruoļi.

„Tyuliņ ruodīšu," tū sacīdams, jaunuokais izvylka vardīti un

paruodīja bruolim.
Tī suoka dusmuotīs, ka šis, pīsasmejūt šīm, bet jaunuokais

nūpītni teicja: „Tei ir maņ tāva nūvālātuo un ar tū es precēšūs."
Bruoļi nūturēja jū par pruotā jukušu un lyka mīrā.

Pazeimuotā dīnā kotrs braucja pēc sovas leigovas un vedja
tū uz baznīcu lauluotūs. Jaunuokais ari aizjyudzja šovus gūda
rotus un braucja. Vacuokī gon zūbuojuos, ka taidu leigovu jau

varūt i kešā aiznest, bet jaunuokais uz tuo nagrīzja vērības.

Baznīcā vysi skatījuos uz jūcīguo puorīša, vysi turēja princi

par nagudru un vācuokū bruolu leigovas, skaistas, boguotas kungu

meitas, smējuos vairuok par cytim. Bet princis tikai teicja:

„Lai, lai, kaida maņ nūvālāta, ar taidu i dzeivuošu."

Kad kuozinīki sabraucja ķēniņa pilī un sasāda pi kuozu mal-

tītes golda, jaunuokais princis ar sovu leigaviņu ari aizjēmja sev

pazeimuotū vītu. Zaluo vardīte beja apģērbta boltu rūžu lapiņu
svuorkūs un laulobu gredzentiņš tai beja uz zaluos depītes.

Maltītes laikā varde — leigova pa vīnai kuopūstu lizeiciņai
vys īleja sev pīdurknēs. Tū redzēja vacuokū bruolu leigovas, un

juos ari tai darīja.
Pēc maltītes, kad suocjās deja, mazuo vardīte pacēla zaluos

depītes. pasvīdja uz vīnu, pasvīdja uz ūtru pusi un — tovu brei-

numu — pabyra teirais puku leits. Visim pi kuojom krita rūzes,
lilijas, mozuos_ violītes un daudz cytu skaistuoku zīdiņu. Kuozi-

nīki, tys par tū ķēra puķītes un slavēja mozū leigaviņu.

Tys sacēla skaudību vacuokū bruoļu leigovu sirdīs. Tuom

ari gribējuos gūda, bet kai pi tuo tikt? Ja, pēc mozuos pīmāra,
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juos tok ari beja lējušas maltīti aiz pīdurknes. Nyu juos ari pa-

svīdja ar rūkom uz vīnu, pasvīdja uz ūtru pusi, bet — tovu na-

laimi! — zīdinu vītā nu pīdurknem krita slapni kuopūsti un zīdja
kuozinikim svuorkus. Cytam pat acīs tyka.

Tys kuozinīkim beja na pa pruotam. Jī suoka dusmuotīs,
draudīt bet mozuo leigaviņa salabynuoja jūs.

Nyu vacuokū leigovu sirdīs aizadaga vēl leluoka skaudība.

Juos tik meklēja breiža, kai nūnuovēt zalū vardīti. Bet kuozinīki

tū nūmanīja un stypri vaktīja.

Vokorā, kad kuozinīki aizguoja pi mīra, leigovas ari devjās

uz sovim kambarim. Jaunuokais bruols pajēmja sovu mozū sī-

vinu un īnesja lūti skaisti īrustā kambarī, itkai tys byutu pazei-
muots na vardītei. bet daiļai princesei. Suplok vardītes kambara

beja ari jaunuokuo bruoļa kambars. Princis, teicis sīviņai ar lobu

nakti, īguoja sovā kambarī. Bet ilgi gon tur napalyka. Jam gri-

bējuos zynuoi kū dora mozuo, zaluo leigaviņa. Jis pīguoja pi
durovom un skatījās pa atslāgas caurumu.

Un kū tad tur redzēja? Mazuo vardīte nūjēmja vardes uodu

un palyka par lūti skaistu, princesi un īkuopja zeida gultiņā. Nyu

princis sagudruoja nūzagt tū uodiņu. Jam napatyka skatītīs uz

najaukuos vardītes. Kad pilī vyss apklusa, jis īguoja sovas lei-

govas kambarī, pajēmja zalū uodiņu un tiotri izguojis, lyka tū

gunī. Bet — tovu nalaimi! — reitā viņš dzird, ka sīviņa raud.

„Kas ir, kuo raudi?" viņš vaicoj?
Un sīviņa jam izstuostīja. ka par treis dīnas šei i tai tyktu

vaļā nū tuos uodas, bet nyu byušūt juocīš lelas mūkas. Jo iz-

cīškūte, tod veirs redzēšūt breinumu, jo na, tod jū satikšūt lela

nalaime.

Veirs tai nūsabeidja, ka ari suoka rūduot, bet leigaviņa otkon

soka: „Naraudi, mīl.ais, atlaid mani uz trejom dinom, tod varbyut

es izazuolīšu, bet jo naatlaissi, tad byus slikti: es nūmieršu "

Veiram gon sirds suopēja, bet beja sīva juoatlaiž. Un cik

garas jam ruodījuos tuos treis dīnas! Dažam varbvut treis godi
eisuoki ir.

Pēc treju dīnu jis, bāduos nūgrimis, bez cerības, atsasāda pi

lūga un gauži rauduoja, dūmuoja, ka tāva nūvālātuo sīva vairs

naatīs. Bet kas tur? Pa lelu ceļu, nu meža molas atskan muzyka,

dzīsmes, zyrgu zvīdzīni, rotu trūksnis. Princis skotuos, sko-

tuos — kas tur taids? Vai kara spāks nu naidīgos valsts virsā

bryuk? Bet kuodēl ar gavilēm? Viņš izskrīn noma prīškā, sko-

tuos — pa ceļu juoj stalti karaveiri un jū storpā, gūda rotūs,

brauc sierms meils vecītis zalta krūnī un suplok sēd breinum

skaista princese. Gūda guojīņs nūstuoja pret prinča noma du-

rovom. Princis tai apmulsa, ka nazynuoja kū darīt, saukt sulai-
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DUS, vai priškā skrit. Pa tu laiku vecītis — ķēniņš izkuopja nu

gūda rotim, pajēmja jaukū princesi aiz rūkas, pīguoja kluot pi

apmulsušuo prinča un teicja: „Dāls, še tova leigova! Napasmuo-

dēji zaluos vardītes, pajem nyu dailuoku nu daiļom jaunovom un

esi laimīgs!"

Tad vecīts — ķēniņš iztaisīja taidu kuozu gūdu, ka maltītes

uri dzērīņu pītyka vysim vaļsts ļaudim. Tur beja klybi, okli,

kursli, māmi, mozi, leli, prīcuojtios, bet manis naīlvudzia. jo es

vē{ beju šyupelī, muomuliņas klēpītī.

11. A. 402. Teicēja 55 g. veca A. Maln oC c, Liks nā.

Tāvam beja treis dāli: divi dāli gudri, trešais pamulkīts.

Tāvs grib precēt dālus un īdevja kotram dālam pa uobuļam, lai

svīž uobūļus un kotrs lai īt pakal pēc sova uobūla. Pamulkīts kai

svīdja uobūli, tai uobūls īsavēja pūrā. Pamulkīts guoja pakal un

pīguoja pi akmeņa, uz kura sēdēja varde.

„Tev vajag byut man par sīvu, muns uobūls pīsavela pi te-

vis," soka pamuļkīts.

«Varu gon byut," soka varde, „bet vai tu muocesi mani pa-

jemt?"

Pamulkīts atguoja uz sātu. Jau beja saguojuši ari bruoļi.

Bruoļi vīns par ūtru stuosta par sovom skaistom sīvom, bet pa-

mulkīts klus. Tad tāvs soka: „Reit aizejīt pi sovom brvutem un

atnesīt man kaidu duovynuojumu!"
Dāli aizguoja. Atguoja pamulkīts uz pūru pi vardes un raud.

„Kuo tu raudi?" prosa varde, uz akmeņa sādādama
1

„Tāvs pīsacīja atnest nu bryutem duovonu jam, bet ku lai es

nu tevis jemu? Kū tu dūsi tāvam?" soka pamulkīts.

„Naraudi!" atbildēja varde un paskrējuse zam akmeņa iznesja

skaistu kraklu, svuorkus un gruomotu. Pamulkīts redz. ka te na

varde un prosa: „Vai ilgi tu jau par vardi?"

„Treis godi kai nūluodāta un vēl treis juoir par vardi," soka

varde.

Pamulkīts pajēmja duovanas un aiznesja tāvam.

Tāvs vysvairuok prīcuojās par pamulkīša bryutes duovo-

nom. Pēc kaida laika tāvs pasacīja dālirn atvest bryutes un sa-

salauluot. Dāli aizguoja. Pamulkīts atguoja pi sovas vardes un

varde soka: „Atej Juoņūs! Es sēdēšu uz naudas kastes un tu

mani īlīc ozūtē un naudu pajem!"

Pamulkīts aizguoja uz sātu. Bruoļi jau savaduši sovas

bryutes.

~Un kur tad tova?" prosa tāvs.

~Es sovu Juoņūs atvesšu," atbildēja pamulkīts.
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Atguoja Juoņi un pamulkīts aizguoja pēc sovas vardes. Tai

stracī varde sēdēja uz naudas kastes. Pamulkīts vardi īlyka

ozūtē, pajēmja zaltu un atguoja uz sātu. Sātā zaltu jis atdevja

tāvam, bet vardi īlaidja paceplē. Bruoļi suoka smītīs, tavs nu-

skuma, bet pamulkīts izleida uz cepļa un sēd. Reitā bruoļi ar so-

vom bryutem aizbraucja uz baznīcu lauluotūs. Ari pamulkīts

nūkuopja nu cepļa, izvylka vardi nu paceples, īlyka ozūtē un

aizguoja uz baznīcu. Bruoļi jau beja sasalauluojuši un baznīc-

kungs suoka pamulkīti lauluot. Te varde palyka par vysaidom

čvuškom un tuorpim, bet pamulkīts jū vys turēja. Beidzūt jei

palyka par vuorpsti. Pamulkīts puorlauzja vuorpsti un juo suooūs

stuovēja cīši skaista meita. Baznīckungs jūs salauļuoja un pamul-

kīts pa šai dīnai dzeivoj laimīgs, bet bruoļi skauž juo laimi.

12, A. 402 Štau cr s lecavā. LP, IV, 54, 2.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais mulkis. Reiz tēvs

saka saviem dēliem: „Eita pasaulē — kurš vairāk naudas pār-

nesis, tam atdošu mājas!*'
Visi trīs brāli aiziet mežā naudu meklēt: bet muļķītis ar-

vienu palika pakaļā, tādēļ ka gudrie brāli no vina muka — bei-

dzot palika viens pats.

Muļķītis iet, iet — gadās mazs skaidu celiņš. les pa to pašu.

Un ko domāt — skaidu celiņš nobeidzas pie tādas mājiņas, kas

uz vistas kājas griežas. leiet iekšā: nav neviena cilvēka, tik

čūska izbāž galvu pretim.

„Labdien! čūska."

~Labdien! labdien! Ko gribēji?"

~Darbu gribēju — man jāpelna nauda, jo tēvs teica: kas da-

būšot pulku naudas, tam atdošot mājas."

„Nu labi!" čūska iesakās, „sacērt malku, iekurini uguni, sa-

sildi ūdeni, iebāz mani apmērcēt un tad noliec mani atkal atpakaļ,

kur paņēmi — gan tad nopelnīsi kaut ko."

Muļķītim nebija sakāms divreiz: necik ilgi ūdens gatavs,

čūska apmērcēta un vietā nolikta.

Tagad čūska saka: „Ej viņā istabā un ņem naudu, cik pa-

tīkas!"

Muļķītis pieber trīs kules ar skaidru zelta naudu un pārstei-
dzas pie tēva, kur jau abi gudrie brāli priekšā. Muļķītim naudas

kā pelus — šiem nekā.

Bet nu tēvs atkal saka: „Eita vēl reiz pasaulē: kurš man

pārnesis visjaukāko drāniņu, tam atdošu mājas!"

Brāli aiziet: bet mežā gudrie atkal atklīst no muļķīša. Bet

muļķītis, pa skaidu celiņu iedams, nonāk pie čūskas, uzsilda ūdeni,
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apmērcē un dabu par to visskaistāko drāniņu pasaule. Pariet

pie tēva: muļķītim ir — gudriem brāļiem nekā.

Bet nu tēvs atkal saka: „Eita vēl reiz pasaulē: kurš man

pārvedīs visdaiļāko sievu, tam atdošu mājas 1"

Brāļi aiziet; bet mežā gudrie brāļi tāpat noklīst no muļķīša

kā citām reizēm. Muļķītis turpretim, pa skaidu celiņu iedams,

nonāk atkal pie tās mājiņas, kas uz vistas kājas griežas. leiet

iekšā: čūska ieprasās: „Ko tad nu gribēji?"

„Darbu gribēju!"

„Nu labi, tad sacērt malku, iekurini cepļa krāsni, uzsildi ūdeni,

apmērcē mani trīs reizes un iešauj mani cepļa krāsnī izcept. Tik

aizliec ko priekšā, lai netieku ārā!"

Labi, muļķītis uzvāra ūdeni, izkurina krāsni, apmērcē trīs

reizes čūsku un tad iešauj cept. Šī gan gribētu ārā lēkt, bet muļ-

ķītis aizliek plāti priekšā. Nu cep, nu cep labu laiciņu. Uz vienu

reizi paliks šī rāma, nespārdīsies vairs pa krāsni. Muļķītis iešauj
lizi un raus ārā paskatīties. Un ko domā — izrāva čūskas vietā

daiļu meitu. Šī tūliņ ieiet savā istabā, apģērbjas vienā zeltā,

liek muļķītim vēl iejūgt zelta ratos varenus zirgus un tad sēžas

iekšā un abi divi pārlaiž pie tēva. Tēvs tīri pabrīnās par muļķīša

daiļo brūti un tā tūliņ darina kāzas.

Pēc kāzām muļķītis dabūja tēva mājas.

13. A. 402. K. Kreicbergs Liel-Vētreniekos, A. Bīlen-

šte m a kr. LP, VII, 11, 25, 9, 10.

Gudrie brāli ceļā izēdusi muļķīša ceļa maizi un vēlāk no sa-

vām maizes kulēm nedevuši tam ne druskas. Muļķītis izsalcis

gājis viens pats pa mežu un saticis sirmu sieviņu sniega baltumā.

Sveicinājis: „Labdien. sievas māte!"

Šī atņēmusi: „Labdien, labdien, znotiņ! Ko vēlies?"

„Est gribu!"

„Nekas, ej pa to teku, tur gadīsies liela pļava, apgulies un

gaidi!"
Labi. Gulējis — piemidzis, te pa sapņiem dzird: „Celies,

skrien tam kalniņam trīs reiz apkārt!"

Skrējis arī, atvēries kalniņš, iegājis tādās istabās, tur bijusi

gulta un gultā locījusies liela strīpaina čūska. Šī čūska viņam

veselu gadu bijusi jāmazgā ar siltu ūdeni un galu galā sārtā

jāsadedzina. Bet iepriekš čūska pasniedz muļķītim atslēgu virkni.

Kad nu čūska mirdama sasnurkšķ, tad muļķītis atslēdz vienu pils

istabu un atron dārgu lakatu. Ar to viņš dodas uz mājām; bet

ceļā brāli atņem lakatu.
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Pāriet pie tēva — muļķim līgavas nav — brāļiem ir — tie

dabū mājas. Bet vēlāk atbrauc muļķīša līgava (čūska) lepna

karītē par ķēniņa meitu un atprasa lakatu. Gudrie gan rada la-

katu, bet šī tos izsunī un apprec muļķīti.

14. A. 402. Kreicbergis Dzirciemā. LP, V, 2.34 (113).

Tēvs mirdams atstājis mājiņas trim dēliem. Bet dēli neva-

rēja satikt, tādēļ norunāja tā: kurš pārvedīšot skaistāko sievu,

tas palikšot viens pats par saimnieku, un tie divi aiziešot.

Labi. Abi gudrie brāļi tūliņ gāja pa ceļu uz lieliem ciemiem:

bet muļķīti ieraidīja mežā. Muļķītis maldījās pa mežu krustiem

šķērsām; beidzot apstājās pie liela, veca ozola, sacīdams: „Lab-

rīt! sievas tēv."
_

„Labrīt! labrīt! znotin," ozols atbildēja. „Tu atnāci pašā laikā

manu meitiņu noprecēt. Ir jau pašos ziedu gados, nem viņu ve-

sels un dzīvo laimīgs!"

Muļķītis paskatījās un ieraudzīja turpat dadzīti sarkaniem

ziediem. Viņš noplūca dadzīti un gribēja aplūkot tuvāk; bet paša
tai brīdī dadzītis pārvērtās par daiļu, daiļu meitiņu. Nu muļķītis

steidzās ar līgaviņu mājā. Pārnāca gudrie brāli ar līgavām, tās

arī bija daiļas diezgan, nekas jau nieks nekaitēja vis; bet muļķīša

līgavai, zināms, nebija ne klāt — jāsaka: tāda starpība, kā nakts

pret dienu, kā darba diena pret svētdienu. Neko darīt - mulķi-

tim palika mājas.

(8. A. 402. E. Žubecka Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

Vecs tēvs taisās mirt, pasauc savus trīs dēlus un saka: ..Kas

no jums atvedīs skaistāko sievu, tam paliks mana māja, bet tie

divi lai iet pasaulē laimi meklēt!"

Divi gudrie brāli nu aiziet tālu precībās, bet muļķītis iegrie-

žas turpat tuvumā kādā mežā. Tas staigā pa mežu visu dienu,

nonāk vakarā pie viena ozola un saka: ..Labvakar, sievas tēv!"

Ozols arī atbild cilvēka balsī: „Labvakar, znotiņ! Tu jau

būsi atnācis manu meitu precēt."

Blakus ozolam aug dadzis, un muļķis to, neko nedomādams,

norauj. Bet tiklīdz viņš dadzi norāva, te tas pārvērtās par loti

skaistu meitu. Muļķis nu paņēma atrasto meitu līdz uz tēva māju.

Abi brāļi bija atgriezušies no svešuma ar skaistām sievām,

bet muļķīša sieva bija tomēr skaistāka, un šim nu arī palika tēva

māja.
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16. A. 402. 400. 302. J. Saržānts ar K. Bumbieri l&eniekos

pie Talsiem. LP, V, 119, 5.

Vienam tēvam trīs dēli Tēvs iedeva katram ābolu, sacī-

dams: „Šviežiet ābolus gaisā; kur katram ābols nokritīs, tur ņem-

siet sev sievas."

Vecākais dēls svieda savu ābolu, tam nokrita pie bagāta tir-

gotāja nama, nu, un tā apņēma viņa meitu. Vidējais_ svieda savu

ābolu, tam nokrita pie mācītāja nama, nu, un tā apņēma mācītajā
meitu. Jaunākais svieda savu ābolu, bet tam iekrita ūdenī. Brāli

par tik nejēdzīgu sviedienu apsmēja jaunāko un jesauca viņu par

Lempiņu. Lempiņš neko, panesa lēnā garā brāļu apsmiekli un

aizgāja gar jūrmalu vien raudādams. Te izcēlās no ūdens godā-

jams vīrs: kādēļ raudot?

Tā un tā — Lempiņš izstāsta nedienas.

„Neraudi vis, dēls! Še tev šis apvākotais šķīvis un steidzies

mājā to krāsns rierē ielikt, lai kādas dienas siltuma pastāv, tad

tev izaugs tur sieva."

„Paldies!" Lempiņš patencināja un pārnesa apvakoto šķīvi
rierē. Tur šķīvis stāvēja siltumā trīs dienas, trīs naktis. Trešās

dienas vakarā Lempiņš pārnāk no darba un dzird: rierē kada

balss dod viņam labvakaru. Lempiņš saņem labvakaru, vaicā-

dams: „Kas tur runā?"

„Tava sieva runā rierī, apvākotā šķīvī. Bet vēl šķīvi netaisi

vaļām — rītvakaru, tad."

Labi. Otrā rītā Lempiņš atkal aiziet pie darba un satiek brā-

ļus ar tēvu. Brāli zobojas: „Lempiņ, Lempiņ! mums ir sievas,

tev nekā."

Lempiņš atbild: „Kas jums par sievām? Bet nu man arī ir

sieva —- tā tikai sieva!"_
Tēvs brīnās: ~Kā, dēls? Vai patiesība tev sieva, jeb tu pats

tikai niekojies?"

„Ko tur niekosies? Kas ir, tas ir!"

„Ej, ej —es nemaz neticu. Bet ja tas tā, tad liec savai sie-

vai nākamu nakti man noaust jaunus svārkus un jūs, abi vecākie

brāli, arī lieciet savām sievām noaust man jaunus svārkus; citrīt

tad redzēšu, kura sieva labāka audēja."

Abi vecākie brāļi smējās vien par tādu tēva gudrību, sacī-

dami: „Redzēs, ko nu Lempiņš iesāks?"

Bet Lempiņš noskumis griezās mājā: ko nu būšot darīt, ko

iesākt? Vēl sieva nav ne dzimusi, jau moca ar aužamiem. To-

mēr nelabi rādās, labi būs! Lempiņš pāriet mājā — sieva, jau

izkāpusi no šķīvja, nāk pretim, vaicādama: ~Vīriņ, kas tev kaiš?

Kādēļ skumsti?"
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„Ja — tā un tā — tu vēl neesi piedzimusi godīgi, jau jāauž tē-

vam svārki."

„Ej, ej, niekalbīti, tādēļ bēdāties! Gan noaudīšu, ka nedabūsi

ne apskatīties."
Un sievai taisnība, otrā rītā svārki gatavi, vareni svārki vēl

pie tam, zelta ieaudi pavisam. Nu aiznes tēvam — tēvs nezin, ko

darīt, cik priecīgs. Kur tikai viņš tādu sievu ņēmis, kas tik skai-

stus svārkus audusi? Te abiem vecākiem brāļiem, arī gan esot

labi svārki, bet tā tikai tā ēna.

Vecākie brāļi, to dzirdēdami, nokaunās vien tik sarkani kā

vēži; bet tēvs saka tālāk: „Nu, rītu lai jūsu sievas izcep katra

vienu rausi; redzēšu gan, kura labākā cepēja."
Vecākie brāļi pārskrēja priecīgi mājā, jo domāja: „Maizi iz-

cept, tas jau nieks!" Bet Lempiņš nobēdājās: „Diezin, diezin!

mana sieva tikko dzimusi, vai mācēs vien labus raušus izcept?"

Tomēr, kam nelabi rādās, tam labi būs. Pāriet mājā, sieva

nāk pretim: „Atkal tu jau noskumi?"

„Ja — tā un tā — tu vēl tikko dzimusi, jau tēvam rausis jā-

cep."

„Ej, ej, niekalbīti, tādēļ bēdāties! Liela muiža maizi cept."
Un sieva tūliņ iešāva rausi aukstā krāsnī, aizmūrēja krāsns

muti pavisam cieti un nosacīja: „Lai tikai nu cep līdz rītam!"

Bet vecāko brāļu sievas slepeni bija atnākušas noskatīties,
kā Lempiņa sieva savu rausi ceps. Tās pārgāja mājā un arī iešāva

savu mīklu aukstās krāsnīs, vēl aizmūrēja krāsns mutes, jo do-

māja: „Ja Lempiņa sieva laba audēja, tad būs arī laba cepēja —

mums jādara pakaļ."

Otrā rītā Lempiņa sieva izvilka varenu rausi - tik gardu,
ka nemaz izteikt, bet vecāko brāļu sievām nebija ne rausis, ne

mīkla. Nu tēvs uzslavēja Lempiņa sievu vēl vairāk un piekodi-

nāja, ka nākamā rītā visi dēli atvestu sievas parādīt viņam —

gribot redzēt, kura būs daiļāka.

Vecākie' brāļi priecīgi pārskrēja mājā, lielīdamies: „Mūsu
sievas sendienām par daiļām izdaudzinātas, kur tad nu Lempi-

ņam tāda gadīsies?"

Bet Lempiņš nobēdājās: „Diezin, diezin! Mana sieva tikko

labi dzimusi, kāds pārlieks daiļums tādai var būt?"

Tomēr, kam nelabi rādās, tam labi būs. Pāriet mājā — sieva

nāk pretim: „Atkal tu jau noskumi?"

„Ja — tā un tā — tu vēl tikko dzimusi — jau tēvs lūkos tavu

daiļumu."

„Ej, niekalbi, ej, tādēļ bēdāties! Rītu, kad noiesim pie tēva -

neaiztiec tikai mani — tas viss, gan būs labi."
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Ritā noiet pie tēvu — vai tevi nolāpāmais! — brāļu sievas ir

daiļas, ir: bet Lempiņa sieva tik daiļa, ka tēvs negrib ne acis vairs

nolaist. Beidzot tēvs aicināja visus pie galda. Bet Lempjņa sieva

nevarēja nemaz ieēst: viņa laistīja šķīkstumu vienāpiedurknē, galu
bāza otrā piedurknē. Abas brāļu sievas noskatīsies, noskatīsies —

sāks arī pakaļ darīt: lēja šķīkstumu vienā piedurknē, gaļu bāza

otrā. Bet brāļu sievām šķīkstums tecēja atpakaļ — nolaistīja
drēbes un gaļa nokrita galda apakšā. Pēc maltītes tēvs teica:

„Ēduši esam labi, bet tagad dēlu sievas! ieprieciniet nu katra

manu sirdi ar kādiem jaukumiem."
To dzirdēdama, Lempiņa sieva svieda ar to piedurkni, kur

šķīkstumu lējusi. Šķīkstums izlija un tūdaļ gadījās dzidrs ezeriņš
ar zelta zivim, ar kādiem nekādiem kukainīšiem. Tad svieda ar

to piedurkni, kur gaļu sabāzusi, gaļa izsprāgu un tūdaļ gadījās
skaists mežiņš ar briežiem un stirnām. Bet vecāko brāļu sievas

darīja pakaļ: svieda ar vienu piedurkni, ar otru, tomēr gudrs ne-

kas tur neradās — istabas sienas vien notraipīja. Nu tēvs līksmo-

jās ļoti par Lempīša vareno sievu, kas pati jau daiļa, un tad vēl

spējusi šitos jaukumus radīt. Lempiņš, tēva vārdus dzirdēdams,
tīri vai gavilēt gavilēja un savā priekā, apkampis sievu, nobučoja
to. Bet tai pašā acumirklī sieva tikai iesaucās: „Ak tu nepacie-
tīgais! kam aiztiki mani?" un tūdaļ nozuda kā ūdenī.

Nu Lempiņš, karstas asaras raudādams, staigāja gar jūrmalu
savu sievu aicinādams, lai nākot laukā, lai nebēdinot viņu: bet

sieva nenāca vairs. Trīs dienas, trīs naktis tā sastaigāja, ne ēdis,

ne dzēris. Te ceturtā dienā ierauga vēzi un grib to pašu ēst.

Bet vēzis lūdzas: «Pacieties drusku, neēd mani; ja tev kas ieva-

jadzēsies. pasauc mani būšu klāt izlīdzēt par to labumu, ka ne-

esi ēdis mani."

Labi. Piektā dienā Lempiņš, gar jūrmalu staigādams, satiek

ērgli un grib to ēst. Bet ērglis lūdzas: «Pacieties drusku, neēd

mani; ja tev kas ievajadzēsies, pasauc mani — būšu klāt izlī-

dzēt."

Sestā dienā satiek lāci un grib to ēst. Bet lācis lūdzas: «Pa-
cieties drusku

- neēd mani; ja tev kas ievajadzēsies, pasauc
mani būšu klāt izlīdzēt."

Septītā dienā Lempiņš tā nogribējies ēst, ka nekur šauties

vairs. Viņš pasauc vēzi un saka: «Gādā man ēst! ilgāki pa-
ciest nevaru."

Bet vēzis atbild: ,Lai ēdiens, kur ēdiens; kāp labāk man mu-

gurā, nesīšu tevi pie sievas mātes."

Lempiņš uzkāpa vēzim mugurā un aizjāja pie savas sievas

mātes parunāt, kur viņa sieva īsti palikusi. Tā nomierina znotu,

lai paciešoties drusku un lai paslēpjoties tepat aiz ridām, tad sieva
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atnākšot, tad redzēšot tuvāki Labi! Lempiņš paslēpjas aiz rī-

dām. Tūliņ ari sieva klāt, jo pazīst no balss; bet rādīties nedrīkst

viņai, citādi nozudīs atkal. Nu sievas māte iesāk valodas ar

meitu, kādēļ no Lempiņa bēgusi? Viņš gauži ilgojoties un ka

nekā. Sieva atbild: «Kam viņš mani aizkara nelaikā, tādēļ viss

tas tā notika. Bet tur apakš lielā akmeņa ir zelta pīlei pauts pa-

glabāts. Lai Lempiņš pagādā man šo pautu, tad bus atkal labi."

To teikusi, sieva nozuda kā ūdenī. Otrā rīta Lempiņš nogāja

pie lielā akmeņa pautu meklēt; bet akmens bija tik smags, ka ne-

varēja nekā viņam darīt. Kā nu pautu dabūt? Te Lempiņani

iešaujas lācis prātā, viņš aicina to palīgā. Atskrien lācis — viens

paņēmiens: akmens aizvelts. Bet tai pašā brīdī pīle aizlaidās

prom. Par laimi Lempiņš atminējās ērgli, pasauca to. Ērglis de-

vās zeltai pīlei pakaļ un noplēsa; bet pīle, mirdama, iemeta zelta

pautu jūrā. Nu vēzis laidās jūras dziļumā pautam pakaļ un iz-

vilka malā. Tūdaļ Lempiņš paņēma pautu un aiznesa sievas mā-

tei. Sievas māte skubināja Lempiņu: «Paslēpies aiz ridam, ka-

mēr laiks būs sievai rādīties."

Līdz Lempiņš paslēpies sieva klāt: kur esot zelta pauts?

Viņa to izvārīšot, apēdīšot, tad iešot pie vīra un dzīvošotlaimīgi.

Labi! izvārīja pautu, apēda un nu izveda Lempiņu no paslēptuves.

Lempiņš apkampa sievu noskūpstīja un tad abi gāja maja dzie-

dādami.

17. A. 402. R. Vulfs Czuīos. LP, IV, 54, 1.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķītis. Reiz tē-

vam bija pazudis tabakas dozītes vāks; viņš izsūtīja visus trīs

dēlus meklēt: kurš no trim atradīšot,_tam atdošot mājas. Labi!

dēli aizgāja. Nu gāja vienu dienu, gāja otru_dienu, trešo dienu,

tad nezin, kas gudriem brāļiem bija iesities prātā, kas ne. Muļķīti

iegrūda mežā un aizgāja vieni paši savu ceļu. Muļķītis klende-

rēja pa mežu šurpu, turpu: beidzot ieraudzīja uguntiņu kuramies

un raibu kaķi klāt tupam.

„Tas labi!" mulķīts domāja, «taču, ja ne vairāk, kaķis būs

par biedru!"

Bet piegāja klāt: nebija ne kaķa vairs, nedz uguntiņas. Jauna

meita smaidīja pretim, prasīdama: «Puisīt, ko tu meklē?"

Tā un tā — muļķītis ņēmās izstāstīt.

To dzirdēdama, meita ietecēja drusku meža un iznesa tēva

tabakas dozes vāku. Muļķītis paņēma vāku un ne paldies nepa-

teicis, steigšus aizgāja uz mājām. Gudrie brāļi jau bija priekšā

arī ar vākiem, bet viņu vākus tēvs izsmādēja, tādēļ ka nederēja

uz dozītes, tik muļķīša vāks derēja, bija pašu laiku.
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Nu tēvs teica: «Muļķītis šoreiz gudrākais; tomēr cita vēl visi

trīs uzmeklēt brūtes. Kurš pārvedīs bagātāko, tam atdošu mā-

jas, un kurš atradīs daiļāko, tam būs vislabākā laime pēcāk dzī-

vot.'-

Labi! dēli aizgāja. Pirmo, otru dienu visi brāļi gāja kopā,

bet trešo dienu gudrie iegrūda muļķīti mežā un aizgāja vieni paši

savu ceļu. Muļķītis klenderēja pa mežu šurpu, turpu; beidzot ie-

raudzīja kuramies tādu pašu uguntiņu un tādu pašu raibu kaķi

klāt, kā todien.

Tomēr uguntiņai klāt ejot, atkal viss nozuda, bet tai vietā

bija gadījusies daiļa meita, kas tūliņ muļķītim uzprasīja, ko me-

klējot.
Tā un tā — muļķītis atbildēja.

„Labi! nāc man līdz!" Muļķītis gāja. Un tā — tādu gabaliņu
tālāk — meita ieveda muļķīti svešā pilī. Tur bija daudz cilvēku.

Meita pavēlēja tiem varenus zirgus zelta karītē aizjūgt. Kad tas

bija padarīts, tad pati vēl grezni apģērbās brūtes apģērbā un ai-

cināja muļķīti karītē sev blakus. Muļķītim tas bij brīnum pa prā-

tam. Viens palaidiens — muļķītis ar savu brūti pie tēva, kur jau

gudrie brāļi priekšā; bet — kad tevi nelaime! — tiem abiem brū-

tes: vienam kliba, otram akla. Turpretim par muļķīša daiļo un

pie tam vēl tik bagāto brūti tēvs nespēja nopriecāties vien.

Muļķītim nu bija mājas un vēl laimīga dzīve.

18. A. 402. R. Vulfs Ū zinos. LP. IV. 25.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Ilgi tēvs

gudrojis, kuram dēlam mājas atdot; beidzot iedomājies tā: „Eita
visi trīs pasaulē! Kurš gada laikā man pārnesis labāko tabakas

dozi, tam atdošu mājas!"
Labi

—
dēli aiziet. Gudrie brāli sarunā iet kopā pa vienu

ceļu, muļķītim jāiet vienam pašam pa savu ceļu. Muļķītis iet.

iet -- uz vienu reizi atron lielu muižu, kur nav neviena cilvēka;

tik pilī, tur ierauga uz galda zelta galvu, vairāk nekā. Muļķītis

laiciņu apskatās un grib atkal aiziet; bet galva nu iesāk runāt,

sacīdama: „Neej vis; salīgsti pie manis par puisi! Tev vairāk

darba nebūs: jāapkopj seši melni zirgi un pašam sev jāsarauga

ēst. Cik gribēsi par gadu?"

„Ko nu daudz prasīšu? Ja varētu tēvam nopelnīt labu skai-

stu tabakas dozi — diezgan!"
Labi —to dabūšot. Muļķītis izkalpo to gadu, ka labāk nav

ko vēlēties. Gada beigās zelta galva saka: „Ej viņā pils kambari,

tur būs sešas tabakas dozes; nem to nelāgāko un steidzies pie
tēva!"
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Muļķītis paņem nelāgāko tabakas dozi un aiziet pie tēva,

kur jau gudrie brāļi priekšā. Tēvs apskatās tabakas dozes: muļ-

ķītim labākā, un skaistākā, jo uz ceļa nelāgā doze palikusi par tik

skaistu, ka brīnums. Nekā darīt — muļķītim jādabū mājas. Bet

gudrie brāļi ierunā tēvam, ka muļķītis skaisto dozi esot zadzis,

kā lai tādam vēl mājas dodot. Tēvs nevar saprast, kam ticēt,

kam neticēt. Beidzot tas saka tā: „Eita vēl reiz pasaulē; kurš

gada laikā man skaistāko kakla drāniņu pārnesis, tam atdošu

mājas."

Labi — dēli aiziet. Gudrie brāļi pa vienu ceļu, muļķītis viens

pats pa otru ceļu. Atkal muļķītim iegadās tai pašā muižā noiet,

kur zelta galva. Viņš salīgst pie zelta galvas kalpot: sešus melnus

zirgus apkopt un pašam sev ēst paraudzīt. Pēc gada zelta galva

saka: „Ej viņā pils kambarī savu loni saņemt. Tur būs sešas

kakla drāniņas, ņem nelāgāko un steidzies pie tēva!"

Muļķītis paņem nelāgāko drāniņu un aiziet pie tēva, kur gu-

drie brāļi jau priekšā. Tēvs apskatās drāniņas; muļķītim skai-

stākā, jo uz ceļa nelāgā drāniņa palikusi tik skaista, ka brīnums.

Nekā darīt — muļķītim jādabū mājas. Bet gudrie brāļi sastāsta

tēvam, ka muļķītis drāniņu zadzis, kā lai tādam mājas atdodot.

Tēvs nevar saprast. Beidzot tas saka tā: „Eita vēl reiz pasaulē;

kurš daiļāko vedaklu pārvedīs, tam atdošu mājas."

Dēli aiziet. Gudrie brāļi pa vienu ceļu, muļķītis viens pats

pa citu ceļu. Atkal muļķītim gadās tai muižā noiet, kur zelta

galva. Viņš salīgst pie galvas kalpot: vienā dienā sešus melnus

zirgus apkopt un pašam sev ēst paraudzīt; otrā dienā malku dzīt

muižas vidū un slotas siet. Labi. Nu kopj zirgus un barojas pats;

nu dzen malku un sien tik slotas. Nāk uz gada beigām, malka

sadzīta liels strēķis muižas vidū un slotas sasietas bez ziņas.

Galva saka: „Tagad diezgan! Paņem nu mani, uzliec uz malkas

strēķa un pielaid uguni."

Muļķītis uzliek galvu uz strēķa un sāk kurināt. Deg kā traks,
un muļķītim jau paliek žēl par zelta galviņu, ka tā nu sadegs.
Bet uz vienu reizi sāk tik no ugunskura krupji ārā lēkt. Muļķi-
tis brīnās, kur tādi gadījušies; bet uguns kurā zelta galviņa sauc:

~Nelaid krupjus projām; ņem divpadsmit labākās slotas un slauki

tos ugunī atpakaļ!"

Muļķītim nekad divreiz nebija jāteic: pakampj slotas un tik

slauka atpakaļ. Krupji turās atspērušies pretim un nemaz negrib

ugunī atpakaļ līst, bet nieki nelīdz. Ko nevar ar labu atķuidīt.
tam dod ar slošu kātu lai riteniski ieiet ugunī. Vienpadsmit slotas

jau noslaucītas, vēl krupji pa retam izveļas no uguns, bet div-

padsmito slotu noslaukot, nerādās neviens pats vairs.
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~Labi!" muļķītis doma, „nu tik jāgaida izdziestam uguns, re-

dzēšu, kas tad notiks."

Nosēžas un gaida. Bet uguns nedziest ne traka; gads jau pa-

galam, kur vajaga būt pie tēva — vēl nav izdzisusi. Nekā da-

rīt - jāatstāj uguns tāda pati un jāsteidzas uz mājām. Pāriet

pie tēva. gudrie brāli jau priekšā ar savām brūtēm un patlaban

dzer kāzas; muļķītim nekā. Brāļi izsmej muļķīti, ka divas lietas

gan iespējis nozagt, bet trešo ne: pārnācis bešā. Muļķītis ne-

atsaka nekā, tik lūdz, lai iedodot viņam arī kāzu dzērienu pabau-

dīt. Ja, ja — būšot dot gan! gudrie brāļi atsaka un piebiksta sa-

vām brūtēm ienest muļķītim karstu ūdeni. Tās ienes un sniedz

muļķītim; bet šis karsto ūdeni ķerdams, sadedzina drusku pirk-
stus un palaiž vaļām. Trauks krizdams uzgāžas brūtēm virsū

un noplucina abas divas. Brāļi to redzēdami, grib muļķīti tvert.

Bet šis, lunkans kā zaķis, izskrien pa durvim un tā prom uz to

muižu, kur galvai kalpojis. Aizskrien tur: uguns izdzisusi, pelni
vien palikuši. Un, kamēr šis tur gar pelniem locās, iznāk daiļa,

daiļa meita, sacīdama: „Te nu esmu tava zelta galviņa; labi, ka

klausīji mani dedzināt. Tagad aizjūdz zelta karītē sešus melnos

un tad laidīšu pie tava tēva kāzas svinēt, citādi tēvs domās, ka

neesi spējis viņam patīkamo vedaklu atrast."

Muļķitis bija priecīgs bez gala par savu daiļo brūti. Viens,

divi — karīte aizjūgta un nu abi laiž, ka laistās vien, pie tēva.

lebrauc sētas vidū, tēvs, brāļi saplok: kur muļķītis tik daiļu brūti

ņēmis, kur tādus zirgus un iejūgu rāvis? Arī brāļu sievas iznāk

apskatīties, bet, tās nabadzītes, no karstā ūdens tik vecas, tik

nejaukas palikušas, ka netīk ne virsū paskatīties. Tēvs, visu to

redzēdams, apķer muļķīti, sacīdams: „Trīs labākās lietas tu man

pārvedi; tagad ticu, ka neesi vis viņas zadzis, bet godīgi no-

pelnījis. Tādēļ ņem manas mājas un dzīvo ar savu daiļo sieviņu

laimīgs."

Muļķītim nu bija muiža un mājas, brāļiem nekā.

19. A. 402. Paegļu Mārt i v š Lielvārdē, Zin. Koni. kr.

LP, VI, 138, 1

Vienam kalējam trīs dēli Un visus trīs viņš laidis pasaulē
laimes meklēt. Labi. Gājuši, gājuši — nonākuši pie krustceļiem.
Vecākais brālis teicis: „Nu mums laiks šķirties — es iešu pa labo

roku."

Vidējais sacīja: „Un es iešu pa kreiso."

Bet jaunākais atteicis: „Nu tad man cits nekas neatliek, kā

iet taisni uz priekšu."
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Labi! Aizgājuši katrs pa savu ceļu, norunādami pēc gada

laika atkal šepat satikties.

Vecākajam brālim —-. pa labo roku pasaulē itin labi klā-

jies: dabūjis zaldātiem zirgus kalt un krietni pārticis. Vidējais -

pa kreiso roku — dabūjis atkal zaldātiem ieročus kalt un ari

krietni pārticis. Bet jaunākā brāļa ceļš arvienu saraucies šau-

rāks un šaurāks, kamēr beidzot izzudis mežā un šis nu atradies

zvēru vidū. Par laimi zvēros bijis arī viens lācis, tas vienmēr

turējies jauna brāļa tuvumā un pasargājis no citiem zvēriem,

kad tie par daudz lēkājuši apkārt, Beidzot lācis nogulies zemē

un teicis, lai jaunais brālis kāpjot mugurā. Labi. Bet kā uzkāpis

mugurā, lācis sācis tikai skriet pa krūmu krūmiem, tā ka jājējam
drēbes saplosītas un vēl āda un miesa noplēsta no kauliem; bet

vilki un citi zvēri skrējuši šiem pēdu no pēdas pakal. Beidzot

lācis izlēcis klajumiņā. Tai klajumiņā stāvējusi bļoda un tai bļodā

vienmēr tecējis ūdens iekšā. Lācis nu iemetis saplosīto brāli

bļodā un pats pazudis ar zvēriem mežā. Bet bļodā jaunajam
brālim tūliņ miesas sadzijušas, izkāpis gluži vesels, un tikko acis

pacēlis, ieraudzījis lepnu pili turpat. legājis pilī, tā bijusi tukša:

tikai vienā istabā cilvēka galva ar pleciem gulējusi gultā un tūliņ

pasmējusies, šo ieraudzīdama. Jaunais brālis vaicājis: par ko

galva smējusies?

„Smējos, ka nu glābējs atnācis vienreiz, jo mēs esam apburti.
Priekš daudz daudz gadiem te valdīja varens ķēniņš un es esmu

viņa meita; bet varens burvis manu tēvu nobūra par lāci, pa-

valstniekus par vilkiem un citiem zvēriem un man atstāja tikai

galvu un plecus. Bet tu mani izglābtu, ja trīs dienas no vietas

mani mazgātu tai brīnumu bļodā, un nociestos atpakaļ neskatīties,

lai sauc, kas saukdams aiz muguras."

Labi! to viņš labprāt darīšot. Un nu aiznesis pirmo dienu

galvu bļodā mazgāt — jau pieaugusi miesa labu gabalu tālāk.

Mazgājot šis gan dzirdējis aiz muguras čukstam, smejamies, bet

nelicies ne zinot.

Otru dienu aiznesis mazgāt — jau pieaudzis tik liels gabals

miesām, ka nekas daudz vairs netrūcis; bet aiz muguras nu itin

dikti runājuši un smējušies.

Trešo dienu līdz nomazgājis — ķēniņa meita bijusi spirgta,
vesela; bet mazgājot aiz muguras tā lamājušies, tā smējušies,

ka tik tik darbs neizjucis. Un kas nu vēl par brīnumiem? Līdz

ko ķēniņa meita atveseļojusies, lācis arī iznācis no meža par

cilvēku ar visiem saviem pavalstniekiem un priekā atdevis jau-

najam brālim savu meitu par sievu, vēl ieceldams viņu par jauno

ķēniņu.
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Bet vienreiz jaunā ķēniņiene pamācījusi viņu, lai medīdams

lūkojot glaumos vilkus nošaut, tie esot toreizējais burvis ar sa-

viem znotiem.

Labi! jaunai ķēniņš nu tīkojis, tīkojis un beidzot nošāvis gan

veco burvi.

Bet otrā gadā jaunais ķēniņš ar ķēniņieni braukuši tēvu (ka-

lēju) apciemot. Nobraukuši pie krusta ceļiem, brāli jau bijuši pār-

gājuši. Nu ķēniņš pametis ķēniņieni ar karīti krūmos un pats

iegājis tēva mājās par nabagu pārģērbies. Bet tēvs, šo tādu

ieraudzīdams, izdzinis pa durvim. Dēls ārā nu piebāzis nabaga

drēbes ar pakulām, pakāris tad čukura galā un steidzies atpakaļ

pie karītes. Tagad iebraucis par ķēniņu tēva sētā. Tēvs iztecē-

jis pretim ķēniņu godam saņemt: bet šis rādījis uz čukuru vai-

cādams, kādēļ esot pakāris savu dēlu?

Tēvs pārbijies, skrējis čukura galā dēlu pestīt; bet kad atra-

dis tikai drēbes ar pakulām, tad jaunais ķēniņš devies pazīstams

un izstāstījis, kā tas noticis. No tās dienas visi viņi dzīvojuši kopā

priekā un laimē.

20. A. 402. J. Simenovs Dolē, Brlv /. c m nieka kr. LP, VI, 138, 2.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tie gudrie

strādājuši lauku darbus un dzīvojuši istabā, bet muļķītim bijis jā-

gana cūkas un jādzīvo cūku kūtī.

Bet reiz tēvs, kad jau bijis dikti vecs, sūtījis visus trīs dēlus

pasaulē sunīšus pirkt: kurš pārvedīšot skaistāko sunīti, tam at-

došu mājas. Labi! visi aizgājuši: gudrie ar naudu kabatā, ar

maizes kulēm rokā, bet muļķītis bez naudas, bez maizes.

Ceļā gudrie satikuši vecīti, laipnu vīriņu; tas gribējis drau-

dzībā apvaicāties, kur šie iedami? Bet gudrie atcirtuši: katram

diedelniekam ceļa malā nederot padomus izstāstīt. Nu —■ nekas!

vecītis gājis tālāk un saticis muļķīti: vaicājis tam, tas izstāstījis
galu no gala: tēvs nezinot mājas atdot, jāejot pēc tāda un tāda
sunīša un ko neko.

~Labi, dēls!'" vecītis atteicis, „še tad tev būs diega kamols

un kāsītis; paņem diega galu rokā, nomet kamolu zemē un ej tikai

pakaļ, kur viņš rit; bet ar šo kāsīti tu atslēgsi visas durvis."

Labi. Kamols nu rītējis, ritējis — beidzot pie viena celma

ieritējis caurumā, pakaļ tikt vairs nevarējis. Bet līdz ko caurumā

pagrabinājies ar kāsīti, tā atvērušās lielas durvis un šis nu ieticis

apakš zemes lepnā pilī. Un tur bijusi gultā teļa galva, tā vaicājusi,

ko viņš meklējot?

Tā un tā - meklējot skaistu sunīti.
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„Labi!" galva atteikusi, „ja apņemies trīs gadi man guļamu
vietu pataisīt, tad sunīti dabūsi."

Apņēmies un trīs gadi sakalpojis teļa galvai. Trešā gadā

dabūjis skaistu jo skaistu sunīti un griezies mājā. Bet gudrie

brāli notālēm muļķīti ieraudzījuši, ieskrējuši pie tēva istabā: „Tēt,

tēt! muļķis ved vilkus mājā, nāci skaties!"

Tie nebijuši vis vilki, bijuši ciema suņi, kas salasījušies Šim

apkārt, skaisto sunīti apbrīnodami.
Tēvs izgājis pretim — nav vis vilki — skaists sunītis, daudz

skaistāks par tiem sunīšiem, ko gudrie pārnesuši. Neko darīt —

muļķim mājas piekritušas. Bet tēvs teicis: „Lai, lai! mājas jau

neaizbēgs. Eita vēl pasaulē katrs lakatiņu pirkt: kurš skaistāko

pārnesis, tam mājas atdošu."

Gudrie izstaigājuši puspasauli un pārnesuši tiešām skaistus

lakatus; bet muļķis trīs gadi atkal sakalpojis teļa galvai un dabū-

jis skaistu jo skaistu lakatu. Nācis priecīgs mājā. Nācis, nācis -

ieraudzījis ccla malā brangu zirga segu. Pacēlis to un uzmetis

pa plecu. Bet gudrie brāļi, notālēm muļķi ieraudzījuši, skrējuši pie

tēva istabā: „Tēt, tēt! muļķis maisu nes mājā!"
Tēvs izgājis pretim, — nav vis maiss — skaists lakats, daudz

skaistāks par tiem lakatiem, ko gudrie pārnesuši. Neko darīt —

atkal muļķim mājas piekritušas. Bet tēvs teicis: „Lai, lai! —

saimniekam vajaga saimnieces. Eita tādēļ pasaulē katrs sev

sievu meklēt: kuram laimēsies skaistāko atrast, tam, nudien, mā-

jas atdošu."

Gudrie izstaigājuši puspasauli un tiešām skaistas sievas pār-

veduši; bet muļķis trīs gadi sakalpojis teļa galvai. Trešam gadam

beidzoties, teļa galva teikusi: „leej otrā pils istabā un saki, lai

uzmūrējas deviņas krāsnis, lai nokalas deviņi kruķi un lai krāsnis

aizkuras."
Labi! Muļķis iegājis otrā istabā un teicis: «Deviņas krāsnis

mūrējaties, deviņas krāsnis kuraties un deviņi kruķi kaļaties!"

Tūdaļ krāsnis gadījušās, aizkūrušās un kruķi nokalušies. Nu

iegājis atpakaļ pie galvas, galva sacījusi: „Paņem nu mani un

iemet krāsnīs; bet ja no krāsnim kas ārā sprūk, — nelaidi, bīdi

ar kruķiem atpakaļ! 4'
Labi! iemetis teļa galvu krāsnī. Galva degusi sprēgādama:

bet no liesmām sākuši līst visādi nešķīsti zvēri ārā: krupīši, ķir-
zaki, čūskas, gan ar deviņām galvām, gan ar mazāk galvām. Bet

muļķis nosvīdis ņēmies nešķīstos atpakaļ, grūzdams, kamēr visus

sadedzinājis, visus kruķus salauzis.

Un tai pašā brīdī, kad beidzamais sadedzis, pils no celma

apakšas pacēlusies zemes virsū un skaista jo skaista ķēniņa meita

piestājusies muļķim, sacīdama: ~Tu mani izglābi, tu būsi mans
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vīrs! Daudz, daudz gadu atpakaļ velns mani bildināja, es ne-

gāju pie viņa un par to negantais mani nobūra, pili nogremdēja."

Labi! muļķis nu norunā tā: viņš pāriešot viens pats pie tēva

un viņa lai braucot karītē dažas dienas vēlāk viņam pakaļ.
Un tā nu muļķis pārgājis viens pats. Bet gudrie brāļi notā-

lēm šo bez sievas redzēdami, ieskrēja pie tēva: „Tēt, tēt! muļķis

nāk bez sievas."

Tēvs iztek pretim! kāpēc bez sievas pārnācis?

„Gan man sieva būs!" šis atteicis, bet tēvs un brāļi tā ne.

Kas nevarot ne sievas sadabūt, tas par saimnieku nederot, lai

tūliņ ejot atkal cūku kūtī pie savām cūkām!"

Ja, ja — muļķis gājis arī. —Te — kas ir? - dažas dienas

pēc tam — iebraukusi lepna karīte tēva sētā. Tēvs iztek pre-

tim — vai nu traks! — ķēniņa meita atbraukusi. Ko nu? Tūliņ

aicina istabā, tūliņ cienā, un kā jau nu tikai var labāki. Bet ķē-

niņa meita ne ēd, ne dzer, kamēr muļķis pats savām rokām ne-

sniegšot viņai dzērienu. Neko darīt — tēvs sūtījis uz cūku kūti

ziņu, tūliņ lai muļķītis steidzoties šurp ķēniņa meitai dzērienu

sniegt. Muļķītis, migā gulēdams, tikko to bija padzirdējis, trau-

cies augšā, paķēris cūku ķipīti un ar salmainu galvu, salmainām

drēbēm skrējis uz istabu. Tēvs, cūku ķipīti ieraudzījis, izsteidzies

pretim: „Vai tu ārprātā esi? Tu skriesi ar cūku ķipi ķēniņa meitu

dzirdīt."

ledevis labāku trauku. Muļķis iegājis iekša, paēdinājis, pa-

dzirdinājis ķēniņa meitu, bet vēl neteicis nekā savējiem, ko šī

te braukusi.

Vakarā māte guldinājusi ķēniņa meitu lielajā istabā, bet muļ-

ķītim uzčubinājusi turpat aizkrāsni guļu.
Bet rītā celdamies mājinieki atplētuši acis, ieraudzījuši muļķi

ķēniņa drēbēs blakus ķēniņa meitai.

Nu muļķis izstāstījis tēvam galu no gala, kā tas bijis, kā tas

noticis, un tad nosvinējis kāzas un aizbraucis ar ķēniņieni uz pili.

21. A. 402. R. Vulfs ozirj os. LP, VI, 138, 2 piez.

Muļķis uzgājis pilī miroņu galvu. (Lācis viņu uz pili aiz-

nesis.) Galva teikusi: „Trīs reiz tu mani nomazgā pils trešā

stāvā pie pumpja."
Muļķis nomazgājis pirmo reizi — galva iedevusi vecu drānu,

teikdama: „Kad sastop upi, tad izplēt drānu un saki: ~Tilts, pa-

celies!" otrā pusē atkal saki: „Tilts nolaidies!" tad tilts atkal

pazudīs."

Muļķis tā darījis un viegli pārkļuvis upei. (Citādi viņš nebūtu

mājā ticis, tādēļ ka nu vairs lācis nenesis viņu.) Labi! pārnācis
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māja, vecā drāna nu bijusi pārvērtusies loti skaista, daudz skai-

stāka par tām drānām, ko gudrie pārnesušu

Otrreiz tēvs sūtījis tabakas dozi meklēt. Mulkis nomazgājis

galvu otrreiz un dabūjis no galvas skaistu tabakas dozi.

Trešreiz tēvs sūtījis pēc daiļākās sievas. Gudrie brāli šoreiz

slepus gājuši muļķim nopakaļus. Bet kad muļķis atnācis pie upes,

un drānu plātīdams, teicis: „Tilts, pacelies! 44 tad šie gaidījuši

krūmos, kamēr muļķis pāries pirmais pa tiltu. Labi! muļķis pār-

gājis otrā upes malā un tūdaļ teicis: „Tilts, nolaidies!" Nu tilts

pazudis un gudrajiem bijis jāpaliek šinī malā.

Muļķis aizgājis pilī, nomazgājis miroņu galvu trešreiz, sakūris

sārtu, iemetis ugunī galvu, atkruķējis krupjus, kas no uguns ārā

līduši, atpakaļ un ieraudzījis pie pils loga daiļu ķeniua meitu.

Piezīme. Beigums tāds pats kā pirmā variantā no Lielvārdes [sal. IPļ-

L. P.

22. A. 402. I li auka Gulbenē. LP, VI, 138, 2 piez.

Muļķītis, no gudriem brāļiem atšķīries, gājis, gājis; beidzot

mežā palicis bez ceļa, un piekusis būdams, apgulies. Guļot lēna

vēsmiņa viņam iečukstējusi ausī: „Celies, ej uz savu pili! 44

Mulkis piecēlies, ieraudzījis ceļu un nu gājis, gājis, kamēr

noticis klajumā. Un tai klajumā bijis apakšzemes caurums, tur

līdis iekšā un atradis pili; bet pils istabā bijusi zelta galva, tā

teikusi:
.

Ja tu gribi šo pili iemantot, tad tev trīs mokas jāizcieš!
44

Šis apņēmies un iegājis otrā istabā. Un tad nu nākusi pele,
tā kodusi muļķi, lai Dievs pasarga; bet viņš izcietis. Tad nākusi

žurka, tā grauzusi muļķi vēl jo vairāk; bet viņš izcietis. Beidzot

nācis vērsis, tas badījis, ka bailes meties; bet viņš izcietis. Un

līdz nu vērsis pazudis, pils pacēlusies zemes virsū un zelta galva

palikusi par ķēniņa meitu.

Piezīmei. Vasīlnieks Nogale uzrakstījis, ka visi trīs jāšus

jājuši; bet muļķītim bijis tāds zirgs, kas ātri noguris. Viņš tādēļ uzkāpis kalniņā
pagulēt. Guļot viņS sapņojis, ka tā kalniņa apakšā ir pils. Labi! sācis meklēt

ieeju, atradis caurumu, nokāpis lejā un atiadis pilī galvu. Viss cits līdzigs vari-

antam no Doles. L. P.

Piezīme 2. No Nīcas viens variants ir pilnīgi līdzīgs tam va-

riantam no Lielvārdes, starpība tikai tā, ka Nīcā pils vietā, baznīca esot bijusi.
Šo baznīcu kāds pagānu ķēniņš esot nobūris, pats ķēniņš baznīcā par lāci un aiz-

skrējis mežā, pavalstnieki par zvēriem un viņa meita par galvu. L. P.

23. A. 402. i. Henninš no J. Zeidcn bersa. 1879. g. Sasmaka.

Kādam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tas

tēvs nezināja, kuram dot to māju. Reiz tēvs sacīja: „Kurš no

jums man nopirks smukāko tabakas dozi, tas dabūs manu māju.
44
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Abi gudrie brāli gāja savu ceļu, bet muļķis izlūdzās no tēva

baltu zirgu un jāja ar to par kādu meža ceļu. Šis meža ceļš iz-

nāca uz kādu kalnu, kur bija smuks āboliņš, un tur nu muļķis

sapina savu zirgu. To izdarījis, viņš nogāja lejā, kur bija visap-
kārt liela sēta un lieli vārti, pie kuriem gulēja liela odze, kas sa-

ņēma viņa labdienu. Par vārtiem iegājis, viņš nevarēja tai mājai
nekur durvis atrast, tik pēdīgi ierauga caurumu, pa kuru tikko

varēja ielīst. Tur istabā nebija neviena cilvēka, kā tik viena

galva bez rumpja, gultā ielikta. Viņš deva labdienu, tā galva

saņēma to labdienu un prasīja, ko viņš gribot un meklējot? Šis

visu izteica, un tad tā galva atbildēja: „Tev vajaga še tik ilgi

palikt, kamēr es tev teikšu. Kad tavi brāli būs mājā, tad es tev

došu to dozi un tu varēsi iet."

Citu darbu tā galva nedeva, kā tikai krāsni kurināt. Kad gads

bija pagalam, tad galva teica, lai nu iet projām un paņem to dozi,
kas kumodē, jo viņa brāli drīz nākšot mājā.

Aizgājis atkal kalnā, viņš kāpa savam zirgam mugurā, kas

par to laiku it apaļš bija palicis, un drīz bija mājā. Viņa brāli pat-
laban bija pārnākuši un, redzēdami viņu jājam, izsmēja, ka muļķis
arī nesot savu tāss dozi. Kad nu viņš zirgu bija ielicis stallī,
tēvs sauca visus trīs, lai rādot tās dozes. Tie gudrie rādīja savas

dozes, kas bija loti smukas, bet muļķim bija aiz visiem skaistākā.

Tēvs par to sacīja uz muļķi: „Tev pieder mana māja."
Gudrie brāli nebija ar to mierā un loti dusmojās. Tēvs nu

atkal uzdeva: „Kurš vissmukāko mutslauci atnesīs, tam būs mana

māja."
Abi gudrie gāja savu ceļu, bet muļķis atkal aizgāja pie savas

galvas, kas to tāpat mīli izturēja. Kad viņš tur savu laiku bija

nokalpojis, galva sacīja muļķim: „Ej pie kumodes, paņem to mut-

slauci un steidzies mājā."
Abiem gudrajiem par lielu dusmu, muļķim bija skaistākais

mutslaucis.

Nu tēvs vēl pēdīgo reiz sacīja, lai atved katrs sev sievu,
kam būs skaistākā, tam piederēs tā māja. Gudrie brāli pielūdza

tēvu, lai muļķi vairs nelaiž laukā, un tēvs to ielika dārza būdā.

Kad tie divi bija projām, muļķis gauži lūdzās un tēvs to arī iz-

laida laukā. Muļķis aizgāja atkal pie savas galvas un galva tam

sacīja: „Šogad tev jāsacērt 25 asis malkas un jāsasien 300 slotas."

Kad mulķis to visu bija padarījis, galva lika tam septiņas ne-

dēļas vienu krāsni kurināt un visām slotām ielikt kātus. Kad

krāsns bija izkurināta, tad galva lika, lai muļķis to iemet krāsnī.

Tad nāca visādi kukaiņi un odzes ārā, tā ka visas slotas noslau-

cīja un nevarēja vien savaldīt. Kad viņš savu darbu bija izda-

rījis, tad ielaidās gultā atpūsties un pēc tam gāja krāsni vaļā
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taisīt. Nu viss lāsts no tās pils bija beidzies un viņš ieraudzīja

trīs princeses savā priekšā. Tās princeses viņam iedeva skaistu

sievu, kas atkal bija skaistāka par brāļu sievām. Tā nu muļķis

dabūja tēva māju, bet gudrie brāļi no dusmām pakārās.

24. A. 402. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 91 piez.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu dienu

tēvs saka uz dēliem: „Eita pasaulē, kurš vairāk naudas pārnesis,

tam atdošu mājas."
Visi trīs aiziet. Muļķītis staigādams atron pili. leiet pilī —

uz galda zelta galviņa nolikta. Viņš paņem galvu un nes to ārā;

bet galva viņam prasa, no kurienes tas esot, ko meklējot? Muļ-

ķītis izstāsta, pēc kā tēvs sūtījis. Galva viņu pamāca, lai nesot

viņu atpakaļ un lai grābjot naudu tai un tai tīnītē. cik gribas.

Muļķītis pārnes naudu, gudrie nekā.

Nu tēvs sūta dēlus pa otram lāgam sacīdams: „Kurš pārnesīs

skaistākās drēbes, tam atdošu mājas."

Muļķītis aiziet uz to pašu pili un nes galviņu ārā; bet galviņa

lūdz, lai to nesot atpakaļ, un pamāca, kur skaistākās drēbes da-

būjamas. Muļķītim skaistākās drēbes, gudrajiem nekā.

Nu tēvs sūta dēlus pa trešam lāgam sacīdams: „Kurš pār-

vedīs skaistāko sievu, tam atdošu mājas."

Muļķītis aiziet uz to pašu pili un nes galviņu ārā; bet gal-

viņa lūdz, lai ārā nenesot, lai labāk nesot uz jūru mazgāt, tad

skaistāko sievu dabūšot.

Muļķītis nes galvu uz jūru; bet uz ceļa galviņa viņu pamāca

tā: „Kad nāksim jūrmalas tuvumā, tad tev dzīsies visādi zvēri

pakaļ; neskaties tik ātrāki atpakaļ, kamēr neesi mani nomazgā-

jis." Muļķītis paklausa visu to, ko galviņa māca, un izdara pareizi.
Līdz ko nu galviņa nomazgāta, te zvēri pazūd un galviņa paliek

par cilvēku. Tagad viņš paskatās atpakaļ un ierauga skaistu

meiču karītē: tā galviņas meita. Izglābtais nu atdod muļķītim
savu pili, atdod ir meitu par sievu. Sieva viņam izstāsta, ka bi-

jusi noburta par stirnu un tēvs par galvu.

Muļķītis no tā laika dzīvo pilī un abiem brāļiem atdod izpel-
nītās tēva mājas.

25. A. 402. Pēteris Klein manis Franku Sesavā, A. Bīlen-

šteina kr. LP, VII, 11, 25, 9, 3.

Viens tēvs sūtījis trīs dēlus pasaulē, lai pārnestu pirmo reizi

skaistākās drēbes, otrreiz — naudu, trešreiz skaistāko līgavu.
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Kas labāko pārnesīšot, tam atdošot mājas. Muļķītis tad mežā

ierauga uguni, pie uguns atron ozolu, ozolā dobumu. leiet ozolā,
atron zelta galvu. Šī galva viņu ievada tumšā istabā, tur tas

atron pirmo reizi skaistākās drānas, otrreiz divi pūri naudas, treš-
reiz zelta galvu. Cialva paliek par daiļu, daiļu ķēniņa meitu.

Muļķis nu pārved skaistāko līgavu un dabū mājas. Brāļiem nav

ne tik skaistas drēbes, ne tik daudz naudas, ne arī daiļu līgavu.

Piezi mc 1. Juris Graudiņš, dz. Garoza Anšķinos, uzrakstījis un pie-
sūtījis A. Bīlenšteinam gluži tādu pašu pasaku kā Franku Sesavā. LP, VII, 11,

25, 9, 4.

Piezīme 2. Špiss Abavniekos uzrakstījis variantu (A. Bīlenšteina kr.),
kur teikts, ka trešo reizi, kad skaistākā līgava bija vedama, zelta galva pils

pagalmā likusi savest sārtu un viou (galvu) sārtā sadedzināt. No pelniem tad
iznākusi skaista ķēniņa meita (LP, VII, 11, 25, 9, 5).

Piezīme 3. Baumaņa variantā no Nīcas teikts, ka lācis aiznesis muļ-

ķīti uz lepnu pili. Pili galva gulējusi zīda segām apsegta (LP, VII, 11, 25, 9, 6).

Piezīme 4, Kārlis Gērķis raksta no Iģenes, ka lācis aiznesis uz pili

pie zelta galvas muļķīti. Tur gar pili bijuši pulka zvēru, bet lācis (nesējs)
bijis par šiem zvēriem kungs (LP, VII, 11, 25, 9, 7).

26. A. 303. 402. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 91.

Kādam tēvam bij trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu

dienu tēvs saka dēliem: „Pie manis nekā nepelniet, eļta pasaulē
kautko nopelnīt!"

Visi trīs aiziet. Mežā pie kāda ozola tie domā izšķirties un

tādēļ norunā tā: ~lekāms šķiramies, iedursim šinī ozolā katrs

savu nazi. Ja kāds no mums ātrāki pārnāktu, tad lai naži pateic,
kā abiem brāļiem svešumā klājies* ja naži spoži — tad labi, ja no-

rūsējuši — tad nelabi."

Gudrie nu aiziet viens uz ziemeļiem, otrs uz rītiem, muļķītis

uz dienvidiem. Trešā dienā, caur mežu ejot, muļķītis satiek zaķi,

satiek stirnu, satiek beidzot arī lāci. Zaķis grib aizlēkt, stirna grib

aizbēgt un lācis grib virsū skriet; bet muļķītis viņus visus trīs

pielabina sev par ceļa biedriem. Un tā bij viņa laime, jo drīzi

vien viss mežs aizklimst: deviņdesmit un deviņi vilki dzenas pa-

kal. To dzirdot lācis saka uz muļķīti: „Sēdies man mugurā, es

tevi izglābšu."

Muļķītis sēžas mugurā un nu iet: zaķītis pa priekšu, tekas

meklēdams, stirna nopakaļu, zarus no ceļa līdzinādama un lācis

ar muļķīti pa iemītām pēdām klātu vien, klātu vien. Tā tie jož

gabalu lielo, kamēr lācis, pie beigām nokusis, apstājas, sacīdams:

„Ko vēl skriet, tiem pēdas nojtikušas. Nu, manu jātniek, vai ne-

gribas ēst?"

„Kā nu negribēsies, lācīti mīļais, bet kur lai ņem?"
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„Pagaidi — dabūšu!"

Lācis ieiet dziļāki mežā un iznes medu. Šie nu abi sukā

medu; zaķītis, stirna vicojas gar lapām, atvasēm.

Paēdis, muļķītis iet tālāk un atron dziļi mežā skaistu, skaistu

pili. leiet pilī — neviena cilvēka; tik cilvēka galva nolikta pa-

galdē. Izskatās — iet atkal ārā; bet galva sauc atpakaļ, prasī-

dama: „Puisīt, no kurienes esi, ko meklē?"

Muļķītis izstāsta visu, no kurienes nācis un ko mežā, no vil-

kiem bēgdams, piedzīvojis.

~Ja, redzi, puisīt, šie deviņdesmitdevini vilki, mūs burdami,

nobūrās arī paši sevi. Tas bija tā: šis mežs senāk bija mana ķē-

niņa valsts un viņi vilki deviņdesmit deviņi burvji. Burvji, at-

nākdami pār deviņām jūrām, gribēja visu manu valsti noburt;

bet burdami aizmirsa, ka visu valsti burot, paši sev arī līdz nobur-

sies, tādēļ ka tai brīdī paši arī manā valsti atradās. Tā arī notika:

es paliku par galvu, mana meita ar pavalstniekiem par meža

zvēriem un šie par vilkiem. Tomēr, ja kāds mani trīs rītus, sau-

lītei lecot, aiznestu pie svētās akas mazgāt, tad paliktu ir es, ir

mani pavalstnieki par cilvēkiem. Bet glābējam tas nav tik viegli

darāms, jo, kad mani nesīs, tad visādi zvēri, putni aiz muguras kri-

tīs virsū, brēks, kliegs, kauks. Tomēr ja tik nociešas, atpakaļ

neskatās., tad zvēri nedrīkst ne vīlītes aiztikt un mēs esam glābti."

Muļķītis apņemas to izdarīt un — par laimi — arī izdara.

Trešā rītā bij lieli prieki pilī: galva paliek par ķēniņu, stirna par

viņa meitu, lācis par ķēniņa tēvu, zaķītis par ķēniņa dārznieku

un citi meža zvēri par ķēniņa pavalstniekiem. Tik vilki — vilki

bijuši, vilki palika. Ķēniņš nu atdeva savu meitu muļķītim par

sievu un pieņēma to par savu mantinieku. Tās bij kāzas, kādas

nekur. Arī muļķīša tēvs un abi brāļi ieradās kāzās un palika pilī
dzīvot.

27. A. 402. Teicēja 89. ?:. veca A. Rasnača Nīcgalē, Kultū-

ras balss kr.

Vīnam ķēniņam beja treis dāli. Jī sadūmuoja precētīs. Ķē-

niņš soka: „Pajemīt blises un šaunīt kotrs uz sovu pusi. Kur

nūkriss lūdes, tur ejīt un meklējīt sev sīvu!"

Dāli tai padarēja. Obējim jaunuokajim dālim lūdes nūkrita

tur pat na tuoli nu pils, bet vacuokajam dālam īkrita dziļā mežā.

Tad guoja jis uz tū pusi. Guoja, guoja un īguoja dziļā mežā. Redz,
ka stuov ustobiņa un apleik lels myurs, mvurā vuorti, pi vuortim

lels malns suns. īguoja jis vydā un vuorti pēc juo tvuleņ aizza-

taisīja. Ustobā sēd vāca, vāca vecene, nūsazīduse, mainā

vacā saplāstā kažūkā. Iraudzējuse ķēniņa dālu, jei jam soka:
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„Kj šur, ej, dēliņ, es jau tevis seņ gaidīju, kad tu atīsi un mani

pajemsi par sīvu!"

Ķēniņš soka: „Es nadūmuoju jemt sev par sīvu taidu veceni,
es pajemšu sev par sīvu jaunu un skaistu meitu."

Vecene atsacīja: ~Jo tu najemsi manis sev par sīvu, tad

dzeivs nu šejīnes naizīsi, bet jo gribi dzeivs izīt nu šejīnes, tad

ej pi muna vactāva un pavaicoj, vai jis mani atdūs tev par

sīvu. Jo atdūs, tad mēs obi aizbrauksim uz tovu pili!"

Ķēniņam nikas cyts napalvka kū darīt, kai īt pi vactāva. Iguo-
jis jis pi vactāva, vaicoj: ~Vai atdusi tū veceni man par sīvu?"

Vactāvs soka: „Meisimīs, kurs kuru uzvarēsim, tam pa-
liks jei!"

Tad vactāvs dūd ķēniņam veina gluozi izdzert. Ķēniņš iz-

dzēra un soka: „Atej, Dīviņ, paleigā!"

Vactāvs soka: „A tu byusi divējūs, es vīns, es tuo nagribu!"

Un dūd vēl jam gluozi veina. Izdzēris jis otkoņ soka: „Atej,

Dīviņ, paleigā!"

Vactāvs golu golā pavvsam sasadusmuoja un soka: „Nasauc
Dīva paleigā!"

Un vēl pajem un pīlej gluozi veina un padūd ķēniņam. Ķē-

niņš izdzēra un nūdūmuoja tikai pruotā: „Atej, Dīviņ, paleigā!"

Suocjās jī meitīs. Golu golā, uzvarēja ķēniņš. Tad vactāvs

soka: „Labi, vari jemt jū sev par sīvu!"

Izguoja ķēniņš uorā un redz, ka vecine jau sēd zalta karētā.

Dasasāda ķēniņš kluot un aizbraucja uz sovu pili. Par nagaru

laiku ķēniņa dāli sareikuoja lelu balli un īlyudzja vacuokū dālu

ar sovu sīvu. Vacuokajam dālam gon nasagribēja braukt ar taidu

vācu un naskaistu sīvu, bet jei jū pīrunuoja un jī aizbraucja. Vēl

nadabraucja pi pils, vecīte nūmaucja sovu kažūku un palvka

breiniškīgi skaista. Ķēniņš pats sovom acim naticēja nu reizes.

Tad, kad jī atbraucja, vvsi nūsabreinuoja, ka jam tik skaista

sīva. Aizzasāda jī aiz golda, dzer, ād un vvsi prīcuojas. Ķēniņa
sīva, kad ād, kauliņus īlīk vīnā pīdurkņē, veinu lej ūtrā pīdurknē.

Kad beja vysi paāduši, tad jei ceļas un soka: „Es jums paruodīšu
breinumus!"

Jei pajēmja i izbēra kauliņus nu pīdurknes un izzataisīja

bremiškīgi skaisti putni, izlēja veinu nu ūtras pīdurknes un izza-

taisēja skaists azars. Veirs juos tam laikam aizīt uz karētu, paķer

kažūciņu un sadadzynoj. Atīt laiks braukt uz sātu. Jei daīt pi

sova veira un soka: „Nalabi tu izdarīji, ka sadadzvnuoji munu

kažūku, es par treis dīnas bvutu palvkuse taida pat kai vysas,

bet tagad tu manis vairs naredzēsi!"
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Jei izgaisa. Tad ķēniņš guoja otkon pi vactāva. īguoja jis
ustobā un redz, ka sēd puika. Ķēniņš nu juo vaicoj: „Vai nare-

dzēji munas sīvas?"

Puika soka: Jei te pat ira, bet jo tu jū īraudzēsi, tad na-

aiztīc, tad jei izgaiss!"

īīt ķēniņš ūtrā ustobā un redz, ka juo sīva pakuorta ar kuo-

jom uz viersu un karinej. Jis daskrēja un gribēja jū nūraut, bet

jei izgaisa. Tad aizguoja jis pi vactāva. Vactāvs soka: „Jo nū-

sorguosi munus zyrgus, tad dabuosi sīvas atpakaļ!"

Ķēniņš apsajēmja nūpilnavuot vactāva zyrgus. Atīt vokors.

Ķēniņš pajēmja vāzdu un aizguoja uz pļovom sorguot zyrgu. Puš-

naktīs klausuos — nazkas atskrīn. Zvrgs taišņi uz juo skrīn.

Tad jis paķēra vāzdu un syta zyrgam par golvu. Atīt reitā uz

sātu un redz, ka vactāvs guļ sasitu golvu. Isavēris ķēniņu, jis

soka: „Jem tu sovu sīvu un nesīs prūjom nu munom acim!"

Tad ķēniņš pajēmja sovu sīvu un aizguoja uz sovu pili. Juo

sīva vairs nanosuoja vacā kažūciņa, bet staiguoja skaistuos drē-

bēs un jī dzeivuoja laimīgi.

28. A. 402. A. Bīlenš te i n s Sal d ū. LP, VI, 70.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas: viena bijusi muļķe, divi

gudras. Un tad viņš licis meitām vilkt trīs sprungulīšus: kura
to garāko izvilkšot, tā pārnesīšot viņam tās labākās dāvanas.

Tad visas trīs aizgājušas vienu ceļu (dāvanas meklēt). Gā-

jušas, gājušas pa lielu purvainu mežu — uzgājušas uz vienu

krusta ceļu. Muļķe nu gājusi tiešām, tās divas uz katru pusi.
Un tā viena gudrā iedama uzgājusi mežā nabadziņu

mazā būdiņā. Nu lūgusies, lai iedod kādu zelta lietu. ledevis arī

zelta lietas.

Tā otra gudrā gājusi pa lielu mežu — uzgājusi mazu zaķīti
mežā.

Bet muļķe nogājusi uz vienu lielu kalnu. Tai kalnā bijušas
mazas durtiņas. legājusi iekšā, tur bijuši trīs kaķi: balts runcis,
melns runcis un balta kaķe. Tas baltais runcis bijis pats kungs,
baltā kaķe cie(n)māte un melnais runcis bijis kučieris. Ja, nu tā

iegājusi, lūgusies, lai dodot no visādām lietām.

Labi! Tad kungs iešķiņķojis divi zirgus, melnus, kunga ka-

rieti un vēl to melno runci par kučieri. Nu braukusi uz mājām.

Mājā visas trīs rādījušas tēvam, ko katra pārnesuši. Tad

tēvs muļķi augsti teicis par tādiem zirgiem, par tādu karieti un

tādu kučieri; otru māsu arī teicis par zelta lietām, bet trešo ar

zaķi ņēmis rāt.

Piezīme. Šis ir stipri sabojāts variants un uzņemts tikai tādēļ, ka tas

pieder pie veciem krājumiem. P. Š.
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33. Baltā un melnā līgava. A.

1. A. 403 A. M. Šiliņa Talsu ap g. 1875. g., A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 118, 1.

Vienam ķēniņam bijuši divi bērni: dēls un meita. Kad viņam

pirmā sieva nomirusi, tas apņēmis otru; bet tā tos bērnus nemaz

labi neturēj(u)si. Savu īsto meitu pamāte gan mīlējusi, lai gan

tā bijusi slinka un nesmuka.

Kad pabērni paauguši lieli un noskatījušies, ka pamāte tos

pavisam neieredzējusi, tie norunāj(u)ši projām iet. Labi. Gājuši,

gājuši, bet šķērsceļā raudādami šķīrušies; brālis vēl paņēmis no

māsas bildi par piemiņu un tad katrs aizgājis pa savu ceļu.
Tā meitiņa gājusi, gājusi — nonākusi lielā pilī; tur logi visi

bijuši tā norūsējuši kā dzelzs. legājusi iekšā — neviena cilvēka

neatradusi. Nu nesusi ūdeni un tik(ai) mazgājusi tos logus un

tīrījusi kambarus (istabas) — tie arī pavisam mel(n)i bijuši. Iz-

tīrījusi vienpadsmit kambarus — gribēj(u)si divpadsmitā iekšā

iet, bet tās durvis bijušas aizsietas ar liepu lūku. Viņa lūku at-

raisījusi un atvērusi durvis. Kā atvērusi — ieraudzījusi trīs sie-

višķus pavisam melni ģērbtus krēslos sēžam; trīs mel(n)as piķa
sveces tām degušas priekšā. Tas viens sievišķis sacījis: „Meitiņ,
tu atnāci savu laimi meklēt!"

Otrs sacījis: „Tu gan esi smuka, bet tu būsi vēl smukāka!"

Trešais sacījis: „Tev gan ir smuki mati, bet tev būs zelta

mati!"

Un kad nu meita izgājusi vienpadsmitā istaba atpakaļ —

ieraudzījusi spieģelī, ka pulku smukāka palikusi un, ka nu vēl zelta

mati.

Nu gājusi no pils laukā un griezusies uz mājām. Pārnākusi

mājā, pie vārtiem, pamāte — redzēdama kāda viņa smuka pa-

likusi, un kas par smukiem zelta matiem — saņēmusi pameitu itin

laipni un sūtījusi arī savu meitu tādu pašu laimi meklēt.

Tā gājusi, gājusi — nonākusi tai pašā pilī ar norūsējušiem

logiem. Bet viņa logus nemazgāj(u)si; tik(ai) staigāj(u)si pa kam-

bariem un visu izskatīj(u)sies. Beidzot atradusi tās divpadsmitās
durvis ar liepu lūku aizsietas — iegāj(u)si iekšā un ieraudzīj(u)si
trīs mel(n)os. sievišķus; katrai degusi priekšā piķa svece. Tas

pirmais sievišķis teicis: „Meitiņ, tu nāci savā nelaimē!"

Otrs sacījis: „Tu gan nesmuka biji, bet tu vēl nesmukāka

būsi!"

Trešais teicis: „Tev gan strupi, nesmuki mati bija, bet nu

tev galvu segs sari kā cūkai!"

Un tā arī noticis. Kad gājusi otrā istabā spieģelim garām.

ieraudzīj(u)si, ka galva kā cūkai. Pārnākusi mājā, māte tādu ne-
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smuku nemaz negribējusi iekšā laist; un kad beidzot ielaidusi,

tad paglabāj(u)si šo apakš grīdas (pagrīdē), lai neviens neredz;

slepus arī ēst devusi. Bet pameitu nu labi turēj(u)si.
Pa tām starpām pameitas brālis bijis nogājis pār jūru vienā

pilsētā un salīcis pie ķēniņa par sulaini. Ķēniņš viņu labi iztu-

rējis.
Bet brālis savas māsiņas bildi arvienu turējis acu priekša uz

galda un tiklīdz vaļa bijusi, sēdējis tur raudādams un Dievu lūg-
dams. To citi sulaiņi noskatījušies un pateikuši ķēniņam. Tad

ķēniņš sulaiņiem pieteicis, lai bildi nozogot un viņam iedodot.

Bet jaunais sulainis arvienu savu istabu turējis aizslēgtu. Te

vienu vakaru ķēniņš viņu ātri saucis un šis steigdamies aizmir-

sis istabu aizslēgt. Citi sulaiņi to tikai gaidījuši un nozaguši to

bildi, atdevuši ķēniņam. Ķēniņš aicinājis sulaini un prasījis, kas

tā par bildi esot, vai viņa brūtes bilde? Sulainis atteicis: „Nē,
tā ir manas māsas bilde!"

Nu ķēniņš pavēlējis, lai ņemot viņa kuģi un braucot savai

māsai pakal, viņš gribot to precēt. Labi! braucis un aizvedis vēl

māsai zelta drēbes, teikdams, lai braucot līdz, būšot par ķēni-
ņieni tapt.

Māsa sataisīj(u)sies, kā nu braukt; bet kad jau kuģī iegāj(u)ši,
pamāte iegrūdusi arī savu meitu kuģī, sacīdama: „Ko ar tevi lai

daru? Brauc viņiem līdz pār jūru, ka es tevi ne mūžam vairs

neredzu!"

Nu braukuši. Bet kad kuģis jūras vidū bijis, nesmukā pa-

mātes meita iegrūdusi ķēniņa brūti pār malu ūdenī un apģērbusi

pati tās zelta drēbes. Tomēr īstā brūte nenoslīkusi, palikusi par

zelta pīlīti un peldējusi arvienu kuģim pakal. Otrā malā ķēniņš
iznācis savu brūti saņemt; bet ieraudzījis meitu ar cūkas galvu,

viņš dusmās sulaini licis cietumā mest, un pēc trim dienām kaklu

lai nocērtot tādam.

Un tur ķēniņa pilī bijusi kukņas meita, tai bijis Anna Panniņa

vārdā; bet viņu arvienu saukuši par Anču.

Te pirmo vakaru zelta pīlīte ielaidušies kukņā un sacīj(u)si:
„Anča Panniņa, ko mans brālis, jaunais sulainis, dara?"

Anča atteikusi: ~Viņš sēž cietumā un pēc trīs (trim) dienām

tam kaklu nocirtīs!"

Pīlīte, to dzirdēdama, itin noskumusi aizlaidusies projām.

Otrā vakarā kukņas meita bijusi viena pati kukņā. Te pīlīte
atlaidusies un atkal prasīj(u)si: „Anča Panniņa, ko mans brālis,

jaunais sulainis, dara?"

Anča atkal atbildējusi: ~Viņš sēž cietumā un pēc trīs (trim)

dienām tam kaklu nocirtīs!"
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Tad pīlīte teikusi: „Viņu varētu glābt, kad es par cilvēku

taptu, un tev pie tam ar(i) jāpalīdz. Es vēl rītvakar te nākšu,
tad tu ņem vienu kuņiņu, pārlauz pušu, svied katru gabalu pār

vienu kamiesi, tad tu mani noķersi un es palikšu par cilvēku."

Labi. Trešā vakarā pīlīte ielaidušies kukņā un prasīKu)si
atkal: „Anča Panniņa, ko mans brālītis dara?"

Nu kukņas meita pārlauzusi kuņiņu, pārsviedusi gabalus ka-

miešiem pāri un sagrābusi zelta pīlīti. Tā tūlīt palikusi par ļoti

skaistu, jaunu meitiņu ar zelta matiem un lūgusi kukņas meitu,

lai ietot pie ķēniņa un atnesot cietuma atslēgas, viņa gribot savM

brālīti apmeklēt.

Kukņas meita ķēniņam visu pateikusi un tas steidzies zemē

skaisto sievišķi redzēt. Kad viņš nu to ieraudzījis, tad no tās

bildes pazinis, ka tā īstā brūte esot un vēl pulku smukāka, nekā

bildē. Nu ķēniņš gājis ar viņu cietumā un asarām lūdzis sulaini,

lai piedod. Viņš to būšot kā brāli turēt un viņam savu pusvalsti

atdot. Sulainis piedevis gan, bet teicis, ka viņam pašam valsts

esot, jo tēvs pa tām starpām bijis nomiris.

Tad ķēniņš apprecējis savu skaisto brūti un dzīvojis laimīgs;

bet nesmuko meitu licis ar sešiem zirgiem saraustīt.

Piezīme. No Jaun-Brengulu pagasta Ūdrs piesūtījis Brīvzemueikam

pasaku, kurā teikts, ka brālis bijis par kučieri pie kunga, un māsas bildi gla-

bājis auzu apcirknī.

Beigumā teikts, ka balta pīlīte (māsa) ienākusi pie kunga pavāra, izsukā-

jusi matus un vaicājusi sunim: „Labdien, sunīt, Ančpanīti, ko dara mans brā-

lītis Reinutiņš? Es vēl rītvakar nākšu sildīties un kad_ tad iešu projām, tad

vajaga mani ķert; es tad palikšu par čūsku, bet lai nebēdā, lai lauž manļ trīs

reiz pret ceikaulu (celkaulu) un met uz labā pleca, tad palikšu par cilvēku."

Otrā vakarā kungs pats noķēris balto pīlīti un ta darījis, tad šī palikusi

par daiļu meitu, un kučieri nu izlaiduši no cietuma. L. P.

2. A. 403 A. M. Šiliua Slampeniekos. LP, VI, 118, 1. piez.

[Pameita ir loti skaista, bet īstā meita neglīta. Pamāte ne-

var ieraudzīt ne pameitu, ne arī viņas brāli. Brālis aiziet sve-

šumā un paņem māsas bildi līdz. Viņš iestājas sveša ķēniņa die-

nastā, kur ķēniņš dabū redzēt māsas bildi un liek brālim to at-

vest šurp. Brālis arī ved māsu, bet līdz ar viņu nak arī īsta

meita.]
Uz jūras īstā meita kaulējusies pameitai matus pīt, pinot pa-

meita iesnaudusies un tad īstā meita iegrūdusi to jūrā.

[Ķēniņš saskaities, ka sulainis to pievīlis un atvedis neglītu

sievieti. Par to sulainis ticis iemests cietumā. Bet noslīkusi māsa

pārvērtusies par pīli un nākusi pa naktim uz ķēniņa pili.]
Pīlīte pa atslēgas caurumu nākusi pie pavāra un trešo vakaru

pašam ķēniņam bijusi jāķer. Šis noķēris un tad pīlīte palikusi
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par čūsku ķēniņa rokās. Ķēniņš gan sabijies, bet nelaidis vaļā.
Tad čūska palikusi par lauvu un nu ķēniņš turējis un valdījis lauvu

tik stipri, ka šim ne matu galiņš nepalicis sauss. Beidzot lauva

palikusi par baltu kociņu ķēniņam rokās un pavārs nu mācījis, lai

kociņu iemetot vīna kublā un apmazgājot. Šis iemetis, apmazgājis
un tad palikusi par daiļu sievieti.

[Ķēniņš nu apprecē skaisto māsu, apdāvina viņas brāli, bet

bargi notiesā īsto meitu.ļ

3. A. 403 A. P. Zvīnelis Mežotniekosi LP, VI, 116, 2.

Vienai mātei bijuši divi pabērni: zēns ar meiteni un viena

īsta meita. Pabērnus māte raidījusi ganos, īsto meitu lutinājusi.

Reiz zēns ganījis ceļa malā cūkas. Braucis svešs kungs

garām un teicis: „Tu esi pieaudzis cilvēks un vēl gani cūkas?"

Šis atbildējis: „Ko varu darīt? Pamāte spiež."
Tad kungs paņēmis cūku ganu līdz par savu rokas puisi un

iedevis tam īpašu istabu. Tur viņam klājies itin labi. Bet

cik kungs rokas puiša istabā kādreiz gājis, tik pamanījis, ka šis

kautko noglabā. Prasījis: „Ko tur glabā?" Lai rādot! Parādījis
skaistu bildi, tā esot viņa māsas bilde. Nu kungs sacījis: „Ja
tev tik daiļa māsa, še zirgi — ved viņu šurp! Es viņu precēšu."

Labi! aizbrauca. Otrā rītā māsa apģērbās, sasukāja matus

un vēl gāja pēc ūdens uz aku. Bet pie akas sēdēja vecs, vecs

vecis un prasīja, lai dodot nodzerties! Viņa pasmēla un iedeva.

Tad vecis sacīja: „Nu tu būsi otrtik skaista un uz tavas galvas
būs dimanta mati!"

Un tā arī notika. Bet pamāte, to redzēdama, ļoti brīnījās

un otru rītu tūdaļ sūtīja ir savu meitu pēc ūdens. Tā aizgāja; bet

kad vecis prasīja dzert, atbildēja: „Tu, tāds vecis, te sēdēdams,
nevari pats ne nodzerties!"

„Labi!" vīriņš atbildēja, „tad tu būsi otrtik neskaista un uz

tavas galvas radīsies cūku sari!" Tā notika.

Bet kad nu pameita ar brāli bija saposušies projām braukt —

pie kunga — pamāte iedeva arī savu neskaisto meitu līdz. Ceļā
brālis pie vienas upes pūtināja un peldināja zirgus un šīs abas

aizgāja gar upi. Te vienā vietā, dzelmes malā, viltīgā mātes meita

iesaucās: „Nāc, māsiņ, dzer! Kas te par garšīgu ūdeni!"

Pameita ticēja un pieliecās dzert. Bet mātes meita iegrūda

pusmāsu dzelmē noslīcināt.

Brālis aizbrauca pie kunga ar neskaisto mātes meitu. Kungs

traks par to, ka esot piekrāpis viņu, atvezdams tādu brūti, kam

cūku sari uz galvas. Viņš nospriežot brūtes vedējam, brālim,

nāves sodu: jāiemetot tādā kūtī, kur pulka plēsīgu zvēru.



347

Un neko darīt, neko līdzēt — iemeta nevainīgo pie zvēriem.

Bet brīnumi, tavi brīnumi! Zvēri neaiztika brālim ne mata spro-

dzinu — visi luncinājās apkārt kā lielākie draugi. Kungs, to re-

dzēdams, noģida, ka brālis nevainīgs; tūliņ pavēlēja ārā nākt

un iemīlēja taisno dvēseli vēl vairāk.

Bet nu vienu nakti brālis redzēja sapnī, ka slīcinātā māsa

citu nakti atnākšot piesieta ķēdēs, lai tādēļ gādājot tādu āmuru,

ar kuru uz reizi var ķēdes pārcirst.

Labi! viņš tūdaļ kaldinājis lielu āmuru un nākamā naktī gai-
dīja māsu. Ap pusnakti atnāca arī nelaimīgā, ka ķēdes vien no-

žvadzēja aiz durvim. Nu brālis cirta ar āmuru, ko jaudāja, bet

nekā: ķēdes nepārtrūka un māsa aizskrēja atpakaļ uz upi. Ta-

gad brālis kaldinājis otrtik smagu āmuru un, kad nu otrā naktī

māsa atnāca, tad pārcirta gan ķēdi — izglāba nelaimīgo.

Un rītā brālis veda māsu pie kunga. legāja iekšā — kungs

brīnās, ka brīnās: visas istabas spīdēja no māsas dimanta ma-

tiem.

Bet brālis nu izstāstīja kungam visu patiesību: kā neskaistā

pusmāsa viņa māsu upē grūdusi, kā atpestījis — visu, visu.

Tad kungs pavēlēja neskaisto viltnieci pie zvēriem kūtī ie-

grūst, bet skaisto pameitu ar dimanta matiem apņēma par sievu

un dzīvoja laimīgi.

4. A. 403 A. Liene Bērziņa Lielvārdē, Brīvzemnieka kr.

LP, VII, 11, 27, 22, 1.

Bija bezdievīga pamāte, tā verdzināja savu pameitu, kā vien

varēdama, bet pašas meitu lutināja bez gala. Reiz pamāte sūta

pameitu uz upi sietā ūdeni pārnest. Šī smel, smel, mocās — viss

sietam cauri, veltīgs darbs. Te neviļot iesmēlās līdeciņa sietā.

Šī grib ar to pašu skriet mājā, lai kaut ko jel pārnestu pamātei;
Bet līdeciņa lūdzās: „Labā meitiņa, laid mani ūdenī atpakaļ!"

Šai mocīt netīk — laidīs ari. lelaiž upē — līdeciņa saka:

„Še tev trīs laimes: Tu paliksi desmit reiz daiļāka, nekā līdz šim,

ja raudāsi — zelta pērles tev pa acim ritēs. Kur vien iesi, zelta

pēdas paliks tev pakaļ!"

Kā līdeciņa teica, tā notika. Bet nu pamāte pavisam traka:

šai tādi labumi gadījušies, viņas meitai nekā. Tas nu tas. Te

vienu dienu gadās jaunajam ķēniņam tur garām braukt. Brauc —

ierauga zelta pēdas. Nu pa pēdām vien pakaļ — sastop pameitu,

loti daiļo meitu. Šī patlaban raud un zelta pērles birst kā pupas

pa acim. Vaicā ķēniņš: kam raudot? Tā un tā — pamāte ne-

ieredzot.
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„Nekas, no šā brīža tev nebūs vairs jāraud — brauc man

līdz — tu būsi mana sieva."

Aizbrauca līdz daiļā pameita uz ķēniņa pili, apprecējās. Bet

pamātei nu vēl vairāk sirds ēdās: pluska tādā laimē — viņas
meitai nekā. Gadījās vienu dienu ķēniņam mājā nebūt. Gan pa-

māte, ragana, to saodusi — tā uz pili projām ar zobiņu, lielu,

garu, asu. Aizskrien ar zobiņu, nokauj savu pameitu, iemet ezerā,

apģērbj savu meitu ķēniņienes drēbēm, ieguldina tikpat kā spil-

veni.

Tomēr nokautā nepazuda vis — pārvērtās par zelta pīlīti
ezerā un raudāja zelta pērles trīs dienas no vietas: katru aienu

pa pērlei. Trešajā dienā tā salasīja 3 saraudātas pērles — izpe-

rēja divi puisīšus un vienu vanskaru no tiem. Zeltmatu puisīši
ikdienas iet rotāt ķēniņa dārzā un vanskars ripo līdz tiem mātes

vietā par sargu. Pamāte, ragana, ierauga puisīšus laukā — tūliņ

ārā ar zobiņu, nokāva tos. Gan vanskars laikā biedināja: „Mū-

kait, bēgait," bet puisīši, muļķīši, nejēdza to. Nokāva puisīšus,
iemeta ezerā, bet vanskaru, ripotāju, ragana, blēde, ienesa irtabā,
iemeta aizkrāsni. Ezerā pīle pazina nokautos, ņēma tos mērcēt

avota ūdenī trīs dienas no vietas. Avota ūdens sadziedināja grie-

zumu, atdzīvojās puisīši.

Par to laiku pārradās aridzan ķēniņš. Vanskars aizkrāsni

nu sāka ņurkšķēt: ~Gultā raganas meita — ezerā ķēniņiene!

lešu, ripošu aicināt ķēniņieni, ar puisīšiem." Aizripoja vanskars

uz ezeru, aicināja ķēniņieni. Atnāca pīlīte ar puisīšiem uz pili —

ķēniņš satvēra to, paspieda vairāk, nekā bija domājis — tūdaļ

pīlīte pārvērtās viņa rokās par daiļo ķēniņieni, izstāstīja pamātes

blēdību. Ķēniņš — to katrs sapratīs — neglaudīja ne pamāti, ne

viņas meitu, bet ķēniņieni skūpstīt skūpstīja ar viņas puisīšiem.
Nu smaidīja atkal laimīgas dienas ķēniņienei pilī.

5. A. 403 A. Cenas Mārtiņš Zaļeniekos. Jkr. 11, 14 (3). LP, VII,

11, 27. 22, 2.

Vienam kungam bija puisis, kas vakaros, iedams zirgiem
dot ēst, katru reizi tur palicis ļoti ilgi. Reiz kungam iešāvies

prātā iet skatīties, ko puisis tur dara. Stallī iegājis, viņš redz,
ka puisis mālē loti smuku bildi. Kungam bilde loti patikusi. Pui-

sis teicis, ka bilde esot gan koša, bet viņa māsa esot vēl daudz

skaistāka. Kungs vēl esot bijis puisī, tādēļ licis, lai atvedot savu

māsu viņam parādīt.

Puisim ar māsu pie kunga braucot, puisis māsai teica, ka

ceļā viņiem būšot trīs upes. Puisis būšot likties gulēt, bet pie

trešās upes lai to modinot. Pie trešās upes nobraukušiem, pui-
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sis vēl gulējis. Māsai nav ticies traucēt viņa saldo miedziņu,

tādēļ viņa braukusi pati pa to pāri. Vidū nobraukušai, kāda ra-

gana izlīdusi no ūdens un māsu iegrūdusi upē.
Tālāku braucot, puisis uzmodies un redzēdams, ka viņa māsa

pārvērtusies, vaicāja: „Kādēl tu tāda sarkana palikusi?"

„Esmu padaudz sadzērušies Vāczemes ūdens," šī teikusi.

Puisis bijis loti bēdīgs, redzēdams savu māsu tādu nejauku. Pie

kunga nonākušu, kungs licis puisi cietumā, ka tas viņu piekrāpis.
Kādu dienu pie pavāra ienākusi pīle un prasījusi: „Ko mans

brālītis dara? Ko tā briesmīgā ragana dara?"

Kad tas atkārtojies vairāk reižu, tad pavārs to teicis kungam

un kungs licis pīli noķert. Pavārs kādu dienu noķēris pīli, to

ienesa pie kunga, bet kunga priekšā tā uz reizi palikusi par skai-

stuli — tā bijusi puiša māsa.

Nu viņa izstāstīja visu, kas noticis un ka viņa upē pārvēr-

tusies par pīli. Kungs lika puisi izlaist no cietuma un to bagātīgi

apdāvināja. Raganu viņš lika ar zirgiem gabalu gabalos saraut

un puiša māsu apprecēja.

6. A. 403 A. Nīcenieks no skolnieces Brēdiķu Annas Nicā.

Etn. 11, 1892, 174. LP, VII, 11, 27, 22, 3.

Vienam saimniekam bija divi bērni: dēls ar meitu. Bet tā

meita bija dikti smuka. Vienreiz tas dēls izgāja reizot un norei-

zoja pie viena sveša ķēniņa un salīga pie tā par sulaini. Viņš,

tur dienēdams, arvien skatījās savas māsas bildē, un vienreiz

viņam skatoties, pats ķēniņš to ieraudzīja. Viņš prasīja: „Kur

tu esi tik smuku meitu redzējis, kā tai bildē ir?"

Sulainis atbildēja: „Tā ir manas māsas bilde."

Ķēniņš sacīja: „Kad tava māsa būtu tik smuka, kā šī bilde,

tad es jemtu viņu par sievu."

Sulainis atbildēja: „Tāda viņa ir kā šī bilde."

Ķēniņš atbildēja: „Tad tūliņ es sūtīšu kuģi ar vienu sulaini,

lai viņu atved še."

Kā sacīts, tā darīts. Kungs sūtīja tūliņ kuģi ar vienu savu

sulaini uz to zemi, kur viņa māsa atradās. Sulainis aizbrauca

ar kuģi, atrada māsu, jēma līdz un vienu vecu veģu nesētāju ari

pajēma no turienes līdz. Par jūru braucot, tā vecene iegrūda to

meitu jūrā. Pārbraukuši mājās, viņi atdeva to veco veģu nesētāju

ķēniņam, sacīdami: „Šī ir viņa māsa."

Bet to viņi nesacīja, kas uz jūru bij noticis, baidīdamies, ka

nedabūj strāpi. Ķēniņš saskaitās un ielika to sulaini, kam tā smukā

māsa bija, cietumā, ķēdēs saslēgtu, un lika cieti apvaktēt. Tūliņ

tai naktī ieskrej par logu viena pīlīte tai cietumā, kur viņš stā-
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vēja, un tūliņ viss cietums palika gaišs ar uguni. Pīlīte par logu
ieskrējusi, sauc: „Pērkš, pērkš, labvakar, zelta brālīt! es esmu

tava māsiņa; tā vecā veģu nesētāja iegrūde mani jūrā. Kad mani

kāds par vidukli pārķertu un ar zobenu kaklu nocirstu, tad es

paliktu par cilvēku."

To izteikusi, viņa aizskrēja atkal projām. Sargi no rīta iz-

stāstīja ķēniņam, ko par nakti bij dzirdējuši cietumnieka istabā.

Otrā naktī pats ķēniņš gāja klausīties pie cietumnieka dur-

vim un riktīgi — kā sargi sacījuši, par pusnakti ieskrien atkal

pīlīte par logu cietumā un saka: „Labvakar, zelta brālīt! kad

mani kāds pārķērtu par vidukli un ar zobenu kaklu nocirstu, tad

es paliktu par cilvēku. Vienu nakti vēl es nākšu, tad vairs ne-

nākšu."

To izteikusi, viņa izskrēja par logu laukā un pazude. Trešo

nakti kungs gāja atkal pie cietuma durvim, pajēma zobenu un

sasataisījās uz ķeršanu rokās. Trešo nakti ieskrien atkal pīlīte

par logu: „Pērkš, pērkš," un viss cietums paliek atkal gaišs ar

ugunim un saka: „Labvakar, zelta brālīt, es esmu tava māsiņa,
tā vecā veģu nesētāja mani iegrūde jūrā un sātens mani saķēre

un pataisīja par pīlīti. Kad mani kāds saķērtu par vidukli un kaklu

ar zobenu nocirstu, tad es paliktu par cilvēku. Ardievu, brālīt,
nu es vairs pie tevis nenākšu'"

To dzirdēdams, kungs pielīde pie loga un sasataisījās uz

ķeršanu. Tūliņ arī pīlīte līde par logu laukā. Ķēniņš sagrābe

pīlīti no visa spēka par vidukli, pīlīte gan vazoja kungu gar zemi,
bet viņš turēja cieti un nocirta ar zobenu kaklu. Tūliņ arī pīlīte

pārvērtās par skaistu meitu, akurāt par tādu, kāda tai bildē bij

mālēta. Ķēniņš iegāja cietumā pie viņa, nojēma viņam ķēdes no

rokām un kājām un sacīja: „Tu neesi vis man melojis, bet viņi
visi ira mani piekrāpuši, tie kuģa ļaudis un arī mans sulainis."

Par to ķēniņš sapīka un ielika visus kuģa ļaudis, sulaini un

arī veco veģu nesētāju cietumā, bet smukās meitas brāli iecēle

lielā godā, un pajēma viņa māsu sev par sievu un noturēja bagā-

tas kāzas un dzievāja godīgi un laimīgi līdz kāmēr nomira.

7. A. 403 A. Štauers lecavā. LP, IV, 4, 2.

Viens brālis, no savas māsas šķirdamies, paņem viņas bildi

līdz par piemiņu. Brālis katru dienu paskatās māsas bildē un

nopūšas. Reiz brāļa kungs to redz un tūdaļ uzprasa: „Ko tu tur

vienmēr skaties, kas tā par bildi?"

„Tā mana māsa."

Kungs paņem bildi un ierauga, ka māsa tik skaista, kā brīnums.

Viņš apņemas viņu precēt un pavēl pakal braukt. Brālis aiz-
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brauc. Bet atpakaļ braukdami, satiek veceni —tā bijusi ragana.

Vecene žēli lūdzas, lai gabaliņu pavedot. Šie ved. Te uz vienu

reizi brālis pamana: baltvaidze nav vairs ratos, tik vecene. Pa-

skatās uz otru pusi — nav nekā, tik redz, ka pelēka pelīte krūmos

ietek.

Pārbrauc nu muižā — kungs traks uz brāli: kādēļ tik esot

melojis? Vai tāda vecene maz esot uz to pusi tik skaista, kā

bildīte rādot? Dusmās kungs liek brāli iemest dziļā bedrē, kur

tam pie apšu mizām un ūdens būs badā nomirt.

Te otrā dienā kunga istabā žigla pelīte izlien no grīdas apak-
šas un vaimanādama čīkst: „Mans brālis dziļā bedrē guļ nevai-

nīgs — ēd mizas, dzer ūdeni!"

Kungs taisās pelīti kert — neizdodas.

Dienu pēc tam pelīte atkal parādās:

„Mans brālis dziļā bedrē gul nevainīgs, ēd mizas, dzer ūdeni!"

Kungs taisās pelīti kert — neizdodās.

Dienu pēc tam pelīte atkal klāt, vaimanādama. Bet šoreiz

kungs izmanīgāks: viņš uzsviež caurumam kaut ko virsū, lai

netiek atpakaļ un noķer pelīti. Bet tai pašā acumirklī pelīte pa-
liek par daiļu meitu un izstāsta, ka tā vecene, kas brālim līdz-

braukusi, uz ceļa nobūrusi viņu par pelīti. Kungs, to dzirdēdams,
liek veceni nomaitāt; bet nevainīgo brāli izlaiž no bedres un māsu,

baltvaidzīti, apņem par sievu.

8. A. 403 A. Strauss LP, IV, 4, 3.

Vienam ķēniņam bijis ļoti smuks kučieris. Reiz ķēniņš tei-

cis uz kučieri: „Ja tava māsa būtu tikpat smuka, kā tu, tad es

viņu precētu."
Kučieris teicis, ka viņa māsa esot vēl daudz smukāka par

viņu. To dzirdēdams, ķēniņš licis māsu atvest. Kučieris braucis

ar ķēniņa karīti pakaļ. Bet māsa bijusi pie pamātes un šī pa-

māte bijusi ragana. Līdz kučieris ar māsu bijuši aizbraukuši,

raganai palicis žēl, ka viņas pameita ietikusi zelta karītē, bet īstā

meita ne. Tūliņ ragana dzinusies ar īsto meitu pakaļ un zelta ka-

rīti panākušas ezera malā. Ragana bez runas izrāvusi pameitu
no karītes, iesviedusi ezerā, lai noslīkst, un tad iesēdinājusi savu

īsto meitu karītē. Bet raganas meita bijusi briesmīgi nesmuka.

Ķēniņš, to redzēdams, sadusmojies: „Melku!i, kādēļ mānīji mani?

Tik nesmuku māsu tu man ieteiksi par smuku!"

Dusmās ķēniņš licis, lai kučierim piedzen pilnu miesu ar ada-

tām un tad lai iemet to cietumā.

Tomēr kučiera māsa ezerā nebija noslīkusi; viņa bija pār-

vērtusies par pīlīti un nāca katru nakti pie cietuma sarga lūgties
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ielaist pie brāļa. Tas, cilvēks, laidis ari. Pīlīte iegājusi cietuma

un lasījusi adatas ārā no brāļa miesām. Cietuma sargs to vien-

reiz redzējis un pateicis ķēniņam. Ķēniņš licis pīlīti noķert, un

nu tā pārvērtusies par kučiera māsu. Ķēniņam viņa vareni pati-

kusi: viņš apņēmis to tūliņ par sievu. Raganu par tādu blēdību

licis saraustīt ar zirgiem gabalu gabalos, bet mirstot, ragana ātri

palikusi par žagatu un aizskrējusi projām. Beidzot licis arī ra-

ganas meitu nonāvēt: sadedzināt: bet tā ari aizskrējusi par

žagatu.

9. A. 403 A. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 4, 1.

Kādai mātei divas meitas: īstā meita un pameita. Pameita

bija daiļa un mudīga, bet īstā meita slinka un nejauka.

Vienreiz pameitai jāiet dārzā no akas ūdens pārnest. Bet

akā tā ierauga divus cilvēciņus dejām un lecam. Pameita ilgi

noskatās akā; beidzot norauj no ābeles divus ābolus un iesviež

tos akā abiem cilvēciņiem klēpī, šie par to loti priecīgi un ne-

zin, kā nu būtu atmaksājuši pameitai. Bet pameita par atmaksu

ne dzirdēt — iesmel ūdeni un aiziet uz istabu. Līdz ko pār sliek-

sni, te īstā meita pretim: kādi tev zelta mati gadījušies!

Kur tādus ņēmi?4 '

Pameita tūliņ atpin matus — paskatās: ja, ir gan tik skaisti,

skaisti — netīk ne acis nolaist.

„Laikam mazie cilvēciņi tur akā tos man dāvinājuši. Kad

viņiem kaut ko iemet, tad tie tūliņ atmaksā."

Pamāte, to dzirdēdama, pamudina arī īsto meitu uz aku iet

pēc zelta matiem.

īstā meita aiziet. Cilvēciņi atkal akā dej un gaida, vai ko

garšīgu neiemetīs. Tamēr īstā meita paņem divas oliņas un met,

ne labi nepaskatījusies, cilvēciņiem uz galvām.

~Čūra, tāda! neredz ne, kur sviediens iet; gandrīz sadragāja

mums galvas! Kaut tev labāk pūces aste pierē gadītos!" tā mazie

pa aku pukojās.
Aiziet īstā meita uz istabu, māte pretim: „Vai, meitiņ, kā

tevi pameita piekrāpusi; tev jau pūces aste pierē!"
tin pamāte un pamāsa no tās dienas zeltmatīti nemaz vairs

neieredzēja, it kā viņa tā vainīgā būtu bijusi.
Bet pameitai bija viens īsts brālis. Tas kalpoja pie viena

lielkunga par sulaini. Brālis, nezin kā padzirdējis par savas mā-

sas zelta matiem, par viņas nedienām, sāk brīnum ilgoties un sē-

roties pēc savas māsas. Vienu dienu lielskungs sāks uzprasīt,

kādēļ šis vienā gabalā tāds nolaidies.
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„Ja, kā tad gan ne? Man vienīga māsa pasaulē tik daiļa, tik

daiļa, ar zelta matiem un tai katru dienu jāvalda asaras pie niknas

pamātes."

„Kādēl to ātrāki neteici, ka viņai zelta mati? Pasaki tūliņ

kučierim, lai brauc pakal tavai māsai. Ja tik daiļa būs, tad ņemšu
par sievu."

Kučieris mudīgi vien aizbrauc pie pamātes, lai dodot zelt-

matīti, pats lielskungs pavēlējis. Bet pamāte ne par ko: lai ņemot

arī īsto meitu līdz, tad ja. Nekā darīt, paņēma abas.

Ceļā pameita saka uz īsto meitu: „Tu nezini, kā man šodien

galva sāp!"

„Tas nekas — kad brauksim tur pār upes braslu, tad tik

pārliecies labi un skaties ūdenī, tūliņ pāries visas sāpes."

Pameita to dara, bet īstā meita slepeni grūda no muguras

puses un iegrūda pameitu upē. Kučieris pārlaiž pie Helkunga un

nu tik apskatās, ka vienu pašu pārvedis. Lielskungs iznāk zelt-

matīti skatīties, bet ieraudzījis tik nejauku, ar pūces asti pierē,

ar ziliem zobiem mutē — traks no dusmām. Lai tūliņ iekalot

sulaini, tādu melkuli, mūrā! lai ēdinot un dzirdinot no siles, un

turot kā suni!

Bet otrā dienā lielkunga pavārs pamana, ka skurstenī zelta

pīlīte ielaidušies. Pavārs grib ķert, tomēr nevīžo pakal kāpt. Pēc

brīža pīlīte iesaucās: „Ai mans zelta bāliņ, cik tev cietumā grūti

klājas!" un aizskrien projām.

Otrā dienā atkal zelta pīlīte klāt, runādama tos pašus vārdus.

Pavārs sāka tagad stāstīt lielkungam.

Lielskungs nosaka, ka rītu būtu noķēris zelta pīli, un pie vina

ienesis.

Trešā dienā pīlīte atkal klāt. Pavārs pamanās un noķer.
lenes pie lielkunga — tas priecīgs bez gala par tādu pīlīti. Nu

sāk glaudīt, sāk paijāt; bet pīlīte uz reizi spurkt! spārnos un lau-

žas laukā. Nu lielskungs noķer otrreiz šo labi cieti; bet līdz ko

cietāki saspiedīs — pīlīte paliek par zeltmatīti un izstāsta liel-

kungam visu, ko pūces aste tai nodarījusi.

To dzirdēdams, lielskungs tūliņ pavēl nevainīgo brāli izlaist

un iecel uz pēdām par savu muižkungu. Bet pie īstās meitas

iegājis, tas izlikdamies jautā tā: „Vai dzirdi, tu varbūt varēsi pa-

teikt, ko tādam darīt, kas otru noslīcinājis?"

„Tāds zirgiem saraustāms!"

„Labi —tu tā esi; rītu saraustīs tevi."

Tā notika. Un lielskungs nu apprecēja zeltmatīti, bārenīti,

un dzīvoja laimīgu mūžu.
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10. A. 403 A. Strauss Erbērģniekos. LP, 111, 37.

Kādam vīram nomirusi sieva, atstādama mazu meitiņu. Pēc

tāda laika vīrs apņēmis raganu par sievu. Tā maz, loti maz mī-

lējusi pabērnu. Bet vēlāk, kad pašai piedzimusi īsta meita, tad

ragana nevarējusi pabērnu ne acu galā ieredzēt

Reiz ragana sadomājusi sērdienīti nobendēt. Viņa ielējusi

podiņā taukus, apsējusi to ar baltu drānu un noteikusi: „Nes po-

diņu tēvam uz lauku! Bet to tev saku: ja viena tauku pilīte būs

piegājusi pie drāniņas, tad kakls tev nost!"

Sērdienīte gan nesusi rāmi, gan nesusi, bet neko darīt, drā-

niņa tomēr nošlacījusies. Sērdienīte gauži raudājusi. Tēvs pra-

sījis: „Kādēl. bērniņ, raudi?"

Tā un tā — šī izstāstījusi. „Vakarā vairs nebūšu dzīvotāja —

pamāte solīja man kaklu noraut."

„Nu, nu, tik traki jau nebūs! Mājā iedama, izmazgā drāniņu."

Sērdienīte gan mazgājusi, bet tik tīra drāniņa tomēr vairs

nebijusi. Nu sākusi atkal gauži raudāt. Uz reizi izlīdusi čūska

un sacījusi: „Ko nu raudi? Nopin man labāk vainadziņu, jo rītu

būs manai māsai kāzas!"

Viņa salasījusi puķītes un ātri, ātri nopinuši vaiņadziņu. Pēc

tāda brītiņa izlīdusi otra čūska sacīdama: „Ko nu raudi? Nopini

man labāk vaiņadziņu, jo rītu būs manai māsai kāzas!"

Viņa salasījusi puķītes un ātri, ātri nopinuši vaiņadziņu. Pēc

tāda brītiņa izlīdusi trešā čūska sacīdama: „Ko nu, māsiņ, raudi?

Es esmu brūte, ritu man kāzas, nopin man vaiņadziņu!"

Nu sērdienīte salasījusi tās jaukākās puķītes, ko vienatradusi,

un nopinuši jauku, jauku vaiņadziņu. Līdz ko vainadziņu čūskai,

brūtei, pasniegusi, tā uz reizi iegadījušās visas trīs čūskas ar vai-

nadziņiem galvā un prasījušas: „Māsiņ, kādu laimi par to labumu

lai tevim vēlam?"

„Citas laimes negribu: kad tik mana taukainā drāniņa paliktu

balta."

Ta viena čūska sacīja: „Lai tava drāniņa paliek otrtik balta,

nekā viņa bija!"

Tā otra čūska sacīja: „Paliec pati tik daiļa kā &aule!"

Tā trešā čūska sacīja: „Kad tu raudāsi, tad tev pērles no acim

birs, un kad tu runāsi tad tava balss tik jauki skanēs kā kokle!"

Sērdienīte pārnesuši no savām asarām pilnu podiņu ar pērlēm

un atdevusi drāniņu tik baltu kā sniegu.

Ragana brīnījusies, kur meitene tik baltu drāniņu dabūjusi,

kur tik daudz pērļu rāvusi, kur tādu daiļumu, kur tik mīlīgu va-

lodu ņēmusi. Nu otrā dienā tīšu sūtījusi ar tauku podiņu savu

isto meitu uz lauku. īstā meita labi sašlacinājusi drāniņu ar tau-



355

kiem. Tēvs sacījis: „Vai, meitiu, vai tev nu māte nerāsies, ka

drāniņa tik taukaiņa?"

„Kur tad nu rāsies? Kad tik es zinātu, kurā vietā sērdienīte

vakar izmazgājusi drāniņu tik baltu, tad nebēdātu nekā."

„Ai, meitiņ, viņa būs ar asarām izmazgājusi; tu nezini, cik tā

gauži raudāja."
To dzirdēdama. īstā meita, uz mājām iedama, tīšu šņukstē-

jusi un ar varu izspiedusi asaras, lai varētu tikdaudz podiņā

izspiest, ka drāniņu izmazgāt. Uz reizi izlīdusi čūska un sacījusi:

„Ko nu raudi? Nopin man labāk vaiņadziņu, jo rītu manai māsai

kāzas."

Bet īstā māsa aizspērusi čūsku ar kāju projām un gājusi
tālāk.

_

Pec brītiņa iznākusi otra čūska sacīdama: „Ko nu raudi?

Nopin man labāk vaiņadziņu. jo rītu manai māsai kāzas."

Bet īstā meita aizspērusi čūsku ar kāju projām un gājusi tālāk.

Pēc brītiņa iznākusi trešā čūska sacīdama: „Ko nu, māsiņ,
raudi? Es esmu brūte, rītu man kāzas, nopini man vaiņadziņu!"

īstā meita aizspērusi čūsku ar kāju projām un patlaban gri-

bējusi tālāk iet; bet tai pašā acumirklī iegadījušās visas trīs čū-

skas un sacījušas: „Nu kādu laimi lai tev vēlam? Mēs tevim vē-

lam, lai tava drāniņa būtu tik melna kā darva, lai raudot tev no

acim kristu rupuči ārā, lai tavs vaigs taptu tik nejauks kā nakts,
un lai tava valoda būtu līdzīga zvēru rējienam."

Mājā ragana brīnījusies un pārbijušies, kur meita tik melnu

drāniņu dabūjusi, kur podiņā tikdaudz rupuču sagadījušies, kur

tādu briesmīgu vaigu un briesmīgu valodu ņēmusi.

To dzirdēdama un redzēdama, ragana vēl vairāk sadusmo-

jusies uz sērdienīti; viņa nedevusi tai nemaz vairs ēst. Bet jo ne-

devusi ēst, jo sērdienīte daiļumā pieņēmusies.

Dažas nedēļas vēlāk gadījies kādam ķēniņa dēlam gar raga-

nas māju braukt. Garām braucot, tas izdzirdējis tik jauku valodu,

it kā kokles skaņas. Viņš apturējis zirgus un prasījis, kam tik

jauka valoda šinī mājā. Ragana tūlīt izskrējusi pretim sacīdama:

„Manai meitai, manai meitai! Pag, pag, tūlīt izvedīšu!"

Ragana nu paslēpusi sērdienīti apakš kubla un noteikusi pie
dzīvas nāves, lai stāvētu kā sasalusi un ne pušplēsta vārdiņa ne-

iepīkstētos. To padarījusi, tā steigšus vien rāvusi īsto meitu laukā

pie ķēniņa dēla.

Bet kas nu noticis? No meitas tumšā vaiga ķēniņa dēls no-

bijies un no meitas valodas rējiena ķēniņa dēla zirgi sākuši trakot.

Viņš atsūtījis īsto meitu atpakaļ un prasījis pēc tās ar jauko va-

lodu. Bet kad ragana atteikusi, ka citas nevienas neesot, tad
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Ķēniņa dēls sācis visas malu maliņas pārmeklēt, kamēr atradis

sērdienīti apakš kubla.

Nu aizvedis sērclienīti uz savu pili un to apprecējis.

11. A. 403. A. Strauss Erbērgniekos. LP, 111, 39.

Kāda nabaga atraikne gājusi gar upi un ieraudzījusi trīs Lai-

miņas mazgājamies. Atraikne paņēmusi drēbes un tās paturējusi
tamēr klēpī. Laimas izkāpušas no upes un meklējušas savas diē-

bes, prašinādamas atraiknei, vai nezinot, kur drēbes palikušas?

„Kamēr mazgājāties, es viņas paglabāju savā klēpī!" atraikne

atbildējusi.

~Tas labi!" Laimas atteikušas un steigušās apģērbties. Kad

bijušas gatavas, tad viena Laima par to labumu, iedevusi atraiknei

apavas, otra sagšu, trešā lindrakus, un acumirklī nozudušas kā

ūdenī.

Atraikne gājusi uz māju. Bet kas tas? No apaviem sākuši

zelta gabali birt. Viņa salasījusi vienu riekužu, otru riekužu; pie-
bērusi vienu kabatu, otru kabatu: nekur likt, nekur paglabāt, kas

zelta. Pēc tāda brīža braucis kāds kungs garām. Tas uzsaucis:

„Salasi jel tos zelta gabalus!"

„Es nevaru beigt lasīt — lasi tu!"

Kungs lasījis, lasījis, bet nespējis ari visu salasīt. Nu tas ieņē-

mis atraikni savos ratos un pārvedis savā pilī. Rati līdz pilij ari

bijuši pilni ar zeltu. Atraikne nu dzīvojusi pilī laimīgas dienas

un nekā tai netrūcis.

Bet nu gadījies reiz, ka kungam bijis jāaiziet uz karu. Pro-

jām ejot, tas pieteicis atraiknei: „Neej tu no pils ātrāki ārā, kamēr

būšu mājā, lai skauģi tevi nenomāc!"

Atraikne negājusi. Bet kāda ragana sen jau glūnējusi uz at-

raiknes laimi. Otrā. trešā nedēlā neģēle atnākusi pie atraiknes un

tik ilgi to krāpusi, kamēr to izkrāpusi no pils ārā. Aiz pils vārtiem

ragana nobūrusi atraikni par pīlīti un iegrūdusi to purvā. Pīlīte

purvā izdējusi trīs oliņas un izperējusi divus bērniņus. Viena

oliņa bijusi vanckaris. Bet ragana slepeni nozagusi bērniņus, aiz-

nesusi tos krāsnī nonāvēt un tad atnesusi nedzīvus atpakaļ. Pī-

līte gauži raudājusi pēc bērniņiem ilgu laiku. Beidzot tā aizne-

susi viņus baznīcā un katru nakti gājusi skatīties.

Kungs, no kara pārnācis, izmeklējies atraikni pa malu ma-

lām — nekur atrast. Beidzot tas iegājis baznīcā meklēt; bet te

neatradis vairāk nekā, kā divus nedzīvus pīlēnus. Viņam iešā-

vies prātā likt pīlēnus apsargāt. Tā arī noticis. Pirmo nakti pui-
sis, pīlēnus sargādams, redzējis, ka sudraba pīlīte atlaidusies pie
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bērniņiem un tos ilgi glaudījusi, izliedama sudraba asaras. Viņš

gribējis to noķert, bet pīlīte žigli aizlaidusies.

Kungs tādai valodai neticējis.
Otrā naktī puisis atkal redzējis, ka zelta pīlīte atlaidusies pie

bērniņiem un tos ilgi glaudījusi, liedama zelta asaras. Viņš gri-

bējis to noķert, bet pīlīte žigli aizlaidusies.

To dzirdēdams, kungs taisījies iet pats sargāt.

Trešā naktī atlaidusies dimanta pīlīte pie bērniņiem un tos

ilgi glaudījusi, liedama dimanta asaras. Kungs labi pamanījies un

noķēris dimanta pilīti aiz kājas. Pīlīte lūgusies, lai to laižot vaļā

un lai apglabājot viņas bērniņus. Kungs atteicis:
M
Labi, es ap-

glabāšu tavus bērniņus, bet tanī dienā tev vajaga ari atlaisties

pie kapa."
Pīlīte apsolījusies. Noteiktajā dienā pīlīte gadījusies pie kapa.

Apglabājot pīlīte atkal gribējusi aizlaisties, bet kungs to pama-

nījies un noķēris pīlītei aiz čupra. Bet līdz ko mazuliet pakausi

paspiedis, tā dimanta pīlīte patikusi par cilvēku — senāko at-

raikni.

Atraikne nu dzīvojusi atkal pilī un naudas tai nekad netrūcis:

tik apāvusi apavas — tūlīt biruši zelta gabali ārā.

12. A. 403 A. LP. Džūkstē-Piena vā. LP. I, 4.

Kādam tēvam bij meita un dēls. Abi bērni jau no mazām die-

nām dzīvoja reti redzētā saticībā un mīlestībā. Pēc vecāku nā-

ves brālis sacīja uz māsu: „Sirdsmīlā māsiņ! gribot negribot

mums tagad jāšķiras un jāiet pasaulē katram savu maizi pelnīt.

Bet lai es zinātu, vai tev, mīļā māsiņ, labi pasaulē klājas, tad

nopirkšos bildīti tev līdzīgu un skatīšos: ja bildītes ģīmis būs

skaists, tad zināšu, ka tev labi klājas; ja pārvērtīsies par nejauku,

tad bēdāšos par tavu nelaimi."

Māsa atkal apsolās brālim rožu krūmiņu dēstīt un tad no

rožu krūmiņa augšanas jeb neaugšanas noskatīties brāliņa laimi,

vai nelaimi.

Tā abi izšķīrās.
Brālis drīzi salīga pie kāda augsta kunga par sulaini un dzī-

voja loti laimīgi. Viņš savās baltās dienās nepiemirsa katru dienu

paskatīties māsas bildītē, dažreiz pat bildīti vēl noskūpstīja.

Kunga vagāre nevarēja no sulaiņa izprast, kādēļ tā pret bil-

dīti izturās. Viņš sāka reiz kungam stāstīt, ka viņa sulainis piec-

reiz dienā bildi skūpstot.

Kungs lika sulainim ar visu bildi atnākt un skarbi uzprasīja:

„Kāpēc tu skūpsti šo bildi?"

Sulainis nu izstāstīja savu noslēpumu.
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Kungs aplūkoja ilgi jo ilgi skaisto bildi un tad pilns prieka

iesaucās: „Ja tev patiesi tik daiļa māsa, kā šī bilde, un tik laba,
kā nupat stāstīji, tad gribu pēc viņas precēt!"

Otrā rītā sulainis un vagāre, pēc kunga pavēles, brauca māsu

meklēt un atrada to pēc ilgas meklēšanas kādā mazā, mazā bū-

diņā dzirnavas griežam. Viņi paņēma māsu un brauca atpakaļ.

Bet ceļā bija lielāks ezers priekšā, pār kuru ar laivu ceļas. Va-

gāre apsolījās viens pats airēt un atvēlēja brālim ar māsu no-

snausties.

Bet brālim guļot, ļaunais vagāre noslīcināja māsu. Malā bez-

godis nemodināja vis brāli, bet knaši sadabūja kādu veceni un

piesacīja, lai sulainim atmostoties, tikai sakot: „Brālīt! vai vairs

nepazīsti?"

Sulainis atmodās un tūdaļ noprata, ka labi nav. Viņš paska-

tījās bildītē: bildīte nelabi rāda.

Mājās pārnācis, izsacīja kungam, cik nu zināja. Kungs vagā-

rim vairāk ticēdams, tik uzsauca: „Krāpniek, nost no manis cie-

tumā!"

Cietumā nelaimīgais trīs dienas ne eda, ne dzēra, domādams

tik par savu māsu. Te ceturtās dienas rītā ielaidās pa cietuma

logu pīlīte zeltītām spalvām un sacīja: „Ja mani kāds spiestu, tad

būtu tūdaļ skaista meitiņa!"

Bet noskumušais cietumnieks, savās bēdās tīri kā apjucis,

nemaz neķēra pīlīti. Viņa aizlaidās. Otrā dienā pīlīte atkal klāt

un tik, tik nekrīt Jaunajā vagāres rokās. Kungs par pīli zināt da-

būjis, ieradās trešajā dienā pats cietumā, noķēra pīli, paspieda un

— ko domājiet — viņa rokās rodas skaista, skaista jaunava, lī-

dzīga sulaiņa bildītei. Skaistā meitiņa nu izstāstīja vagāres dar-

bus un brāļa nevainību.

Kungs tādai taisīja lielas kāzas un apprecēja sulaiņa māsu.

Ļauno vagāri un veceni kāzu dienā pavēlēja ezerā iemest, sa-

cīdams: ..Palieciet nu jūs katrs par pīli zeltītām spalvām: bet ja,

bezgoži, to nevarat, tad tā nav mana vaina."

13. 403 A. Jurkovsku Emilija Ūzinos. Jkr. 11, 37 (8). LP, VII,

11, 27, 28, 1.

Reiz dzīvoja kāds lielskungs ar lielmāti. Tiem bija loti uzti-

cams sulainis. Lielskungs aizgāja karā un piekodināja sulainim:

«Neatstāj lielmāti, lai nāk kāda stunda nākdama."

Gadu pēc lielkunga aiziešanas, lielmātei piedzima dēls. Pēc

tam lielmāte tapa loti slima un lika atsaukt kādu veceni ar savu

meitu. Bet tās bija raganas. Viņas izdzina sulaini ar varu no

lielmātes istabas, bet viņš tomēr gribēja redzēt, ko ragana da-
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rīs. Viņš izurba griestos caurumu un redzēja, ka ragana iesita

lielmātei ar karoti pa pieri un sacīja: „Teku, lūsīt! teku, lūsīt!"

Tad lielmāte izskrēja ārā un devās prom uz mežu. Kad liel-

māte bija izgājusi, ragana ielika savu meitu viņas gultā. Sulai-

nis, to redzēdams, nezināja no bēdām ko darīt. Viņš rakstīja liel-

kungam, ka lielmāte esot slima, io taisnības viņš nedrīkstēja rak-

stīt.

Lielmātes bērns no tas dienas, kad mate bija nozudusi, bija

loti nemierīgs un bļāva vienā bļaušanā. Kādu dienu sulainis sa-

cīja raganai: „Dod man bērnu, es viņu apmierināšu."

Sulainis paņēma bērnu, aizgāja meža malā, uzkūra uguni un

dziedāja: „Teku, lūsīt, sulainīt', mans bērniņš gauži raud. Smiltis

tavus vaigus grauza, asariņas birdināj."

Kad bija beidzis dziedāt, tad ataurējās mežā un lielmāte iz-

nāca, nobridusies un novārgusi, sasildījās pie uguns, nobučoja

bērnu un ieskrēja atkal mežā. Bērns bija uz kādām dienām ap-

mierināts. Pēc kāda laika tas atkal sāka brēkt. Sulainis aiz-

nesa bērnu atkal uz mežu, uzkūra uguni un dziedāja: „Teku, lūsīt,

sulainīt', v. t. t.

Lielmāte atsaucās mežā vēl dziļāki, kā pirmo reiz, tad iz-

nāca no meža, noglaudīja bērnu un sacīja: „Rītu es vēl vienreiz

atnākšu, bet tad man jāiet tālu, tālu projām, kur tu manis vairs

neredzēsi."

Viņa ieskrēja mežā un pazuda. Otru dienu sulainis izrāva

bērnu no raganas nagiem, aizgāja atkal uz mežu un dziedāja:

„Teku, lūsīt, sulainīt', v. t. t."

Atsaucās vēl dziļāki mežā, ka tikko varēja dzirdēt. Pēc

brītiņa lielmāte iznāca no meža. Sulainis sakūra tik lielu uguni,
ka lielmātei palika karsts, un tā nosvieda savu lūšu kažociņu.
Kamēr tā ap bērnu darbojās, sulainis saņēma slepeni viņas ka-

žociņu un iesvieda to ugunī. Kad nu lielmātei bija projām jāiet,

viņa meklēja savu kažociņu, bet dabūjusi zināt, ka tas sadedzis,

viņa sacīja: „Kam tu to sadedzināji? Nu man jāiet plikai mežā

un jāsalst."
Sulainis sakampa lielmāti un nesa uz mājām. Bet viņa turē-

jās pretim, pārvērtās par čūsku un tinās tam gar kaklu un ro-

kām. Beidzot viņa pārvērtās par arkla lemesi. Sulainis domāja:

„Ko es tādu koka gabalu nesīšu uz mājām?"
Viņš pārlauza to uz pusi un pārsvieda pār plecu un gribēja

iet bērnam pakaļ, kas bija palicis pie uguns. Te nu viņš ierau-

dzīja lielmāti sev priekšā, kas nu bija svabada no raganas bur-

vības. Viņš pārveda to slepeni mājās, ka neviens neredzēja, un

ieveda to savā kambarī, kur tas to apkalpoja.
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Pēc gada laika pārnāca lielskungs no kara uz mājām, bet

viņa acis bija kā apmānītas, un tas nepazina raganas meitu. Reiz

lielskungs ar sulaini staigāja pa dārzu. Sulainis krita lielkungam

pie kājām un lūdza piedošanu, sacīdams: „Apskaties labi savu

sievu, vai tā ir īstā."

Lielskungs sadusmojās un sacīja: „Kā tu drīksti sacīt, ka tā

nav mana sieva?"

Bet kad sulainis bija visu izstāstījis, tad lielskungs tapa atkal

laipns un tam piedeva, ka neīsto lielmāti bija atstājis. Viņi gāja
pilī un nu tik lielskungs pazina raganas meitu. Sulainis tam pie-
veda lielmāti, kas nu bija vesela, un visi tagad dzīvoja laimīgi

līdz nāvei. Bet raganu un viņas meitu tas lika ar četriem zirgiem
saraustīt.

14. A. 403 A. Mācītājs J. Neilands no Skultes.

Vienai mātei bija viena īsta meita, otra pameita. Tā īstā

meita bija nesmuka, bet pameita dikti smuka. Tai mātei briesmīgi

sāpēja galva, un viņa nekā nevarēja to kaiti izārstēt. Reiz viņa

bija dzirdējusi, ka kur tālu lielā mežā esot avots, un ja ar tā avota

ūdeni apslapinot galvu, tad tā tūliņ paliekot vesela. Bet to ūdeni

dabūt esot briesmīgi grūti, jo tai mežā dzīvojot lauvas, kas sa-

plēšot katru cilvēku, kas vien tai mežā ieejot. Pamāte nu apņē-
mās sūtīt savu pameitu pēc ūdens; ja ar lauvas to saplēstu, par

to nekas nebūtu. Tad viņa iedeva pameitai krūzi un sacīja:
„Aizej uz to mežu un atnes man ūdeni no tā avota!"

Pameita arī paklausīja dusmīgai pamātei un aizgāja raudā-

dama no mājas ārā. Ejot viņai piestājās viens vecītis un prasīja:

„Kam tu, meitiņ, raudi?"

Pameita atbildēja: „Pamāte mani sūta uz mežu pēc ūdens,
kur lauvas saplēšot visus cilvēkus."

Vecītis saka: „Neraudi vis! Še ņem šās trīs maizes garo-

ziņas, un kad tev nāks trīs lauvas pretī, tad iedod katrai vienu

garoziņu! Tad neviena tevi neaiztiks."

Pameita paņem garoziņas, apmierinās un iet tālāk. Un ri-

tīgi! Līdz ko viņa ieiet mežā, tūliņ nāk trīs lauvas pretī un pa-
meita iedod katrai pa garoziņai. Lauvas paliek gluži rāmas un

vēl pavada pameitu līdz avotam. Pie avota nonākusi, viņa tūliņ

smej ūdeni un iesmeļ miroņa galvu. Viņa to nomazgā un noliek

otrā avota malā. Smeļ otrreiz ūdeni un atkal iesmeļ miroņa

galvu. To viņa atkal tāpat nomazgā un noliek. Tāpat notiek arī

vēl trešo reiz. Ceturto reizi meita iesmel krūzē tīru ūdeni un grib
tūliņ steigties uz māju. Apgriezušies viņa ierauga trīs vīrus

priekšā stāvam, kas viņai pateicas, ka viņa tās galvas tīri no-
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mazgājusi un kārtīgi nolikusi avota mala. Talaku tie sarunājas:

„Ko mēs tai meitai vēlēsim par viņas labo sirdi?"

Viens saka: „Esi tik skaista, kā neviens cilvēks pasaulē!"

Otrs saka: „Kad tu runā, tad lai tev birst zelts pa muti ārā!"

Trešais saka: „Lai tu dabū ķēniņa dēlu par vīru!"

Atnāk pameita mājā un pamāte redz, ka šī ir vēl daudz skai-

stāka palikusi kā agrāk. Kā pameita sāk runāt, tā viņai birst zelta

gabali pa muti ārā. Pamāte paliek no dusmām vai traka un, vi-

sām galvām brēkdama, prasa: „Kur tu to visu dabūji?"

Pameita, neko ļaunu nedomādama, arī visu izstāsta, kas šai

gadījies. Pamāte vairs ne domāt nedomā, ka galva sāp, bet tik

uzkliedz savai meitai: „Ej tu tūliņ pati pēc ūdens!"

Cerēdama uz lielu laimi, īstā meita drīz vien sataisījās un

aizgāja. ledama viņa lūkoja labi stipri raudāt, lai labais vecītis

izdzirdētu. Vecītis arī bija dzirdējis, pienāca klāt un prasīja:

„Kam tu, meitiņ, raudi?"

Viņa nu visu tāpat izstāstīja, kā no pusmāsas bija dzirdējusi.
Vecītis arī viņai iedeva trīs garoziņas un pamācīja, kas jādara,

īstā meita visu to izdara, nonāk pie avota un sāk smelt ūdeni.

Smeļot viņa iesmel krūzē miroņa galvu, izņem to laukā un aiz-

sviež projām. Smel otrreiz — viss atkal notiek tāpat. Trešo reiz

iesmēlusi galvu, viņa paliek zila mella no dusmām un aizsper to

sirdīgi labi tālu projām. Ceturto reizi meita iesmel tīru ūdeni un

grib iet projām uz māju. Apgriežoties viņa ierauga trīs vīrus savā

priekšā stāvam, kas sarunājas: „Ko lai mēs vēlam tai nesmukai

un laiskai meitai?"

Viens saka: „Nesmuka jau tu esi, bet paliec vēl nesmukāka!"

Otrs saka: „Kad tu runā, tad lai tev vardes birst pa muti

ārā!"

Trešais saka: „Lai tu nomirtu briesmīgā nāve!"

Atnāk īstā meita mājā un māte nu redz, ka tā ir vēl neglītāka

palikusi. Sāk meita runāt un viņai birst vardes pa muti ārā.

Mate nu sāk raudāt un dusmās uzliek visu vainu pameitai. Pa-

māte nu izdzen pameitu no mājas, lai iet, kur kājas nes. Pameita
iziet no mājas un iet atkal uz to pašu mežu. Pienāk labais vecītis

un prasa: „Kam tu nu atkal raudi?"

_

Pameita arī izstāsta tam visas savas bēdas. Vecītis, to mie-

rinādams, saka: ~Še tev atkal trīs garoziņas un atdod tās lauvām,

bet pēdīgai lauvai sēsties mugurā, lai viņa tevi nes!"

Pameita visu tā izdara un uzsēstas pēdīgai lauvai mugurā.

Lauva to nes nakti un dienu, kamēr pienes pie vienas būdiņas,
apstājas tur un saka: „Ej tai būdiņā iekšā!"
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Pameita ieiet būdiņā un redz tur skaistu gultu ar zīžu priekš-

kariem, mīkstus krēslus, pulierētu galdu, lielu spieģeli un daudz

greznas lietas. Lauvas tai visu izpildīja, ko tik vien viņa vēlējās,

un kad bija maltītes laiks, tad lauvas atnesa visādus smalkus

ēdienus un dzērienus.

Lai nu gan pameitai bija še laba dzīve, tomēr viņa loti ilgojās

satikties arī ar cilvēkiem. Tai laikā viņa iedomājās par savu

brāli, kas bija paša ķēniņa pilī par sulaini. Tā viņa nu aizrak-

stīja brāļam grāmatu, izstāstīja, kā viņai klājoties, un lūdza, lai

viņš gādātu, ka viņa tiek atkal pie cilvēkiem. Šo grāmatu kopā

ar savu bildi viņa nosūtīja ar vienu lauvu savam brāļam. Brālis

nemaz vairs nezināja, vai viņa māsa vēl dzīva, un nu dabūdams

māsas grāmatu, gauži priecājās. Māsas bildi tas tūliņ pakāra
savā istabā pie sienas. Pats ķēniņš, jau pirmā dienā tur cauri

iedams, uzskatīja bildi un tūliņ prasīja: „Kas tā skaistā meita ir?"

Sulainis atbildēja: „Tā ir mana māsa."

Ķēniņam tā patika sulaiņa māsa, ka viņš tūliņ pavēlēja to

atvest šurpu. Jau trešā dienā kuģis izbrauca pēc skaistās jau-

navas un arī drīz vien atrada viņas būdiņu. Pa to laiku arī pa-

māte bija dabūjusi dzirdēt par pameitas laimi un bija atnākusi

kopā ar savu īsto meitu to apmeklēt. Kad nu viņa dzirdēja, ka

pameitu aicina uz paša ķēniņa pili, viņa izlikās pret pameitu va-

ren liapna un izrādīja ārīgi lielu prieku. Viņas abas solījās arī

pameitu pavadīt. Šī arī, neko ļaunu nedomādama, atvēlēja šām

abām nākt līdza.

Pie jūrmalas nonākušām, viņām nu bija pa laipu jāiet uz kuģi.

Pie laipas pamāte saka uz pameitu: „Ej vien nu tu papriekšu, tad

mēs ar meitu iesim no pakaļas!"
Uz laipas pamāte atkal iečukstēja īstai meitai ausīs: „Grūd

viņu jūrā iekšā — varbūt, ka tu vēl tiksi par ķēniņieni."

īstai meitai tas bija taisni pa prātam. Viņa tūliņ iegrūda savu

māsu jūrā, tad uzgāja abas uz kuģa un drīz vien aizbrauca.

Pārnāk kuģis un ķēniņš tūliņ pavēl atvest pie viņa skaisto

meitu. Redzēdams pavisam neglītu sievieti, ķēniņš paliek du-

smīgs, atsauc sulaini un prasa, kādēļ šis ķēniņu pievīlis. Sulainis

gan stāsta, ka tā neesot viņa māsa, bet ķēniņš netic un pavēl
mest sulaini cietumā.

Kad pameita tika iegrūsta jūrā, tad lauvas to izvilka no ūdens

un aiznesa uz agrāko būdiņu. Tur nu viņa atkal rakstīja brāļam

grāmatu un izstāstīja visu, kas bija noticis. Kad lauva to grā-

matu nonesa, tad tā arī tikai brāļam cietumā nodota. Grāmatu

izlasījis, brālis lūdza nodot to arī ķēniņam. Ķēniņš nu gan lēti ne-

gribēja ticēt, bet tomēr aizsūtīja vēl otrreiz kuģi pakaļā, un šoreiz

tika atvesta sulaiņa īstā māsa. Ķēniņam viņa dikti patika un viņš
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bija varen priecīgs. Viņš tūliņ arī pavēlēja izlaist nevainīgo su-

laini no cietuma. Kad nu tam tika teikts, kad ķēniņš precēšot

viņa māsu un arī viņu pašu iecelšot augstā godā, tad sulainis no

tāda liela prieka nokrita pie zemes un bija nomiris.

Visu to dzirdot un redzot, pamāte ar savu meitu gribēja bēgt

projām, bet ķēniņš nelaida vis tām nekur aiziet. Kad nu sāka

vīkšt kāzas, tad ķēniņš lika pamātei un viņas meitai izliet dzelzs

kurpes. Uz kāzām nodedzināja kurpes baltas, un nu mātei ar

meitu bija jāvelk tās kājā un jādanco, kamēr tās nokrita pie ze-

mes un nomira ar briesmīgām sāpēm.
Kāzas nosvinējis, ķēniņš ar savu skaisto sievu dzīvoja vēl ilgi

priekā un laimē.

Piezīme. Pasaka ir nzrakstīta rakstība ar h pēc o, tā tad laikam 1870.līdz

1880. g. Barons Freitags fon Loringhois ir to nodevis mācītājam J. Neilandam

Peterupē un tas ir to nosūtījis A. Bilenšteinam. P. Š.

15. A. 403 A. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas Stiglovas draudzē, W. Weryho, Po -

dania Lotews k i c, Warszawa 1892, 12.

Vienā valstī nomira karalis un viņam pakal palika atraitne ar

diviem bērniem. Karaliene atraitne sūtīja savus bērnus skolā.

Kādu reizi bērni žēlojās mātei par to, ka no skolas pārnākot un

ari uz skolu ejot, viņu tēva brāļa kņaza bērnus visus sveicinot, bet

uz viņiem neviens negriežot nekādu vērību. Māte viņiem atbil-

dēja: „Nobeidziet papriekšu skolu, un tad jūs redzēsit, kas tālāk

būs."

Bērni nobeidza skolas mācību. Dels teica mātei: „Mīļa ma-

miņ, es iešu meklēt sev citu apgabalu, jo šeit mani neviens ne-

klausa un neievēro."

Paņēmis sev līdz māsas bildīti un atsveicinājies, viņš aizgāja.

Viņš bija nokļuvis kādā karaļvalstī, kuras karalis vēl bija lot 5

jauns, un ļoti priecājās par atnācēju. Karaļdēls, viņu apkamp-
dams noskūpstīja un teica: „Tagad, Jāni karaļdēl, tu būsi man par

brāli."

Jānis arvienu nēsāja sev līdz māsas bildi. Kādu reizi noska-

toties bildē, viņš teica: „Man šeit ir ļoti labi, visi mani ļoti ciena,
bet diez kas gan ar tevi notiek?"

Uzreiz ienāk jaunais karalis. Jānis gribēja bildi paslēpt.

„Kādu tur skaistumu gribi no manis noglabāt?" jautā viņam

karaļa dēls.

„Še nav nekāds skaistums, bet tikai mana miesīga māsa, kas

kopā ar māti ir palikusi pie tēva brāļa: Dievs zin, kas ar vinu

notiek."
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„Lai viņa atbrauc šeit, es viņu apprecēšu."

Viņš aizsūtīja vēstuli tēva brālim, kurā lūdza, lai atbraucot

Marija, un ka viņu gribot precēt karaļa dēls.

Tēva brālis, izlasījis vēstuli, teica: „Pats Dievs sūta Marijai
laimi."

Kņaza meita Magdalēna arī lūdza, lai viņai tēvs atļautu
braukt Marijai līdza. Tēvs arī atļāva, un viņas nu aizbrauca abas

kopā. Būdamas netālu no gala mērķa, viņas apstājās uz kādas

pļaviņas. Magdalēna teica kučēram: „Tu pagaidi mūs šeit, mēs

aiziesim uz mežu ogas palasīt."

Viņas iegāja mežā un, kad jau bija loti tālu no malas, Magda-

lēna uzbruka Marijai, piesēja ar dvieli viņu pie bērza, izņēma savu

nazīti, izrāva viņai acis un ielika, tās kabatā. Pati, skriedama

ātri pie kučēra, iekliedzās: „Glāb mūs, mums uzbruka meža zvēri

un saplēsa Mariju."

lesēdusies karietē, viņa pavēlēja kučēram braukt ātrāki pro-

jām. Drīzi vien viņa nobrauca pie karaļa. Pretī viņai izskrēja
Jānis un karaļa dēls, bet ieraudzījis Magdalēnu, Jānis jautāja:

„Bet kas tad ir noticis ar Mariju, ka viņa nebrauca?"

„Viņa ir slima un tādēļ mani sūtīja savā vietā."

Karaļa dēls saskaitās uz Jāni par to, ka viņš esot viņu mal-

dinājis. Pats aizbrauca karā, bet Jāni ieslodzīja cietumā un pa-

vēlēja viņu turēt apcietinājumā, kamēr šis pats pārnākšot mājā.
Pa to laiku Marija jau bija tikusi vaļā no bērza un iesāka kle-

jot apkārt. Trīs gadi viņa tā bija nomocījusies.

Karaļa vecais gans, kas jau priekš divdesmit pieciem gadiem

bija ganījis karaļa lopus, sastapa Mariju saplēstās drēbēs un ar

sajauktiem matiem.

Viņa lūdza ganu, lai viņš izvedot viņu uz ceļa.
Gans par viņu apžēlojās, paēdināja viņu un pieņēma pie se-

vis par meitu. Kādu reizi Marija viņu lūdza: „Mīlo tētīt, nopērc

man trīs adatas un zīda diegus!"

Gans arī nopirka visu, ko viņa vēlējās. Visu nakti strādājot,

viņa bija izšuvusi, loti skaistu grīdsegu, un otrā pusē bija uzzī-

mējusi savu vārdu. Rītā viņa saka ganam: „Tēt, aiznes šo grīd-

segu uz karaļa pili."

„Cik tad lai prasu par šo grīdsegu?"

„Prasi, lai tev pils saimniece par to iedod vienu aci."

Par karaļa dēla pils saimnieci bija Magdalēna.
Gans aiznesa grīdsegu. Magdalēna prasīja, cik viņš par to

vēloties. Viņš atbildēja, ka maksas vietā viņš vēloties tikai vienu

cilvēka aci.

„Kur lai tev ņemu šo aci?" jautā Magdalēna.

„Tik daudz ļaudis krīt karā, un kas par grūtību dabūt aci."
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~A, taisnība, viena acis man ir."

Atnesusi aci, vina atdeva to ganam. Gans, aiznesis šo aci

uz mājām, atdeva Marijai. Viņa ielika aci kreisajā iedobumā, bet

no turienes acs izkrita; tad ielika labajā iedobumā, un uzreiz sāka

redzēt.

„Tagad, tēt, aizej un nopērc man sešas adatas, sešus zīda

diegus un sveci."

Gans nopirka visu, ko Marija bija vēlējusies. Par nakti vina

izšuva vēl skaistāku grīdsegu nekā iepriekšējo, un atkal otrā pusē

bija uzzīmējusi savu vārdu. Rītā viņa teica ganam: „Paņem šo

grīdsegu, aiznes to uz karaļa pili un par to palūdz no Magdalēnas
otru aci."

Gans aiznesa grīdsegu un atkal lūdza aci. Magdalēna aiz-

skrien un atnes otru aci. Paklāj grīdsegu, nemaz neievērodama

otrā pusē iešūto uzrakstu. Gans atnes aci mājā un atdod to Ma-

rijai, viņa to ieliek kreisā iedobumā un uzreiz sāk redzēt. Tagad

viņa bija palikusi vēl skaistāka, nekā uz agrākās bildes.

„Aizej; tēt, un tagad nopērc man deviņas adatas, deviņus die-

gus un sveci."

Gans visu to nopirka un Marija par nakti atkal pabeidza

jaunu grīdsegu. Rītā viņa teica: „Aiznes uz pili šo grīdsegu, un

palūdz Magdalēnai, lai viņa tev iedotu par to lielo pirkstu no rokas

un to pašu lielo pirkstu no kājas."
Gans arī aiznes grīdsegu un saka: „Manas meitas rokai nav

lielā pirksta, un tā paša pirksta nav arī kājai. Nogriez sev šos

divus pirkstus un atdod man par šo grīdsegu, kura ir skaistāka

par abām iepriekšējām."

Magdalēna paņem asu bārdas nazi un nogriež sev divus lie-

los pirkstus. Asinis nosējusi, viņa paņem grīdsegu un paklāj

karaļa dēla istabā.

Marija teica ganam: „Tagad pārdod savus vēršus (nolīgums
karalim ar ganu bijis tāds, ka ganam bijusi tiesība vēršus pārdot)
un lielceļa malā noīrē krogu! Mans skaistums atnesīs tev labus

ienākumus. Nostādi tur mani pie stikla durvim un par vienu

stundu skatīšanās nozīmē simtu rubļu, par divām stundām — div-

simti rubļu.

Viņi nu pārcēlās uz krogu. Pa to ceļu brauc kungi, redz

Mariju un lūdz ganu. lai viņš šiem atjautu uz viņas paskatīties.
Saimnieks atbild: „Tā ir mana meita, ja vēlates skatītes, tad mak-

sājiet simtu rubļu par stundu."

Kungi bija ar mieru maksāt tādu naudu. Kāds senators bija

skatījies uz Mariju trīs stundas no vietas un par to aizmaksājis
trīs simti rubļu. Tad katru dienu brauca bagāti kungi uz Mariju

skatīties un gans īsā laikā palika bagāts.
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Karaļa dēls nu arī p-ārnāk no kara mājā. Viņu sastapdama,

Magdalēna teic: „Kamēr tu biji projām, es neesmu dīkā stāvējusi,

lūk kādas trīs grīdsegas esmu izšuvusi."

Karaļa dēlam bija ļoti patikušas grīdsegas, un viņš jau solījies

ņemt Magdalēnu sev par sievu. Šīs grīdsegas viņi rādīja arī vi-

siem viesiem, lai viņi tās apbrīnotu, bet senators iesaucās: „Šīs
grīdsegas ir nieks, salīdzinot ar tava gana meitas skaistumu; par

skatīšanos uz viņu esmu samaksājis 300 rubļu, pārliecinies pats

par to!"

Karaļa dels aizbrauc, apskata viņu labi un pēdīgi atrod pazī-

stamu seju. Viņš lūdz, lai viņam atļaujot ieiet iekšā. Bet gans

apgalvo, ka Marija nevēloties laist iekšā nevienu vīrieti, kaut viņš
būtu arī pats karalis.

Karaļa dēls atceras, ka viņam mājā esot šai skaistulei līdzīga

bilde, pavēl to atnest no pils un jautā: „Vai tu neesi karaliene

Marija?"

„Ta ir," atbild Marija.

~Kāpēc neatbrauci pie manis, kad es par to rakstīju un lū-

dzu?"

„Ceļa man notika kada nelaime. Kur tad ir mans brālis?

Tikai viņam es atvēršu savas durvis."

Karalis nosūta pavēli, lai no cietuma atvestu Jāni šurp. Kad

atnāk Jānis, Marija atver durvis un saka: „Mīļo brālīt, es loti

daudz esmu cietusi; būdama ar izdurtām acim, es ilgāku laiku

klejoju pa purviem un mežiem. Bet kāpēc tu tik novārdzis iz-

skaties?"

„Par tavu skaistumu esmu trīs gadi nosēdējis cietumā."

Marija nu viņam izstāstīja visu, kas ar viņu bija noticis. Ka-

raļa dēls, māsas un brāļa priekšā nometies ceļos, lūdza no viņiem

piedošanu, un kad to bija dabūjis, tad visi aizgāja uz karaļa pili.

Karaļa dēls pavēlēja Magdalēnai, lai viņa parādot grīdsegas. Grīd-

segas otrā pusē viņi ieraudzīja uzzīmēto Marijas vārdu.

Magdalēna stāsta, ka tik no pārskatīšanās viņa esot izšuvusi

šo vārdu. Tad viņi apskatīja otru un trešu grīdsegu un arī tur

redzēja to pašu vārdu.

Gans izstāstīja, kādu maksu viņš esot saņēmis par grīdse-

gām. Tad viņi pavēlēja Magdalēnai, lai viņa parādot savus roku

un kāju pirkstus. Magdalēna iesaucās: „Ja es to būtu zinājusi,
ka tas viss nāks klajā, tad es gan nebūtu pirkusi šīs grīdsegas."

Karaļa dēls jautā, kur esot tie pirksti, kuru trūkstot Magda-

lēnai. Marija pastāsta, ka tie esot pie viņas un saka: „Es uzšuvu

grīdsegas un par tiem prasīju Magdalēnas pirkstus, lai viņa tāpat

ciestu, kā es, kad viņa man izdūra acis."

Magdalēnu nu piesēja pie staba un nošāva.
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Karaļa dels apprecējās ar Mariju, viņas brālim atdeva pusi

no karaļvalsts, bet ganu viņi cienīja tikpat kā savu tēvu.

16. A. 403 A. R. Tabine no skolnieces Z. Selickas, Naaiz-

mierstule „T autas posoka s", 1.

Sen-senejūs laikus, kad vēl pa pasauli staiguoja lobuo Lai-

mes muote un Dīva dāli, dzeivuoja divi buorinīši: bruolītis un

muosiņa. Muote mierdama, atstuoja jūs moziņus un tāvs, nava-

rādams vysu pastruoduot un bārnus apkūpt, spīsts beja precētīs.

Jis pajēmja sev gan daiļu, struodīgu sīvu, bet sīvas daiļums un

struodība te pastuovēja tik mozu laiciņu. Jei, tvkuse par saim-

nīcu, paruodīja, kas patīsībā ir.

Jei nabeja vīnkārša sīvīte, bet rogona. Rogonai pašai beja

sova meita un tei auga kūpā ar buorinīšim. Buorinīši visod beja

lobi, mīlīgi un paklausīgi bārni, bet rogonas meita beja nvkna,

nagleita. Tūmār rogona nažāluoja buorinīšu. Jei spīdja nabogus
pi vysgruyutuokuo dorba, leita dīnuos dzvna gonūs un nadevja

jīm svīta apģērba. Bet sovu meitu tvna zeidūs un svltūs kažū-

ciņūs.
Buorinīte lūti mīluoja puķes un ikreita, cikom pamuote gul,

jei skrēja puku duorziņā, laistīja sovas mīlules un teirēja nu

tuorpim.

Kaidā reitā, kad buorinīte īguoja puķu duorzā, pi juos pīguoja
sierms vecītis ar trejim jauneklim. Vvsi beja ģērbušīs boltuos

drēbēs. Vecītis lvudzja duovonas, bet meitiņa nikuo naturēja
un ari nikuo jemt nadreikstēja. Jai kuldiņā beja naudas gobols,
vīna kapeika, kuru vēl muote beja duovynuojuse. Un šitū ka-

peiku, pādēju sovu montu, meitiņa snēdzja vecīšam. Nyu vecī-

tis teicja jauneklim: „Šei meitiņa ir struodīga un lobsirdīga, jei

mīloj vysus. Vajag jū boguoti apvēļtēt. Kū jvus jai veltēsit?"
Un pyrmais jauneklis teicja: „Kad jei rauduos, lai nu juos

acim osoru vītā bierst pērles!"
Ūtrs teicja: „Kad jei prīcuosīs un smīsīs, lai nu juos lvupom

vysskaistuokuos rūzes bierst!"

Trešais teicja: „Kad jei sovu mozu rūciņu ībuozs yudinī, lai

tur zalta zivtiņas skraida!"

Un siermais vecītis teicja: „Lai nūteik vyss, kai jvus sacījāt."
Tūs vuordus runuojūt, vecītis un jaunekli pazuda, kai caur zemi

izkrita. Meitiņa vēl nabeja labi puorjāmuse breinīgu vīsu runas,

kai urnai [piepēžiļ padzierda pamuotes klīdzīni: „Ak tu slinka,

tu palaidne, tai tu struodoj! Es tev paruodīšu!"
Un rogona, pagivuse vāzu, suoka sist buorinīti. Nabadzīte

nu suopes suoka rauduot. Bet tovu breinumu! Rogona veras un
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naprūt: juos pameitai bierst na osoras, bet teiruos, skaistuos

pērles. Jei tyulin krita lasīt pērles. Buorinītei tys pasaruodīja

jūcīgi, jei suoka smītīs. Nyu nu meitiņas lyupom pabyra visdai-

luokuos rūzes. Rogona nūsabreinuot vīn navarēja un suoka vai-

cuot,_kas ar jū nūticis. Meitiņa ari pastuostīja vysu.

Utrā reitā rogona syutīja sovu meitu puku duorziņā, bet tei

nastruoduoja, tikai salykuse rūkas sēdēja un gaidīja, kod atis

breinīgi vīsi. Saulītei lācūt, atguoja vecīts ar trejim, bolti gērb-
tim jauneklim. Vecīts lyudzja duovonas un rogonas meita pa-

snēdzja jam zalta gobolu.

Nyu vecīts teicja jauneklim: „Šei meitiņa ir lela slinka, ļau-

nas, skaudīgas sirds. Kū jyus jai veltēsit?"

Pyrmais jauneklis teicja: ~Kad jei rauduos, lai nu juos acim

vardes lāc!"

Utrs sācēja: „Kad jei smīsīs, lai nu juos mutes vysaidas mu-

šas un mosolas skrīn! 44

Un trešais teicja: „Kad jei buozs rūku yudinī, lai tur škier-

zluoti un čyuskas tynās."
Un vecīts pībiļdēja: „Lai nūteik, kai jyus sacījāt!

44

Breinīgi vīsi pazuda, duorziņā palyka rogonas meita. Jū sa-

gruobja dusmas. „Kai tai?" dūmuoja rogonas meita, „es jīm
īdevu zalta gobolu, bet jī tai mani apduovynoj?"

Nu lelas dusmes jei suoka rauduot un rauduodama īguoja
ustobā. Muote nūsabeida: nu juos meitas acim lēcja brīsmīgas
vardes un rupuči.

Bet nu šuos dīnas buorinīšu dzeive palyka symtkuort gryu-

tuoka. Rogona nu dusmem un skaudības palyka vēl nyknuoka.

Buorinīti vinumār syta un ryudynuoja, un kad bruolītis suoka

aizstuovēt muosiņu, rogona padzyna jū prūjom. Atsasveicynuo-

jūt ar bruolīti, meitiņa par pīmiņu īdevja jam sovu bildi. Bruolītis

ībuozja muosas bildi ozūtē un laidjās pasaulē, laimes maklādams.

Cik ilgi jis guoja, kū ceļā cītja, tuo puosoka nastuosta. Golā jis

īguoja ķēniņa pilī, kur jam lyka zyrgus kūpt.

Reizi, kad puika, beidzis sovu dorbu, atsasāda atsapyust un

pajēmja muosas bildi, atguoja uz jū pats ķēniņa dāls. Princis pa-

manīja meitiņas bildi un suoka vaicuot, kas tai taida, vai naasūt

juo bryute? Puika pastuostīja vysu, kas nūtika, un princis tyuliņ,

salasīja savus sulaiņus, pajēmja lepnas drēbes, lyka sajyugt ka-

rēti un braucja pēc buorinītes, Rogona, pamanījuse princi brau-

cūt, buorinīti nūslēpja un sovu meitu paruodīja juos vītā. Prin-

cis dūmuoja, ka tei ir buorinīte. Rogona, redz, ar sovim būrim

devja meitai buorinītes izskotu. Apmuonītais princis aizbraucja

uz sovu pili, sataisīja boguotas kuozas, pīlyudzja daudz vīsu.

Kuozu laikā pilī beja lūti skaisti: muzyka spēlēja, vysi prīcuojuos
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smejuos, vīnigi rogonas meita beja nupītna. Muote aizlīdzja jai
smītīs un rauduot, lai princis nazyna, ka ir pīvylts.

Pēc kuozu princis ar sovu sivu guoja apsavērt pili. Tai

staiguojūt, jī guoja caur stalli. Tur rogonas meita pamanīja buo-

rini. Jei nūsorka un teicja princim: „Šis cvlvāks maņ napateik,

vajag jū padzeit prūjom."
Princis nūsabreinuoja, ka juo sīva līk bruoļi dzeit prūjom. Jis

navarēja saprast, ka tei, par kuru zvrgu kūpējs stuostīja, kai par

mīlīgu, lobu, vysus mīluojūšu, urnai palyktu tik ļauna, ka pat eistu

bruoļi prūjom dzeitu. Un, dūmuodams, ka sīviņai kauns bruoļa

zyrgu kūpēja, īcēla jū par kara prīkšnīku un aizsyutīja karā pret

ienaidnīkim. Rogonas meitai tys beja pa pruotam. Nyu, jei, pa-

lykuse sovā kambarī, suoka prīcuotīs, smītīs un runuot.

„Tys labi, lūti labi! Nyu nikas maņ namaisēs, es byušu kē-

nenīte."

Bet vīna gon jei nabeja. Princis, radzādams juos cītsirdību

pret bruoļi, suoka vairuok jū uzmanīt. Nyu ari, kad jei tai prī-

cuojuos un smējuos, princis stuovēja aiz durovom un skatījuos.

Pamanījis, ka juo sīvai, rūžu vītā nu mutes skrīn mosolas un mu-

šas, nūprota, ka ir pīkruopts.

Tyuliņ lyka rogonas meitu saslēgt dzelžūs un pats laidjās uz

rogonas muoju pēc buorinītes. Un tai najauši ībraucja, ka rogona

naspēja buorinītes nūslēpt. Tikai pamanījuse, ka princis jau kluot

un meitiņa stuov jam acīs, tik stypri gryudja tai suonūs, ka buo-

rinīte izbuolēja un nu juos acim iztecēja div skaistas speidūšas

asariņas. Princis pamanīja, ka tuos ir eistuos pērles, tyuliņ

pajēmja buorinīti, īcēļa karētē, bet rogonu lyka sulainim saslēgt
dzelžūs un pīsīt zyrgim pi astes. Iztronkuoti zyrgi kai skrēja pa

teirumu, tai rogonu puorplēsja pušu. Taids pat gols satyka ari

rogonas meitu. Buorinīti princis pajēmja sev par sīvu, patai-

sēja vēl boguotuokas, skaistuokas kuozas, pīlyudzja daudz vīsu,

ataicynuoja ari sovu kara prīkšnīku, buorinītes bruoļi. Jei, pama-

nījuse sovu bruoļi dzeivu, vasaļu, nu prīcas rauduoja un smē-

juos. Un kad rauduoja, nu acim bvra duorguos pērles, kad smē-

juos, nu lvupom skrēja daiļas, smordīgas rūzes. Tuos pērles,
nikod nagaist un rūzes nikod naveist. Nu buorinītes, ķēniņa dāla

sīvas, šei paruodība puorguoja uz cytim un palyka par lobu, gā-
dīgu un labsirdīgu bārnu īpašumu.

17. A. 403 A. A. Gari -Juone no 42 g. vecas P. Purmalietes,

Dricēnos. Kultūras balss kr.

Vīnu reizi dzeivuoja tāvs un muote, jīm beja dēliņš un mei-

tene. Dreiži vacuoki nūmvra un bārni palyka vīni. Mierdami
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vacuoki pīsacīja, lai jī vīns utru naatstoj un lai dzeivoj saderīgi.
Bārni sova tāva un muotes pīsacīšonu jēmja pi sirds.

Pvrmajā godā bruolīts aizguoja pelņā, a muosiņa ar boltū

sunīti palvka sātā; nūpelnējis treis rubļus, jis tūs atsyutēja muo-

siņai. Utrā godā jis nūpēlnēja sešus rubļus un taipat atdevja vv-

sus sovai muosiņai. Tod jis sarunuoja pi kēneņa par zyrgu kū-

pēju, tys kēneņš dzeivuoja aiz maluom jyurom. Kēneņa sulaiņi

īsādynuoj puiku kuģī un aizvedja par malnom jyurom uz kēneņa
pili. Kēneņa pilī dzeivuodarns, jis bīži vīn īguoduoja par sovu

muosiņu un stvpri nūžāluoja, ka navar juos satikt, a ni nūsyutīt

naudu. Reiz jis atsasēdis uz staļļa durovu slīkšņa, gauži rauduoja.
Tū pamanīja kēneņš, un daguojis pi puikas, prosa: „Kuo tu, puisīt,
raudi?"

~Es raužu, ka navaru paleidzāt sovai muosiņai, kura ar sunīti

dzeivoj sātā aiz malnom jyurom. Muna muosiņa ir cīši loba un

skaista," pasacīja puika.

„Pajem kuģi un brauc, atved sovu muosiņu uz pili," soka kē-

neņš.
Bruolīts stypri nūsapricuoja, šādās kuģī un par malnom jyu-

rom aizbraucja pi sovas muosiņas, pajēmja muosiņu un boltū su-

nīti, īsādynuoja laivā un laidjās ceļā. Pa jyurom braucāt, viļņi

leiguoja kuģi un muosiņai suoka grīztīs golva un jei soka: „Bruo-

līt, man grīžas golva."

„Nu kreiti jyurā īškā!" atsoka rogona, kura beja apsamatuse

par bruolīti.

Pēc kaida laiciņa otkon jei soka: „Bruolīt, man jau pavysam

apsagrīzja golva."

„Kreiti jyurā ar vysu sunīti. Kuo tu vēl vaicoj? Es jau ūtru

reizi tev soku," atsoka taipat rogona.

Muosiņai palīk nalabi pi pruota, ka juos bruolīts jai soka krist

jyurā, jei dūmoj: „Leidz šam man beja taids lobs bruolīts, vysod

paleidzēja, un nyu grib, lai es nūsleikstu. Nu, pag," dūmoj jei.

„paprasīšu vēl trešū reizi, kū jis pasacīs."

Jei soka: „Bruolīt, man jau pavysam nalabi palīk, es vairuok

navaru dzeivuot, kū man darīt?"

„Kū tur vēl prosīt? Es jau tev div reizes sacīju: kreiti jyurā
ar vysu boltū sunīti!"

Tūreiz jei tyulin īkrita jvurā ar sovu boltū sunīti. Pēc breiža

bruolīts atīt muosiņas apsavārtu un muosiņas vītā īrauga vācu

rogonu ar leiku dagunu, grumbuoju pīri un ar ratim garim zūbim.

Suokumā jis taišņi puorsabeida, bet pēčuok padūmuoja: „Varbyut

uz jyuras i puorsameja juo muosiņa."
Atbrauc uz ķēniņa pili, kēneņš īt apsavārtu skaistū muosiņu

un īrauga taidu najēdzīgu rogonu. Jis sazadusmuoja uz puikas,
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kam tys maloj, un īlyka jū cītumā. Bruolīts gauži rauduoja, bet

nazynuoja, kū darīt. Par tū laiku muosiņa beja izpeldējuse nu

jyuras un syutīja ar boltu sunīti kēneņam zalta cymdus, lai tikai

izlaiž juos bruolīti nu cītuma. Rogona īraudzējuse, ka sunīts nas

zalta cymdus, tūs atjēmja nu sunīša un vēl sunīšam atlauzja vīnu

kuojiņu; nabadziņš aizlēcja uz jyuru kaukdams vīn nu suopem.

Otrā dīnā muosiņa ar osorom prosa sunīša, lai tys nūnas kē-

neņam kraklu un lai paprosa, ka kēneņš izlaistu juos bruolīti nu

cītuma. Sunīts nas kraklu, īkūdls zūbūs, rogona aizīt prīškā, atjem
kraklu nu sunīša, atgrīž sunīšam obejas austiņas un palaiž vaļā.
Sunīts otkon aizskrīn uz muosiņu kaukdams vīn.

Kēneņa struodnīki beja redzējuši, ka nu jyuras izīt skaista

meita un nazkū ar boltū sunīti syuta uz pils pusi, un par tū pa-

stuostīja kēneņam.
Trešā dīnā kēneņš aizguoja uz jyuras molu, pazaslēpja vīnā

mozā ustobiņā un gaida, kas nūtiks. Nu jyuras izguoja skaista

meita, jei īdevja sunīšam duorgu capuri un prasīja, lai tū capuri

jis atdūd kēneņam, un lai paprosa, ka juos bruolīti kēneņš izlaistu

nu cītuma. Sunīts aiznas capuri uz pili, te rogona tvuļin prīškā,

atjem nu sunīša capuri, izdur tam obējas actiņas un palaiž vaļā.
Sunīts otkon skrīn uz jyuni kaukdams vīn. Muosiņa palyka brī-

smīgi nūskumīga, juo tei beja pādējuo dīna, kod jei varēja izīt nu

jyuras un jai tyuliņ vajadzēja uz vysim laikim aizīt jyurā. Te

uz reizes nūskanēja zūbyna ciertīns un kēneņa dāls puorcierta

ķēdi, ar kuru muosiņa beja pīkēdēta pi jyuras. Skaistū muosiņu

kēneņš atvedja uz pili. Pilī jei pastuostīja, ka braucja par molnom

jvurom un īkrita īškā, un ka syutīja kēneņam zalta cymdus,
kraklu un capuri, lai tikai izlaiž bruolīti nu cftuma, ar vuordu

sokūt, pastuostīja vysu, kai beja nu dzeives suokuma leidz šam

laikam.

Tūreiz kēneņš izsludynuoj pa vysu valsti, ka jis pajems sev

par sīvu tū, kura atness taidus cymdus, krakla un capuri, kurus

bolts sunīts ir nu jyuras iznesis. Rogona nūsaprīcuoja un ar

vvsom lītom, kai lykta pi kēneņa. Jei nyu prīcuojās, ka tiks kē-

neņam par sīvu. Kēneņš pīsēja rogonu pi sveču zyrga un sada-

dzynuoja; bruolīti izlaidja nu cītuma, muosiņu pajēmja sev par

sīvu, sataisīja brangas kuozas un dzeivoj laimīgi!

18. A. 403 A. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķos. Kultūras

balss k r.

Kaida buorinīte izguoja pi veira, bet pamuotes meitas veirs

najēmja. Na pēc ilga laika buorinītes veira tāvs nūmyra un

tryuka struodnīka. Pamuote īsaprasīja pi buorinītes dzeivuot un
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paleidzēt dorbus darīt. Buorinītei beja mozs bārns un pamuote

vys gudruoja, kai buorinīti nūnuovēt, lai tad varātu atdūt pi veira

sovu meitu. Kaidā reitā parnuote vuorēja brūkastes un buorinīte

pīguoja pi plītas pasavērt. Pamuote pagyva puornīcu, īsyta buo-

rinītei un soka: „Ka tu par vilcini uz mežu aizskrītu, bet na te

vārtūs!" *

Buorinīte aizskrēja uz mežu par vilcini. Buorinītes bārns

kaidu laiku beja mīrīgs, bet vāluok suoka cīši rauduot. Ni pa-

muote, ni tāvs navar bārna nūmīrinuot. Pamuote beja prīcīga un

jau suoka svuotuot buorinītes veiram sovu meitu.

Te — kur bejis, nabejis — atskrēja raibs kačīts, īlyka bārnu

ragaviņuos, valk uz pierti un soka: „Vilcin, mamiņ, še tovs

bārns!"

Vilcīne atskrēja, pabaruoja bamu un otkon aizskrēja prūjom

uz mežu. Kačīts atvvlka bārnu uz ustobu un bārns beja mīrīgs.

Utrā dīnā otkon atskrēja raibs kačīts, īlyka bārnu ragaviņuos,

valk uz pierti un soka: „Vilciņ, mamiņ, še tovs bārns!"

Vilcīne atskrēja, pabaruoja bārnu un soka kačīšam: „Idūd
man šūdiņ bērniņu pavyzynuot! Es vēl reiziti atskrīšu, paba-

ruošu jū un manis vairs nalaiss!"

Kačīts īdevja vilcīnai bārnu pavyzynuot un vilcīne otkon aiz-

skrēja uz mežu, bet kačīts atvylka bārnu uz ustobu. Bārns beja

mīrīgs.

Trešā reitā kačīts pīskrēja pi buorinītes veira un soka: „Tu

šūdīn aizej uz pierti nūsagloboj un sēdi! Kad atskrīs vilcīne un

nūmess sovu kažūku, tu jū izsvīd uz kruosnes. Kažūks suoks

švierkstēt un jei prasīs nūjemt kažūku nu kruosņes, bet tu najem.
Kad jei paša skrīs nūraut kažūku, tad tu jū saķer stypri ar obē-

jom rūkom un turi nu vysa spāka un nasabeist, lai por kaidu jei
ni paliks. Kod jei paliks par vuorpsti, tad tu tū vuorpsti tyuleņ

puorlauz!"

Veirs izguoja uz pierti, nusaglobuoja un sēd, bet kačīts īlyka
bārnu ragaviņuos, valk uz pierti un soka: „Vilciņ, mamiņ, še

tovs bārns!"

Vilcīne atskrēja, nūsvīdja tyvu pi luovas kažūku, palyka par

meitu un baruoja bārnu. Veirs pajēmja kažūku un izsvīdja uz

luovas. Kažūks suoka švierkstēt. Meita izdzierduse, ka kažūks

švierkst, soka: „Kačīt, nūraun munu uodiņu zemē."

Kačīts naraun. Tad meita paša skrēja pi kruosnes, lai nūrautu

kažūku, bet tymā laikā sagyva jū veirs un tur Meita palyka par

bailīgim zvērim, cyuškom, naskeistim gorim, bet veirs vys tur,

cikom jei napalyka par vuorpsti. Kad meita palyka par vuorpsti,

veirs vuorpsti puorlauzja un meita palyka par taidu pašu buori-

nīti, kai beja.
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Sīva izstuostīja veiram, ka tam vysam, ka jei palvka par

vilcini, beja vainīga juos pamuote. Veirs pīsēja pamuoti pi zyrga

un palaidja pa pasauli, bet pats ar sovu sīvu nūdzeivuoja myužu

laimīgi.

19. A. 403 A. A. 8 maga rs Līksnas pag.

Vīnreiz dzeivuoja vīna vacmuote, pī juos dzeivuoja možs

puika. Puikai nabeja ni tāva ni muotes, tai jis izauga lels un

struoduoja. Vacmuote gribēja, lai puika aprecējas, bet puiss na-

gribēja. Dreiz vacmuote nūmyra. Puiss guoja uz teirumā struo-

duot, bet muojuos nabeja kam palikt, gribūt, vai nagribūt vaja-

dzēja apprecētīs. Puiss apprecējuos, bet ilguoku laiku jam nabija
bārnu.

Vīnreiz puiss izskurinuoja pierti. Paprīsku nūmozguojuos

veirs, tad syutīja sīvu, un jei aizguoja. Nu pierts ejūt, viņai aiz-

guoja prīškā rogona ar sovu meitu. Rogona pajēmja un īmetja
sīvu okā, bet sovu meitu viņa apģērba sīvas drēbēs un aiz vedja
uz ustubu. Veirs napazyna rogonas meitas un turēja jū par eistu

sīvu. Rogonas meita palyka ustubā, bet pats guoja pi dorba.

Vīnu reiz veirs, īdams pa plovu, redzēja sovas sīvas ar vac-

muoti losam. Veirs gribēja-pīīt kluot, bet navarēja, jo sīva tyulen

pazuda. Veirs aizguoja uz muojom. Atguojis uz muojom, na-

stuosjēja nikuo sīvai par šū nūtykumu.
Ūtru dīnu veirs aizguoja uz plovu un redzēja sovu sīvu uz

krosta sēžam un gruomotu losam. Veirs gribēja pīīt pi sīvas,

bet navarēja, jo sīva pazuda.
Trešā dīnā veirs otkon guoja uz plovu un redzēja uz upes

krosta sovu sīvu. Veirs pīguoja pavysom kluot pi sīvas un saķēra

sīvu aiz plača. Sīva postuostēja. kos ar jū nūtyka. Tagad veirs

ar sīvu guoja uz muojom. Jī nūdūmuoja rogonas meitu nūgaly-
nuot. Veirs sīvu paslēpa zam greidas. Rogonas meita atguoja

nu dorba. Veirs izstuostēja viņas nadorbus. Rogonas meita radz:

tagad nabyus labi, un viņa nūbāga uz mežu. Veirs ar sovu sīvu

suoka laimīgi dzeivuot.

20. A. 403 A. Teicēja 76 g. veca J. Staleidzāne Atašienē,

Kultūras balss kr.

Vīna pamuote katru reitu syutīja nest uz pilsātu puordūt pīnu

buorinīti un sovu eistū meitu. Pīna katrai devja ar māru un ni-

vīna navarēja atdzert. Buorinīte vysod aiznesja taidu pīnu, kaidu

īdevja pamuote, bet eistuo meita vysod ceļā atdzēra un pi upes

pilēja leidz māram yudeņa kluot. Vīnā reitā buorinīte nas pīnu

fiz pilsātu un pi tylta redz vecenīti sēžūt.
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„ldūd, meitiņ, pina īdzert," prosa vecenīte.

„Man māra, vecenīt, tryuks, tad pamuote siss," soka buori-

nīte.

„Pītiks māra, meitiņ," soka vecenīte.

Buorenītei žāl tyka vecenītes un jei īdevja vecenītei pīna

atdzert.

„Paldīs, paldīs, meitiņ," soka vecenīte, „par tovu loba da-

rījumu, tev nu mutes zalta vuordi biers. Tik verīs, nadūd sova

loba pamuotei!"

Meitiņa aiznesja pīnu uz pilsātu, puordevja un māra pītyka.
Atīt buorenīte uz sātu prīcīga. Kad tik jei runuoj, jai zalts nu

mutes bierst. Pamuote prosa, kas jai tū izdarīja, ka zalts nu

mutes bierst, un prosa zalta, bet buorenīte nasoka un zalta nadūd.

Utrā reitā pamuotes eistuo meita nesja pīnu un kai vysod, tai

ari šūreiz atdzēra un pīlēja yudeua. It eistuo meita par tyltu un

redz tū pašu vecenīti.

„Idūd, meitiņ, pīna īdzert," prosa vecenīte.

„Man māra pītryuks," atcierta eistuo meita.

„Pītiks māra, meitiņ," soka vecenīte.

Eistuo meita, lai gon nagribēja, bet īdevja vecenītei pīna. Ve-

cenīte īdzēra drusku sajauktuo ar yudeni pīna un soka: „Tai tu,

meitiņ, kotru cylvāku muonēii ar nalobu pīnu! Par tū tev vardes

un škierzloti nu mutes biers!"

Eistuo meita aiznesja pīnu uz pilsātu, puordevja, un atguojuse

uz sātu, kai tik soka vuordu, tai vardes un škierzloti nu mutes

lēcja.

21. A. 403 A. Teicēja 55 s. veca A. Malnace, Līksnas pag.

Kultūras balss kr.

Kaidu reizi zam tylta treis meitas velēja drēbes. Par tyltu

braucja ķēniņš un dzierdēja, kū meitas runuoja. Pyrmuo sacīja:

„Jo es byutu par ķēniņa sīvu, es ar vīnu škīdri aptārptu vysu

kēnesti!"

Utra sacīja: „Jo es byutu par ķēniņa sīvu, es ar vīnu kymūsu

pabaruotu vysu kēnesti!"

Tad trešuo sacīja: „.Io es byutu par ķēniņa sīvu, es dzym-

dynuotu ķēniņam divpadsmit dālu ar sauli pīrē un mēnesi pa-

kolā!"_
Keniņš pajēmja sav par sīvu trešu meitu, kura beja rogonas

pameita. Dzeivoj ķēniņš ar sovu sīvu laimīgi un sīva jau palyka

uz gryutom kuojom. Kēniniņas pamuote, rogona, skaudja buore-

nītes laimi un gribēja jū nūnuovēt. Rogona paziņuoja kēniniņai, ka

juos tāvs cīši slyms un viņai juoatbrauc uz rogonu cīmā — tāva
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apsavārtu. Ķēniņš ar kēninīni atbraucja pi rogonas. Rogona iz-

kurinuoja pierti un syuta kēninīni uz pierti. Ķēniņš šovos sīvas

nagribēja laist, bet rogona jū pīrunuoja un kēniniņa aizguoja uz

pierti. Piertī rogona kēninīņai pīlvka peiles kuojas, nūluodēja ke-

ninīni un izsvīdja pa pierts ludziņu. Kēninīņa palyka par peili.

Tad rogona apcierta sovai meitai kuojas, īrušja jū un atvedja

ķēniņam par juo sīvu. Ķēniņš napazyna un aizbraucja uz sātu ar

rogonas meitu. Bet peilīte aizskrēja uz pūru un na pēc gara laika

nūdēja treis ūliņas. Nu divi ūliņom jei izperēja puikas ar sauli

pīrē un mēnesi pakolā, bet trešuo ūliņa palyka par zoperīti. Bārni

auga un peilītei gryuti beja jūs izbaruot. Kaidu reizi bārni vai-

cuoja muotei: „Vai mums vysod tai slykti juodzeivoj, un kas ir

myusu tāvs?"

Peilīte izstuostīja, ka jūs tāvs ir ķēniņš. Bārni suoka prasīt

muotes, lai jei aizvad jūs pi tāva. Bet muote nagribēja vest

bārnu pi ķēniņa, un pastuostīja jīm, ka jūs tāvam tagad par sīvu

ir rogonas meita, kura bārnus nūnuovēs. Bārni vēl vairuok suoka

prasītīs un muote jūs aizvedja pi ķēniņa pils.

Beja agra reita stunde. Bārni atsasāda pi pils lūga un ar zo-

perīti suoka stobulēt. Zopers skaisti spēlēja. Ķēniņš pasamūda,

attaisīja lūgu un lyka kolpim īvest bārnus īškā. Bārni palyka

dzeivuot pi ķēniņa un kotru reitu izmūdynuoja ķēniņu ar skai-

stom skaņom. Ķēniņš beja cīši pricīgs. Bet rogonas meita suoka

dūmuot, vai tik šī puikas nav tuos buorenītes bārni, un sadūmuoja

bārnus nūnuovēt. Vokorā jei pīkurinuoja cīši cepli un pīlaidja

pylnu ustobu tvana, lai bārni nūmiertu. Bārni vokorā atsagula,
bet ūliņu — zoperi izlyka uz cepļa. Paguoja nagars laiks, un

rogonas meita pataisījuse durovas prosa: „Bārni, vai jyus gulīt?"

~Nagulim un nagulēsim," atbildēja nu cepļa zopers. Bet bārni

jau gulēja.
Pēc laika otkon atskrēja rogonas meita un prosa: „Bārni,

vai jyus gulīt?"

„Nagulim un nagulēsim." pusbolsā atbildēja uz cepļa sakor-

sušuo ūliņa.

Rogonas meita aizskrēja. Pēc laika jei otkon atskrēja un

prosa: „Bārni, vai jyus gulīt?"

„Nagulim un nagulēsim," tik tik atbildēja ūliņa un nu kor-

stuma puorpleisa.
Tad rogona vēl reizi prasīja un kad nikas naatbildēja nikuo,

pajēmja un nūkova bārnus.

Reitā ķēniņš breinuojās, breinuojās, ka nikas naskandynoj

zam juo lūga un guoja pasavārtu bārnu. Bārni beja nadzeivi. Ķē-

niņš suoka bāduotīs un palyka cīši skumīgs; bet bārni beja juo-

globoj. Iztaisīja stykla škierstus un aiznesja bārnus uz baznīcu,
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bet lai nikas napīītu kluot pi bārnim, ķēniņš pīlyka sorgu. Atguoja

nakts, ap pusnaktim atskrēja peile un suoka prasīt sorga īlaist jū
baznīcā. Sorgs īlaidja. Peile nūsvīdja šovus spuornus, palvka

par skaistu sīvīti un pīskrējuse pi bārnim, suoka gauži rauduot un

runuot: „Bērniņi muni duorgī, es jyusim sacīju naīt pi tāva, ka

rogona jvusus nūnuovēs!"

Raud muote un nu vīnas acis kreit sudobra osoras, nu ūtras

zalta^
litrā vokorā atsakuortuoja otkon tys pats. Tad sorgs sa-

prota, ka nūluodātuo sīvīte ir eistuo ķēniņa sīva. Reitā ķēniņš
atguoja pasavērt škierstu un breinuojās, nu kuo jī tik skaisti pa-

lykuši, ar sudobru un zaltu aplaistīti. Ķēniņš pasaucja sorga un

suoka prasīt, vai jis naredzējis kuo navīn. Tad sorgs sacīja: „Itī ir

tovi eistī bārni un ar sudobru un zaltu jūs aplaistīja jūs muote,

tova eistuo sīva!"

Ķēniņš sasadusmuoja uz sorga, bet sorgs otkon sacīja: „Ta-

gad tu dzeivoj ar rogonu! Tova eistuo sīva ir nūluodāta! Vo-

korā, atnes sīvas drēbes, un redzēsi tū vysu!"

Ķēniņš nūticēja un atguoja uz baznīcu ar vysom sīvas drē-

bēm. Ap pusnaktim atskrēja peilīte, īskrēja baznīcā, nūmetja šo-

vus spuornus, palyka par skaistu meitu un pīskrējuse pi bārnim,

suoka vēl gaužuok rauduot un runuot: „Bērniņi, muni duorgī!
Reit jau jvusus vess uz kopim un es pādēju reizi ar jyusim!"

Osora byra jai nu acim un tecēja par baznīcu sudobra un

zalta straujas. Ķēniņš stuovēja un klausījās. Kad peilīte gribēja
skrīt prūjom, ķēniņš pajēmja juos spuornus un nadevja jai. Meita

suoka palikt par vysaidim zvērim un cyuškom, cikom golu golā

napalvka par vuorpsti. Ķēniņš vuorpsti puorlauzja un nu juos

izataisīja meita, agruokuo ķēniņa sīva. Ķēniņš devja sīvai drē-

bes un aiz vedja uz sovu pili, bet rogonas_ meitu pīsēja zyrgim pi

astes un jū izraustīja zvrgi pa pasauli. Utrā dīnā ķēniņš ar kē-

ninīni paglobuoja šovus bārnus un dzeivuoja laimīgi.

34. Baltā un melnā līgava. B.

i, A. 403 B. Ziema Mežotnē. LP, IV, 56, 2.

Reiz vienai mātei bijušas divas meitas: īstā meita un pa-

meita. Kādu dienu, ziemas laikā, māte likusi pameitai uz mežu

iet zemenes pārnest. Pameita raudādama lūgusies, kur ziemu ze-

menes ņemt? Bet māte apģērbusi pameitu papīra drēbēs, uz-

bāzusi grozu uz rokas un triekšus aiztriekusi pēc ogārm Pameita,
zila nosalusi, maldījusies raudādama pa mežu, ogas meklēdama:



377

bet nekur iedomāties atrast. Beidzot nonākusi pie mazas mā-

jiņas un pieklauvējusi. Tūliņ trīs mazi vīriņi atvēruši durvis un

ieveduši nosalušo sasildīt.

Pameita nosēdusies uz krāsns mūrīša un sākusi grauzt ga-

roziņu, ko pamāte par ceļa maizi kabatā bija iemetusi. Vīriņi

prasījuši, vai labākas maizes neesot līdz?

„Kā?" pameita brīnījusies — tā pati jau esot laba maizīte.

Nu, ja, tā esot laba maizīte— vai nevarot viņiem arī tad kumosu

atmest?

„Kādēl ne!" pameita atteikusi un izdalījusi visu garoziņu.

Vīriņi par tādu labu sirdi vareni priecājušies.

Beidzot, kad labi bijusi apsildījusies, pameita paķērusi gro-

ziņu steigties atkal ogas meklēt. Bet vīriņi lūgušies, vai nevarot

viņiem sniegu no durvju priekšas atslaucīt.

„Kālab ne!" šī atteikusi un tūliņ slaucījusi. Bet kas nu par

brīnumiem! Tur, kur sniegu ataslaucījusi, tur uz reizi gadījušās

zemenes bez apziņas. Pameita pielasījusi pilnu grozu ar kaudzi

un no atlīkām pati vēl labi izēdusies. Vīriņi istabā smējušies no

prieka un nelikušies redzam: lai tik labi izēdas! Beidzot pie-

ticis un nu pameita taisījusies uz mājām. Bet aizejot, vīriņi katrs

vēl novēlējuši tai savu laimi.

Pirmais teicis: „Kaut viņai vaigs arvienu daiļāks paliktu!"

Otrs teicis: „Kaut viņai runājot, kristu katrreiz zelta gabals

no mutes!"

Trešais teicis: „Kaut ķēniņa dēls viņu par sievu apņemtu!"

Pret vakaru pameita pārradusies ar zemenēm. Pamāte brī-

nījusies bez gala, kur ziemu tik sarkanas zemenes? Tā un tā —

pameita izstāstījusi — esot atradusi mazu mājiņu; iekšā bijuši
trīs vīriņi — tie iedevuši. Bet kamēr to stāstījusi, sākuši zelta

gabali no mutes birt un vaigs sācis pieņemties arvienu daiļāks,
arvienu daiļāks. Pamāte palikusi tīri ārprātā, pameitai zelta ga-

bali, pameitai tik daiļš vaigs — viņas meitai ne! Un tā tūliņ ce-

pusi baltmaizi un sūtījusi savu meitu arī pēc zemenēm. Tā ieli-

kusi grozā baltmaizi un aizgājusi pie mazās mājiņas pieklauvēt.

Vīriņi ielaiduši. Šī sākusi ēst. Vīriņi prasījuši, lai viņiem arī at-

metot baltmaizi. Bet šī atteikusi: neesot paņēmusi daudz — pa-

šai vēl griboties dikti ēst. Vīriņi lūgušies, vai nevarot atslaucīt

sniegu no durvim? Bet šī atteikusi, lai turot kalponi!
Beidzot vīriņi sākuši laimi vēlēt; pirmais teicis: „Kaut viņa

ar vienu nejaukāka paliktu!"
Otrs teicis: „Kaut viņai runājot, krupis lēktu no mutes!"

Trešais teicis: „Kaut viņa nelaimīgā nāvē nomirtu!"

īstā meita pārradusies bez zemenēm. Māte jau par to brīnī-

jusies; bet tas tikai nieks. Kad īstai meitai runājot krupis sācis
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lēkt pa muti laukā, tad māte dabūjusi vēl pārbīties; bet tas tikai

nieks. Kad īstai meitai pēc tam vēl vaigs sācis briesmīgi nejauks

palikt, tad māte tīri bez prāta palikusi.

Pēc kāda laika pameita vienu dienu gājusi uz upi pie āliņģa
ūdeni smelt. Tai brīdī braucis ķēniņa dēls garām un ieraudzījis

pameitas daiļo vaigu. Tūliņ apprasījies, no kurienes tāda esot.

~Tur un tur!" pameita atteikusi, pie kam zelta gabali izbiruši

no mutes. Ķēniņa dēls salasījis izbirušos zelta gabalus, iecēlis

pameitu kamanās, pārvedis savā pilī un apprecējis.

īstai meitai tas briesmīgi skaudis. Viņa teikusi uz māti: „Tu
taču māki burt, nu piebūri man arī tādu laimi!"

Māte būrusi un vispirms piebūrusi ķēniņienei slimību. Jau-

nais ķēniņš par to ļoti nobēdājies un meklējis glābējus.

Bet kamēr ķēniņš braukājis meklēdams, tamēr pamāte izrā-

vusi slimo ķēniņieni no gultas, ielikusi tai vietā savu īsto meitu

un noslīcinājusi upē ķēniņieni. Bet ķēniņiene upē palikusi par

pīli un brēkdama peldējusi šurpu, turpu.

Pa to laiku ķēniņš arī bijis pārradies. Viņš iegājis pie gultas

apprasīties, kā nu esot, vai labāki?

„Vēl nav labāki," īstā meita atņurdējusi, un tūliņ liels krupis
izlēcis no mutes.

Ķēniņš sabijies; bet domājis: „Tas laikam no slimības, tas

krupis!"
Otrā dienā ganu zēns ganījis upmalā. Pīlīte atkal brēkājusi.

„Ko tu brēc. pīlīte?" ganu zēns uzprasījis.

„Kā nebrēkšu? Man jau nelabi klājas, teci, zēniņ, pie ķēniņa

un pateic, ka gribu ar viņu parunāt!"
Ganu zēns aiztecējis pie ķēniņa. Ķēniņš domājis: „Jāiet ir,

kas zin, vai pīle nav atnākusi ar kādām zālēm."

Nogājis upmalā. Pīle izpeldējusi malā. Ķēniņš noķēris pīli,
lai nu stāstītu, ko īsti gribot; bet pīle ķēniņa rokās palikusi par

viņa sievu un nu ņēmušies smalki, jo smalki izstāstīt, ko pamāte

izdarījusi.

Dusmās ķēniņš tūliņ licis ataicināt pamāti un uzprasījis, ko

tādam lai darot, kas viņa ķēniņieni lūkojis postā iegrūst?
Pamāte domājusi: „Citādi nav, laikam kāds manu īsto meitu

tur gultā aizticis — jāspriež labi bargi. Tādu es, klausies, ķēniņ,
iebāztu naglaiņā mucā un noveltu no kalna upē!"

„Labi!" ķēniņš atteicis un licis no dibina istabas savai ķēni-

ņienei atnākt.

„Saki, vai tā ir tava pamāte, kas tevi upē slīcinājusi?"

~Ir!" ķēniņiene atbildējusi.
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„Labi! kur sulaini? Lai tūliņ gādā naglaiņu mucu un iebāž

pamāti ar īsto meitu un tad lai ritina no kalna upē, kā pati to

spriedusi."
Tā noticis. Pamāte ar īsto meitu apalniski vien ievēlušās

upē un noslīkušas.

2. A, 403 B. D. Ozoliņš J aun-Rozē. LP, V. 130.

[Pamāte nav ieraudzījusi savu pameitu un sūtījusi to ziemā

uz mežu pēc zemenēm. Pameita arī gājusi, un pa mežu maldīda-

mās uzgājusi vienu mazu mājiņu.]
Šai mazajā mājiņā pameita atradusi trīs brāļus. Tie likuši

viņai kūts priekšu nomēzt. Šī darījusi to. Bet līdz ko sniega

kārtu sākusi atrakt, atradusi zem sniega pulku zemeņu. Sala-

sījusi pilnu kurvi un gājusi istabā savu ceļa maizi ēst. Bet brāli

arī lūgušies kādu kumosiņu. Viņa devusi.

Projām ejot, katrs brālis novēlējis savu laimi pameitai. Pir-

mais teicis: lai katru dienu daiļāka paliekot, otrs: lai runājot zelta

dukāti no mutes birtu, trešais: lai ķēniņa dēls viņu apprecētu.
Mājā pamāte apmānījusi, kādā 1 laimē pameita ietikusi; tā

sūtījusi ari savu īsto meitu zemenēs. Bet īstā meita atteikusi

brāļiem rupji: „Vai es te nācu jūsu kūts priekšu mēzt?"

Brāli neatteikuši ne ja, ne nē. Nu sākusi ēst. Brāli arī lū-

gušies kādu kumosiņu, bet šī atteikusi: „Man jau pašai maizes

nepietiks, ko lai vēl jums dodu?"

Mājā ejot, brāli novēlējuši tādu laimi: pirmais teicis, lai viņa

jo dienas nesmukāka paliktu; otrs, lai runājot varde no mutes

lēktu; trešais, lai paliktu neizprecēta.

Pārejot piepildījies, kā brāli noteikuši. Nu māte bijusi lielā-

kās bēdās. Beidzot māte ieslēgusi īsto meitu pavisam sevišķā

istabiņā un nemaz ļaudim nerādījusi.
Bet pameitas daiļums izpaudies drīzā laika pa puspasauli tā,

ka pat ķēniņa dēls to dzirdēt dabūjis. Tas nācis pameitas daiļumu
lūkoties un apprecējis viņu.

3. A. 403 B. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā. Folk-

loras krātuvē.

Vienai mātei bija meita un pameita, bet pameitu viņa neva-

rēja ieraudzīt ne acu galā. Bija Joti auksta ziema ar daudz sniega,
bet pamāte dzen pameitu, lai ejot ogu palasīt. Viņa domā: „Qan

jau viņa nosals." ledod vēl vienu riecinīti maizes un grozu, lai

nu ejot.
Pameita iet un iet, bet no ogām nekā. Kur nu ziemu dabūsi

ogu? Viņa iet tik mežā dziļāk, te viņa uziet vienu mājiņu, stāv
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un brīnās. Iznāk vecs, vecs vecītis ar sirmu bārdu un prasa:

„Ko tu, meitin, gribi?"

„Mīlo vectētio, vai tu nevari man pateikt, kur es lai ogas

dabūju. Pamāte mani izdzina ogu meklēt. Ar tukšu grozu es ne-

drīkstu mājā rādīties."

Vecītis atbild: „Kur tad lai ziemu ogas dabūn? Bet nāc pa-

priekšu sasildies, tu jau esi pārsalusi."

Pameita ieiet, vecītis padod beņķīti pie krāsns. Viņai iegribās
ēst un atceras pamātes doto maizi, izņem no groziņa un sāk ēst.

Vecītis ierauga un prasa, lai šim arī iedodot. Pameita tūliņ pa-

ņem, pārlauž uz pusēm un iedod. Kad bija apēduši, tad vecītis

teica: ~Tagad, meitiņ, paņem slotu, izej ārā un atslauki sniegu,
tad varbūt dabūsi ogas."

Pameita paņem slotu, atslauka un pielasa pilnu groziņu ar

ogām. Tad pateicas vecītim un taisās iet, bet vecītis vēlē viņai

laimi un teic: „Ja tu runāsi, tad lai zelts birst no tavas mutes,

un ja tu smiesies, tad lai dimants birst!"

Pameita pārnāk mājā ar ogām, un kā viņa runā, tā zelts birst

no mutes, kā smej, tā dimants. Pamāte sūta arī savu meitu, lai

viņa meklē sev tādu pašu laimi. Meita arī iet, uziet to pašu mā-

jiņu un paliek pie vārtiem stāvot. Iznāk vecītis un prasa, ko šī

vēloties? Šī atbild, ka ogas meklējot. Vecītis teic: „Kur tad

ziemā lai ogas dabūn? Bet papriekšu ienāc iekšā apsildīties!"

Meita ieskrien iekšā, paķer pati beņķīti, apsēžas, izņem divus

rikus maizes un ēd. Vecītis lūdz, lai šim arī iedodot. Meita atbild:

„Man pašai netiks, ko tad lai tev dodu?"

Kā meita bija paēdusi, vecītis saka: „Paņem slotu, izej āra,

atslauki sniegu, tur tu varbūt ogas dabūsi."

Meita paķer slotu, izskrien, atslauka sniegu un piegrābj pilnu

grozu ogu. Vecītis pavada viņu līdz vārtiem un vēlē laimi: „Kad
tu runāsi, tad lai tev vardes krīt no mutes un kad tu smiesies, tad

lai krīt ķirzaki!"
Nu pārnāk īstā meita mājā. Kad viņa runā, tad krīt vardes,

kad viņa smejas, tad ķirzaki.

Reiz gadās jāt ķēniņa dēlam garām. Tas ierauga tur tik

skaistu meitu, kad tā runā — zelts birst zemē. Tūliņ viņš ņem

to uz savu pili un nodzer kāzas.

Pamātei nu grauž sirdi kā tārps, ka viņa tik varētu savu

meitu ielikt laimīgās pameitas vietā.

Ķēniņienei piedzimst puisītis. Pamāte nu aiziet uz pili, pie-

dāvājas par kopēju un tiek arī pieņemta. Ķēniņam mājā neesot,

viņa paņem slimo ķēniņieni, aiznes uz ezeru un iesviež ūdenī.

Ķēniņiene tomēr nenoslīkst vis ezerā, bet pārvēršas par pīlīti.
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Nu pamāte atved savu meitu, ieliek gultā, pieliek bērnu klāt

un apvelk priekškarus visapkārt ap gultu. Pārnāk kēninš un

dzird: bērns tik dikti raud. les skatīties — pieiet pie gultas, bet

nobīstas. Viņa skaistā sieva palikusi melna kā zeme! Kad tā

runā, tad vardes krīt, kur viņa sievai zelts bira. Bet pamāte ņem

iestāsta — tas viss no liela karstuma. Ķēniņš nekā ļauna arī

nedomā.

Otrā rītā, ganiem ganot, izpeld maza pīlīte un vaicā: „Ko

dara mans bērns, ko dara ķēniņš?"

Gani atbild: „Ķēniņš staigā bēdīgs, un bērns brēc caurām

naktim."

Otru rītu arī tāpat izprasījusi, bet trešo rītu atkal izpeldējusi

un teikusi: „Rītu nāks mežsargs un mani nošaus. Ja būtu viens,
kas mani saķer, tad es pārvērstos par cilvēku. Rītu vēl atnākšu,
tad vairāk nenākšu."

Nu ganiem paliek pīlītes žēl, iet pie ķēniņa un izstāsta visu

dzirdēto un redzēto. Ķēniņš otrā rītā aiziet uz to vietu, kur pīlīte

izpeldot, un noslēpoties aiz krūmiņiem. Kā tik pīlīte izpeld, tā

ķēniņš to saķer un stipri satura. Nu pīlīte pārvēršas par viņa

sievu. Sieva ņem izstāsta visu patiesību, ko pamāte ar viņas

izdarījusi.

Ķēniņš iet uz pili, paņem divas mucas, ar naglām sadzītas,
vienā ieliek pamāti, otrā meitu un laiž tās no augsta kalna lejā.
Abas ļaundares izlaiž savas melnās dvēseles.

Bet ķēniņš ar ķēniņieni nu dzīvoja laimīgi.

4. A. 403 B. 480. R. Tab ine no skolnieces B. Grebežas. Na -

aizmi erstule „Tautas posokas", 4.

Reiz vīnam zemnīkam nūmyra sīva un atstuoja jam mozu

meitini. Zemnīks namuocēja bārna audzēt, naspēja ari pastruo-

duot cytti sīvīšu dorbu. Radzādams, ka bez saimnīcas muoja īt

pūstā, sadūmuoja precētīs. Bet kura jaunova tad labpruot īs pi
atraiša? Jis meklēja sev leidzīga puora un dabuoja padzeivuo-
jušu atraiti, kurai ari beja sova meita. Un tei atraite ari nabeja
vīnkuorša sīvīte: jei beja rogona.

Zemnīks nikuo par šitū nazvnuoja. Nabogs tikai vēļuok sa-

prota, kas jam ir par sīvu. Jis dūmuoja, ka sīva žāluos juo mozū

meitini, bet na tai gon beja. Rogona mozū svta, nadevja ēst,

dzvna pi grvuta dorba un vysaiž mūcīja, kā tik tū meitini drei-

žuok izbeigt. Tāvam žāl sovas meitiņas, bet jis nikuo naspēja

padarīt. Rogona ari jū ruoja un puormetja, ka juo meita asūt

sliņķa, nikuo nadarūt, ka vajagūt jū dzeit prūjom. Un tik ilgi tei

nvknuo buoba kūrcja un mūcija zemnīku, cikom tys pīkrita juos
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vaļai. Vīna reita, drusku nurauduojīs par sovu meitini, zemnīks

pamūdynuoja jū un soka: „Celīs, meitiņ, īsim uz mežu ūguos!"

Meitiņa nikuo nadūmuodama, trvukuos, uotri apsaģērbja, at-

sametja ceļus, palyudzja Dīva, pajēmja sovas muotes kristiņu un

guoja ar tāvu uz mežu. Kad īguoja dziļi mežā, tāvs teicja: „Tu,
meitiņ, iosi ūgas un es īšu cierst molku. Kad vuocelīte byus

pylna, tad ej uz tū pusi, kur dzierdēsi muna cierva kloudzīņus."
Un veceļs, nubučuojis meitiņu, aizguoja.

Buorinīte veikli lasīja sorkonos ūdziņas. Pīlasīja pylnu vuo-

celīti, nūstuoja, pasaklausīja un, padzierduse kloudzīņus, steidzjas

uz tū pusi. Guoja, guoja un atguoja. Bet tovu breinumu! Na-

atroda ni tāva ni molkas, tik bārza viersyunē pīsistu lelu sprygulu,
kurs vēja kustynuots, klabēja pi kūka un cēla trūksni. Breidīti

pastuovējuse, buorinīte laidjās poša meklēt ceļa, izstaiguoja vysas

stidziņas, bet ceļa kai nav, tai nav. Golā atroda nalelu, syunuotu

celiņu.

Dūtnuodama, ka tys īt uz muojom, laidjās pa tū. Bet kū

ilguok guoja, tū mežs palyka bīzuoks un celiņš šauruoks. Golā

syunuotais celiņš beidzjās un meitiņa nūstuoja pi nalelas meža

ustabiņas. Dūmuodama, ka tur dzeivoj lobi lauds, jei drūši

guoja īškā, bet tur nabeja nikuo. Radzūt, dzeivuotuojs beja iz-

guojis mežā. Meitiņa, radzādama, ka ustobā ir pīmāsluota, tyu-

liņ pīlauzja bārza zorus, sataisīja lobu slūtiņu, izslaucīja ustobu un

māslus iznesja uorā. Saimnīks vys vēl naatguoja.
_

Nazynuo-

dama, kū darīt, atsasāda pi moza lūdziņa un gaidīja. Ugu vuoce-

līte, pylna, kai actiņa, stuovēja juos prīškā.

Urnai [piepēži] mežā sabrakšēja. „Kas tys varētu byut?"

dūmuoja meitiņa. Bet naspēja jei atsajāgt, kai ustobiņas duro-

vas dreiži atsadarīja un par slīksni īsavēla lels bryuns luocis. Mei-

tiņa nūsabeida, bet luocis, paūdis gaisu, apsavēris vysapkuort,
suoka runuot: „Ūguotuoja, es saūžu ūgu smoku. Ugas maņ patēk

un es jau asu pavacs, nasaradzu. Šūdīņ pat pārvelti nūstaiguoju.
Mrrr—hrrr—hrrr — mozuo, dūd maņ ūdziņas un nasabeist! Te-

vis naēsšu.'

Nyu meitiņa drusku atsajēdzja. Uotri paķēra ūgu vuocelīti,

snēdzja tū luočam, teikdama: „Luocīt meilū, še ūdziņas, tikai pa-

ruodi maņ ceļu uz tāva sātu!"

„Mrrr—hrrr uz muojom?" ryucja luocis: „Pagaidi, pastruo-

doj, tad par muojom dūmoj. Byusi čakla struoduotuoja, mu-

nas vaļas pildītuoja, tad dreiži un laimīgi tiksi muojā. Un dorbs

nabyus gryuts. Ikdīnas pīlasīsi maņ pa ūgu vuocelītei un sev iz-

vuorīsi putru. Tikai skotīs, nikaidu kukaiņu nabaroj ar putru.

Cytaidi pošai pītryuks."
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Buorinītei gribūt nagribūt beja juopalīk un juolosa luočam

ūgas. Ikreita jei agri cēlās, pīlasija skaistu, soldonu ūdziņu, kuru

te auga papvlnam, pabaruoja luocīti, pavadīja jū par ustobiņas
slīksni un paša slaucīja ustobiņu, vuorēja putriņu. Bet putras

āduoja gon jei nabeja vīna, kai tik meitiņa sāda pi golda, nu cepļa
zamaškas izruopuoja mozuo, palākuo pelīte un žēlīgi peikstēja:

„Pi, pi, ci, pelītei putriņas gribīs!"

„Tev putriņas! Ak tu naboga pelīt!" runuoja meitiņa. „Cik
tad tev tuos putriņas īdūt? Nu še ēd vasaļa!"

Un meitiņa mozā lauzkiņā īlēja pelītei putriņās. Pelīte pa-

ēdja un pasaslēpja. Un tai beja ikreita. Meitiņa tai pīroda pi tuos

pelītes, ka bez juos jai beja garlaicīgi. Tad jei bīži aicynuoja pe-
līti pasakavēt, parunuot. Un cyta nabeja ar kū buorinītei runuot.

Luocis vvsod atguoja vālu vokorā un tyuleņ, apēdis pēc pusdīnem
lasītuos ūgas, guoja gulēt un gulēja leidz saules laktam. Un gulā-
dams tai kruocja, ka sīnas brakšēja.

Vīnā reitā, aizīdams prūjom, jis teicja: „Šūdīņ es byušu ag-

ruok muojuos un pārbaudīšu tevi. Juo puorbaudījumu izturēsi,

tad dreiži tiksi muojuos pi tāva, juo naizturēsi, tad tovi kauli pyus

svla dziļumā."

Tū teicis, luocis aizguoja. Meitiņa dūmuoja: „Kas tys byutu

par puorbaudījumu?"
Tai dūmuodama, jei aizmiersa, ka laiks vuorīt putru. Te iz-

ruopuoja pelīte un aizpeikstēja: „Pi, pi, ci — putriņas!"

Meitiņa tyuliņ sakyura guni, dreiži izvuorēja putriņu, paēdja

paša un pabaruoja pelīti. Pelīte, paāduse šu reizi, teicja:

„Šūdiņ tev byus puorbaudījums. Luocis liks tev īskuot golvu

un ēst vutis. Tu vutu naēd, bet šekur ēd šuos kaņepītes. Kad luo-

cis vaicuos, vai tev vutis pateik. tu soki: „Pateik, tētīt, pateik

meilū!" Tuoļuok, kad izīskuosi golvu, luocis īdūs tev zvaniņu,
liks skraidīt pa sūlim un pats svīss tev ar pagalēm. Tu tyuliņ
īskrīsi zam cepļa un es par tevi skraidīšu."

Tū teikuse, pelīte pībēra meitiņai kaņepu kuldiņu un paša

īskrēja paceplī. Na par ilgu atguoja luocis. Apēdis ūgas, suoka

žuovuot, staipētīs, kai uz mīgu, golā suoka ryukt: „Mīgs maņ īt,

bet vutis kūž golvā. Paīskoj maņ golvu, bet vutu nakauņ, apēd
vvsas!"

Meitiņa atsasāda uz beņka pi lūga, luocis īvēla sovu pyn-

kuotū golvu juos klēpī un tai pateikami ryucja. Meitiņa suoka

īskuot jam golvu un ēst kaņepītes, kuras pelīte jai īdevja. Luocis

dzierdādams, kai kaņepes kņakš uz zūbim, runoj: „Nu kas, vai

gordas vutiņas?"

„Gordas, tētīt, gordas. mīļii!" meitiņa atbildēja.
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Kad meitiņa izīskuoja luočam golvu, tys teicja: „Labi, golva

teira un mīgs vairs naīt. Maņ gribīs pasakavēt. Tu byusi par

peli, un es par oklu kači. Še, aizsīn maņ acis un paša jem zvaniņu
un takalej pa beņkim. Kad veikli izbēgsi, tad reit tiksi pi tāva

un byusi laimīga."

Tū teicis, luocis īdevja meitiņai zvaniņu un meitiņa, aizsējuse
luočam acis, uotri metjas zam cepļa. Luocis vēl i naapsagrīzja,
kai mozuo pelīte vīgli takalēja pa beņkim, pa sīnom un zvanēja

ar zvaniņu. A luocs jēmja pagali pēc pagalas un svīdja tī, kur

zvaniņš skaņ. Bet kuru pagali nasvīdja, tei krita zemē un pelī-

tei pat par astes galiņu natyka. Tai luocs izsvaidīja vysu mol-

kas grādu, kas tepat ustobā beja sakrauta putras vuorīšonai. Kad

luocs svīdja pēdjū pagali, pelīte uotri ītecēja aliņā un meitine, iz-

leiduse nu pacepla, teicja: „Luocīt meilū, jau izsvaidīji vvsu mol-

kas grādu, bet skotīs, es asu vasaļa un nivīna pierstiņa tu maņ

nasasyti."

„Mmmrrr, mmrr — tai tad atraisi maņ acis!"

Meitiņa atraisīja luočam acis, tys, pateikami laizīdamīs,

teicja:
„Žāl gon maņ ir tevis, lobās ūguotuojas, bet vīna olga, īsi

uz muojom. Tikai reit vēl Pīlosi maņ ūgu vuoceli!"

Uz reita buorinīte ceļas agruok, pīlasīja skaistu ūgu un steidz-

jās uz luoča ustobiņu. Pīguoja pi ustobas, skotuos: tovu brei-

numu! Ni ķēniņa roti, ni aizjyuru zyrgi! Vysa karēte zaltā vy-

zuloj, zyrgi guni dveš, tai i raunas uz skrīšonu. Un pi karītes

ūtrs aizjvugs ar lelu, gryutu pyura skreini. Pi karētes stuov luocs

un smīdamīs runoj: „Nu, muna ūguotuoja, kuop šimā karētē, jem
tū pyuru un brauc uz tāva sātu!"

Meitiņa nu prīcas nūbučuoja luočam depi un uotri īlēcja ka-

rētē. Zyrgi tyuliņ, vēja uotrumā laidjās skrīt un napuorguoja loba

pusstunde, jau meitiņa īraudzīja tāva sātu.

Pamuote uz pogolma velēja drēbes. Pamanījuse tik skaistu

karēti un zyrgus, dūmuoja, ka boguots kungs vai kaids princis
brauc precībuos un storp zemnīku meitom sev leigovas meklej.
Tad atstuojuse dorbu, uotri īskrēja ustobā un teicja: „Nu meitiņ,
dreižuok rūsīs. Brauc boguots prēcinīks. Varbyut tevi pajems

par leigovu."
Cikom pamuote skubynuoja sovu meitu rūstīs, možais sunī-

tis tryukuos nu sūla zamaškas, paūdja gaisu un prīcīgi rēja: „Vau,

vau, zalta karētē brauc buorinīte, lelu pyuru rotūs vad."

„Klus, maita, nagveldz," klīdzja rogona, „lobuok soki: „Muo-
tes meitai svuoti brauc!"

Bet sunītis otkon rēja: ~Buorinīte zaltā brauc!"
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Te zeme sadunēja, zyrgj sazvīdzja. Rogona izskrēja uorā

Ja, buorinīte, bet na princis kuop nu karētes. Pamuote, slāpdama
dusmi un, pvulēdamās mīļi runuot, teicja:

„Kur tad tu, meitiņ tik ilgi beji? Varēji jau tyuliņ ar ūdziņom
īt uz sātu. Mes vai pus meža izskraidījām, tevis meklējāt, dū-

muojām, ka vylki tevi saplēsja."
Un buorinīte, kai nu vysod, laipni atbildēja: „Es, māmiņ,

mežā aizmaldīju un īguoju pi palāka luocīša. Tur maņ beja lobi.

Es luccīšam lasīju ūdziņas un redzi, kai jis mani apduovynuoja.

Nyu luocītis palyka bez ūgu lasītuojas

„Nu kam ta jam tuos lasītuojas vajag. Mežā dzeivuodams i

pats var pīlasīt un paēst," runuoja pamuote, bet dūmuot gon cytu

dūmuoja.

Uz reita jei pīcēla veiru, pīcēļa sovu meitu un sacīja:

„Ved, vcceļ, munu meitu uz tū mežu. Varbyut jai byus taida

laime, kai tovai meitai."

Vecels apsagērbja, pajēmja ciervi, pajēmja rogonas meitu un

nūguoja uz mežu. Mežā jis teicja: „Tu, meit, losi ūgas un es

ciersšu molku. Kad vuocelīte byus pylna, ej taišņi tur, kur dzier-

dēsi mani molku cieršūt!"

Rogonas meita īguoja dziji mežā, pīlasīja puszalu ūgu vuoceli

un devjās uz to pusi, kur dzierdēja kloudzīņus, bet atguojuse, at-

roda spriguļu bārza viersvunē. Vējs cyluoja spriguļu un dau-

zīja ap kūku, bet vecela nabeja. Rogonas meita, nazynuodama

ceļa, suoka maldētīs. Golā jei ari atroda luoča ustabiņu. īguoja
īškā, skotuos — tukša. Sāduos uz beņka un gaida._ Saulītei rītūt,

zori sabrakšēja; te luocs guoja uz nakts dusu. Ugutuoja nūsa-

beidja. Luocs, iguojis ustobā, paūdja gaisu un teicja: „A—a, otkon

ūguotuoja. Ruodi šur ūgas!"

Rogonas meita pasnēdzja luočam puszaļu ūgu vuoceli. Luocs

apēdja vīnu ūgu, nusaspļuovja, svīdja vuoceli zemē — ūgas vīn

pabyra — un teicja: „Jo tu maņ reit napīlasīsi sorkonu ūgu, tad

es tevi apēsšu," un tū teicis, aizguoja gulāt.

Rogonas meita reitā agri guoja ūguos, bet otkon leluokuo

dala ūgu beja zaļa. Luocs teicja: „Tavas ūgas nalobas, ēsšu tevi

pašu."

Rogonas meita, rauduodama lyudzjās: „Luocīt, naēd, pažā-

loj, es reit pīlasīšu lobuoku ūgu."

Luocs pīkrita. Un reitā rogonas meita pīlasīja divi daļas

sorkonu bet trešū dalu zaļu ūgu. Jei dūmuoja: „Taids tēviņš, ap-

ēss ir zaļas."
Bet tēviņš zaļu ūgu naēdja. Sagruobja rogonas meitu, ap-

grauzja juos mīsu un., sabēris kaulus maisā, lyka vacūs māslu ro-

tās, sajyudzja vācu, vācu ķēvi un lyka tai vilkt rogonas meitas
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kaulus uz muoti. Ķēvīte lēni, lēni vylkuos, golā trešās dīnas vo-

korā īsavylka rogonas pogolmā. Rogona pašulaik taisīja gordas

vakariņas. Te sunītis suoka rīt:

„Vau, vau, muotes meitas kauli grab ... Vacuo ķēve īvvlka

tūs pogolmā."

„Klusi, maita, kū te gveldz! Še gaļas gobols, ēd un soki:

„Muotes meita zaltā brauc!"

Sunīts apēdja gali un otkon rēja: „Vau, vau, muotes meitas

kauli grab."

Rogona izskrēja norā, skotuos: pogolmā stuov vāca ķēvīte,

aizjyugta māslu rotūs. It tyvuok. skotuos, ja, rotūs maiss. At-

raisa tū un nu bailēs nūkrīt nadzeiva. Maisā beja juos meitas kauli

un vaigs — solts, zyls, atīztim zūbim.

Vecelš ar sovu meitu beja izguojuši sīna kostu. īdami nu

dorba, jī atroda pogolmā rogonam nadzeivu mīsu un māslu rotūs

ar kaulim. Jī īlyka rogonajn mīsu rotūs, nūvedja uz mežu un

sadadzynuoja. Poši nyu dzeivuoja skaisti. Luoča duovvnuotuo

monta palvka jīm ■— pītyka vairuok kai visam myužam. Jo jei
dzeivuotu ari leidz pasaula golam, un tod vēl tuo monta pītyktu.

35. Divējādas līgavas.

1. Strauss Ērbērgniekos. LP, 111, 34.

Kādai mātei bija tik daiļa meita kā saule. Pats valdnieks

daiļo meitu bija ieskatījis un apņēmies precēt. Drīzi kāzas stā-

vēja aiz durvim. Meita tādēļ gāja vienu dienu aicināt uz kāzām

arī savu brāli, kas dzīvoja tālumā. Ceļa malā meita ieraudzīja

mazu mājiņu. Tur iznāca pretim veca sieviņa un mīlīgi lūdza, lai

ienākot pie viņas kājas atpūtināt. Meita iegāja. Bet laipnā sie-

viņa bija ragana. No rīta meita taisījās aiziet, bet ragana nu vairs

nelaida. Viņa sagrāba meitu, ieslodzīja to tumšā istabā un pa-

vēlēja caur šķirbu tikmēr spļaut, kamēr nevienas siekalas nega-
dītos. Bet raganas meita, kura bija tik nesmuka kā pats velns,

stāvēja otrpus šķirbas ar atplēstu muti un norija visas siekalas.

Caur to raganas meita dabūja visu meitas daiļumu, un meita atkal

raganas meitas nedaiļumu. Raganas meita, tik daiļa kā saulīte,

tūliņ aizsteidzās pie brāļa un izlikās par viņa māsu sacīdama, lai

tik nu taisoties uz kāzām, jo pats valdnieks būšot viņu precēt.

Bet otrā dienā īstā māsa laimīgi paspruka no raganas nagiem un

arī atnāca pie brāļa. Raganas meita, to redzēdama, iestāstīja
brālim: „Redz, kur nesmukā pelnrušķe lien, redz, kur pelnrušķe
lien; liec viņai zirgus ganīt."
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Brālis ticēja un izsūtīja to pie zirgiem. Pirmo dienu nekas:

otru dienu arī tāpat, bet trešo dienu māsa bēdīgi dziedāja pie zir -

giem:

„t:da tautas, dzēra tautas

Mana brāļa gald' galā:
Tava paša mīla māsa

Zirgus gana vecainē."

Brālis, tos vārdus izdzirdējis, sāka uzprasīt, ko dziesmas

vārdi nozīmējot? Māsa nu izstāstīja smalki, kā viņai noticies un

kas blēdīgā meita īsti esot par māsu. Brālis nu vairs nekavējās:

viņš lika raganas meitai, tāpat kā tur raganas mājiņā, atspjaut
siekalas atpakaļ, un atdot īstai māsai viņas daiļumu. Un re, cik

nu raganas meita palika nesmuka, bet īstā māsa tāda pati kā se-

nāk. Nesmuko raganas meitu brālis izrīdīja ar suņiem no mājas
un to aizdzina, kur nākusi.

Bet lai māsai atkal nenotiktu uz ceļa kāda klizma, tad brālis

iedeva kucīti līdz un nosacīja tā: „Neej tu vairs gar raganas mā-

jiņu garām, bet skaties, kur kucīte tek, tur kāp pakal! Gan tad

pārtiksi bez bēdām."

Māsa nu pārkluva laimīgi un drīz nosvinēja ar jauno vald-

enieku priecīgas kāzas.

Piezīme. Šī pasaka līdz ar sekošiem variantiem gan nesastāda vienu

noteiktu pasaku tipu,bētkā abu iepriekšējo numuru tālāk novirzījušies varianti,

šīs pasakas ir tomēr apvienojamas vienā grupā. P. Š.

2. Burkinu Augusts Valmierā. LP, 111, 32.

Reiz bijušas divas atraitnes: saimniece un valiniece. Saim-

niecei bijusi pieaugusi meita, un valiniecei bijusi pieaugusi meita

Tik valinieces meita bijusi daudz daiļāka par saimnieces meitu.

Viņai tādēļ nākuši daudz precinieku, bet saimnieces meitai nega-

dījušies nemaz. Saimniecei tas ļoti skaudis. Tā visādi zaimo-

jusi valinieces meitu un rīdījusi pat savu meitu uz ienaidu pret ne-

vainīgo. Bet meita nelāvusies no mātes gumdrties: viņa bijusi un

palikusi labā draudzībā ar valinieces meitu. Tas saimniecei vēl

vairāk skaudis. Beidzot tā savā skaudībā griezusies pie kādas

raganas pēc padoma. Ragana tai iemācījusi kādus nekādus vār-

dus un pamācījusi, lai nokaujot ķīvīti un slepeni iedodot valinieces
meitai apēst, tad tā palikšot mēma. Tāds padoms saimniecei va-

reni paticis. Viņa klusu atkārtojusi nelāgos vārdus, lai tos neaiz-

mirstu, un izbridusi visus purvus, kamēr ķīvīti sadabūjuši. Tre-

šajā dienā viss jau bijis sadabūts, viss izdarīts un ceturtajā dienā

nabaga valinieces meita bijuši mēma, ka ne papīkstēt. Saimniece
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Jau priecājusies, ka nu visi precinieki nākšot pie viņas meitas, bet

nekā. Puiši teikuši: „Lai viņa ir mēma, bet viņa ir daiļa!"
To dzirdot, saimniecei nebija vairs pacietības: viņa lūkojusi

nevainīgo meiteni pavisam nomaitāt.

Kādā jaukā dieniņā mēmā valinieces meitiņa iekāpusi laiviņā
un vizinājusies pa ezeru. Saimniece to redzējusi, tā ieskrējusi pie

savas meitas un teikusi: „Klausies, mēmā tur vizinās pa ezeru un

labina puišus klāt. lesim mēs ar pavizināties!"

Labi, aizgājušas. Ezera vidū saimniece teikusi: „Airēsim pie
mēmās un ieņemsim viņu mūsu laivā."

Meita priecājusies par mātes draudzīgo prātu un airējusi turp.

Bet mātei bijis cits kas prātā; tā gan aicinājusi mēmo savā laivā,
bet līdz ko nabadzīte kāpusi pār laivas malu, tā iegrūdusi to

ūdenī, lai to noslīcinātu. Saimnieces meita, tādu ļaunumu redzē-

dama, ātri ielēkusi otrā laivā un ierāvusi slīcēju pie sevis. Tūliņ

sacēlies liels vējš un aizdzinis meitiņas pār ezeru uz citu pusi.
Tur tās izkāpušas malā un samaldījušās trīs dienas, trīs naktis.

Beidzot izsalkušas, nogurušas, iemaldījušās svešā muižā ar skai-

stu pili. Bijusi nakts, kad meitiņas sasniegušas pili. Un lai ne-

vienu netraucētu, tās ielīdušas dārzā un domājušas tur līdz rītam

nosnausties. Bet dārzā bijuši visādi ogu krūmi. Uz viena krūma

pat augušas brīnumu ogas. Meitas sākušas ogas ēst. Un kā par

laimi — meitiņa norāvusi nezinādama pāris ogu no brīnuma ogu

krūma un tās apēdusi. Tai pašā acumirklī brīnuma ogas mēmo

izdziedinājušas, viņa sākusi runāt. Nu bijis neizsakāms prieks
abām.

No rīta muižas kungs ieraudzījis abas meitas dārzā. Tas

ievedis tās pie kunga.
Abas gribējušas pie kunga par kalponēm līgt. Bet jaunajam

kungam loti patikusi valinieces meita un jaunajam muižas kun-

gam atkal saimnieces meita. Kungs nepieņēmis vis tās par kal-

ponēm, bet bildinājis valinieces meitu par savu līgavu un pievedis
saimnieces mietu muižas kungam klāt, lai to bildinātu par savu

līgavu. Nu bijušas varenas kāzas abiem pāriem. Arī valiniece

bijusi uz kāzām; tik saimniece nenākusi un nenākusi. Tā palicis.
Saimniece dzīvojusi viena pati un nerādījusies savai meitai ne

acīs. Tomēr ar laiku viss pārgrozījies. No tās dienas, kur saim-

niece tik ļauni bija sākusi ar valinieces meitu apieties, svētība

saimnieces mājā negadījusies un negadījusies. Izlicies it kā viss

labums bēgtin aizbēdzis. Maz gados saimniece izputinājusi savu

mantu un māju, ka nebijis ne maizes ko ēst. To redzēdama, saim-

niece atzinusi savu ļaunumu un gājusi noplīsusi pie meitas lūgties,
lai to ņemtu pajumtē. Meita tūliņ to pieņēmusi; bet tik teikusi:

,
Mēs dzīvojam apakš kunga, tādēļ jāiet pilī runāt, vai tev arī
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atvēl še muižā dzīvot, jo pati labi zini, kādu ļaunumu toreiz kunga
sievai, vājinieces meitai, gribēji padarīt. Tādēļ jālūdzas, lai ir

viņa piedotu."

Tā aizgājusi lūgties. Kunga sieva labprāt piedevusi un nu

visi dzīvojuši laimīgi.

3. Lapas Mārtiņš Rūjienā. ..Pasakas un nostāsti" 1902, 21.

Viens jauns saimnieks bija apprecējis jaunu sievu, čaklu,

krietnu un strādīgu kalponi, un ar to dzīvojis laimīgi, cik laimīgi

dzimtļaudis viņos grūtajos laikos varēja būt. Bet viņu laimi kai-

miņu saimniece apskaudusi,kas bija ļoti vēlējusies, lai kaimiņš

apprecētu viņas meitu. Bet tā bijusi slinka, ķildīga un nespodra,

un šādu nelabu īpašību dēļ jaunais saimnieks bija to atmetis un

bildinājis kalponi. Kaimiņiene par to apņēmusies jaunajam, lai-

mīgajam pāram atriebties. Viņa nu jaunajiem kaimiņiem izliku-

sies par draudzeni un devusi jaunai saimniecei dažādus padomus,

sevišķi kas nākošai mātei der zināt.

Kad jaunā saimniece nākusi nedēļās, tad kaimiņiete tai jau
laikus atvedusi un ieteikusi vecmāti, kas bijusi veca vecene, bez

zobiem, nelaipnām acim, garu līku degunu un tievu, garu zodu.

pie kura bijis mazs matu kušķis. Ne saimniekam, nedz jaunajai

saimniecei šī vecene nepatikusi, bet tomēr viņi to pieņēmuši par

palīgu grūtajā stundā, lai neaizkaitinātu savu kaimiņieni.

Kad pienākusi grūtā stunda, vecmāte apkopusi slimnieci,

noguldījusi viņas bērniņu tai blakus, pamudinājusi saimnieku, lai

tik ejot gulēt, jo vis esot labi izdevies. Viņa pie slimnieces palik-

šot nomodā un to apkalpošot.
Saimnieks arī paklausījis.
Kad saimnieks otrā rītā agri pamodies un steidzies aprau-

dzīt slimnieci, tad atradis vecmāti pie gultas sēžot un cietā miegā

dikti krācot; bet gulta bijusi gluži tukša, bez slimnieces un bez

bērniņa. Saimnieks izbijies un veceni stipri purinādams pamo-

dinājis.
„Kur slimniece un mans bērns palikuši?" viņš tai bargi uz-

saucis.

~Slimniece ar bērnu gul gultā," vecene žāvādamies atbil-

dējusi.

„Gulta ir tukšu!" saimnieks tai uzsaucis.

„Tukša?" vecene atkal atkārtojusi un tad paskatījusies uz

gultu. „Patiesi tukša! Vai manu dieniņ! Kā tas noticis?"

„Tev jāzina, kur palikuši mana sieva un bērns!" saimnieks

tai no jauna uzbrēcis.

~Ja, saimniek, tas ir tiesa," vecene atbildējusi „Eš viņus arī

rūpīgi uzraudzīja. Uz rīta pusi, kad māte un bērniņš mierīgi gu-
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leja, arī man miegs ar varu uzlaužas. Tagad redzu, ka mate un

bērniņš ir pazuduši."

Pārmeklējuši visu māju, visas ēkas, bet no saimnieces un

bērniņa neatraduši ne pēdas.

Saimnieks par to bijis ļoti izmisis, bet vecmāte klusi aizgā-

jusi. Nelaimīgais vīrs nu palicis viens pats mājā.

Kaimiņiene bieži atnākusi ar viņu un viņa māti parunāties,

un katru reizi mēģinājusi jauno saimnieku pierunāt, lai tas rauga

aizmirst savas bēdas, un lai izvēloties sev jaunu mūža biedreni.

Tā viņa runājusi savas meitas labā.

Saimneiks tik atbildējis: „Es vēl vienmēr ticu, ka savu zu-

dušo sieviņu un savu bērniņu atdabūšu, un ja Dievs man palī-

dzēs to panākt, tad viņš sodīs tos, kas man šo Jaunumu padarī-

juši."
No tas reizes kaimiņiene vairs nekad neatnākusi un sargā-

jusies sastapties ar jauno saimnieku, kas tam bijis tikai pa

prātam.

Reiz vasarā saimnieks kādā miglainā rītā viens pats savā

pļavā pļāvis sienu, jo viņa kalps un kalpone bijuši muižas gaitās.

Kad saimnieks apsēdies iebaudīt brokastu, rupju pelavu maizi un

sālītas reņģes, tad gaiss izskatījies kā dūmu pilns, tā ka nebijis

iespējams ne cik tālu redzēt. Uzreiz viņš redzējis, ka tuvējie

krūmi pakustas un no tiem kautkas izlien un tuvojas viņam.

Vispirms viņš domājis, ka tas ir kāds suns, bet drīz vien pazinis,

ka nācējs ir vilks jeb vilka māte, tādēļ ka tai mazs vilcēns nācis

pakaļ.

Pļāvējam īsti tuvu pienākusi, vilka māte attupusies viņam

iepretī, ar ķetnu paglaudījusi vilcēnu un tad_skumīgām acim viņu

uzskatījusi. Saimnieks ātri piecēlies, paķēris izkapti un ar to

vilka māti aiztriecis. Gabaliņu aizskrējusi, vilka mate vēlreiz

skumīgi paskatījusies uz saimnieku un tad ar savu vilcēnu iete-

cējuši krūmos.

Pusdienā putni strebjot, viņš atkal ieraudzījis vilka māti ar

vilcēnu. Tā viņa tuvumā tupējusi uz kāda akmeņa un zīdinājusi

savu bērnu. Viņš redzējis, ka tai pat asaras birst no acim, gluži

kā cilvēkam žēli raudot.

Viņš no savas pusdienas maizes nolauzis kādu kumosu un

aizmetis to vilcenei, tā to ātri saķērusi zobos, kādu drumstalu

iebāzusi vilcēnam žaunās un tad pati ātri noēduši lielāko kumosa

dalu.

Tajā pašā acumirklī vilcene un vilcēns uzreiz izlīduši no

vilku ādas un pārvērtušies par cilvēkiem, sievieti un mazu pui-

sēnu.
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.,Mīļais vīriņ," sieviete teikusi, „vai tu savu sievu vairs ne-

pazīsti? Paldies tev, ka tu saprati manu lūgumu un mani atsva-

bināji no burvības!"

Nu sieva visu izstāstījusi, ka kaimiņiene ar raganas palīdzību
to dabūjusi pie malas, pārvērsdama par vilkatu.

Pēc tik daudz pārciestiem grūtumiem vīrs- ar sievu dzīvojuši

laimīgi un viņu dēls arī ar laiku izaudzis par stipru un godīgu
vīru.

Neģēlīgā kaimiņiene tūliņ pēc tam, kad bija dabūjusi zināt,

ka par vilkaci pārvērstā jaunā saimniece tapusi atkal par cilvēku,

tik loti sabaidījusies, ka aiz bailēm saslimusi un ilgi, ilgi vārguši,
līdz izlaidusi garu. Viņas meita palikusi neprecēta, un jo vecāka

viņa tapusi, jo vairāk viņas seja dabūjusi raganas izskatu.

Piezīme. Ši pasaka ir saīsināta, atmetot uzrakstītāja pieliktos liekos

sīkumus. P. Š.

4. Teicēja 76. g. veca IvaSta Icid z ā ne, Ataši cne spa g.

Vīnai meitai beja muote un kolpyune. Muote ar kolpyuni

meitai vysu struoduoja un meita auga, nikaidu dzeives gryutumu
nazynuodama. Meitas kolpyune kur tik guoja, arvīn runuoja:
„Bāda, bāda, kas tevi izbāduos?"

Meita itūs vuordus bīži nu kolpyunes dzierdēja un reizi

prosa: ~Kū tys nūzeimej: bāda, bāda, kas tevi izbāduos?"

Tad kolpyune pajēmja dīgu komūlīti, pasvīdja un soka: „Es
tev paskaidruot navaru, bet tu ej pēc ituo komūlīša un izzynuosi,
kū tys nūzeimej!"

Tad meita laidjās īt pēc komūlīša. Komūlīts šketerējās un

meita īt pēc juo. Tai meita guoja dīnas divi, vai treis, posokā

nav sacīts, un komūlīts pīvedja jū pi kaida ķēniņa pils vuortim.

Uz vuortim ar zalta būrtim beja uzrakstīts: „Tys, kas naēss, na-

dzers, nagulēs un lasīs itūs rokstus treis dīnas, varēs īīt pa itim

vuortim īškā un pīceļs cylvākus!"

Tuos piļs ļauds jau ilgus godus gulēja apbūrti. Meita atsa-

sāda pi vuortim, naād, nadzer, nagu! un losa rokstus. Jau meita

nūlasēja divi dīnas un jai brīsmīgi uzguoja mīgs. Te — kur be-

juse, nabejuse — atīt vīna sīvīte. Tei beja rogonas meita. Mei-

tai izspierga mīgs un tagad jei sasarunuodoma ar rogonas meitu,

cītja trešū dīnu. Tai meita lasēja treis dīnas tūs rokstus naāduse,

nadzāruse un nagulējuse. Kai tik beidzjās treis dīnas. vuorti at-

sataisīja un rogonas meita pyrmuo īskrēja īškā un pastuostīja pī-

sacālušajam nu apbūršonas ķēniņam, ka jei nūlasēja. Meita pa

treis dīnom beja nūvuorguse un lēni īsavylka pa vuortim. Ro-

gonas meita pastuostīja ķēniņam, ka tei nūvuorgūšuo meita at-
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guojuse tik trešā dīnā un traucējuse jū lasīt. Ķēniņš sasadu-

smuoja, īlyka nūvuorgušū meitu pogrobā, pīlvka pi pogrobā du-

rovom sorgu un baruoja pa ludziņu, bet pats taisa kuozas ar ro-

gonas meitu. Pvrms kuozom ķēniņš sadūmuoja braukt uz pil-
sātu un nūpierkt vvsim piļs I.auditn gastinčus. Braukdams uz pil-

sātu, ķēniņš prasīja nu vvsim ļaudim, kū kuram nūpierkt, un pa-

prasīja ari nu meitas, kura sēdēja pogrobā. Meita soka: „Nū-
piercīt man ļali, kura runoj!" Ķēniņš pasasmēja un dūmuoja
pats sevī: muļkam, muļķa gastiņes!"

Nūbraucja ķēniņš uz pilsātu, sapierka vysim pils ļaudim ga-

stinčus, kaidu kurs gribēja, un meitai atvedja ļaļi, kura runoj.

Tai kai uz reita, ķēniņš nūlyka kuozas ar rogonas meitu.

Meita sajēmja taidu ļaļi, kurai, kad pīspīssi, jei izsoka: „Kū tu

maņ pastuostīsi?"
■

Meita nūlyka ļaļi pret sevi un pīspīdja: „Kū tu maņ pastuo-

stīsi?" prosa ļaļa.

„Es tev pastuostīšu un paskaidruošu, kū nūzeimej vuordi:

bāda, bāda, kas tevi izbāduos?"

„Kad es dzeivuoju pi sovas muotes, tad kolpyune arvīn ru-

nuoja itūs vuordus. Vīnu reizi es prasīju: „Kū tys nūzeimej?"
Kolpyune man naatbildēja, bet īdevja komūlīti un sacīja īt pēc
komūlīša, tūlaik es izzynuošūt, kas tys'asūt. Komūlīts škatynuo-

juos un es guoju pakaļ. Tai es guoju, guoju pēc komūlīša un ko-

mūlīts mani atvedja pi ituos piļs vuortim. Uz vuortim beja uz-

raksts: „Kas treis dīnas naēss, nadzers, nagulēs un lasīs itūs rok-

stus, tys īīs pa vuortim īškā un apbūrtī ļauds pīsaceļs." Es suoku

lasīt un nūlasīju divi dīnas. Trešā dīnā atguoja rogonas meita

un gaidīja, kad vuorti atsataisīs. Vuorti atsataisīja un jei īskrēja

pyrmuo piļī pi ķēniņa, bet es beju nūvuorguse par treis dīnas un

navarēju paīt tai mudri. Rogonas meita mani apmaluoja ķēni-

ņam un tagad es sapratu sovas kolpyunes vuordus: bāda, bāda,
kas tevi izbāduos?" stuostīja meita ļaļai.

Itūs meitas vuordus dzierdēja pi pogrobā durovom pastatī-

tais sorgs, tyuleņ aizskrēja pi ķēniņa un soka: „Tāvs, ķēniņš,
nasaprecej ar tū meitu, bet aizej pasaklausi, kū runoj sovai ļaļai
tei meita, kura pasādynuota pogrobā!"

Reitā ķēniņš aizguoja pi pogrobā durovom un klausuos.

Meita otkon pīspīdja ļaļai un ļaļa prosa: „Kū tu man pastuostīsi?"
Meita otkon izstuostīja tū pašu, kū runuoja vakar, un vēļ tur-

pynuoja: ~Šūdīņ, ķēniņš taisa kouzas ar tū rogonas meitu, bet

man juosēd pogrobā un juorunoj ar tevi
"

Vairuok ķēniņš navarēja klausītis. attaisīja pogrobā durovas,

pajēmja meitu aiz rūkas un nūvedja uz sovu kambari, bet rogo-
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nas meitu pīseja zyrgam pi astes un zyrgs ju saraustīja gobolus.
Ķēniņš apsaprecēja ar meitu un šūdīņ dzeivoj laimīgi.

5. li. Sk ūjina, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedcs

Aumeisteros.

Vienc ķērnīna dēls bīš izkarots pavisam nabags. Tēvs māte

tam bīši karā nokauti, pils un zeme izpostīta. Kērnīna dēls bīš

pagalam nabags un tam vairāk mantas nav bīš, kā veci kankari

mugurā. Kērnīna dēls domāš iet pasaulē un meklēt laimi. Viņš

gāš, gāš, kamēr danācis pie lielas upes. Viņš nu skatījies un brī-

nījies: sak', kas tas par laužu pūli, ko šis te stāv un gaida. Kēr-
nīna dēls gāš klā. Tā nu viņš vienam prasīš: „Ko viņi te stāv,

ko šie te gaida?"

Tas cilvēks, kuram ķērnīna dēls prasīš, nu ar stāstīš, ka

tie cilvēki esot sanākuši no malu malām un visi viņi gribot dabūt

čūsku princesi. Tā nu ķērnīna dēls aka prasīš: „Kas tā tāda ir?"

Viņš cilvēks nu aka stāstīš, ka Gaujmālī esot sidraba pils,
to apsargājot liela liela čūska un neviena iekšā nelaižot. Bet

pilī iekšā esot brīnumskaista princese un galvā tai esot nemir-

stības vaiņaks. Preicese nekad nenovecojot. Daudzi esot sanā-

kuši, bet nevienc iekšā netiekot, jo čūska tikai tādu iekšā laidīšot,
kam esot laba un šķīsta sirds. Kurš nu tai pilī iekšā tikšot, tas

ar dzīvāšot ar princesi mūžu mūžus un nekad nevarēšot nomirt.

Lielā čūska esot princesei rada un kurš gribot ar varu tikt pilī

iekšā, to čūska nospiežot.

Nu ķērnīna dēls ar gāš pūlī iekšā un sācis skatīties. Kādu

gan tur ar nebīš: gan bagātu, gan nabagu, gan augstu, gan zemu.

Visi par to vien sprieduši, kā tikt pilī iekšā.* Pašlaik uz skaista

zirga jāš skaists princis. Viņš piejās pie pils. Lielā čūska bīsi

izlocīsies, kā vārti. Bet tiklīdz princis piejāš klāt, čūska spiedu-

šies cie(t). Bet princis tik jāš pa spraugu iekšā. Nu čūska sa-

spiedušies pavisam un nospiedusi princi. Un daudz, daudz no-

spiestu cilvēku bīš pie čūskas zemē.

Kērnīna dels domaš: „Butu japrove, kau(t) vai es ar mirstu,
bet ka tik dabūtu redzēt skaisto princesi."

Pienācis vakars un to dienu vairs čūska nevienu pilī nelai-

dusi. Viņa tik pa dienas gaismu laidusi pilī iekšā. Visi turpat

pie upes gulēši no frtostļ. Nabagais ķērnīna dēls ar apgūlies.

Viņš nu redzēš tādu sapni: bīsi skaista, skaista pils un tai pilī bīsi

skaudīgi skaista princese un tai princesei bīš zelta kronis galva.

Tā nu princese sacīsi uz nabaga ķērnīna dēlu: „Neaizmirsti mani.

Pie čūskas mājo viltība, pie manis miers un laime!"
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Ka nu ķērnīna dēls no ritina pamodies, ta domās: „Patiesi

vaiga būt. Lai jau nu mani čūska nobeidz, bet es iešu pie skai-

stās princeses."

Rītīnā, ka(d) saule lēkusi, nācis daudz cilvēku un visi gribēši
tikt čūskas pilī iekšā. Ķērnīna dēls ar gājš uz pili, ka kankari

vie lēkuši. Ka nu čūska pamanīsi ķērnīna dēlu nākam, tā izlie-

kušies lielā līkumā, iztaisīsi tādus kā lielus vārtus un luncināsi

asti, metusi ar galvu, lai jau nu šis [ķēniņa dēls] tik iet iekšā.

Nu visi brīnēšies tavus brīnumus, ka tādu kankarainu laiž čūska

pilī iekšā. Bet nu no pils ar iznākusi pretī skaistā princese un

galvā tai bīš tāds vaiņaks, kas spīdēš kā saulīte. Princese nā-

kusi pretī un vedusi ķērnīna dēlu pilī iekšā. Ta nu viņa sasau-

kusi kalpus, likusi tiem taisīt vannu un nest dārgas drēbes, ko

kērnīna dēlam vilkt mugurā. Ka nu ķērnīna dēls bīš nomazgājies
un apģērbies zelta drēbēs, ta viņš gāš aka pie princeses un tā to

saņēmusi mīlīgi. Princese bīsi bezgala laimīga un nezināsi no

lieliem priekiem ko darīt. Viņa ņēmusi sev no galvas vaiņaku un

likusi to kērnīna dēlam galvā. Tā viņa spēlēsies un priecāsies

ap ķērnīna dēlu ilgi. Bet ķērnīna dēls bīš tāc bēdīgs un nosku-

mis: Viņam licies, ka tā nav tā princese, kura šo pagāšnakt sau-

kusi un aicināsi pie sevis. Jo vairāk ķērnīna dēls skatījies uz

princesi, jo nesmukāka tā izlikusies. Bet princese gribēsi tūlī kā-

zas dzert. Kērnīna dēls izdomās šā un tā un beidzot arī nosprie-

dis, ka tā nav tā princese, ko viņš sapnī redzēš. Viņš nu nodo-

māš tā: ~Ne, nedzeršu ar viņu kāzas."

Bet princese nelikusi vais ķērnīna dēlam miera: dzeršot kā-

zas, dzeršot kāzas, lai šis vais nedomājot no šās vaļā tikt un ja
šis gribēšot bēgt, ta šim būšot plāni, jo čūska tam dzīšoties pa-

kal un šim tā un tā beigas vie būšot. Nu ķērnīna dēls apņēmies
dzert kāzas ar čūsku princesi un tās nolikuši pēc trīsām dienām.

Bet jau nākošā naktī ķērnīna dēlam aka rādīsies sapnī brīnum-

skaistā princese ar zelta kroni galvā un sacīsi: „Neaizmirsti
mani! Pie čūskas mājo viltība, pie manis miers un laime!"

Ka nu ķērnīna dēls pamodies, ta domāš: „Ne, nedzeršu vis

kāzas."

Viņš nu lūdzis čūsku princesi, lai vē(lj atliek kāzas pa trīs

dienām. Ta nu viņš sacīš, lai iztaisot sudraba kuģīti. Jau otrā

dienā kuģīc bīš gatavs. Nu ķērnīna dēls aicināš princesi pavizi-
nāties. Princese bīsi ar mieru un nu abi iekāpuši kuģītī. Ta nu

čūska, kas pili vaktējusi, sacīsi tā: „Pā(r) robežu nav brīvu

braukt."

„Vai ta robeža uz ūdens ar ir?" prasīš ķērnīna dels.

„Ne," — atbildēsi čūska. „Uz ūdens gan nav, bet tik uz sau-

sas zemes."
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Abi nu aizbraukuši pabraukāties. Bet kērnīna dēls bīš

nodomās bēgt. Viņš mīlinājies ar princesi un tā iesnaudusies.

Ka nu princese bīsi iesnaudusies, ta ķērnīna dēls noņēmis čūsku

princesei no galvas nemirstības vaiņaku un uzlicis to sev galvā,

iesēdies mazā laiviņā un bēdzis prom.

Ka ķērnīna dēls bīš jau jūrā iekšā, ta uzreiz pamanīš, ka šim

no pakaļas nāk lie(l)c mele mākonis. Ka nu mākonis nācis tu-

vāku, ta ķērnīna dēls pamanīš, ka tā ir čūska, kas saritināsies

lielā dunčkulā. Ka nu čūska bīsi ķērnīna dēlam taisni uz galvas,
ta izšāvusi garu mēli, sākusi nikni šņākt un gāzusies virsū. Bet

tai pašā rāvienā — kur gadījies, kur ne — lie(l)c ērglis un tas

klupis čūskai virsū. Ērglis iecirtis nagus čūskā un nelaidis tai

krist zemē. Ta(d) viņš kliedzis uz ķērnīna dēla: „Bēdz, tev būs

beigas, man būs beigas!"

Kērnīna dēls bēdzis ar. Ta nu aka čūska kliegusi: „Nocērt

ērgļam kājas!"
Bet ērglis kliedzis: „Nocert čūskai galvu!"
Nu ķērnīna dēls kā rāvis zobiņu laukā, tā zvēlis un čūskai

galva bīsi nost. Ta nu ķērnīna dēls palīdzēš tikt ērgļa nagiem
no čūskas muguras vaļā. Nu ērglis sacīš uz ķērnīna dēlu: „Kāp

man mugurā!"

Ķērnīna dēls uzkāpis ērgļam mugurā un tas nu šo nesis, nesis

brīnum tālu un beigās nolicis zemē un sacīš tā: „Ej nu uz pili, tur

tevi gaida princese."

Nu ķērnīna dēls gāš uz pili. Viņš nu izskatījies pēc īsta ķēr-
nīna: zobinc pie sāniem un vaiņaks galvā un tas spīdēš kā sau-

līte. Pie pils vārtiem bīš kāds gars par sargu un tas sacīš: „Tu
esi tas, ko es izvēlēju, ej vie iekšā!"

Gars paklanījies un ielaidis ķērnīna dēlu pilī iekšā. Nu šim

pretī nākusi brīnumskaista princese un tā bīsi uz mata tāda, kā

sapnī rādīsies, un tai galvā bīš īstais nemirstības kronis no tīra

zelta. Abi nu bīši traki laimīgi un abiem bīši galvās nemirstības

kroņi.
Kērnīna dēls ar princesi nodzēruši kāzas un dzīvāši laimīgi.

Bet ķērnīna dēlam gribējies vē reiz tikt atpakaļ uz veco vietu,
kur bīsi čūsku princeses pils. Reiz viņš sataisījies un aizbraucis

uz veco vietu, izmeklējies, izmeklējies, bet kā nevarēš, tā neva-

rēš atrast to vietu, kur bīsi čūsku princeses pils. Pēdīgi viņš to

ar uzgāš. Bet no pils vairs nebīš ne vēsts. Tai vietā bīsi tikai

liela drupu kaudze. Ķērnīna dēls nosēdies uz drupu kaudzes un

domāš pac pie sevis: „Reiz es biju nabags un man gribējās mirt.

Bet tagad man ir nemirstības kronis un es nezinu, kad es miršu."

Ķērnīna dēls sēdēš ilgi un skatījies Gaujā. Ta uzreiz no Gau-

jas pacēlusies čūsku princese ar vaļējiem matiem un tie bīši pa-
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galam sajukuši. Viņa ar pirkstiem sukāsi sajukušos matus un

raudādama sacīsi: „Do man, mammf, ķēniņu! Nav vais manas

mammīnas."

Ka nu princese bīsi sasukāsi matus, ta viņa sacīsi: „Nu es

redzēju savu mīļo un man jāiet aka simtu gadu gulēt. Ta es vē(l)
reiz celšos augšā un pēc tam vairs ne!"

Princese aka nogrimusi apakal Gaujā un ķērnīna dēls gāš

uz māju. Viņš mājā stāstīš princesei, ko viņš redzēš un kā bīš.

Nu princese bīsi traki nobēdāsies un sacīsi: „Tu ar vais ilgi ne-

dzīvāsi."

Tā arī bīš. Kērnīna dēls ar vais nodzīvāš tikai simc gadu un

ta nomiris.

Piezīme. ..Nemirstības kronis", „miera un laimes" solīšana, kā arī

varoņa nāve, liecina, ka pasaka ir cēlusies no grāmatām. Vioa stāv tuvu

kādai
„
Tūkstoš un vienas nakts" pasakai. Pasaka ir tomēr uzņemta, jo viņa

nākot no tautas mutes un līdzinās īstām tautas pasakām par divām līgavām.
P. S

36. Trijādas sievas.

Teicēja 76. g. veca Iva Staleidzane. Atašienes pag.

Kaidam tāvam ar muoti beja vīna paša meita. Meita jau beja
lela un vajadzēja jau dūt pi veira. Atbraucja kaids bryutguons
svuotūs un meita pasajēmia īt pi juo par sīvu. Utrā vokorā at-

braucja titrs, un meita otkon pasajēmja īt pi ūtra par sīvu. Trešā

vokorā atbraucja trešs bryutguons un meita ari pi trešuo pasa-

jēmja īt par sīvu. Ar vvsim trejim bryutguonim meita nūsaru-

nuoja taisīt kuozas vīnā vokorā. Tāvs ar muoti raud un nazyna

kū darīt: meita vīna paša, bet treis brvutguoni. Jīm beja vēl vāca

ķēve un kucīte. Kaidā dīnā īguoja vecīts un prosa tāvam ar

muoti: „Kuo jyus raudit?"

„Kai mums naraudot 9" atbildēja tāvs un muote. „meita vīna

paša, bet pi trejim veirim juodūd!"

„Aizspīdīt par nakti klāvā meitu, ķēvi un kucīti un vyss bvus

lobi," pamuocīja vecīts un aizguoja sovu ceļu. Atguoja vokors.

Tāvs un muote aizspīdja klāvā meitu, ķēvi un kucīti. Reitā aiz-

guoja tāvs uz kļāvu pasavārtu un redz, ka klāvā treis meitas un

vysas vīnaidas. Navar tāvs ar muoti pazeit, kura jūs meita, kura

ķēve un kucīte. Atguoja kuozu dīna Sabraucja vysi treis preci-
nīki. Preciniki zynuoja, ka tāvam ar muoti tik vīna meita ir un

suoka streidētīs sovā stuorpā. Tāvs īvedja ustobā vysas treis

meitas un soka: Jemīt, kurs kuru gribit!"

Meitas beja vysas uz mota vīnaidas. Precinīki pajēmja pa

vīnai meitai, nūdzēra kuozas un aizbraucja.
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Pvrmajam precinīkam beja krituse eistuo meita, ātrajam
ķēve un trešajam kucīte. Pēc kuozu pyrmā svātdīnā tāvs ar

muoti aizbraucja uz pyrmū znūtu pasavērt meitas. Veirs ar muoti

navar atsateikt, ka meita vadakla cīši loba, gudra un struodīga.
Otrā svātdīnā tāvs ar muoti aizbraucja pasavārtu ūtru meitu.

Veirs ar muoti navar atsateikt, ka meita cīši loba, gudra un struo-

dīga, tikai tei vaiņa, ka cīši daudzi ādūte: paādūte pi golda ar

vysim reizē, ejūte pi dorba un maizes kukuli nasūte leidza.

Trešā svātdīnā tāvs ar muoti aizbraucja uz trešū meitu pasa-

vārtu. Veirs ar muoti navar atsateikt. ka meita cīši loba, gudra

un struodīga, tikai tei vaiņa, ka jo izdzierstūte, kur kas lomuojas,

tyuleņ atstuojūte vvsu dorbu un skrīnūte, kaut uz ūtru cīmu. Tai

tāvs ar muoti, cīmuodamīs pi meitom izzinuoja, ka jūs eistuo meita

ir pi pvrmuo precinīka, ķēve pi ūtruo un kucīte pi trešuo.

37 Apburtā līgava.

1. No Sece s. LP, V, 96.

«Kādās mājās bija tāda pirts, kur vēlā vakarā ne domāt viens

pats rādīties. Reiz svētvakarā meitas atnākušas no pirts un at-

minējušās, ka ķipītis lāvā aizmirsies. Baidījušās pakal iet; bet

puisis iesaucies: ~Kas par niekiem! Vai gribat redzēt — aiziešu

viens pats!"

Aizgājis arī, bet tos brīnumus! Pirtī degušas svecītes un

jauna, daiļa sieviete lāvā pērusies. Puisis drusku sabijies, bet

šī mierinājusi: „Ko baidīties? Nāc vien iekšā!"

„Ko es iešu? Ja tikai savu ķipīti dabūtu —
vairāk man ne-

vajaga."

„Ai. puisīti, laba dvēsele, apsolies mani precēt, tad ķipīti at-

došu. Esmu apburta ķēniņa meitaj ja ņemsi mani būsi lai-

mīgs, ja ne
— dzīvs nepaliksi. Tādēļ lūdzams brauc citu sest-

dienu še gar pirti, paņem mani un laidīsim pie mācītāja."

Puisis apsolījies. Pienākusi sestdiena — šis baidījies taču ar

tādu spogoties un nebraucis. Te sestdienas naktī grabinās pie

loga taisni tur, kur puiša gulta. Puisis iziet laukā — atkal šī;

un nu lūdzas un lūdzas, lai turot vārdu; nākamu sestdienu viņa

gaidīšot vēl beidzamo reizi, ja tad nesagaidīšot, būšot abi pa-

galam.
„Neko darīt!" puisis izdomājies, „liela nelaime — braukšu

arī!"

Un nu cauru nedēlu par kazām vien runājis, par pirtnieci vien

dziedājis. Citi, zināms, neticējuši, ka pirtī var brūte but, bet kas

viņam par dalu? Sestdienā saimnieks iejūdzis zirgus un prasījis:
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„Nu, kas ir? Neniekojies, saki tagad skaidri, kurās mājās tava

brūte ir, kurās ne, ka zinu braukt."

~Kur nu citās mājās, ače, tepat mūsu pirtī, saimnieks!"

„Muļķa prātā palicis! Cauru nedēļu samuldēji, vēl šodien

nebeigsi!"
Bet puisis pilnā spēkā: „Te pirtī un nekur citur!"

Saimnieks netiepjas arī vairs, griež pirtij klāt. Bet, skat,

nu tikai atveras acis: pirts izpušķota, ka brīnumi, galds klāts —

viss viss uz labāko un pie lāvas sēž pati klājēja: daiļa princese

zeltā un sudrabā. Ko nu gaidīt? Brauc gavilēdami pie mācītāja

un darina kāzas. Kāzu dienā brūte teica:

„Labi, ka precēji mani: nu esmu no burvības vaļā un tu būsi

ķēniņš pēc tēva nāves."

2. H. Skujina, Andrs Ziemelis. Aumeisteros.

Agrāk vienam saimniekam bijusi ļoti skaista meitiņa. Saim-

nieka meitiņu nozadzis velns un audzinājis to pirtiņā. Saimnie-

kam velns atstājis nozagtās meitiņas vietā savu bērnu Saim-

nieka meitiņa augusi pirtī un velna bērns saimnieka mājā.
Velna bērns bijis nejauks, zaglīgs un caurām dienām brēcis.

Saimniekam bijis daudz rūpju un nepatikšanu. Kā par brīnumu

bērns neaudzis lielāks un šūpulī vien gulējis.

Pagājuši sešpadsmit gadi. Velns audzinājis pirtī saimnieka

meitu par raganu un saimnieks audzinājis velna bērnu par savu.

Pa to laiku bagātais saimnieks bijis palicis nabags, jo daudz man-

tas tas bijis izputināiis, pie dakteriem braukdams un zāles pirk-

dams.

Velns atnācis uz pirti un teicis uz jauno raganu: „Tu esi seš-

padsmit gadu veca. Bet es tev nedrīkstu vēl aiztikt. Kad tu

būsi iris reiz sešpadsmit gadu veca, tad tev jāpaliek par raganu.

Ja tu pa šo laiku daboni kristītu vīru, tad es tevi neaiztikšu."

Velns sācis raganu mācīt visādās gudrībās. Ragana jopro-

jām dzīvojusi pirtiņā un kad kāds puisis gar pirtiņu gājis, viņa to

aicinājusi iekšā. Ja kādam gadījies pirtiņā ieiet bez saules, tad

to ragana žņaudzījusi un mocījusi sacīdama: „Precē mani! Precē

mani!"

Un nabaga iegājējs tad ticis visu nakti mocīts un no rīta iz-

laists no pirtiņas līdz nāvei novārdzis. Neviens neiedrošinājies

pirtiņā pa tumsu ieiet.

Reiz mājā ienākuši divi zaldāti un prasījuši nakts maju. Saim-

nieks neliedzis nakts māju. Vakarā saimnieks sācis ar zaldātiem

runāties un stāstījis tiem par briesmīgo raganu, kas dzīvojot viņa

pirtiņā. Zaldāti neticējuši. Tad saimnieks teicis: „Es maksāšu
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tam piecdesmit rubļu, kas man atnesīs no pirts ceriem vienu ak-

meni."

Ja, zaldāti bijusi ar mieru iet, jo toreiz piecdesmi trubļu bi-

juši traki liela nauda. Abi zaldāti aizgājuši uz pirtiņu. Bet kad

vajadzējis pirtiņā ieiet, tad vienam zaldātam sašļukusi dūša un

tas teicis otram: „Ej tu pirmais, es tevi no pakaļas sargāšu."
Pirmais zaldāts iegājis pirtiņā un arī otrs jau gribējis iet. Bet

te pirmo zaldātu saķērusi ragana, aptinusi tam savus matus ap

kaklu un sākusi to žņaudzīt. Otrs zaldāts aizbēdzis. Pirtiņā pa-

likušais zaldāts neticis vairs no raganas vaļā. Viņa tam uzmā-

kušies: „Precē mani! Precē mani!"

Zaldāts manīdams, ka dzīvs no pirtiņas neiznāks, apņēmies

raganu precēt. Tad ragana teikusi: „Pēc divām nedēļām dzer-

sim kāzas. To vakaru priekš kāzu dienas tu man uz pirti atnes

spaini karsta ūdens, vienu mārciņu ziepju un ķemmi. Lūdz visus

uz kāzām. Nebēdā par naudu, man viņas ir daudz."

Ragana iedevusi zaldātam vienu akmeni no pirts krāsns ce-

riem un izlaidusi no pirtiņas. Zaldāts aizgājis pie saimnieka, at-

devis akmeni un saņēmis piecdesmit rubļu.

Zaldāts palicis pie saimnieka un stāstījis tam, ka viņš ap-

solījies raganu precēt un tādēļ vien dzīvs iznācis no pirtiņas. Visi

pagalam brīnējušies un arī zaldātam ar katru nodzīvotu dienu

palikusi smagāka sirds. Zaldāts nekā vairs nav varējis darīt, jo
baidījies no raganas atriebības.

Noteiktā vakarā priekš kāzu dienas zaldāts aiznesis raganai
uz pirtiņu spaini karsta ūdens, ziepes un ķemmi. Ragana to sa-

gaidījusi. Tad viņa zaldātam stāstījusi: „Es neesmu ragana. Rīt

es būšu pavisam savāda. Es esmu saimnieka meita, bet velns

mani mazu nozaga un manā vietā atstāja savu bērnu. Tas guļ
vēl tagad šūpulī un mans tēvs to tura par savu bērnu. Tu uz-

lūdz rīt uz kāzām arī manu īsto tēvu un māti. Apgādā man kū-

mas, jo es gribu rīt priekš laulāšanās krustīties. Nebēdājies ne

par ko. Viss būs labi. Velns mūs rīt divjūgā vedīs uz baznīcu.

Viņš sēdēs uz bukas, bet tev nav no viņa jābaidās. Priekš tam,
kad mēs uz baznīcu brauksim, tu ieej saimnieka istabā un uzsit uz

šūpuļa ar zobenu trīs krustus. Tad velna bērns aizskries prom
un es tikšu pie sava īstā tēva un mātes. Tagad ej un nevienam

nekā nestāsti par visu to, ko es tev stāstīju."
Zaldāts aizgājis. Viņš uzlūdzis saimnieku un saimnieci uz

savām kāzām un sameklējis kūmas. Kāzu dienā zaldāts satai-

sījies, kā var uz baznīcu braukt, un iegājis saimnieka istabā, kur

šūpulī gulējis velna bērns un nejauki ķērcis. Istabā neviena cita

nav bijis. Zaldāts piegājis pie šūpuļa un uzcirtis ar zobenu trīs

krustus. Velna bērns izskrējis no šūpuļa un pa logu laukā. Ne-
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laba smaka vien nosmirdējusi. Tad zaldāts gājis uz pirtiņu pie

savas brūtes.

Kad zaldāts iegājis pirtiņā, tad negribējis savam acim ticēt.

Viņa priekšā stāvējusi skaista meitene. Viņi abi izgājuši no pir-

tiņas. Pie pirtiņas durvim stāvējusi lepna karīte, divi varēni meļļi

priekšā un kučērs uz bukas. Tas bijis velns, kas kučēra vietā uz

bukas sēdējis. Brūte ar brūtgānu iesēdušies karītē un braukuši

uz baznīcu.

Pie baznīcas bijis milzums ļaužu. Visi jau gribējuši redzēt

raganu un viņas brūtgānu.

Mācītājs papriekšu brūti nokristījis un tad salaulājis. Arī

saimnieks ar saimnieci bijuši baznīcā.

„Nu es esmu no velna vaļā," teikusi jaunā sieva.

Tad arī saimniekam un saimniecei nokritusi ka migla no acim

un tie pazinuši savu meitu Raudādami tie krituši tai ap kaklu

un bijuši bezgala laimīgi.
Kāzas dzēruši trīs dienas un priekiem nebijis gala. Vēl tagad

zaldāts dzīvojot tai pašā mājā, kuru sievas tēvs mirdams tam no-

vēlējis. Viņa sieva esot vēl tikpat skaista, kā kāzu dienā.

38 Olas meita.

Teicējs J. S v 1 a n si, Kaunatu pas.

Vīnā cīmā dzeivuoja vīns vecs ar sovu buobu. Jīm bārnu

nabeja, bet beja maina vistiņa un tei vistiņa kotru dīnu nūdēja

pa divi ūliņas. Dzeivouja veči na boguoti ,un, na cīši bēdīgi.

Nikaidas bādas jī naredzēja, bet vīna nalaime jīm beja, ka nav

bārnu, jīm Dīvs nadevja.
Kaidā dīnā malnuo vistiņa nūdēja treis ūliņas: divi ūliņas

beja kai ūliņas, bet trešuo beja cīši lela. Veči gribēja itū trešū

ūliņu puorsist un pasavērt, kas tymā ūliņā ir vydā. Lai syta cik

sizdami, bet nikai navarēja puorsist, ūliņa beja brīsmīgi cīta.

Pajēmja vecs itū ūliņu, nūlyka .uz cepļa un pavysam par itū aiz-

miersa.

Vīnu reizi uz cepļa izskrēja pele un ar sovu asti puorsyta

tū ūliņū. Nu tuos ūliņas izzalaupīja moza meitiņa, kura beja cīši

smuka. Sēd aiz golda vecs ar sovu buobu, ād vuorētus zierņus
un dzierd, ka nazkas uz cepļa runoj: „Mamiņ, es zierņu gribu!"

Nūsabeida vecs ar sovu buobu un guoja vārtūs. Veras: uz

cepļa sēd meitiņa. Prīcīgi palyka veči un pajēmja itū meitini sev

par eistynū meitu. Dzeivuoja itei meitiņa pi veču, auga jei na pa

dīnom, bet pa stundem, un taisījuos arvīn smukuoka un smu-

kuoka Jei paleidzēja vecenei struoduot un kur rūkas pīliks, tī

vyss gotovs apstruoduots.
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Vīnu reizi meita runoj: „Es gribu īt pi veira."

Pabāduoja veči, bet kū darīt, vajag atdūt meitu pi veira.

Veči uzaicyntioja vystt pasauli, kab pi jū meitas brauktu jauniči

svuotūs, ka vvsi bvutu lobi un boguoti.
Vīnu reizi pībraucja daudz jaunieti nu vysom pusēm, vysi

taidi muocīti un boguoti. Atbraucja taipat ari vīns nabogs puiss,

jis kaut beja nabogs, bet cīši smuks. Meitai nabogs puiss uz rei-

zes patyka un jei pasacīja, vysim dzieržūt: ~Naboga puiss byus
man par veiru!"

Vysi boguoti jauniči uzreizes palvka dusmīgi un pasacīja:

„Mēs nagribam, ka ar myusim aiz vīna golda sādātu itys naboga

puiss."
Vecs ar veceni ari suoka lomuot sovu meitu un gribēja iz-

dzeit nu ustobas tū naboga puisi, bet meita suoka rauduot un

pasacīja: „Es ni pi vīna boguota naīšu, kai tik pi ituo naboga

puiša!"
Vacs nagribēja, kab boguoti jauniči byutu dusmēgi, jis vysus

jauničus sastatīja vīnā rindā, bet meitai aizsēja acis ar skustiņu

un pasacīja: „Kuru tu, paša naradzūt izlasīsi, tys byus tovs

veirs!"

Meita apstaiguoja vysus un pīguoja pi naboga puiša un izlyka
jam uz kryutim sovu rūku un runoj: „Itys ir muns veirs!"

Kū darīt? Vysi boguotī jauniči aizbraucja uz sātu bez jau-

nives. Utrā dīnā sataisīja lelas kuozas, labi padzēra un suoka

dzeivuot laimīgi.

39. Jauneklis aprecē velna meitu.

St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiado m o s'c i do antro-

pologi i k rajo w c j. T. XVIII, 360—366 (39).

Bjeja muotja i tāvs, bjedni jī tī dzjeivuoja. Nu, kū jīm darēt?

Laidjās jī īt uz mježu naudvs mjeklēt. It, īt i satjeik cylvāku, jis

vaicoj: „A kur jius ejat?"
„A vot īmarn, naudys kab dabuotu, ka mjes cīši bjedni

laud's."
Atsoka jis: ~Es jiusim īdūšu naudu, ka man atdūsit tuo, kuo

pi jiusu nava."

Jī dūmoj, dūmoj: „A. jau atdūsim."

Nu jis jem i dūd_naudys. A jīm bjeja sātā taida kjēvjeitja

vāca, nūguoja tāvs pjēc kjēvi, aizjiudzja jū i atbraucja ar vazumu.

a tys cvlvāks pībēra jam pylnu vazumu naudys. Nūbrauc jī iz

sātu i soka tys tāvs: ~Nu, paldīs Dīvām, buobjen, jau mjes niu

apzaprovjēsim."
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Jī i rozadzjeivuoja, i maizis pierka, i trauku, i šuo, i tuo, vysa

Jau jīm iraida — dzjeivoj labi.

Par cik jau laika Dīvs dūd jīm dālu, a tys dāls aug jīm pa

stundjam, da pa minutim izauga lels i soka tai iz muoti, iz tāvu:

„Laidīt maņ kuleiti, maņ juoīt pa cjelu!"

Muotja pajēmja īlyka kulā maizis, galis kaidu kimūsjeņu, i

vaicoj: „A kur tu, djēleņ, īsi? Mjes jau rodi [priecīgi] tjeva
sagaidjēj'ši, a ka tu nūīsi pa cjeļu, kas zam vacuma {uz vecu-

mam] mums maizis koč gabaleņu nūpjelņeis?"

Jis atsoka: „Ak mamjeņ. varbyut jius nagribējāt, kab es

jiusim pjelņeitu, ka atdjevjāt mani cytam tāvam. Vasali, mamjeņ,
tjātjeit, palīcīt, može [varbūt] jius mani vaira i naredzjēsit."

Nu, i nūguoja jis pa cjelu. Guoja, guoja cik ilgi — īguoja
lylā mježa i radz, ka stuov ustobjeņa iz vystys kuojeņis, guntjeņa
dag, svjecja,_i sjād vjecjeits, skaita gruomotā. Jis daguojis soka

tai: „Ok, svātuos ac's! može īlaissit mani puorgulāt?"

„Djēļ kam? Ilaissim!"

Ilaidja jū, djevja jam tī vakareņu aizāst [paēst] i soka tai:

„Ok, djēleņ, jau tjeva tī gaida."

Vaicoj tys puis's: „Ak, svātuos ac's! a kur ta man juoīt
tuoļuok?"

Vot soka tys vjec's, ka jam daudz paleigu naīdūškys, a dūš-

kys jam vjezjeņu [vēziņu, kūjiņu], lai jis pasvīd, i kur jei vjalsīs,
tī jam byus i nūīt. Idaīs pi ūtra bruoļa, to jau tys bruol's pascjēškis
[pasacīšot], kū vjāl darēt.

Jis puorgulēja nakti, reitā cjelas i īt. Guoja, guoja i svīdja tū

vjēzjeņu i daguoja pi ūtris ustobjeņis iz vystjeņis kuojeņis. Radz,
ka sjād vjecjeits i div svjecis dag, a jis skaita gruomotā. Daguojis

prosās jis taipat: „Svātuos ac's! īlaidīt mani puorgulāt!"
Jis īlaidja jū, djevja jam drusku aizāst. Iz ūtris dīnys, puor-

gulējis nakti, raud jis i bāduojas, kai jis daīs da gola. A tys ac's

svātuos soka iz jū: „Naraud, puiškiņeņ, es īdūšu tjev šņustukjeņu
[mutslaucīti]. Tu kai nūzaslaucjeisīs ar jū, tai redzjēsi, kur īt,
i daīsi da trešuos ustobjeņis, da muna bruoļa trešuo, a jis tjev
kaidu paleigu dūs."

Vot jis i nūīt. Ka nūzaslaukās ar tu šņustukjeņu, tai i radz,
kur jam cjelš ira, i daīt pi trešuos ustobjeņis. Vieras: sjād vjac-

jeits i treis svjecis dag, a jis gruomatā skaita. Daguojis i prosās:

„Ak, svātuos ac's, īlaid mani puorgulāt."
Jis i īlaidja jū, djevja jam aizāst, a iz ūtris dīnys soka tai:

„Ša tjev, djēleņ, komūltjeņč. Kur tys komūltjeņč vjalsīs, tī tu

i ej! Nazabeist, ka jis vjalsīs pa purim ipa upim i pa jiurom,
tjev nabyus nikuo, tu vys ej, kur vīn jis vjalsīs."
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Vot jis īt, īt, par jiurom i par azarim, i par upim, i par guņc

upi, i par smalvs Idarvasļ upi, i radz, ka tys komūltjeņč nalels

jau, nu i dazavjēla jis pi elņis fellesļ briuža, pi pakša, i nūstuoja.

Davjedja jau da gola, i jis tī nūstuoja i stuov. Izīt jau tys juo

lvluokojs tāvs i soka: „Ak tu, muns dāls! Es tjeva jau sjeņ gai-

djēju. Kur tu cik ilgi aizzakavēji! Niu tu maņ byusi par dālu."

Vot jis jam tī straoduoja šū, tū, sabrauc jam gosti, kūmi,
tam vainām — guloj [mielojas], ād, dzer. Smala jīm tī par bran-

divīnu, par olu, čyuskys, vardjevis, rupuči par cjepjeti. A jis

paleid's zam golda, izovys [izavas, vecas vīzes] zjeiž i nu tuo

jis sjeits [paēdis] iraida.

Par cik laika, brauks jis otkon, tvs valns, iz kūmu gostūs, i

jū jem leidza i soka tai: „Dāls, tu tolko [tikai] turīs cīši, ka

brauksim!"

Vot jis skrīņ pa gaisu, pa kūkim, pa mježim, pa viersyuņam,

pa guni i pa jiudini, vys skrīņ. Nu i daskrīņ jis da tinīnis, da kūma

sova, i nūzatur. Sajem jau jū kūms: „Ak, gosti gosti!"
Jī taipat tī guloj i ād i doncoj, i prosa tys kūms: „Puordūd

maņ sovu dālu!"

A tvs otkon turīs jau, ka napuordūškvs ni par kū, jis rods,
ka pats sagaidjēja. Jis jam moksoj, cikvīn jis grib — na, napuor-

dūškvs. Vot jis grib atjimt jū nu juo, a jis nadūd. I suoka jī
buortīs par jū, šys napadūs tjev jū, šys nagrib tovvs naudys.

A tam puiškinam lobuok pī kūma, na pi ituo tāva. Jam bjeja

mjeita, kūmam, i tjei mjeita tuo puiškina žāluoja. Vot jei i vuica

jū: „Ka tu brauksi ar jū pa cjelu, ar tāvu sovu, kai skrīsi par

upi, tai tu īkreit upjā, a es tjevi ratavuošu [glābšu]!"

Vot jī kai skrīņ par upi, tai jis i īkreit. Tys tāvs dūmuoja,
ka jis nūsleika, i nūskrāja pats pa cjelu. A jei atskrāja, izvylka
tū puiškinu i nūvada jū iz sātu. Nu kūta jīm darēt tagad? Jis

aizlubjēja [iemīlēja] jū, a tys tāvs, tuos mjeitys jau, soka tai:

„Žeņeitjās! šys pusdzjeivis sovys atdūškys, pusmonta."
1 apzažeņēja i sataisjēja kuozys. Vot jī dzjeivoj, vysa jīm

gona ira, boguoti, i sadūmoj jis, ka vajag jam tagad braukt da

sovys muotis ar tāvu pazavārt.
„Nu koč ira myusim gona zyrgu. bet ir myusim lobs uozjeits.

Pajemsim mjes naudys, i braukdami nūpierksim kū āst. Vot mjes

juoshn ar uozi."

Jī i sasāda, jis nu_prīškys, jei nu pakaļis i juoj. Tys uozjeits
skrīņ cīši mudri. Jis jēmja jam aiz rogu, a jei aiz lipjeņis. Jei kai

dūd jam par čūkstu, tai guņc vīn vart ap čūkstu i spiriņis skrīņ.
Par cik laika, daskrāja jī pi tāva, pi muotis vuortu. I izzataisjēja
tys uozjeits par taidu jērzjeli, kai i kjēniņam taida nava: vīna

spalvjeņa zalta, ūtra sudobra. Pīsjāja jū pi vuortu i īt ustobā —
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ijau tāvs muotja i napazjeist. Cikom jī tī runoj, dazarunoj, ka

jis dāls, i suok muotja rauduot i vaicuot, kur jis bjeja, kai dzjei-

vuoja? Jis soka: „īvjedīt, tjātjeit, mamjeņ, munu zyrgu klāvā!"

Izīt tāvs jau vastu, vieras, ka taids jērzjels, ka daīt kluotu

navar. Tāvs soka: „Ak, djēleņ, maņ i kļāva taida nava, kur

īvjast."
Jis atsoka: „Nu koč pogulmā, kur koktā kaidā pīsīt, mums

na ilgi tja gastjeitu."
A tāvs soka: „Djēl kam, djēleņ? Voi ta tu nadzjevuosi ar

mvusu? Cik ilgi naradzjējāmīs mjes, i tu jau gribi tagad pamjast
myus?"

„A kūta pi jiusu pīdzjeivuoškys? Maņ iraida sova sāta,

sova muiža, es jums gribu nūvjest ar sjevim!"

„Kur ta mjes, djēleņ, pi vacuma tai tuoli brauksim par jiu-

dini, par mježim. Mjes jau pi vacuma dzjeivuosim lobuok sovā

sātā."

„Nu kai gribit, a maņ jau juojuoj pa cjelu."
Vot jis laidjās braukt, a tāvs soka: „A može tu maņ, djēleņ

zyrgu sovu pamjessi? Tu jauns, es vacs, to tu sjev vjāl aizdzjei-
vuosi. Maņ ir kjēvjeita, puormjeisim."

Jis soka: „Nu, nākas! Paruodi sovu kjēvjeiti!"

Izvjadja tāvs jū nu kļāva, a jis kai pajēmja aiz astis, kai

svīdja iz augstjeini, tai astja vīn palyka rūkā. I soka jis tai:

„Na, tjāt, es tjev ita zyrga nadūšu, es tjev cytu atsyutjeišu."

Izvjadja jis sovu jērzjeli, īsāda vjersum, a jis otkon palvka

jam par uozjeiti. Šādās jis iz prīškys, pajem aiz rogu, sīva iz

pakajis pajem aiz lipys giiņc izskrīņ, ka dūd por asti, i juoj iz

sovu muižu.

Nu par šalti vajaga jīm syutjēt tāvam zyrgu. Vot jis pa-

jēmja sovys sīvys tāvu, salaidjēja [pataisīja] par zyrgu i aiz-

syutjēja; a tvs zyrgs pajēmja nūžņaudzja muoti, tāvu. A dāls

palyka par vainu i dzeivuoja muižā tamā, jam vyss lobs palyka.
A jis par tū atsyuta tū zyrgu, ka muotja ar tāvu atdjevja jū vai-

nām. I bjeigta!

40. Jauneklis apprecē saules meitu.

Teicēja Veronika Pīzele Jasmuižas Blakas. Kultūras

balss k r.

Dzeivuoja veirs ar sīvu un jīm beja dāls Juonis. Dreiži muote

ar tāvu nūmyra un Juonis palyka vīns pats. Jau Juonis izauga
lels un jam vajadzēja īt dīnēt Atspīdja Juonis ar maizes luopstu
sovu ustabiņu un aizguoja dīnestī.
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Laiks guoja un Juonis, atdīnējis šovus godus, guoja uz sātu.

īdams uz sātu, Juonis nūpierka vazumu ladūņa un upurej Dīvām.

Atīt engels un prosa: „Kū tu te, Juoņ, dori?"

„Dīvam upurēju!" atbildēja Juonis.

„Jau gon, Juonīt, ej uz sātu!" soka engeļs.

„Atdūd Saules meitu man par sīvu, tad īšu uz sātu!" atbildēja

Juonis.

Engeļs aizguoja prūjom Juonis nūpierka ūtru vazumu la-

dūņa un otkon upurej Dīvām. Atīt engeļs un soka: „Ej, Juonit,
uz muojom, jau gon Dīvām upurēt!"

~Atdūd Saules meitu man par sīvu, tad īšu uz sātu!" atbil-

dēja Juonis.

Tad engeļs soka: „Nu ej, ej, Juonīt, uz muojom!"
Juonis atguoja uz muojom, nūskaitīja puotorus un atsagula.

Reitā pasamūst Juonis un redz, ka ar jū guļ cīši skaista meita.

Tei meita beja Saules meita. Pasaver Juonis uz golda un redz,
ka uz golda vysaidu ēdīņu un dzērīņu pvlns. Tai Juonis ar Sau-

les meitu dzeivuoja ilgus godus.

41. Par putnu pārvērstā līgava.

A. 405? A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava. LP, 11, 4.

Kādam kungam bijis brīnum čakls puisis. Pa dienu strādājis,

pa nakti gājis zvejot, jo kungs bijis loti kārs uz zivim. Tādam

labam puisim kungs apsolījis arī labu sievu. Kādu dienu tas

prasa: „Saki man taisnību, vai gribi precēties?"
„Gribu gan; bet pie manis neviena nenāk. Biju nodomājis

tur kaimiņa saimnieka meitu, bet tēvs ne dzirdēt."

Kungs nu atsauc saimnieku uz muižu un noprasa itin īsi:

„Vai dosi savu meitu manam puisim jeb ne?"

„Kad jau cienīgs lielskungs pavēli, tad jādod."

„Nu tad labi, nākošu svētdienu kāzas."

Otrā gadā tai pašā dienā jaunais vīrs atkal iet zvejot, bet

izvelk tik divas zivis: vienu sievai, otru sev. Sieva viņam prasa,
ka tik vien esot laimējies, bet viņš atteic: ~Nekas, sieviņ, katru
dienu mate raušus necep: iešu ritu, gan tad laimēsies citādi."

Aiziet otrā dienā, izvelk trīs zivis. Bet kā šis pēc trešās zivs

sniedzas, tad gaisā sveša balss sauc: „Trešo zivi dod tam, ko

neesi_ majā pametis!" Acumirklī viņš nesaprot; bet pāriet mājā,
un nak pie jēgas: mājā jauns dēls piedzimis.

Pec gadiem, kad dēls jau izaudzis, toreizējais zvejnieks atkal

zvejo turpat un izvelk trīs zivis. Kā nu domā pēc trešās zivs

sniegties, tā tāda pati sveša balss sauc: „Rītu ap šo laiku vajaga
tavam dēlam te šinī vietā būt!"
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Labi, dēls aiziet. Līdz ko labi aiziet, te atbrauc pa gaisu pe-

lēka vārna spožā karītē, ieceļ dēlu iekšā un aizved dēlu pa gaisu
vien lepnā, lepnā pilī. Pils priekšā vārna saka: ~Te tev trīs

naktis grūti klāsies; bet pacieties tik, nesaki ne pušplēsta vārdiņa,

tad ies labi!"

Ta arī bija; naktī ienāk velns trijām galvām un moca šo tīri

nost; bet viņš ciešas, zobus sakodis, un nesaka ne vārdiņa. No

rīta vārnai jau galva balta. Otrā naktī ienāk velns sešām gal-

vām un moca to vēl diktāki; bet viņš ciešas, zobus sakodis, un

nesaka ne vārdiņa. No rīta vārnai jau mugura balta. Trešā naktī

ienāk velns deviņām galvām un moca tik briesmīgi, ka tīri dzī-

vība sprāgst pa muti ārā; viņš nevarēdams vairs izturēt, iesau-

cas: „Vai Dieviņ, cik grūti!"
To vārdu dzirdot, visi mocītāji pazūd, kā spoki. Vārna ieskrien

iekšā, viscaur atkal pelēka, ka bijusi un saka: „Vai tu nevarēji
vēl to mazo brītiņu izturēt? Viss būtu labi bijis. Tagad Kāp

man mugurā, es tevi aiznesīšu uz kādu pilsētu, tur tu salīgsi pie
kāda kunga par puisi. Tik sargies, dzīvo godīgi, jo tie tevi sle-

peni kārdinās uz visādiem nedarbiem, viņi itin labi zinās, ka tagad

pilsētā mīti."

Kādu laiku dēls dzīvo itin godīgi pie kunga. Te uz reizi tas

nevar nociesties, jānozog kungam zelta gredzens. Kungs liek

bezgodi pie karātavām vest. Noved pie karātavām; te vārna

klāt un sauc: „Kad jūs to cilvēku pakārsit, tad dzīvas ugunis jūs
saēdīs!"

Visi, to dzirdēdami, sabīstas un skatās, kur tad tāda balss

atskanējusi. Bet kamēr šie domā skatīties, te vārna klāt, paņem

noziedznieku uz muguru un aiznes to uz svešu, svešu jūras salu.

Tur nav vairāk nekā ko ēst, kā zaļas sēnes, zaļas ogas, un nav

neviena cilvēka, ar ko parunāt. Nabadziņš grauž tās pašas za-

ļās sēnes un sērojas pēc tēva un pēc mīļām mājām; tomēr kā

tur tikt?

Te kadu dienu, jauka laika, kur jura tik rama ka spieģelis,

viņš notāļu izdzird runājam un strīdāmies. Vientuļnieks pacel

acis un noblenž, tālu tālu uz jūras laiviņu tuvojamies. Laiviņa
nāk arvienu tuvāk, arvienu tuvāk, kamēr jau tik tuvu, ka var

sadzirdēt, ko tur laba runā. Ko nu runā? Strīdās uz postu. Bei-

dzot laiviņa pienāk pie salas krasta un pietura. Trokšņotāji nu

izkāpj ārā un, ieraudzīdami šo tur, paliek itin priecīgi, sacīdami:

„Ta ta brangi, ka tevi satikām! tev vienas kurpes, ar kurām
vari aiztikt par ūdeņu ūdeņiem; viens kažoks, kuru apvilcis, vari

pārredzēt visu plašo pasauli; viena niedrīte, ar kuru vari tūkstoš

velnus apsist. Šo treju lietu dēļ mēs jau blandāmies pār jūru sep-

tiņi gadi laiviņā. Tagad diezgan esam izplūkušies, ņem tu tās,

lai dabūjam reiz mieru."



407

Viņš apvelk kažoku, un tūlīt redz to pili, kur mocīts. Ko nu

gaisīt? Grūž, kurpēs iekāpis, taisni projām un apsit ar niedrīti

visus trijgalvjus, sešgalvjus un deviņgalvjus. No rīta pelēkā
vārna pārvērrusies par daiļu meitu. Viņa apķeras savam glā-

bējam gar kaklu un saka tā: „Paidies, ka mani izglābi! Es esmu

ķēniņa meita un citurīt, saulītei lecot, šī velnu pils nogrims; bet

tai vietā izcelsies liela pilsēta ar divreiz tik skaistu pilī. Tā mana

tēva pils. Steigsimies tagad ārā uz viņu pakalniņu un noskatī-

simies, kas te notiks."

Ja — no rīta saulītei lecot, velnu pils verdēdama noiet lejup
un tai vietā izceļas varena pilsēta ar tūkstošiem laužu.

Dēls nu apprec ķēniņa meitu un paliek pilsētā par ķēniņu.

42. Jaunava par puķi.

A. 407. No Marijas Romauenko dz. 1794. g. Ludzas apriņķa

Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podanie Lotew-

skie, VVarszava 1892, 11.

Kādam karalim bija meita vārdā Helēna; abi viņi bija loti

dievbijīgi. Meita arvienu lūdza šādiem vārdiem: „Dieva Māte

un mana, dod man laimi!4'

Helēnai drīzi nomira tēvs. Pēc viņa nāves jau bija pagājuši
simts piecdesmit gadi. Helēnai vienmēr brauca precinieki, bet

viņa nolēma iziet tikai pie tā vīra, kuru norādīs Dati Dieva Māte.

Drīzi vien Helēnai nomira māte. Pēc viņas nāves jau bija
pagājuši simts piecdesmit gadi. Helēna loti vēlējās iziet pie

vīra. Aizgājusi uz baznīcu, viņa nostājās Dieva Mātes svētbildes

priekšā, un lūdza: „Dod man vīru Dieva Māt!"

„Es došu tev vīru," atbild Dieva Māte, „bet tikai nebīsties

no viņa. Kad sēdēsit viens otram blakus, tad iespraud viņam

apģērbā kniepadatu un ej viņam pakal! Kad viņš ieies kādā

mājā, ej tu arī viņam pakal! Kad viņš atvērs durvis, nomet

viņam pakal kamoliņu, bet kad viņš aizvērs durvis cieti, tad ej
uz maju, bet neskaties atpakaļ!"

Helēna, pārnāk mājā. nomazgājas, glīti apģērbjas, apsedz
galdu diviem cilvēkiem un gaida savu mīļāko. Uzreiz ierauga
baltas drebēs ģērbušos jaunekli. Helēna viņu lūdz, lai viņš no-

sēstas pie galda. Sēžot tam blakus, viņa iesprauž kniepadatu

viņa apģērbā. Atnākušais jauneklis grib atkal aiziet projām, bet

Helēna solās to pavadīt uz māju.
„Nav vajadzīgs mani pavadīt," viņš saka.

„Man Dieva Māte pavēlēja tevi pavadīt"
Vairāk viņa nerunāja un nepamanīta aizgāja viņam pakaļ.
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Jauneklis iet atvērtā baznīcā, un iegājis miroņu pagrabā no-

gulstas zārkā. Helēna iemet zārkā kamoliņu un aiziet, pēc kam

baznīca uzreiz aizslēdzas.

Kad Helēna pārnāk mājā. Vissvētākā Māte viņai saka: „Liec,
lai tev pataisa zārku no tīra zelta, tad izpušķojies ar puķēm, uz-

liec vaiņagu galvā un apģērb tās drēbes, kuras tavs tēvs bija
licis taisīt tavām kāzām, un iegulsties tai zārkā, tad es atnākšu

apskatīt, vai esi skaista/

Helēna visu to izpildīja. Atnāk nu Dieva Māte un jautā:

~Vai tev patika precinieks?"

„Man viņš loti patika," atbild Helēna.

Tad Dieva Māte pieskārās viņai pie rokas un Helēna palika
bez dzīvības. Dieva Māte iesaucās: „Nesat zārku uz krusta ceļu!"

Meitenes domādamas, ka dzird Helēnas balsi, aiznesa zārku

uz krusta ceļu un aizgāja, apraudādamas karalieni Helēnu. Pa-

skatoties atpakaļ, viņas ieraudzīja, ka zārka spožums apspīdēja
visu lauku. Kad viņas pārnāca mājā un paskatījās uz to lauku,
tad tur jau bija iestājusies tumsa.

„Mūsu gudro Helēnu būs gan kāds nozadzis, žēl, ka mēs

viņu tur aiznesām."

Par nakti uz krusta ceļa tanī vietā, kur stāvēja zārks, iz-

auga skaista puķe. Pa šo ceļu jāja karaļdēls, kopā ar trim ģe-
nerāļiem un, ieraudzījis puķi. teica: „Visu pasauli esmu pārbrau-
cis, bet tik skaistas puķes un ar tādu smaržu nekur neesmu at-

radis."

Un karaļdēls pavēlēja vienam no ģenerāliem to noplūkt, (je-
nerālis gan lūkoja to noraut, bet tas viņam nekā neizdevās. Tad

karaļdēls pavēlēja otram, bet arī tas nevarēja noraut puķi. Viņš

nu sūta trešo ģenerāli un teic: „Mīlo brālīt, norauj man to puķīti,

pus karaļvalsts par to atdošu, bet bez šīs puķes nebraukšu uz

māju." Trešais ģenerālis arī izmēģinājās to noplūkt, un mocījās
nosvīdis, bet nekā nevarēja izdarīt. Beidzot piegāja pats karaļ-
dēls pie puķes.

Tikko viņš puķei bija pieskāries, kad tā jau otrādās viņam
rokas. letinis puķi zīda lakatiņā, viņš aizveda to uz māju. Puķe

loti smaržoja un kad karaļdēls pārnāca mājā, tēvs, atrazdāmies

septītā istabā, to jau sajuta un domāja: „Droši vien dēls būs pār-
vedis no svešām zemēm dažādas smaržas."

Karaļdēls pa to laiku, ienācis savā istabā, piesita uz gultas

pie sienas zelta riņķīti un ielika tur to puķi. Kad karaļdēls aiz-

gāja pusdienu ēst, viņa sulainis skatījās caur atslēgas caurumiņu

viņa istabā un novēroja, ka puķe sakustējās, nokrita uz gultas, no

gultas uz grīdas un tur pārvērtās par skaistu karaļmeitu. Karal-
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meita, staigādama pa istabu, teikusi: „Man ļoti gribas ēst un es

būtu loti pateicīga tam, kas mani paēdinātu."
Pēc pusdienas atnāk karaļdēls uz savu istabu, bet sulainis

viņu jautā: „Kāpēc mums nesacīji, ka pārvedi sev karaļmeitu?"

„Ko tu šeit niekus runā," atteica karaļdēls.

„Paliec nākošā dienā pusdienas laikā savā istabiņā, tad arī

tu to redzēsi, ko es šodien redzēju."
Otrā dienā karaļdēls palika savā istabiņā, un paslēpies skapī,

skatījās pa caurumiņu. Sulainis apsedza galdu, sataisīja pusdienu
diviem cilvēkiem un nolika uz galda dažādus ēdienus un aizgāja

projām. Puķīte atkai iesāka šķobīties, nokrita uz gultas, no gul-
tas uz grīdu, un no puķītes izgāja skaista karaliene, uz kuras
drēbēm bija uzrakstīts: Gudrā Helēna. Helēna teica: „Es būtu

tam ļoti pateicīga, kas mani paēdinātu.
Šinī brīdī iznāca no skapja karaļdēls un sacīja: „Es tevi pa-

ēdināšu."

Viņi nu nosēdās pie galda un sāka ēst pusdienas maltīti. He-
lēna sākumā gan negribēja dzert vīnu, bet pēc tam bija tomēr

pierunājama. Karaļdēls izdzēra pusglāzītes, bet viņa izdzēra otru

pusi. Tad ierauga, ka puķe nozudusi un nav vairs, kur karalienei

slēpties.
Karalis sacīja sulainim: „Es gan gribēju tevi nošaut, bet ta-

gad būsi man par brāli. Tu pastāstīji man patiesību un par to

es atdošu tev pusi no savas valsts."

„Es negribu karaļvalsts, bet palikšu tikai par tavu uzticīgo
sulaini."

„Ej tagad pie maniem vecākiem un lūdz, lai viņi atļauj man

apprecēties. Ja viņi jautātu, ko es vēlos precēt, tad saki, ka pats
esi mani saprecinājis."

Atnāk sulainis pie vecākiem un lūdz, lai viņi atļautu karaļ-
dēlam precēties.

„Ko tad viņš grib precēt?" jautā vecāki, „jo viņš jau ir vēl

jauns un nav braucis nevienu bildināt?"

„Tikai atļaujiet, es viņu saprecināšu."
„Apskatīsim viņu. vai tā ir mūsu dēla cienīga."
Karaļdēls un pavada aiz rokas Helēnu pie saviem vecākiem.

leraudzījuši Helēnu, viņa vecāki bija ar to loti mierā un at-

ļāva dēlam viņu precēt.
Viss jau bija sataisīts kāzām, bet Helēna teica: „Es iešu tikai

pie ta, kuru man ir vēlējusi Dieva Māte; pie karaļdēla es neiešu."
Neskatoties uz to, viņus tomēr sēdina karietē un ved uz

baznīcu. Stāvēdama altāra priekšā uz deķa, Helēna saka baznīc-

kungam, ka viņa neiešot pie karaļdēla. Apskatījusies pa kreisi,

viņa ieraudzīja mīļākā līki, kuru viņai bija nozīmējusi Dieva

Māte.
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„Šeit ir mans mīļākais, viņa, rādīdama uz līķi, teica baznīc-

kungam, salaulā mani ar to!"

Bet līķis atbildēja: „Pateicos tev, Helēna, ka mani esi iz-

glābusi no elles; vari salaulāties ar karaļdēlu."

Pēc šiem vārdiem līķis nozuda. Jaunieši nu salaulājas un

dzīvo laimīgi.

43. Ērkšķurozīte.

1. A. 410. P. Ž>. Raunā.

Vecos laikos dzīvojis ķēniņš ar ķēniņieni, kurieni nebijis ne-

viena bērna. Gan viņi lūguši Dievu un gājuši pie burvjiem un

raganām pēc padoma, bet viss tas neko nepalīdzējis. Pēdīgi ķē-

niņienei tomēr piedzimusi viena meitenīte, un nu abi vecāki bijuši

bez gala priecīgi.

Ķēniņš licis sataisīt lielas kristības un uzlūdzis uz tām loti
daudz laužu. Neaizmirsuši aicināt arī sešas raganas, kas tai

valstī bijušas pazīstamas. Kristībās viena ragana vēlējusi jaunai

princesei ilgu mūžu, otra lielu skaistumu, trešā bagātību un tā

katrai bijusi sava laime ko vēlēt. Tai brīdī atnākusi vēl septītā

ragana, par kuru ķēniņš ar ķēniņieni nebija nekā dzirdējuši. Tā

nu jutusies apvainota un gribējusi par to atriebties. Šī septītā

ragana sacījusi, ka sešpadsmit gadu vecumā jaunā princese sa-

duršot pie ratiņa pirkstu un nomiršot. To izsacījusi, svešā ra-

gana atkal aizgājusi. Par laimi sestā ragana vēl nebija savu

īaimi vēlējusi un tā nu lūkojusi ļaunās raganas lāstu mīkstināt,

teikdama, ka princese tad vēl vis nemiršot, bet tikai aizmigšot

un gulēšot tā simtu gadu.

Ķēniņš nu pavēlējis visus ratiņus sadedzināt, kas vien bijuši

viņa valstī atrodami. Jaunā princese palikusi ar katru gadu skai-

stāka, gudrāka un mīlāka; kā jau raganas kristībās bija novēlē-

jušas. Sešpadsmit gadu veca, princese uzkāpusi pils augšā un

atradusi tur vienu ratiņu paslēptu. Tādu viņa nekad nebija da-

būjusi redzēt un nonesusi to zemē. Kad nu viņa dzirdējusi, ka

ar tādu ratiņu varot vērpt, tad viņa arī gribējusi pamēģināt, un

viena veca sieviņa viņai arī ierādījusi, kā jāvērpj. Bet vērpjot

viņa ievainojusi sev pirkstu, tūliņ atkritusi atpakaļ krēslā un aiz-

migusi. Līdz ar skaisto princesi aizmigusi arī visa pils. Ap pili
drīz vien saauguši lieli ērkšķi, tā ka neviens tur vairs nevarējis
tikt iekšā. Gan daži nebēdnieki lūkojuši izcirsties biezajam ērkšķu

mežam cauri, bet nevienam tas neizdevies.

Ta pagājuši ilgi gadi un neviens vairs īsti nezinājis, kas tai

ērkšķu mežā atrodas. Ļaudis stāstījuši tikai kādu vecu teiku, ka
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aiz ērkšķiem esot apslēpta viena skaista pils, kur guļot tik skai-

sta princese, kādas nekur vairs pasaulē neesot. To dzirdējis ari

viens ķēniņa dēls, kas visādā ziņā gribējis pārliecināties, vai šiem

laužu stāstiem ir taisnība. Viņš nu sācis cirst caur ērkšķiem ceļu
un pēc lielām pūlēm arī izcirties cauri. Viņš iegājis pilī, kur visi

ļaudis gulējuši un viss bijis kluss. Pils zālē viņš redzējis lēn-

krēslā guļam tik skaistu jaunava, kādu viņš vēl nekad nebija re-

dzējis. Skaistā jaunava viņam tā patikusi, ka viņš nevarējis
vairs atturēties viņu nenoskūpstījis. Taisni tai brīdī bija pagājis
simtu gadu un princese pamodusies. Līdz ar ķēniņa meitu pamo-

dusies arī visa pils ar visiem ļaudim. Katrs sācis strādāt savu

darbu, it kā nekas nebūtu noticis.

Nu bijuši visi loti laimīgi un turējuši svešo ķēniņa dēlu par

savu glābēju. Drīz pēc tam ķēniņa dēls apprecējis uzmodināto

ķēniņa meitu, un ņu taisījuši lieliskas kāzas.

Piezīme. Var jau būt, ka šī pasaka ir cēlusies no J. Zvaigznītes tul-

kotās brāļu Grimmu pasakas (skat. levads, 114. I. p.), bet es tiku to tomēr

jau bērnībā dzirdējis no vairāk stāstitāiām, kas to no grāmatas nebija lasī-

jušas. Arī pie lībiešiem (skat. FF Communications, 66, 16) šī pasaka būs gan

pārgājusi no latviešu puses Romantiskā satura dēļ uzrakstītāji būs vinu lai-

kam noturējuši par grāmatu pasaku. P. Š.

2. A. 410. H. Sk ūjina, AndrsZiemel i, nossg. vecas K. Ci rules

Smiltenē.

Vienam ķēnīnam nebīš ilgi neviena bērna. Pēdīgi ķēniņienei
atradusies meitiņa un nu ķēnīc bīš varēn priecīgs. Viņč rīkoš

lielas krustabas un saaicināš krustabniekus no malu malām. Tai

valstī bīšas trīspadsmit raganas Kēnīc divpadsmit raganas vee

zināš un trīspadsmitās viņč nemaz nezināš. Divpadsmit raganas

ķēnīc aicināš uz krustabām, bet trīspadsmitās neaicinās. Kru-

stabu dienā sanācis lērums cilvēku, visas diupdsmit raganas ar

bīšas klā un ķēnīc šās sēdināš ap galdu visas reizā un visām

priekšā bīš zelta telēķis. Bet kā nu šās sasēdušās, tā ienākusi

trīspadsmitā ragana, kas nebīsi aicināta, un ķēnīc šo ar sēdināš

pie_ galda un aizlicis tai šādu tādu telēķi priekšā, jo vairāk zelta

teleķu ķēnīnam nebīš. Nu par to trīspadsmitā ragana bīsi varēn

pikta, un ka visas raganas vēlēšas princesei laimes, trīspadsmitā

novēlēsi, lai princesei vērpot uzkrīt simtu gadu miegs, un pati
tūlī no pils laukā un uz māju prom. Nu citas raganas tās trīspad-
smitās raganas lāstus vē šā tā labošas un pasacīšas ķēnīnam, lai

šis gādājot visas vārpstes pie malas. Ja princese saduršot pie

vārpstes pirkstus, ta šai uzkritīšot simtgadu miegs.

Ķenīc paklausīš, ka raganas šo macišas. un visa valstī vairs

nebīš nevienas vārpstes. Princese bīsi jau liela mi varēn smuka.
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Reiz ķēnīc rīkoš pilī lielas dzīres un princese skraidīsi priecīgi pa

visu pili. Nu princese izskraidīsi malu maliņas un pēdīgi uzkāpusi

pils tornī. Šī piegāsi pie vienām durim un dzirdēsi, ka aiz durim

kas tā savādīgi rūc. Princese gāsi iekšā un redzēsi, ka tur sēd

varēn veca vecene un vērp. Tā bīsi tā trīspadsmitā ragana. Nu

princese pieskrēsi pie vārpstes, priecāsies un jo viņa
vē savā mūžā nebīsi vārpstes redzēsi. Nu princese tikmē prie-
cāsies ap vārpsti, kamē piegrūdusi nagus pie skriemeļa. Tūlī šī

iekritusi gultā un bīsi pagalam un visai ķēnīna pilei uzkritis simt-

gadu miegs.

Ap ķēnīna pili apaugusi ērkšu sēta un nevienc vairs neticis

pilī iekšā. Visi zināši, ka pilī ir skaista princese, vārdā Roze, un

ka šī gul simtgadu miegu. Nu princesi iesaukuši par Ērkšurozīti.

Pagāš garš laiks un simts gadiem jau vaidzēš būt apkārt.
Vienc princis izgāš uz jakti. Suņi dzinuši stiruu un šī izsprauku-
sies cau ērkšiem un iebēgusi Erkšurozītes pilī. Princis pamanīš,
kur stirna iespraucas, un šis nu ņēmis zobiņu rokā, izkapāš ērkšos

caurumu un iegāš pils pagalmā. Bet kur vee šis gāš, visi visi gul,
vai tie cilvēki, vai kustoņi, vai putni. Princis ilgi staigāš pa pili

apkārt un pēdīgi uzkāpis tornī. Nu princis redzēš Ērkšurozīti, kas

bīsi loti skaista un likusies, ka aizmigusi vee ir. Princis saņēmis
Ērkšurozīti rokās un nobučoš. Tūlī Erkšurozīte modusies augšā,

jo simtgadu miegs bīš pagalam. Visi pilī cēlušies augšā un ērkšu

sēta pazudusi. Nu visi bīši no raganas lāstiem vaļā.
Ērkšurozīti iemīlēš princis un viņi saprecēšies un dzīvāši lai-

mīgi.

Piezīme. Tā kā rokrakstā bija runa par „ratinu" un „ratina vārpsti",

Kad teicēja būs gan vēl atcerējusies vārpsti, bet nebūs vairs zinājusi, kas

vārpste ir. To ievērojot, viscaurēm ratiņš ir izlabots par vārpsti. P. Š.

44. Zaltis par precinieku.

I. A. 425 A. .Soltis' Eheweib", Inl a n d 1852, 762 778—82.

Vecos laikos valdīja par Kurzemi viens varens ķēniņš, un

toreiz tur notika daudz brīnumu, kādu tagad vairs nedzird. Reiz
tur staigāja trīs skaistas meitas gar vienu ezeru. Diena bija
karsta un apkārtne klusa, kādēļ meitas bija sadomājušas ezerā

papeldēties. Domāts, darīts. Viņas drīz vien noģērbās, iegāja
ūdenī un sāka cita citu visādi ķircināt.

„Es tev novēlu līdaku par vīru," viena teica, „jo tu māki

labi peldēt."

„Es atkal noveļu tev zaļo vardi, jo tu tāpat ielec ūdenī kā

viņa."
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„Un Madaļai," tā nu izsaucās abas, „mēs novēlam čūsku ķē-

niņu par vīru. Viņš valda par ūdeni un viņa arī izskatās kā

valdnieka meita."

Madaļa bija jaunākā un skaistākā par visām trim meitām,
bet viņa bija arī klusas un bailīgas dabas, kādēļ viņa par tādu

runu ļoti izbijās. Kāda nelaime gan nevarētu notikt, ja čūsku

ķēniņš, kas ūdenī dzīvoja, to būtu dzirdējis! Bet ūdens palika

giuži mierīgs un meitas varēja netraucētas peldēties. Tad viņas

izkāpa no ūdens, un katra skrēja pie savām drēbēm.

Madaļa uzvilka savu kreklu, bet kā viņa sniedzās pēc svār-

kiem, tā ieraudzīja uz tiem lielu zalti. Raudādama viņa aizskrēja

pie savām māsām un izstāstīja arī tām, ko bija redzējusi.

„Tā jau nav nekāda liela nelaime," abas atteica, „mēs uz-

meklēsim kūjas un akmeņus un nositīsim to zalti."

Viņas nu arī tiešām sāka meklēt kūjas un akmeņus, bet pļavā
nekur tādu neatrada. Madaļa atkal piegāja pie savām drēbēm

un lūdza zalti, lai viņš ar labu prātu aizejot.

„Mīļais zalti, ej projām un atdod man manus svārkus! Es

tevi mīlēšu un cienīšu, un kad tu atnāksi pie mūsu mājas, tad es

tevi padzirdīšu ar saldu pienu."

„Madaļa," piepēži teica zaltis, „tev ir vairāk jādara, tev va-

jaga mani precēt! Citādi es neiešu no taviem svārkiem nost."

Madaļa par to sabijās un žēlojās savām māsām. Tās viņu

noveda pie malas un pamācīja: „Muļķe, saki tik: ja! Gan jau

viņš aizies projām. Bet ja viņš vēlāku nāktu pie mums, tad jau

gan brāļi zinās, kā tādu precinieku saņemt. Viņu sacirtis simtu

gabalos un atdos cūkām par barību."

Madaļa negribēja no iesākuma paklausīt, jo viņai bija bailes

zaltim apsolīties. Viņai bija arī nabaga zalša žēl, kas nu būtu

gabalos jāsacērt. Bet tā kā nu zaltis negāja projām, tad viņa
arī pēdīgi apsolījās, lai tikai tiktu pie saviem svārkiem.

„Es pieņemu tavu solījumu," zaltis atteica, „bet man nepie-
tiek ar vārdiem vien. Dod tu man arī gredzenu no sava pirksta!"

Madaļai nu uznāca atkal jaunas bailes, bet pusceļā arī vairs

nevarēja palikt. Raudādama viņa novilka savu vara gredzenu,
mātes dāvanu, no sava pirksta un nosvieda to zaltim. Tas viņai
apsolīja atsūtīt dārgu zelta gredzenu, saņēma Madaļas gredzenu
un ievilkās ūdenī.

Meitas nu aizgāja mierīgi uz māju, izstāstīja visu, ko bija

piedzīvojušas, bet Madaļa palika bēdīga, gaidīdama, kas nu no-

tiks. Trešā dienā pēc šā notikuma atskanēja mājā jautra mū-

zika. Muzikanti ar trumetēm un stabulēm jāja uz zirgiem, kas

bija pušķoti ar bantēm un tresēm. Pēc muzikantiem jāja zalši,

kas bija aptinušies zirgiem ap kakliem. Citiem zalšiem priekšā
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jāja viens liels zaltis, kas bija tērpies zelta bruņās un nesa uz

mēles dārgu zelta gredzenu. "Kad visi bija atnākuši, tad lielais

zaltis sacīja: „Mēs nākam par preciniekiem, jeb ienaidniekiem,
un gribam vest līdza skaisto meitu. Madaļas vecāki, dodiet mums

drīz atbildi!"

Nabaga vecāki bija tā pārbijušies, ka nezināja, ko darīt. Ma-

daļa pati bija aizbēgusi uz mežu un tur paslēpusies. Turpat mājā

bija viena veca gudra sieva, kas deva šādu padomu: „Ko jūs tik

ilgi domājat? Dodiet preciniekiem brūtes vietā vienu lielu baltu

zosi. Ko gan mulku zalši zina par brūti un precībām? Zaltis

paņems zosi par īsto brūti un griezīsies atpakaļ savā ezerā."

Drīz vien viss tas tika ar prieku izdarīts. Zalši paņēma zosi,
uzlika to kaut kā uz lepni greznota zirga un jāja līksmodami no

mājas projām. Bet gar mežu jājot, zīles dziedāja: „Kas par brī-

numiem! Zoss ir čūsku ķēniņa brūte."

Bet zalši tikai jāja projām, nemaz zīles neievērodami un

pazuda ar visiem muzikantiem un zirgiem ezera ūdenī.

Mājā visi bija mierā. Likās, ka čūsku ķēniņš būtu ar zosi

apmierināts, bet tomēr izrādījās, ka tā vis nebija.

Pēc trim dienām atjāja zalši ar saviem muzikantiem Madaļas
vecāku mājā, un viens zaltis atkal teica: „Mēs nākam par preci-
niekiem, vai ienaidniekiem. Dodiet mums īsto brūti un paturiet

savu muļķa zosi mājā!"

Vecāki atkal bija sabijušies un nezināja, ko darīt. Tāpat
vecā sieviņa atkal pamācīja: „Ko jūs tik daudz domājat? Do-

diet preciniekiem jūsu balto kazu. Gan viņa muļķu zalšiem

patiks."

Viss tas tika drīz vien izdarīts un zalši aizjāja atkal līksmo-

dami projām. Gar mežu jājot, zīles dziedāja: „Kas par brīnumu!

Kaza ir ūdens ķēniņa brūte "

Zalši šās dziesmas neievēroja un iejāja visi priecīgi savā

ezerā.

Madaļas vecāku mājā visi bija priecīgi, domādami, ka zalši

nu ar kazu būs apmierināti.
Bet viņi bija maldījušies. Trešā dienā zalši sajāja atkal, šņāk-

dami vien, Madaļas mājā. Zalšu vadonis sacīja: „Ņemiet savu

muļķa kazu atpakaļ un dodiet mums tūliņ īsto brūti, savu meitu!

Ko jūs, neprašu ļaudis, baidāties? Manam kungam un ķēniņam
ir tikai virs zemes zalša izskats. Savā valstī, ūdenī, viņš ir kā

cilvēks, nes zelta kroni un valkā greznas drēbes. Viņa māja ir

skaista pils, kur viņš laimīgi dzīvo un dara laimīgus arī citus, kas

atrodas viņa tuvumā. Jūsu meitai būs liela laime priekšā. Kādēļ

jūs kaitināt ķēniņu ar tādu rupju viltu? Vēl viņš ir žēlīgs, bet
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kad viņš saskaitīsies, tad čūskas norīs jūsu lopus un puki sadedzi-

nās jūsu mājas."

Sabijušies no tādiem draudiem, vecāki nu vairs nedomāja par

viltu; ari kaimiņi lūdza padoties zaltim, jo viņa vara esot liela

un viņa prāts negrozāms.

Atsauca nabaga Madaļu šurp- Viņu nu izpušķoja kā uz pē-

dējo gaitu un nodeva zalšiem. Vecāki viņu svētīja, lūdza viņus
vēl apmeklēt, ja viņas bīstamais vīrs to atļautu. Rūgti raudā-

dama, Madaļa visu apsolīja, un tā pati vecā sieviņa vēl piebilda:

„Bērns, tu jau gan savu vīru varēsi pierunāt. Jauna, skaista sieva

ir vienādi valdījusi par savu vīru, lai tas būtu arī pats pūķis

bijis."
Jaunava nu sēdas uz atvesta zirga un aizjāja daudz atraki,

kā tas agrāki bija noticis ar zosi un kazu. Kad dažādo čūsku

pulks jāja gar mežu, tad zīlītes dziedāja: „Skataities, skataities,

kur jāj ūdensķēniņa skaistā brūte!"

Madaļas vecāku mājā nu bija atkal viss klusu un mierīgi, un

nekas vairs ļaudis nebaidīja. Vecāki gan šad un tad aizgāja uz

ezeru un sauca: Madaļa, Madaļa, kā tev klājas?"
Bet viņi nedabūja nekādas atbildes. Viņi gan nožēloja savu

zudušo meitu, bet viņiem pašiem klājās arvien labāki un labāki.

Viņu bišu stropi pildījās ar medu, lopi vairojās, medība veicās,

bet vislaimīgākā bija zveja. Likās, ka pats ūdens ķēniņš nāca

viņiem palīgā.

Viens gads bija tā pagājis, kad Madaļas māte atkal sēdēja

ezera malā, domādama par savu meitu. Te piepeldēja viena zaļā
varde un kurkdama paziņoja: „Tava meita sūta tev labas die-

nas. Viņai ir viens mazs dēliņš un to sauc par Nieku."

Varde ielēca atkal ūdenī un pazuda, bet māte aizgāja uz māju

un pastāstīja jauno vēsti arī citiem ļaudim.

Tā nu atkal bija pagājis viens gads, un Madaļas māte atkal

sēdēja ezera malā, domādama par meitu un viņas dēliņu. Nu

pielīda viņai viens vēzis un sacīja: „Tava meita sūta tev labas

dienas
L

Viņai nu ir viena maza meitiņa, Nieka vārdā."

Māte lūdza vēzi, lai viņš arī meitai nonesot labas dienas un

lai lūdzot viņu atnākt kādreiz pie viņas ar saviem bērniem pa-

sersties.

Madaļa dzīvoja apakš ūdens tik laimīgi, kā nemaz nebija
gaidījusi. Viņa atradās skaistā glāžu pilī ar spieģeļu sienām.

Viņas vīrs arī bija skaists cilvēks. Viņš viņai stāstīja, ka to re-

dzot, viņš bija to tūliņ iemīlējis un arī dzirdējis viņas māsu no-

vēlējumu. Tāpat arī Madaļa mīlēja savu vīru. Viņa rokām gan

bija tādi kā roņa nagi, viņa mēle dažreiz savilkās smaila kā šautra,

uztraukumā viņš drusku šņāca un mazliet viņam bija zivs smaka;
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bet Madaļa bija gudra un saticīga sieva, kas šādus niecīgus vīra

trūkumus neievēroja.

Madaļa bieži vien domāja par saviem vecākiem, un kad nu

vēl vēzis bija atnesis vēsti no mātes, tad viņa sāka sirsnīgi zalti

lūgt, lai laižot viņu pie vecākiem pasērsties, ko viņš arī jau agrāk

bija apsolījis. Zaltis sarauca pieri, drusku šņāca un savilka smailu

mēli, bet pēdīgi tomēr padevās. Tikai to viņš cieši noteica, lai

nepaliekot ilgāki par trim dienām projām. Madaļa arī apsolījās,

paņēma visādas dāvanas un taisījās ar abiem bērniem ceļā. No-

nākuši pie ezera krasta, viņa pati, Nieks un Nieka, iesēdās skai-

stos gliemēžu ratos, kurus vilka divi rupuči. Mājā iebraucot,

saskrēja visi ļaudis apskatīt tādus neredzētus brīnumus. Madaļa
ar abiem bērniem nomutēja tēvu un māti, kā jau pateicīgiem bēr-

niem pieklājas.
Vecākiem tomēr nebija pa prātam, ka viņa dzīvo ar tādu

kustoni. Viņi sāka baidīties, ka no to bērniem nekas labs neva-

rot iznākt. Nieks un Nieka gan bija skaisti bērni, bet viņu ro-

kām bija tomēr roņa nagi, un viņu mēlītes bija smailas kā šau-

tras. Visi mājas ļaudis par to baidījās. Viņi domāja, ka tādi va-

rot tapt cilvēkiem ļoti bīstami! Tā nu visi sarunājās un nosprieda,
ka zaltis ar viņa bērniem ir jānogalina.

Tika sameklēti mednieki, kas prot labi ar stopiem šaut. Kad

Madaļai bija jābrauc projām, tad tie paslēpās ezermalas krū-

mos. Pēc trim dienām iznāca atkal Madaļai gliemēža rati pretī
un tos vilka divi lielas čūskas. Daudz mazas čūskas tām gāja
līdz par sargiem. Tā nu Madaļa ar abiem bērniem bija nonā-

kusi ezera malā, un pats zaltis iznāca no ūdens tiem pretī. Tai

brīdī mednieki izšāva uz to ar saviem asiem šautriem. Nāvīgi
ievainots, zaltis drīz vien bija pagalam. Čūskas nu gan uzbruka

šāvējiem, bet sava ķēniņa viņas tomēr vairs nevarēja glābt.
Madaļai ar abiem bērniem tomēr izdevās ūdenī paslēpties,

bet kas ar Madaļu ir tālāk noticis, nav nekas zināms. Nieks un

Nieka palika ūdenī dzīvot, un atriebdamies par tēva nāvi, viņi
allaž grib cilvēkiem kaitēt. Nieks vajā skaistas sievietes un lūko

tās ūdenī ieraut. Nieka atkal vilina jaunus vīriešus ūdenī. Dažs

labs jauneklis ir tādā ziņā dabūjis savu galu.

Piezīme. Ši pasaka ir brīvi tulkota no vācu valodas, izmetot dažus sī-

kumus, ko laikam uzrakstītājs pielicis no savas puses. Daudz vairāk to ir

saīsinājis un sagrozījis A. Lerchis-Puškaitis savā krājumā (VII, 11, 19, 1, 1). P. Š.

2. A. 425 A. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, 111, 20.

Kādā karstā vasaras dienā, pašā dienasvidū, trīs meitas gā-

jušas uz jūru mazgāties. Mazgājoties viena teikusi: ~Nu, redzēs

gan, kura no mums pirmā apprecēsies!"



Otra atbildējusi: „Pirmā apprecēsies tā, kura visskaistākā!"

Trešā neteikusi nekā. Pēc kāda brīža treša meita izkāpusi

pirmā no ūdens un taisījusies ģērbties. Bet līdz ko ņēmusi balto

linu kreklu, tā sarāvusies: uz krekla gulējis zaltis. Meita lū-

gusi zalti. lai ejot nost; bet zaltis atbildējis: „Apsolies man par

līgavu, tad iešu!"

„Kālab ne?" meita smējusies, „Atstāj tik manu kreklu!"

Bet zaltis vēl negājis: lai dodot viņam savu gredzenu. Meita

novilkusi gredzenu un iedevusi to zaltim. Acumirklī zaltis pa-

zudis ar visu gredzenu jūras dziļumos. Mājā ejot, trešā meita

raudājusi, bet tās divas mierinājušas: „Ko zaltis zin par līgavu?"
Pēc trim nedēļām zaltis nācis savai līgavai pakal. Viņš iz-

nācis no jūras ar lielu godu, pats sēdējis zelta karītē, zelta kronis

galvā. lejūgs laistījies tīrā dimantā, gara rinda to pavadījuši ko-

klēdamk spēlēdami.

Līgava, to redzēdama, prasījusi saviem vecākiem: „Tēt, mā-

miņ, ko nu darīšu? Redz, kur zaltis nāk man pakal."

Vecāki pārbijušies, nezinājuši, ko atteikt, ko iesākt. Bet kāda

vecenīte tos pamācījusi: „Ko zaltis zin par līgavu? ledodiet tam

kādu zosi, gan paliks mierā un aizies atpakaļ."

Vecāki iedevuši meitas vietā zosi. Zaltis priecīgs paņēmis
zosi un braucis atpakaļ; bet ceļa malā zīle dziedājusi: „Zaltis,

vīriņš, zostiņu ved!" Zaltis apmānījis, ka piekrāpts.
Pēc trim nedēļām zaltis otrreiz braucis līgavai pakal. Šo-

reiz tas bijis sapīcis un itin dusmīgi uzprasījis, lai atdodot līgavu.
Bet tā pati vecenīte pamācījusi: „Ko zaltis zin par līgavu? ledo-

diet tam kādu kazu, gan paliks mierā un aizies atpakaļ."

Vecāki iedevuši meitas vietā kazu. Zaltis priecīgs paņēmis
kazu un braucis atpakaļ; bet ceļa malā zīle dziedājusi: „Zaltis,

vīriņš, kaziņu ved, kaziņu ved!" Zaltis apmānījis, ka piekrāpts.
Pēc trim nedēļām zaltis trešo reiz braucis līgavai pakal. Šo-

reiz tas bijis loti dusmīgs, viņš nikni uzsaucis, lai nu vairs nejo-
kojoties, citādi klāšoties loti slikti."

Neko darīt, bijusi jādod īstā. Zaltis priecīgs paņēmis savu

līgavu un braucis atpakaļ. Ceļa malā zīle dziedājusi: „Zaltis, vī-

riņš, līgavu ved! līgavu ved!"

Viss garais trācis nozudis ar līgavu jūras ūdeņos.
Pirmā gadā līgavas māmuliņa gājusi uz jūru prasīt: „Meitiņ

mīla, saki jele, teici jele, kā tev klājas?"
Iznākusi varde no jūras sacīdama: „Tavai meitai klājas labi;

viņa dzīvo skaistā pilī un auklē savu mazo dēliņu!"
Māte priecājusies par tādu vēsti un gājusi uz māju.
Otrā gadā līgavas māmuliņa gājusi uz jūru prasīt: „Meitiņ

mīlā, saki jele, teici jele, kā tev klājas?"

417Latviešu pasakas un teikas IV. d. — 27.
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Iznācis vēzis no jūras sacīdams: „Tavai meitai klājas labi;

viņa dzīvo skaistā pilī un auklē savu mazo meitiņu."
Trešā gadā līgavas māmuliņa gājusi uz jūru prasīt: „Meitiņ

mīlā, saki jele, teici jele, kā tev klājas?"
To dzirdēdama, zalša līgava apkampusi savu zalti un lūgusi,

lai laižot viņu ar saviem diviem bērniņiem pie mātes paciemo-
ties. Zaltis gan negribējis, negribējis, bet beigās atlaidis ar uz

trim nedēļām.

Zalša līgava nu paņēmusi savus divus bērniņus klēpī un iz-

braukusi pie māmuliņas. Divas vardes vilkušas ratus un līdaka

bijusi par kučieri. Māmuliņa sagaidījusi meitu abām rokām un

priecājusies par viņas abiem bērniņiem.

Trīs_ nedēļas zalša līgava paciemojusies, un tad gājusi atpa-

kaļ uz jūru.

A. 425 A. J. Ezers no Ragu AndrejaGramzdā. Jkr. V, 182 (12)

LP, VII, 11, 19, 2, 1.

Kādai mātei bija trīs meitas, no kurām jaunākā tā visskai-

stākā, īsta puķīte. Reiz aiziet visas mazgāties uz jūru. Iznāku-

šas no ūdens, viņas redz lielu, garu zalkti, ar kroni galvā. Šis

gul saritinājies uz jaunākās māsas drēbēm. Grib aizbaidīt — velti!

Viņš ne galvas nepaceļ. Lūdzas —-

ne kustēties nepakustas.

Mēģina daždažādiem apsolījumiem viņu aizvilināt, bet zalktim

tie neliekas būt pa prātam. Beidzot viņš paceļ galvu un saka uz

jaunāko: „Ja solies man būt par līgavu, tad došu drēbes."

~Būšu!" jaunākā atbild, neapdomādama, ko izrunā.

„Bet par uzticības zīmi dod man savu gredzenu."

„Ņem!" meitene nomet gredzenu, priecādamās par atdabūtām

drēbēm. Gredzenu uzmaucis mēles galā, zalktis lepni iecilpo

jūrā. Meitas jokodamās, iet mājās.

Trešā dienā jāj precinieki: pa priekšu stabulnieki, bundzi-

nieki, tad zalktis, beidzot viņa pavadoņi. Visi nostājas meitu mā-

tes durvju priekšā un prasa jaunāko meitu. Šī aiz bailēm nezin,

kur ielīst. Vecenes dod padomu, lai pārģērbjoties, nostājoties
rindā ar citām jaunavām un zalktim liekot trīs reizes minēt.

Ja neuzminēšot, tad nedabūšot. Zalktis katru reizi uzmin. Da-

būjis jauno līgavu, viņš ar pavadoņiem aizripo. Vecāki vai visas

asaras grib izraudāt, bet kas vests, tas vests.

Māte gan sapņo, ka viņas jaunais znots nav vis zalktis, bet

jauns stalts vīrietis, tomēr nevar un nevar apmierināties. Pa-

gāia dažs gads. Meita atbrauc sērsties. Prieks neizsakāms, vis-

vairāk gan par to, ka dabūjuši zināt, ka viņai pie zalkša labāki

klājas, nekā tēva mājās.
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Meitai mājās braucot, māte brauc līdz. Ai! kāda pils. Kādi

greznumi! Viņai acis apzib. Pilī māte ievēro visu smalki. No-

skatās arī, kur zalktis noliek savu ādu, kad no tās izlīdis, gribē-

dams par cilvēku tikt. Reiz zalktim guļot, māte iemet ādu ku-

rošā krāsnī, zalktis, ādas neatradis, domā, ka viņa sieva būs pa-

strādājusi kādu nedarbu. To pasaucis, viņš iedod tai katrā rokā

pa dzelzs nūjai un uzliek viņai tik smagas bruņas, ka tā gandrīz

nespēj panest. Tad pliuks, plauks! par katru ausi pa pliķim un

viņu padzen. Rau, skaistā sieva ir pārvērtusies par v_ecu, līku

veceni.

Tā viņa ilgi blandījās apkārt, kamēr nonāca pie lielas stikla

pils, kurai priekšā bija augsts akmeņu kalns. Pārrāpusies pār

kalnu, tā iekļuva pili. Viņa neviena te nepazina, un arī neviens

viņas nepazina, kā vien zalkša māte. Šī zinādama, ka zalktis

viņu nepatiesi nosodījis, apžēlojās par viņu un pieņēma to par

zosu ganu.

Rītā agri zosis ganos dzenot, iedod vecs vīriņš viņai vārpstu

un saka: „Turi šo vārpstu, tad tev labi klāsies. Ganos izdzinusi,

piesit katrai zosij ar to, tad zoss tiks par akmeni un tev nepa-

zudīs. Vakarā, kad laiks mājā dzīt, piesit atkal ar vārpstu katram

akmenim un akmens pārvērtīsies par zosi."

Kā mācīja, tā arī darīja. Izgāja zosis pirmo dienu, zalkša

māte nevarēja nopriecāties vien. Otrā dienā viņa vēl vairāk prie-

cājās un sacīja: „Došu tev savu dēlu par vīru, bet par to vēl tev

jāvērpj trešo dienu pakulas. Gribu redzēt, vai tu proti arī darbu."

Gane vērpj, ka spurdz vien. Stikla pils jaunajai mantiniecei

pārāk iepatīkas zelta vārpsta.
„Māt. nopērc vārpstu no mūsu kalpones!" viņa lūdzās veceni.

„Sieviņ, diezgan vērpts!" zalkša māte saka. „Tu māki darbu.

Atdod man vārpstu un par to ņem manu dēlu par vīru."

Dēls gul, krāc un sten, ka istaba trīc.

„Celies, manu vīriņ, jau diezgan gulēts," viņu modina gane.

Dēls atver acis un ierauga savu sievu. Pliuks, plauks! par abām

ausim un tā pārvēršas par vēl skaistāku, nekā agrāk bija. Zalktis

tagad pārvērsts uz visu mūžu par cilvēku, nosvin otru reizi kāzas

un dzīvo laimīgi, jo laimīgi.

4. A. 425 A. J. Ezers no Piziķu Matīsa Kalētos. Jkr.V, 144(13).

LP, VII, 11, 19, 2, 2.

Reiz trīs ķēniņa meitas aiziet uz jūru mazgāties. Nomazgā-
jušās iet ģērbties un ierauga uz jaunākās māsas drēbēm lielu

zalkti.

„Garais, ej projām, atdod manas drēbes!"

„Ja būsi mana līgava, tad atdošu," viņš atbild.
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„Teic, ka būsi," vecākās māsas skubina, „neba viņš tev

pazīs."

~Būšu!" viņa saka.

Zalktis aiziet. Nākošā naktī klaudzina pie pils durvim. Ķē-

niņš iet skatīties, liels zalktis saka: „Laid mani pie līgavas! Ja

nelaidīsi, tad tava pils būs pelnos."

Ķēniņš sasaucis daudz meitu, saka zalktim: „Ej, skaties, kura
tava līgava."

„Te viņas nav!" zalktis atbild, acis uzmetis.

Cits nekas neatliek, kā dot meitu. Zalktis apprecās. Ķēniņš

jaunajam pārim uztaisa savā pils dārzā istabu. Reiz zalktis sievai

saka: „Ja nevienam nesacīsi, tad tev ko pateikšu. Esmu nolā-

dēts ķēniņš. Ja izlienu no ādas, tad palieku par cilvēku."

Sieva nevarēja ciest mātei neteikusi. Kādu dienu staigā
zalktis ar sievu par dārzu. Ķēniņiene aiz bēdām sadedzina

viņa ādu.

~Man deg mugura!" zalktis iesaucas. „Par to, ka esi iz-

pļāpājusi, tu mani pieminēsi."

Viņš nozūd. Sieva ir apklāta ar zvīņām, kā ar bruņām. Vi-

ņai atliek tikai sunītis un kaķītis. Kādu reizi šie saka sievai:

„Neteic nevienam, ka mākam runāt. Nem šo zelta vistu ar četr-

padsmit cāļiem, šās divdesmit septiņas sveces un šo dimanta

putnu (kokli). lesim uz viņu kalnu. Tur tava vīra pils un valsts."

Noiet.

„Ej iekšā," viņa atkal saka, „un prasi dienestu."

„Kādu?"
„Kautkadu."

Viņai liek zosis ganīt. Vecene, ķēniņa māte, ierīko, ka katru

dienu pazūd pa zosij. Bet gane gudrāka: ganos izdzinusi, piesien
katrai zosij akmentiņu pie kājas. Vakarā viņa atraisa un pār-

vtzen mājās. Zosis visas. Ganei dod ēst, kas suņiem atlicis, un

ierāda guļu aizkrāsnē. Gane aizdedzina divdesmit septiņas zelta

sveces. Veča, gaišumu ieraudzījusi, nāk skatīties. Viņa prasa:

„Cik gribi par svecēm?"

Gane atbild: „Cita nekā, kā pie tava dēla pārgulēt."

„Ja, dabūsi to," veča atteic un ielaiž gani pie dēla.

Gultai, kurā ķēniņš guļ, ir tā savādība, ka tas, kas viņā iegul-

stas, apziņu zaudē. Gane pieiet pie ķēniņa un lūdz viņam: „Mīļo

vīriņ, noņem man zvīņas, man visa miesa trūd apakš tiem."

Bet ķēniņš paliek guļot, kā gulējis. Viņa ņem nūju un sāk

ķēniņam taisīt gar ribām, bet kā nekā, tā nekā — ķēniņš nemaz

nekustas. Pienāk rīts — viņai jādzen ganos.

Vakarā pārdzinusi, gane ielien krāsns priekšā un palaiž istabā

zelta vistu ar cāļiem. Veča, tos redzēdama, prasa: „Cik gribi

par tiem?"

~Bušu!" viņa saka.
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„Cita nekā, kā pie tava dēla pārgulēt."

„Labi, to dabūsi," veča atbild un ielaiž gani pie ķēniņa.

Gane pieiet pie ķēniņa un lūdz: „Mīļo vīriņ, noņem man bru-

ņas, vairs nevaru ciest!"

Bet kēninš kā nedzird, tā nedzird, lai gan viņa to modina

līdz rītam.

Dienas darbu beigusi, viņa vakarā ieliek loga dimanta putnu.

Vecene, šā dziesmu dzirdēdama, prasa: „Cik gribi par to?"

„Cita nekā, kā pie tava dēla pārgulēt."

„Ja dabūsi to!" veča atbild un ielaiž gani pie ķēniņa.

ķēniņa vedējs abas naktis sarunu dzirdējis, ir par dienu gul-

tas pārmainījis. Tiklīdz tagad gane pieiet un lūdz: „Mīļo vīriņ,

noņem man zvīņus," tūliņ ķēniņš pacelas, viņu sirsnīgi noskūpsta,

sacīdams, ka ir nolādējums atspēkots. Viņi nu dzīvo laimīgi, jo

laimīgi.

5. A, 425 A. C. M. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas. Tēvs reiz braucis uz

Rīgu. Pirmā meita teikusi: „Tēt\ tu man no Rīgas atved saktu."

~Un man atved villainīti," teikusi otra.

„Nu, nu," teicis tēvs, „nezinu, vai man tik daudz naudas

būs. — Un tev?" viņš prasījis trešai meitai.

„Man atved to, ko tu uz ceļa atradīsi, kad uz māju brauksi,"

sacījusi trešā meita.

Tēvs aizbraucis uz Rīgu. Viņš pārdevis savu vezumu un

sapircis visu, kā vajadzējis. Uz māju braucot, viņš skatījies vien-

mēr uz ceļu, vai ko neieraudzīs. Bet nekas negadījies.

Kad tēvs braucis mājā iekšā, tad pie pagalma vārtiem ierau-

dzījis lielu zalti, kas gulējis uz ceļa. Žēl bijis tēvam zalti sabraukt.

Viņš apturējis zirgu un saņēmis to rokā. Zaltis bijis traki lai-

mīgs, viņš ieritinājies tēvam rokā un tēvs to iebāzis ķešā.

Kad tēvs iegājis istabā, tad izdalījis pirkumus un trešā meita

prasījusi: „Vai man ar' ko atradi uz ceļa?"

„Kā ne? Bet tas ir zaltis."

Tēvs izvilcis zalti no ķešas un tas tūliņ aplēcis meitai ap
kaklu un iekodis asti zobos, it kā baidīdamies, ka to nenorauj.
Meita no sakuma nobijusies, bet beidzot nekā ar nesacījusi, jo
zaltis bijis gudrs kā cilvēks, tikai valodas tam trūcis.

Kad meita ēdusi, tad zaltis uzritinājies uz galda malas un arī

ēdis no tā paša trauka, kad meita gājusi gulēt, tad viņš uzriti-

nājies uz spilvena un tur gulējis. Meita pamazām ar zalti apra-
dusi un to iemīļojusi.



422

Bijuši pagājuši jau trīs gadi. Meita reiz uz upi maz-

gāties. Viņa upes malā noģērbusies un iebridusi upē. Zaltis pa-

licis uz viņas drēbēm saritinājies.
Kad meita bijusi izpeldējusies un gribējusi no upes izkāpt, tad

no brīnumiem un bailēm sākusi kliegt. Uz viņas drēbēm sēdējis

skaists princis zelta bruņās.

„Nebaidies, es jau esmu tavs zaltis..." viņš teicis.

Bet meita kaunējušies prinčam plika rādīties un viņa lūgusies:
„Aizej nu gabaliņu tālāk, lai es varu no upes ārā tikt.

Princis aizgājis aiz krūmiem un gaidījis, kamēr meita sa-

ģērbjas.
Kad viņi kopīgi gājuši uz maju, tad princis meitai stāstījis,

ka viņš esot bagāta un varena ķēniņa dēls. Reiz viņš gājis pa-

staigāties un tam pretim nākusi ragana. Viņš tai nedevis lab-

dienu un tā teikusi: „Ak tu zalti!"

Tā viņš pārvērties par zalti. Mežā tam teicis vecs, vecs ve-

cītis: „Ej nu uz saimnieka māju. Tur viena meita tēvam teikusi,
lai ved tai no Rīgas to, ko uz ceļa atrod. Steidzies nu, varbūt

tu varēsi atkal par cilvēku tikt, ja meita tevi trīs gadi ap kaklu

nēsās."

„Tagad ir trīs gadi pagājuši un es esmu atkal par cilvēku

ticis."

Princis iedāvinājis meitai saktu un gredzenu teikdams: „Tas
gredzens mirdzēs, kad tu nāksi manā tuvumā, un tā sakta sprē-

gās. Pēc gada es nākšu atpakaļ un tad vedīšu tevi uz sava tēva

pili. Tur mēs svinēsim kāzas un visu mūžu vairs nešķirsimies."
Princis aizgājis uz sava tēva pili. Pilī visi bijuši bezgala

laimīgi, ka princis atkal atgriezies sveiks un vesels. Ķēniņš
rīkojis prinčam par godu lielas dzīres. Tur sanākuši augstmaņi
un skaistu jaunavu bijis bez skaita. Princis aizmirsis savu brūti

un iemīlējis kādu augstmaņa meitu.

Gads jau bijis pagājis. Princis neatgriezies pie savas brūtes.

Viņš bijis saderinājies ar augstmaņa meitu un drīz vien vajadzējis

jau kāzām būt.

Bet meita, kas zalti trīs gadi ap kaklu nēsājusi, gaidījusi savu

princi atgriežamies. Viņš nenācis, lai gan gads jau bijis pagājis.

Meita domājusi, ka nu nav labi, vai arī ka princis to aizmirsis un

bēdīga gājusi uz to vietu upmalā, kur viņa princi pirmo reiz

ieraudzījusi. Kad meita piegājusi pie upes, tad ieraudzījusi mazu

melnu kucīti, kas upē slīkusi. Meita izglābusi kucīti. Bijusi Kri-

stīnas diena un meita izglābto kucīti iesaukusi par Kristīņu.

Kucīte bijusi traki gudra, tai tik valodas vien trūcis. Meita

bieži vien raudājusi pēc sava prinča. Kucīte glaudusies meitai

klāt un vedinājusi to no mājas ārā. Meita gājusi. Viņas aizgājušas
uz ķēniņa pili.
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Meita pārģērbusies vīrieša drēbēs un gājusi pie ķēniņa kādu

darbu lūgt. Ja, ķēniņš bijis ar mieru, lai meita paliek par su-

laini. Viņa dēlam būšot svētdien kāzas un sulaiņu vaļagot.
Ķēniņš pieņēmis meitu par sulaini. Bet vecie ķēniņa sulaiņi

nomanījuši, ka jaunais sulainis nav vīrietis. Viņi_ nolēmuši pār-

baudīt jauno sulaini. Vienu vakaru sulaiņi nobēruši uz grīdas

zirņus un noskatījušies, ko jaunais sulainis darīs, kad tas kritīs.

Ja viņš krītot kliegšot — tad būšot sieviete, ja nosplaušoties —

būšot vīrietis.

Kad jaunais sulainis ienācis istaba, tad uz zirņiem tam pa-

slīdējusi kāja un tas pakritis. Viņš piecēlies un teicis: „Labāk

nu būtu zirņus noēduši, ne pa grīdu izbārstījuši," un aizgājis.

Nu arī vecie sulaiņi nosprieduši, ka jaunais sulainis vīrietis

vien būšot.

Kāzu dienā jaunam sulainam bijis jābrauc ķēniņa dela karīte

un jāpavada princis uz baznīcu. Kad princis iekāpis karītē un jau-
nais sulainis tam nostājies aiz muguras, tad tā sakta, ko princis

gadu atpakaļ meitai iedevis, sprēgājusi. Neviens neieklausījies.

Kad bijuši pabraukuši labu gabalu, tad sakta otrreiz sprēgājusi.
Princis prasījis sulainam: „Nezin, vai rati nesalūza?"

„Ne, mīlestība salūza," atbildējis sulainis.

Netālu no baznīcas sakta trešo reiz sprēgājusi un tik stipri, ka

domājuši, nu ir salūzuši rati un arī zirgi apstājušies.

„Nu gan salūza rati," teicis princis.

„Ne, mīlestība salūza!" atbildējis sulainis.

„Kas tā par savādu runu?" prasījis princis jaunajam sulai-

nam. „Es nesaprotu."
Jaunais sulainis nekā neatbildējis. Bet tad sācis brīnišķīgi

mirdzēt prinča dotais gredzens, kas bijis sulaiņam pirkstā. Prin-

cis to ieraudzījis. Viņš iekliedzies un kritis jaunam sulaiņam ap

kaklu.

„Piedod man, es biju tevi aizmirsis. Bet tagad tu esi pie
manis un es no tevis nekad vairs nešķiršos."

Princis atteicis augstmaņa meitai. Viņš salaulājies ar saim-

nieka meitu. Viņi dzēruši lepnas kāzas.

Kāzu dienā vienam sulaiņam nejauši uzminies melnai kucītei

uz galvas. Kucītei sākušas tecēt asinis. Iznākusi jaunā ķēni-

ņiene un sākusi glaudīt samīto kucīti. Viņa to noguldījusi uz

spilvena istabas kaktā.

Kad pēc kāda laika jaunā ķēniņiene atkal ienākusi samīto

kucīti apraudzīt, tad istabas kaktā uz spilvena sēdējusi smuka

jaunava un raudājusi.
Jaunava bijusi bagāta saimnieka meita. Viņu ragana no-

būrusi. Jaunava bijusi agrāk loti lepna, bet reiz viņa uz ceļa
satikusi raganu un pagājusi tai lepni garām.
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„Lepojies, lepojies, bet cik ilgi? Gan staigāsi par kucīti,"

teikusi ragana.

Jaunava tulin pārvērtusies par kucīti un ragana to ieme-

tusi upē.

Drīz vien pilī bijušas otras kazas. Tas sulainis, kas kucīti

saminis un kādēļ viņa atkal par cilvēku tikusi, apprecējis jau-

navu.

Viņi dzīvojot turpat pilī laimīgu dzīvi vel šo baltu dienu.

6. A. 425 A. C. LP. Džūkstē- P i c n av ā. LP, l, 52.

Kādam kurpniekam ir trīs meitas. Reiz tas, uz Rīgu brauk-

dams, prasa savām meitām, ko katra vēloties, lai pārvestu. Viena

vēlējas skaistu lakatu, otra vācu brunčus, bet trešā to, ko tevs

uz ceļa pirmo satikšot. Vecais nu aizbrauca.

Pa nakti braukdams, visu garo ceļu nesatiek nevienu; tik

gaismiņai svīstot, netālu no Rīgas, pamana uz ceļa zalti. Viņš
domā no zalša izvairīties, bet šis gribot negribot ielien ratos. Ve-

cais nu pārved no Rīgas vienai meitai lakatu, otrai brunčus un

trešai zalti.

Zaltis tūlīt aptinas meitai septiņreiz gar kaklu un šī viņu

savalkā septiņi gadi. Ja meita gāja uz pirti, tad zaltis saritinājās

uz viņas drānām; no pirts iznākot tas atkal saritinājās septiņreiz

gar kaklu.

Septītajā gadā abām vecākajām māsām iekrīt vienā svēt-

dienā kāzas un te, māsas laulājot, zaltis atritinās no kakla un pa-

liek par skaistu puisi. Nu trešā māsa arī piedalās pie laulībām

un salaulājas ar skaisto puisi.

7. A. 425 A. P. S\ no gadu 40 vecas Annas Plpi v a s Skaistā.

Reiz mazgājušās jūrā trīs māsas
L

Kad viņas nomazgājušās

un nākušas malā ģērbties, tad uz jaunakās masas drebem gulējusi

liela čūska. Gan viņa dzinusi čūsku projām, bet tā nemaz nebi-

jusies. Pēdīgi čūska sacījusi: „Ja tu apsolies man par sievu būt,

tad es iešu no drēbēm projām."

Jaunākā māsa, nekā nedomādama, arī apsolījusies, un nu

čūska aizlīduši projām. Bet drīz vien čūska jau ir klāt par preci-

nieku. Jaunavas vecāki grib no viņas atkratīties ar viltu un iedod

tai jostu meitas vietā. Čūskai projām braucot dzeguze kūko, ka

precinieks ved jostu.

Čūska nu griežas atpakaļ un paģēr, lai dod meitu. Vecāki tai

šoreiz iedod pažagu. Bet projām braucot, dzeguze atkal kūko,

ka precinieks ved pažagu.
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Čūska atkal griežas atpakaļ un nav vis mierā ar pažagu. Ve-

cāki nu iedod tai drēbju lelli un čūska atkal aizbrauc. Ceļā dze-

guze tāpat kūko, ka precinieks ved lelli.

Nu čūska paliek dusmīga, griežas atpakaļ un prasa, lai pilda

solījumu. Vecāki sabīstas un šoreiz arī patiešām atdod savu

meitu. Čūska nu aizbrauc ar jaunavu uz jūru.
Jūrā čūska pieņem cilvēka izskatu un arī aizvestā māsa pa-

mazām apmierinās ar savu vīru un jauno dzīves vietu. Pēc gada

viņai piedzimst viens dēls. Kad dēls jau ir paaudzis, tad čūskas

sieva grib braukt pie saviem vecākiem ciemā, bet vīrs nav ar

mieru. Sieva tikmēr neatlaižas, kamēr vīrs tai atļauj braukt

kopā ar dēlu. Viņš vēl to pamāca, lai atpakaļ nākot saucot jūr -

malā: „Ja esi dzīvs, lai nāk piena vilnis, ja miris, lai nāk asinu

vilnis!" Tad viņš nākšot viņai pretī un aizvedīšot uz savu ūdens

māju.
Vecāki un citi viņu bērni ir loti priecīgi, ka pazudusī meita

ir atkal atradusies. Viņi negrib tās laist nemaz projām. Brāli

prasa viņai, kā viņi dabūtu viņas vīru redzēt? Bet māsa negrib
nekā stāstīt. Pēdīgi viņi dabūj no māsas dēlēna zināt, kas jāsaka,
kad māte griezīšoties jūrā atpakaļ. Viņi nu aiziet paslepeni uz

jūrmalu un sauc: „Ja esi dzīvs, lai nāk piena vilnis, ja miris, lai

nāk asinu vilnis!"

Tūliņ arī parādās piena vilnis, kurā atrodas pati čūska. Brāļi
nosit čūsku, pārnāk gluži mierīgi mājā un nesaka par to māsai

ne vārda.

Izciemojusies māsa nu griežas ar savu dēlu atpakaļ uz jūru
un sauc: .Ja esi dzīvs, lai nāk piena vilnis, ja miris, lai nāk

asinu vilnis."

Pēc šiem vārdiem paceļas ūdens malā asiņu vilnis, kurā ir

redzama sasistā čūska. Jaunā sieva nu saprot, ka viņas vīrs ir

nosists. No lielām bēdām viņa kopā ar savu dēlu paliek jūrmalā

par ciņiem.

8. A. 425 A. J. Lazdiua no 70 g. vecas Marcepānes, Rīgas

ap r. J. A. Jansona kr.

Vienai mātei bija trīs meitas. Viena no tām gāja katru dienu

uz upi mazgāties. Katm reizi uz viņas krekla gulēja saritināju-
sies čūska. Trešā dienā čūska iesāka runāt. Viņa teica, lai meita

nākot pāri upei uz laimīgo zemi. Meitai bija bail un viņa jau-

tāja: „Vai tu mani nenoslīcināsi?"

Čūska atteica, ka nē, un meita pārpeldēja pāri upei uz čūskas

muguras. Kad viņi iznāca otrā krastā, čūska pārvērtās par skai-

stu ķēniņa dēlu, dzeltāniem matiem un zelta kroni galvā. Ķē-

niņa dēls apprecēja meitu un dzīvoja laimīgi.
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Pēc kāda laika meitai iegribējās sērst pie mātes. Vīrs iedeva

tai zelta gredzenu un sacīja: „Sadeldē to, citādi tu netiksi pāri

upei."
Meita sadeldēja gredzenu ar kāju, un aizgāja ar saviem bēr-

niem uz upmalu. Tur izpeldēja atkal lielā čūska un teica: „Ne-
saki nevienam, kā mani sauc. Un kad gribēsi tikt atpakaļ, tad

sauci: Janel! Janel! Ja tu redzēsi, ka ūdens balts, tad es būšu

dzīvs, bet ja ūdens būs sarkans, tad tu mani vairs neredzēsi."

Meita nu uzsēdās čūskai mugurā, pārpeldēja pāri upei un

aizgāja pie mātes. Tur vinu saņēma loti laipni. Brāli pēc mal-

tītes vaicāja bērniem: „Kā tad īsti jūsu tēvu sauc?"

Divi neteica, jo tie atminējās tēva aizliegumu, bet trešais,

muļķītis, pateica visu, kā tēvu sauc, un kad iešot mājā, tad pa-

saukšot: „Janel, Janel!" un tad tēvs atnākšot.

Viens no brāļiem atnāca uz upes malu un sauca: „Janel,
Janel!" Parādījās liela čūska, bet brālis metās tai virsū un no-

cirta galvu. Vakarā nāca meita ar bērniem krastā un sauca viņu,
tomēr čūska nerādījās, tikai ūdens pārvērtās sarkans. Nu meita

saprata, ka vīrs ir zaudējis dzīvību, un loti noskuma.

9. A. 425 A. Uzrakstīta L īksnas pag. Kultūras balss kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja tāvs ar muoti un trejom meitom.

Kaidu reiz, korstā vosoras dīnā, muosas aizguoja uz azaru mau-

duotūs. Nūvvlka juos drēbes, atstuoja uz krosta un pašas sa-

leida vudenī. Izamauduoja muosas, izleida nu vudeņa un gribēja

gērbtīs. Pīīt jaunuokuo muosa pi sovom drēbēm un redz, ka uz

drēbēm gul lela, lela cyuška. Kai tik muosa grib jemt drēbes,
cyuška izplēš muti un grib īkūst. Vacuokuos muosas apsavvlka

un, navarādamas sagaidīt jaunukuos muosas, aizguoja uz sātu.

Kad vacuokuos muosas aizguoja, cyuška runoj jaunuokajai muo-

sai: „Jo īsi pi manis pi veira, es tev drēbes atdūšu!"

Jaunuokuo muosa pasasmēja un soka: „Išu, jo drēbes at-

dusi!"

Cvuška tvuleņ atstuoja drebēs un īleida yudenī. Jaunuokuo

muosa apsagērbja un aizguoja uz sātu. Vacuokuos muosas pī-

skrēja un vaicoj, kai jei dabuoja drēbes nu cvuškas. Jaunuokuo

muosa vysu izstuostīja un otkon juos vysas dzeivuoja pa vācam.

Atguoja zīma. Kaidā jaukā vokorā atbrauc uz jaunuokū muosu

svuotūs kaids boguots, boguots kungs. Muote ar tāvu nūsabrei-

nuoja, ka svuoti atbraucja pyrmuok uz jaunuokū muosu, bet at-

sacīt navarēja, jo precinīks beja cīši skaists un boguots. Saru-

nuoja un nūlyka kuozas par treis nedēļas. Atguoja kuozu dīna,
sabraucja vysi vīsi, atbraucja jauničs, nūbraucja uz baznīcu un

sasalauluoja. Atbraucja nu baznīcas, nūdzēra kuozas jaunives golā
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un losos vysi braukt uz jauniča golu. Sajyudzja zyrgus un iz-

braucja. Pyrmais braucja, kai jau pīiemts, svuots. Pībraucūt pi
tuo azara, kurā muosas mauduojas, jauničs soka šovam kučēram:

„Aizbrauc svuotam prīškā!"

Kučers aizbraucja. Kai tik izbraucja uz azara, lads pasa-

plētja un jauničs ar jaunivi pazuda. Cyti kuozinīki suoka meklēt

tuo cauruma, pa kurā īkrita jauničs ar jaunivi, bet navarēja at-

rast, lads kaids beja, taids ir. Tūlaik muosas īguoduoja par tu

cyušku, kura gulēja uz jaunuokuos muosas drēbēm un izstuostīja

vvsu kuozinīkim. Kuozinīki saprota, ka jaunuokū muosu aiz-

vedja sev par sīvu azara kēninš un aizbraucja atpakaļ uz sātu.

10. A. 425 A. Teicēja 76. g. veca IvaStaleidzāneAtašienē.

Tāvam beja treis meitas; jaunuokuo muosa par vacuokom

muosom beja skaistuoka. Kaidu reizi vosoras laikā, vysas treis

muosas aizguoja uz jyuru mauduotūs. Izamauduojušās, izleida

nu yudeņa un gribēja apsavilkt, bet uz jaunuokuos muosas drē-

bēm gulēja lels tuorps un drēbu nadevja. Vacuokuos muosas

apsavylka un aizguoja uz sātu, bet jaunukuo palyka pi sovom

drēbēm stuovādama. Kai tik jei pastīp rūkas pajemt drēbes, tai

tuorps tyuleņ taisnos īkūst rūkuos. Tad tuorps soka jaunuokajai
muosai: „Jo tu īsi pi manis par sīvu, tad es tev atdūšu drēbes,

bet jo naīsi, tad tevi im tova tāva sātu nūsleicynuošu."

Muosai baist beja, ka nanūsleicynoj juos un tāva sātas un

jei pīkrita īt pi tuorpa par sīvu. Tuorps atdevja drēbes un muosa

apsavylka.

„Tagad īsim uz munu muižu," soka tuorps un syta ar sovu

asti uz yudeņa. Pasataisīja lels sauss ceļš un muosa ar tuorpu

aizguoja uz jyuras dybynu. Jyuras dybynā beja lela un cīši skai-

sta muiža. Tuorps palyka par cvlvāku un beja cīši skaists ķē-

niņa dāls, kuru par tuorpu beja apbūrusi rogona. Dzeivoj veirs

ar sīvu sovā muižā laimīgi un jīm pīdzyma dāls. Pēc kaida laika

muosai īsagribēja aizīt uz sauszemi pi sova tāva un muosom vī-

sūs. Ķēniņa dāls otkon palyka par tuorpu un syta ar asti par

yudeni. Pasataisīja sauss ceļš un muosa ar sovu dēliņu aizguoja
uz sauszemi. Atguoja muosa uz sātu un tāvs ar vacuokom muo-

som prosa: „Kut tu beji tik ilgi pazuduse?"
„Es izguoju pi veira, pi tuo tuorpa, kurs gulēja uz munom

drēbēm un dzeivuoju jvuras dybynā juo skaistajā muižā. Kad

mes dzivuojam muižā, muns veirs ir skaists ķēniņa dāls," atbil-

dēja muosa. Vacuokuos muosas suoka skaust jaunuokuos muo-

sas laimi.

„Kai tu aizīsi atpakaļ?" prosa vacuokuos muosas.
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„Pašuos pusdīnuos es īšu uz jyuru un pasaukšu sova veira:

„Tuorps, muns veirs!" un jis aizvess mani uz sātu."

„Nūkausim tuorpu!" sarunuoja vacuokuos muosas.

Otras dīnas pusdīnuos vacuokuos muosas paprīšku aizskrēja

uz jvuru un pasaucja: Tuorps, muns veirs!"

Tuorps izbuozja golvu nu jyudeņa un muosas ar zūbvnu nū-

čierta juo golvu un aizskrēja uz sātu. Atguoja jaunuokuo muosa

uz jyuru un redz, ka pa yudeni maun juos veira golva un vysa

jyura sorkona. Nūsaluodēja muosa par dzaguzi un šūboltdīn par

dzaguzi kyukoj.

11. A. 425 A. Krēsliņu Jānis Malienā. „L at v. teikas" 11, 3.

Tālu jūrā, tur kur virs ūdens paceļas četri melni klints ragi,
tur jūras dziļumā atradās jūras ķēniņa skaistā pils.

Ļaudis gan sen bija dzirdējuši par šo pili un viņas dārgumiem

jūras dibenā; bet vēl nevienam cilvēkam nebija izdevies ar savām

acim pili redzēt. Gan daudz droši jūrnieki, brauca to meklēt, bet

dzīvs neviens neatgriezās.
Vecais jūras ķēniņš tikai reti atstāja savu pili, jo no saviem

kalpiem viņš dabūja visu zināt, kas pasaulē, notika. Ķēniņam bija
arī dēls, kas kādu dienu lūdza tēvu, lai viņam atļaujot iet apskatīt

pasauli. Vecais ķēniņš no iesākuma gan pretojās, bet kad dēls

bez mitēšanās lūdza, tad beidzot arī atjāva. Projām braucot, ķē-

niņa dēls satika jūrā nabaga zvejnieku, kas nosvīdis izmeta tīklus.

Bet zivis kā neķērās, tā neķērās. Noskumis viņš apsēdās uz

laivas malas un iesāka gauži raudāt. Ķēniņa dēls, to redzēdams,

prasīja, kādēļ raudot.

;
,Kā nu neraudāšu?" zvejnieks atbildēja, „sieva un bērni

mājā, kas prasa ēst. Še visu dienu nopūlējos, bet kā neķeras,
tā neķeras."

„Tur tev varu palīdzēt," ķēniņa dēls sacīja. „Bet apsoli man

to atdot, ko es pirmo jūrmalā redzēšu."

Zvejnieks apsolīja, un ķēniņa dēls brauca tālāk.

Jūrmalā sēdēja zvejnieka skaistā meita, kas pina vaiņagu

un skatījās tālu jūrā. Ķēniņa dēls paslēpās ūdenī, lai meitiņu

varētu slepeni aplūkot. Te tai pieskrēja vējš un ienesa viņas
vaiņagu ūdenī. Meitiņa liecās pēc vaiņaga, bet vējš viņu saķēra

un aiznesa pie ķēniņa dēla.

Drīz arī vecais zvejnieks, bagātu lomu zivju izvilcis, prie-

cīgs brauca mājā. Bet kā viņš izbijās, ka meitiņas tur vairs ne-

atrada. Gan meklēja, gan sauca, kur meitiņa palikusi, tikai vai-

nadziņš peldēja jūrmalā pa ūdeni.

Ķēniņa dēls zvejnieka meitiņu aizveda jūras pilī un paturēja
to par sievu. Viņai piedzima divi dēli, skaisti puisēni. Bet zvej-
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nieka meitai, lai gan tai visādi klājās labi, sirds arvienu ilgojās pēc

augšpasaules, pēc vecākiem un brāļiem.
Kad jau vairāk gadi bija pagājuši un dēli uzauguši par slai-

kiem zēniem, tad viņa reiz vīram lūdza, lai šo laižot apmeklēt
vecākus.

To dzirdēdams viņš gan negribēja ļaut, bet beidzot viņai
iedeva maizes klaipu un pāru kurpju sacīdams: „Kad tu šo mai-

zes klaipu būsi apēdusi un kurpes novalkājusi, tad varēsi iet ve-

cākus apmeklēt!"

Priecīgi viņa paņēma maizi un kurpes, domādama, ka nu

drīz tikšot pie vecākiem. Bet cik bēdīga viņa palika, kad redzēja,

ka maize, ko apēda, atkal pieauga, un kurpes, lai gan viņa katru

dienu tās stipri mina un deldēja, nekad nenoplīsa.
Kamēr viņa tā bēdājās, skrēja gaigala pa gaisu un dziedāja:

„Sadedzini maizi, sagriez kurpi."

Viņa darīja, kā gaigala dziedāja; sadedzināja maizi un pel-

nus — lai gan bija rūgti — apēda, un sagrieza kurpes. Nu bija
maize pagalam un kurpes saplēstas.

Viņa gāja pie vīra un sacīja: „Tagad izpildi, ko sacīji. Redzi,

es maizi apēdu un kurpes noplēsu!"

Kad ķēniņa dēls to dzirdēja, tad viņš gauži brīnījās par viņas

gudrību un sacīja: „Labi! ej, bet apsolies atpakaļ nākt; es tevi

jūrmalā gaidīšu. Tikai sauc trīs reiz: „Piena plūdi, vai asins

plūdi?" Ja būšu dzīvs, tad piepēži pie šiem vārdiem ūdens vir-

sus pārvērtīsies balts kā piens; bet ja asins sarkanums būs uz

ūdens, tad zini, ka esmu pagalam."

Priecīgi viņa paņēma abus dēlus un daudz dārgas mantas,

ar ko vecākus apdāvināt, un devās ceļā uz dzimteni.

Būdiņa jau sen bija sakritusi, tās vietā pacēlās lepna māja.
Tēvs no bēdām bija palicis sirms vecītis, un brāli uzauguši par

slaikiem jaunekļiem. Prieks bija bez gala. Vecais raudāja prieka

asaras un brāļi apņēmās nekad vairs māsas projām nelaist.

Tā viņi dzīvoja kādu laiku laimīgi, kad māsa sāka taisīties

uz projām braukšanu. Gan brāli lūdza, lai tādas domas atmetot;

bet viņa palika pie sava nodoma, ka iešot pie vīra.

Viņi gudroja un gudroja, kā varētu padomu atrast, lai māsu

atrunātu no projām braukšanas. Kaimiņos dzīvoja varen gudra

burve. Viņi aizgāja pie tās ar lielām dāvanām un lūdza padomu.

Gan burve no iesākuma negribēja teikt, bet kad redzēja dārgās

dāvanas, ko brāl.i viņai piedāvāja, tad viņa zīlēja un sacīja: „Ti-

kai tad, kad ķēniņa dēls, viņas vīrs, būs pagalam, jūsu māsa pa-

liks te."

To dzirdēdami, brāli apņēmās masas vīru nogalināt Burve

arī izzīlēja, ka bez māsas tikai viņas bērni zinot tos vārdus, ar
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kuriem ķēniņu atsaukt. Brāļi nu kurināja karstu pirti, un māsai

nezinot, abus puisēnus aizveda pirtī un sadeva tādu siltumu, ka

mati svila, un puikas pēra prasīdami: „Ko tēvs mātei sacīja, ko

tēvs mātei sacīja?"

Lielākais gan izturēja karstumu un ne vārda neatbildēja, bet

mazākais, no sāpēm nevarēdams ciest, izteica: „Ja dzīvs, tad

piena plūdi, ja miris, tad asins plūdi."

Nu viņi paņēma šķēpus, un jūrmalā nostājušies sauca: „Ja

dzīvs, tad piena plūdi, ja miris, tad asins plūdi!"
Ūdens virsū novizuļoja piena viļņi un drīz arī parādījās ķē-

niņa galva. Tanī brīdī abi brāli svieda šķēpus un ķēniņa dēls,

nāvīgi ievainots, nokrita viļņos.
Ārī māsa ar bērniem atnāca jūrmalā un sauca: „Ja dzīvs, tad

piena plūdi, ja miris, tad asins plūdi!"

Tūdaļ tumšs sarkanums pārvilkās par ūdeni. To redzot,

viņai no bailēm prāti zuda. Kad viņa pagrieza acis uz to pusi,
kur viņas bērni palika un tos vairs neredzēja, tad vina gauži

raudāja. Bet brāļi pienākuši viņu visādi mierināja.
Neredzēdama bērnus, kuri tai brīdī, kad tēva asinis redzēja,

bija palikuši par ūdeni, viņa pamazām apmierinājās, gāja uz māju
brāļiem līdza un dzīvoja mierīgi.

Kad vecais ķēniņš dabūja zināt par dēla nāvi, tad viņš ap-

ņēmās cilvēkiem atriebties. Un no tā laika viņš ir noslīcinājis
daudz kuģu ar visiem cilvēkiem.

Piezīme. Pasaka ir stipri saīsināta, jo oriģināls ir par daudz māk-

slots. P. S.

I. A. 425 A. Jansonu Pāvuls Dzirciemā. Jkr. V, 19 (16).

LP, VII, 11, 19, 1, 3.

Reiz dzīvojuši divi brāli un māsa. Kādu rītu aiziet brāli uz

pļavu sienu pļaut. Projām iedami, tie piesaka māsai, lai šiem bro-

kasti aiznes; bet lai viņa neapmaldītos, tad šie ar skujām no-

spraudīšot ceļu, pa kuru jāiet.

Brāli izdara, kā solījušies, bet velns pārmaina skujas, meita

nonāk pie ezera, kur to velns ierauj un apņem viņu par sievu.

Reiz velna sieva iedomājās ar saviem trim bērniem, vienu

puisēnu un divām meitenēm, iet savus brāļus apraudzīt. Velns

pavada visus četrus līdz ezera malai un saka: „Kad nāksi atpa-

kaļ, tad sauc ezers malā: „Kārkli, kārkli, atveries! Ja esi dzīvs,
tad dodi pienu, ja nedzīvs, tad asinis!" To dzirdēdams, es iz-

nākšu jums pretim."

45. Velns par precinieku
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Viņa nonāk pie brāļiem un atrod tos spirgtus, veselus. Bet

brāļi nu grib izzināt, kur viņa tik ilgi bijusi, kā tai klājies. Viņa

ari visu izstāsta, tikai par velnu un dzīvi ezerā ta nestāsta nekā.

Tomēr brāļi mana, ka viņa ko slēpj, un lūko to izvilkt no bērniem.

Prasa vecākajam — nesaka i prasa viduvējam — nesaka; prasa

jaunākajam, muļķītim, — tas pastāsta visu: par dzīvi ezerā, par

velnu un par ielaižamiem vārdiem. Brāļi slepeni aiziet un nošauj

velnu.

Pēc kāda laiciņa atvadās māsa no brāļiem un iet uz mājam.
Ezera malā nonākusi tā sauc: „Kārkli, kārkli, atveries! Ja esi

dzīvs, tad dodi pienu, ja nedzīvs, tad asinis!"

Parādās asinis. Māte izbīstas un prasa bērniem, vai tie nav

izpļāpājuši noslēpumu. Jaunākais neliedzas, esot krusttēvam pa-

teicis. Māte izsauc: ~Kāpēc tu teici? Nu mums arī vairs nav

iespējams dzīvot."

To sacījusi, viņa nospriež katram savu likteni: „Tu, dēliņ,

paliksi par ozoliņu; tu meitiņa par liepiņu, tu, mazais krupīti, par

purva cinīti, kam katru gadu lai cilvēki nocērt kaklu. Es pati pa-

likšu par dzeguzi — kūkošu no Jurģiem līdz Jāņiem: kukū, kukū!"

Viss tas arī notiek, kā māte sacījusi.
Piezīme. Tas pats uzrakstītājs ir šo pasaku, ar tādiem pašiem vār-

diem uzrakstītu, iesniedzis arī ~Atbalss kalendāram", kur tā ir iespiesta

1897. gadā. P. Š.

2. A. 425 A. L. Bērz i ņ š Kurz c m ē. LP, 111, 20 var.

Cīrolnieku Stūros dzīvojusi aplam lepna meita. Viņa ar-

vienu gājusi ezera malā dziedāt. Reiz izbraucis no ezera lepns

kungs sešiem zirgiem un noprasījis dziedātājai, vai negribot pie

viņa par līgavu iet? Meita bijusi ar mieru — apsolījusies. Nu

tā pārgājusi mājās un stāstījusi saviem vecākiem, ko izdarījusi.

Vecāki ne dzirdēt, bet meita neklausījusi. Līdz ko noteiktā dienā

lepnais kungs atbraucis pakaļ, tā iesēdusies karītē un aizlaidusi

līdz uz ezeru.

Tur tie dzīvojuši ilgu laiku. Tomēr reiz viņai iekārojies ar

mājiniekiem saredzēties. Tā paņēmusi savu dēliņu un izkāpusi
no ezera. Vīrs pavadījis to līdz ezera krastam un tad teicis: „Ja
nākat atpakaļ, tad sakait: „Mans sirds mīļākais, mana asins lā-

sīte! „Pēc šiem vārdiem iznākšu jums pretim."
Nu ciemojušies labu laiku. Beidzot sadomājuši atkal atpakaļ

griezties uz ezeru: bet brālis nelaidis, viņam bijis loti žēl māsas.

Bet kad māsa nepagalam nelāvusies pierunāties, tad brālis jau-

tājis: „Nu, māsiņ, kā domā ar savu dēliņu atpakaļ tikt?"

Māsa atteikusi: „Nekas brālīt, man tik jāsaka tie vārdi::

„Mans sirds mīļākais, mana asins lāsīte!" tad mans vīrs iznāks

pretim."
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To dzirdēdams, brālis uztaisījis trīs sudraba bultis, aizgājis

ezera malā, pateicis tos vārdus, izkrāpis māsas vīru no ūdens un

nošāvis to. Mirstot māsas vīrs tik iesaucies: „Kad tu saruktu,
kā mana acs!"

Otrā dienā māsa gājusi ar savu dēlu uz ezeru un sākusi

saukt, kā vīrs mācījis. Bet līdz ko tos vārdus izteikusi, tā ezers

sarucis dīka lielumā un māte palikusi par liepu, dēls par ozolu.

Liepa esot nocirsta, bet ozols vēl šodien stāvot.

3. A. 425 A. A.L erchis-P v§ ka it i s Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 165.

Kāda meita iet ezerā mazgāties. Velns iznāk no ūdens apak-

šas, sagrābj meitu ap vidu un norauj sev līdz dibinā līdz lieliem

dzelzs vārtiem. Velns atslēdz vārtus, ieved meitu savā pilī un

apprec to. Tā nu paiet daži gadi.

Reiz velna sieva iedomājas ar saviem diviem bērniem, puiku
un meiteni, tēvu virs zemes apciemot. Bet velns ātrāki nelaiž,
kamēr zelta ratiņš vērpjot tik daudz sadilšot, ka vērpšanai jau
būšot nederīgs. Sieva nu vērpj ikdieniņas tīši pie asas krāsns,
lai zelta ratiņš atkustu un zelta spoles labāki diltu. Pēc kāda

laika ratiņš pavisam sadilis un nu velnam jālaiž pie tēva.

Viņš iedod sievai rīkstīti un pieteic, lai ar to piesitot pie
dzelzs vārtiem, tad vārti atdarīšoties un ezera ūdens atškiršoties
uz katru pusi. Atpakaļ nākot lai ar rīkstīti paplunčinot ūdenī,
tad ūdens tāpat atšķiršoties. Sieva nu ciemojas pie tēva labu

laiku, bet par savu vīru, kā arī par viņa pili nestāsta ne pušplēsta
vārdiņa. Tēvs meitai arī neko neuzbāžas par to, bet tai vietā

labāk izprašina abiem bērniem visu uz to smalkāko. Bērni nu

izstāsta par pili, par ezeru, par rīkstīti un par pašu tēvu, velnu.

Tēvs tūdaļ slepeni paņem rīkstīti, aiziet uz ezeru, paplunčina
ūdenī un nošauj savu meitas vīru, velnu. Otrā, trešā dienā meita

paņem savus bērnus un iet uz velna pili atpakaļ. Bet ezera malā

tā ierauga, ka vīrs pludojas pa ūdens virsu pagalam. Viņa tūdaļ

prasa bērniem, vai nav kādam par rīkstīti kaut ko izpļāpājuši.
Šie neliedzās — esot vectēvam pateikuši.

~Kāpēc teicāt? Nu mums visiem trijiem vairs nav iespējams
dzīvot!" To sacījusi, māte uzsit ar rīkstīti puisēnam, tas paliek

par ozolu; uzsit ar rīkstīti meitiņai, tā paliek par liepu. Beidzot

tā uzsit arī pati sev ar rīkstīti un paliek par dzeguzi.

4. A. 425 A. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Ko m. kr.

LP, VI. 140, l.

Reiz dzīvojuši divi brāli, viena māsa. Un tā māsa bijusi loti
skaista. Brāli katru dienu gājuši mežā malku cirst un uz teku
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izmetuši skaidiņas. Māsa atkal ikdienas, pa izmētātām skaidi-

ņām iedama, pienesusi brāļiem ēdienu.

Bet velns reiz skaidiņas salasījis, izmētājis pa citu ceļu un at-

krāpis skaisto meitu uz savu pili ezerā. Brāli dikti bēdājušies

pēc māsas, bet nezinājuši nekur atrast.

Dažus gadus vēlāk māsa izprasījusies velnam brāļus apcie-
mot. Velns laidis arī un izmācījis vēl: „Atpakaļ nākdama sauc

ezera malā: „Zīman! met piena, vai asins kunkuli!" Ja es metīšu

ezerā piena kunkuli, tad būšu dzīvs; bet ja metīšu asins kunkuli,
tad būšu miris. Un ja tu gribi, lai es tev no ezera pretim nāku,
tad atkal sauci: „Zīman, kur tu esi?"

Labi! Māsa nu sērsusi, sērsusi; bet brāļiem nemaz vairs

neticis māsu atpakaļ laist ezerā. Tie izvīluši māsai sakāmos

vārdus, nogājuši ezera malā, izsaukuši velnu, nogalinājuši to un

paši paslēpušies krūmos noskatīties, ko nu māsa darīšot, atnāk-

dama ezera malā.

Māsa drīzumā atnākusi arī un tūliņ aicinājusi vīru: „Zīman!

kur tu esi?" Bet velns neiznācis pretim.
Nu saukusi: „Zīman! met piena, vai asins kunkuli."

Tūliņ parādījies asins burbulis ūdens virsū un māsa, nopra-

sdama, ka vairs nav labi, ieteikusies: „Tad es palikšu par dze-

guzi!"
To teikusi, tā aizskrējusi par dzeguzi kūkodama.

5. A. 425 A. R. Vul f s Ūziņ os. LP, VI, 140, 2.

Vienai mātei bijusi viena vienīga meita, bet šai nebijis ne-

viena brūtgāna. Māte sacījusi: „Kaut pats velns tev par brūtgānu

gadītos!"
Kā māte sacījusi tā noticis. No rīta atbraucis meitai brūt-

gāns, tas bijis pats velns. Lai dodot meitu! Devusi arī. Tad

velns iesēdinājis meitu ratos un iebraucis ezerā; māte un abi brāļi

tikai noskatījušies vien.

Meitai pie velna klājies ļoti labi. Bet divi nedēļas [?] sadzīvo-

jusi pie velna, prasījusi, lai atlaižot pie mātes sērst. Velns sacījis:

~Ja_ — ej! Es tevi no ezera izlaidīšu; bet kad tu atpakaļ nāc,

atnāc pie ezera un saki: „Vīru, vīru, piena burbuli!" Kad piena
burbulis ūdens virsū izšausies, tad nāc, es burbulī būšu un tevi

sagaidīšu. Bet ja piena burbulis ūdens virsū neizšaujas, tad saki:

„Vīru, vīru, asiņu burbuli!" Un kad asiņu burbulis izšāvies, tad

nenāc, jo tad būšu nokauts."

Otrā rītā velns sievu izvadījis no zera līdz ar saviem trim

bērniem: diviem pusēniem, vienu meiteni. Velna sieva sērsusi

pie mātes nedēļas laiku un gribējusi atkal atpakaļ iet; bet viņas

brāļi taujājuši abiem puisēniem, kā tiem labi klājoties ezerā? Un
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lai pasakot, kā pie viņu tēva varot aiziet? Lielākais velna bērns

gudri atteicis: viņš nezinot; bet mazākais, kā jau tāds mulkis, iz-

stāstījis visu, kur jāiet, kā jāiet un un kas ezera malā sakāms.

Tad abi brāļi gājuši uz ezeru savu māsas vīru, velnu, nokaut.

Aizgājuši un saukuši: „Vīru, vīru, piena burbuli!"

Tūliņ ūdens virsū izšāvies balts piena burbulis, tur bijis velns

iekšā. Bet brāļi nu cirtuši ar zobiņu burbulī, piena burbulis pār-
vērtiespar asins burbuli, velns bijis nokauts. Mājā pārgājuši,
tie nekā neteikuši.

Pēc divi nedēļām velna sieva gājusi ar bērniem pie vīra un

saukusi ezera malā: „Vīru, vīru, piena burbuli!" bet ūdens virsū

izšāvies asins burbulis, un viņa tūliņ nopratusi, ka vīrs nokauts..
Nu prasījusi saviem bērniem, kurš esot teicis viņas brāļiem

par piena burbuli un par asiņu burbuli? Mazākais teicis, ka viņš.
Tad velna sieva sacījusi: „Ak tu nolādēts krupis!"

To teikusi, tā nobūrusi mazāko puisēnu par sapuvušu cērpu,

lielāko par ozolu, meiteni par liepu; bet pati palikusi par dzeguzi

un aizlidojusi kūkodama: „No ozola uz liepiņu, no ozola uz lie-

piņu, kukū, kukū!"

Māte ar abiem dēliem tikai nobrīnējusies vien par meitas

raibo dzīvi. *

6. A. 425. A. A. Bung šis 1880. g. Kevelniekos, Brīvzemnieka

kr. LP, VI, 140, 3.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas. Tās gājušas ik svētu

rītu uz baznīcu. Bet velns tām noslaucījis ceļu, jeb rasu novici-

nājis, lai nepaliek slapjas kājas. Tā viena māsa, to redzēdama,

arvienu sacījusi: „Tas jau būs mans brūtgāns!"
Tā tas noslaucījis katru svētu rītu ceļu katru reizi platāku

un viena māsa katru reizi teikusi: „Tas jau būs mans brūtgāns!"
Velns beidzot izdzirdējis, ka šo par brūtgānu sauc (saucot),

gājis šo precēt un to arī tūlīt līdzi vedis, kā tas toreiz bijis iera-

dums. Nu šie abi braukuši ar laivu pa vienu ezeru pāri.

Ezerā velns sitis un laiva atskrējusi putodama ar baltām pu-

tām kā pienu, un šie sēdušies tad iekšā un aizbraukuši.

Tur nu dzīvojuši labu laiku kopā — esot bijuši trīs bērni:

viena, vecākā, meitene, otrs puišelis un trešā, jaunākā, meitene.

Bet nu šī sākusi ilgoties pēc saviem vecākiem, prasījusi velnam,

lai šis laižot šo savus vecākus apmeklēt. Šis nu iedevis stuciņus

un teicis: „Kad tu divreiz sitīsi ūdenī un teiksi: „Ķitū, Ķitū! ja esi

dzīvs, atlaid pienu, ja neesi dzīvs, atlaid asinis!" tad es, ja nebūšu

dzīvs, atlaidīšu asinis, ja būšu dzīvs, atlaidīšu pienu."
Nu šī pārbraukusi ar visiem trim bērniem, pēc tam, kad ar

stuciņu bija piesitusi. Labu laiku pasērsusi, tā gribēja šķirties;
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bet iekam šķīrās, māte, brāļi un māsas šo izvadīja pa saviem lau-

kiem, aprādīdami. Māte gribējusi zināt, kur šās meita dzīvojot,

bet šī neesot teikusi. Nu māte prasījusi bērniem; divi pirmie

arī neesot teikuši, kā šiem māte bijusi piekodinājusi, bet mazā

meitene izteikusi visu par laivu, par stuciņu un, ka tur, kurviņi

dzīvojot, visus par velniem saucot, un arī, kad zobiņu iecērtot

divi reizes ūdenī, tad tēvs esot pagalam. Šie sabaidījušies, ka

šo meita (māsa) velnam par sievu, un azņēmušies šo (velnu)
nonāvēt.

No rīta velna sieva izgājusi jūras malā un saukusi: „Kitū,

Kitū! ja esi dzīvs, atlaid pienu, ja neesi dzīvs, atlaid asinis!"

Tad ūdens palicis sarkans kā asinis. Nu šī sapratusi, kas

noticis, un prasījusi abiem vecākiem bērniem, kādēļ šie teikuši,

kur viuu mājas? Bet šie sacījuši, ka neesot — laikam, mazā

būšot izteikusi. Tad uz vecāko meiteni māte sacījusi: „Tu būsi

kā liepa!" Uz dēlu: „Tu būsi kā ozols!" Uz jaunāko meiteni:

~Tu būsi kā kadiķis ceļmalā — ka visi suņi uz tevi mīzīs!"

7. A. 425 A. H. Skuji 11 a, Andr s Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz vienam ķēniņam bijusi meita, kura vēlējusies sev tādu

vīru, kam zili zobi. Ilgi neviens tāds negadījies. Beidzot arī

velns dabūjis zināt, kādu vīru grib ķēniņa meita. Viņš pārvērties

par smuku kungu ar ziliem zobiem un braucis prēcībās pie ķē-

niņa meitas.

Ja, ķēniņa meitai velns paticis. Viņa gan nezinājusi, ka tas

ir velns. Viņa nodzērusi kāzas. Pēc kāzām velns aizvedis ķē-

niņa meitu uz savu pili, kas bijusi jūras dibenā. Tur viņi abi dzī-

vojuši. Kad velns kur braucis ciemoties, tad viņš pārvērtis ķē-

niņa meitu par salmu kūli. Bet drīz vien citi velni dabūjuši zināt,
ka velna pilī, jūras dibenā, dzīvo ķēniņa meita. Tie to gribējuši

apēst. Citu velnu nodomu dabūjis zināt arī mazais velnēns, kas

ķēniņa meitu sargājis un bijis ar to pa draugam. Viņš to pastā-

stījis arī ķēniņa meitai. Ķēniņa meita manījusi, ka nu nebūs

labi. Viņa sākusi lūgties, lai mazais velnēns viņu izglābj. Ma-

zais velnēns pārvērtis ķēniņa meitu par putnu un tā aizskrējusi
uz sava teva pili. Velnēns piekodinājis ķēniņa meitai, lai tā no

pils nekur neiziet, jo velni viņu vaktēšot.

Kad ķēniņa meita nokļuvusi sava tēva pilī, tad visu izstāstī-

jusi vecam ķēniņam. Ķēniņš saaicinājis daudz mācītājus un tie

aizgājuši uz jūrmalu. Ķēniņa meita gājusi tiem līdz. Viņa jūr-
malā saukusi: „Uū! Uū!"

Drīz vien velns bijis klāt. Viņš izbāzis galvu no ūdens. Mā-

cītāji sākuši to svētīt. Uzreiz sacēlies pērkons un velnu nospēris.
Ķēniņa meita atkal saukusi:
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„Uū! Uū!" — neviens neatsaucies.

Nu bijis skaidrs, ka velns ir beigts. Bet citi velni nodomā-

juši ķēniņa meitai atriebties. Ilgi tiem negadījusies izdevība, jo

ķēniņa meita dzīvojusi sava tēva pilī un nekur negājusi.

Ķēniņam bijusi arī otra meita, vēl maza meitenīte. Viņa reiz

pastaigājusies gar jūrmalu. Viņai pretim nācis smalks kungs un

prasījis, ko darot viņas māsa? Māsa dzīvojot pilī, teikusi mazā

ķēniņa meitene. Nu, lai aiznesot viņai to kastīti, un smalkais kungs
iedevis smuku kastīti. Meitene to paņēmusi un aiznesusi uz pili,
kur arī to atdevusi savai māsai.

Ķēniņa meita iegājusi savā istabā un attaisījusi smuko ka-

stīti. Uzreiz no tās izšāvusies uguns, kas apņēmusi ķēniņa meitu

un tā sadegusi.

Tā velni atriebušies ķēniņa meitai.

8. A. 425 A. Augusts Briedis Ergl os, Zin. Ko m. kr. LP, VII,

I, 43 (21).

Vienam tēvam ļoti skaista meita ar zelta matiem. Viņai

bijuši daudz precinieku, bet šī ne pie viena negājusi. Reiz at-

braucis lepns precinieks ar karīti un četriem melniem zirgiem.
Šo meita izraudzījusi par savu brūtgānu un apsolījusies pie tā iet.

Labi. Vakarā priekš kāzām meita pirtī mazgājusies un su-

kājusi savus zelta matus. Te piegadījies viens un teicis, ka esot

šās brūtgāna sūtnis, esot braucis šai pakal. Labi! braukusi līdz.

Un kā tad aizbraukusi, tā tēvs veselu gadu vairs meitai acis ne-

redzējis.

Bet tad vienreiz ienāk tēvam vēstnesis, ka meitai esot pie-

dzimis bērniņš, lai tēvs ejot uz krustībām. Tēvs priecājas, ka

meita vēl dzīva, un tūliņ sēdies vēstneša ratos. lesēdies
— rati

pacēlušies gaisā un vēja ātrumā prom uz lepnu, lepnu pili. legā-

jis pilī — nāk meita pretim un nosēdina tēvu aiz bagāta galda,
kur jau daudz kungu dzīro. Dzīrojuši, dzīrojuši — diena gājusi

jau vakarā — kungi piecēlušies no galda, gājuši ārā, bet ikkurš
papriekšu pie staba noslauka acis. Tēvs domā: „Es arī slaucīšu!

44

un noslauka. Bet tiklīdz noslauka, nu pazinis, ka velns bijis šā

znots. Neko darīt, gājis klāt, devis roku un sacījis: „Labdien,
znot! 44

Znots paskatījies šim acīs, ieraudzījis, ka tas noslaucītas pie

staba un tā kniuks! izsitis acis laukā.

9. A. 425 A. Teicēja 89 g. veca A. Rasnača Nīcgalē. Kultū-

ras balss kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja muote ar meitu. Meita beja skaista.

Reizi meita izmozguoja drēbes un aizguoja uz jvurmolu skoluot,
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īleida lobi vīn yudenī, bet te tyuleņ nu yudeņa izskrīn puiss un

īraun meitu dybynā. Muote gaida, gaida, bet meitas vys nav;

aizīt jei uz jyurmolu un atrūn tik drēbes vīn, bet meitas nav.

Tai jei nazvnuoja, kur meita palyka. Suokumā jai meitas beja

lūti žāl, bet vāluok aizmiersa. Tad muote sasaucja vvsus šovus

pazeistamūs un lyka, lai jī īt meklej meitas pa jyuru, bet tys vyss

beja par velti.
Meitu puiss kai aizruovja dybynā, tai jei jam ļūti patyka un jis

ar jū apsaprecēja. Tai guoja gods pa godam. Dīvs jīm devja

pyrmā godā dēliņu, ūtrā godā — dēliņu, bet trešā godā — mei-

tiņu. Padzeivuojuse vēl laiku yudenī, meita suoka prasīt veira,

lai palaiž jū uz muoti aizbraukt un bārnus paruodīt. Veirs itam

pīkrita, sajyudzja skaistus zyrgus skaistā karētā, sasādynuoja
bārnus un soka sīvai: „Še tev itys zūbyns un brauc, bet nikam

nasoki, nu kurīnes tu brauc un kur tu dzeivoj, un naruodi nikam

zūbyna! Kad atbrauksi atpakaļ., tad pīej pi jyuras un īsit ar šū

zūbynu vudenī un soki: jo dzeivs esi, tad atej pīna vuola [vilnis],
jo nadzeivs, atej ašņa vuola! Jo atīs pīna vuola, tad sēstīs un

atbrauksi!"

Tai jei aizbraucja. Pībraucja pi muotes vuortim. Te muote

īraudzējuse izskrīn lūti prīcīga, ka īraudzēja sovu meitu dzeivu un

tik boguotu ar skaistim zyrgim un trejim mozim bērniņim. Tvu-
leņ muote lvka, lai dāli nūjyudz zyrgus un paši saguoja ustobā.

Muote vaicoj meitai: „Kur tu dzeivoj?"

Bet meita nasoka. Tai muote naizzvnuoja, kur meita dzei-

voj. Atguoja vokors. Puiši juoj pīgulē; meita ari šovus zyrgus

palaidja un vacuokū puisīti. Tur tyuleņ onkujs suoka vaicuot

puisīšam: „Pasoki, kur jvus dzeivuojit?"
Puisīts nasoka. Tad jis suoka puisīti mūcīt: aizdedzja cysas

un lyka puisīša bosas kuojas uz guņs. Tai jis jū mūcīja leidz rei-

tam, bet puisīts napasacīja Tai jis, nikuo naizzynuojis, atbraucja

uz sātu. Reitā muote vaicoj dēliņam: „Kuo tu tik nūsarauduojis?"

Dēliņš soka: „Kad juoju par bierzi, zori tai syta acīs, ka

osoras vīņ bvra "

Muote jam nūticēja. Atīt ūtrs vokors. Onkuls prosa, lai pa-

laiž utru dēliņu pīgulē. Muote gon nagribēja laist, bet palaidja.
Onkuls ari tai pat suoka puisīti mūcīt, bet itys ari nikuo napasoka.
Atbrauc uz muojom, muote vaicoj: „Kuopēc tu taids nūsarau-

duojis?"
Jis soka: „Kad braucu caur bierzi, bārzi cierta acīs un osoras

byra!"

Atguoja trešs vokors. Onkuls prosa, lai palaiž meitiņu pīgulē.
Muote nagribēja laist, bet palaidja. Onkuls suoka mūcīt meitiņu
un tei naizcītja un vysu pastuostīja, kur dzeivoj, kas īdevja zū-
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bynu un ka juocārt ar zūbynu. Kad atīs pīna vuola, tad tāvs

dzeivs, bet jo ašņa vuola, tad nadzeivs.

Reitā atbrauc nu pīguļes un meitiņa muotei nasacīja, ka jei

jau vysu izstuostīja. Onkuls nūzoga naktī zūbvnu, aizīt uz jvur-
molu un soka: „Jo dzeivs, atej pīna vuola, jo nadzeivs, atej ašņa

vuola!"

Atīt pīna vuola. Jis tyuleņ pajēmja zūbvnu un cierta pa pīna

vuolu, ašņa vīn pasaruodīja. Tad jis, nikuo nasacīdams, atīt uz

sātu, palīk zūbynu tur. kur jis beja, un pats aizīt gulātu.

Par nedējas laiku meita sadūmuoja braukt pi veira. Muote

soka: „Ls tevi pavadīšu!"
Bet meita nagribēja. Kad beja jau vyss kas gotovs, tad jei

sāduos ar bārnim karētā un aizbraucja. Pībraukuse pi jvuras,

pajem zūbvnu, īsyt un soka: „Jo dzeivs, atej pīna vuola, jo na-

dzeivs, atej ašņa vuola!"

Veras muote, ka atīt ašņa vuola. Jei smogi nūsabeida. Tad

jai bārni pastuostīja, kas ar jīm beja pīgulē, un meitiņa pīsazvna,
ka jei onkulam ir vvsu pastuostījuse. Tad muote pasacīja meiti-

ņai: „Palīc tu uz vysu mvužu par apsīti. Kai treisēja tova sir-

sniņa, kad tu stuostīji, kur mes dzeivuojam, tai lai treis vvsu

myužu tovas lapiņas!"
Puisīšus abējus pastatīja par ūzūlim, lai ir stvpri, kai beja

stypri, kad nikuo naizstuostīja, bet paša palvka par līpu. Tai ta-

gad tī kūciņi stuov jvurmolā.

1. A. 425 B. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienava.

LP, I, 140.

Viena māte izaudzināja pirtī tik lielu uti, ka varēja savai

meitai veselu pāri kurpju pataisīt.

Reiz māte ar meitu ielūgtas kāzās. Dzīrās māte apsola savu

meitu tam par sievu atdot, kas uzminēšot, no kādas ādas meitai

kurpes. Izminas viens, otrs — nekā. Te uz reizi zaltis pabāž

galvu caur grīdas šķirbu un sauc: „Kurpes no uts ādas, kurpes

no uts ādas!"

Neko darīt — jāatdod zaltim par sievu. Zaltis aizved savu

sievu jūrā, savā pilī. Tur tie dzīvo labu laiku. Te vienu dienu

sievai ietīkas savus vecākus apraudzīt. Bet zaltis nelaiž, lai no-

plēšot savas dzelzs kurpes, tad ļaušot. Labi. Pēc septiņiem ga-

diem dzelzs kurpes lupatās un nu sieva paņem savus trīs bērni-

ņus pie rokas, lai apmeklētu vecākus. Zaltis pavada visus četrus

līdz jūras kāpām un tad saka: „Atpakaļ nākot, pieej jūrmalai tuvu.

46. Kurpju ādas uzminētājs par precinieku.
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tuvu un tad sauc: „Zalti, ja esi dzīvs, tad met piena burbuli; ja
nedzīvs, tad met asins burbuli!" To dzirdēdams, es tūliņ nākšu

jums pretim."
Tā tie izšķiras. Zalša sieva, kādu laiciņu pabijusi pie sa-

viem vecākiem, ilgojas atpakaļ. Vecāki negrib laist. Bet zalša

sieva teicas, ka viņai ar saviem bērniņiem klājoties jūras pilī loti

labi, lai taču laižot. Nu vecāki grib vēl izdibināt, kā spēšot tik

lielā ūdenī ar zalti satikties, kā pili atrast, bet to šī neteic. Nu,
kad neteic, tad jāizdabū no bērniņiem, muļķīšiem. Prasa vecā-

kajam — neteic; prasa viduvējam — neteic; prasa mazākajam —

tas pateic. Tēvs, to zināt dabūjis, aiziet jūrmalā un sauc: „Zalti,

ja esi dzīvs, tad met piena burbuli; ja nedzīvs, tad asins burbuli!"

Zaltis met piena burbuli un iznāk uz kāpām; bet tēvs mērķē
labi un nošauj zalti.

No rīta meita aiziet ar saviem bērniņiem jūrmalā un sauc:

„Zalti, ja esi dzīvs, tad met piena burbuli; ja nedzīvs, tad asins

burbuli!"

Zaltis uzmet asins burbuli. Mate izbīstas un prasa bērniņiem,
kas tēva noslēpumu izpļāpājis. Jaunākais atbild, ka viņš to ir

darījis. Tagad māte nospriež katram savu likteni un saka tā:

„Tu, vecākais dēliņ, paliksi par ozolu, lai katrs tevi apbrīno; tu,

viduvējā meitiņa, paliksi par smuidru liepu, lai meitas tavus zarus

pušķo; tu, jaunākais, mazais pļāpiņa, paliksi par cini, kas pat lielo

vezumu gāzīs; es pati palikšu par dzeguzi un saukšu mūžīgi savu

zalti." Tā notiek.

2. A. 425 B. 1180. J. Eniķi s Jaun-Laicenē, D. Ozoliņa Vilk-

ačos". Etn. I, 1891., 141. 1. p. LP, VII, I, 1003, 1. p.

Kādam vīram bijusi brīnum skaista meita. Viņš pašūdinā-

jis tai no uts ādas kurpes un tad nosacījis, kurš uzminēs, no kādas

ādas kurpes ir, tas dabūs viņa meitu par sievu. Nu nāca šādi,
nāca tādi, bet nevienam nelaimējās uzminēt. Beidzot nāca viens

nejauks vilkacis un atminēja, no kādas ādas kurpes ir. Nu vaja-
dzēja smukajai meitai iet vilkačam līdz, vai grib, vai negrib. Bet

tas nejaukākais vēl bija, ka vilkačam bija māte, kas bija kā pati
velna māte. Šī nu uzdeva vedeklai darbus.

Pirmo dienu vajadzēja siētā ūdeni nest. Nu nabadzīte rau-

dāja, ka gan to izdarīt? Vilkacis, kas to bija dzirdējis, mācīja šo,

lai pieberot sietā miltus un tad nesot. Šī arī tā darīja un un ūdeni

pienesa.

Otrā dienā, kad šī atkal gāja uz darbu, vilkacis mācīja, lai

paņemot siekā auzas līdz un tās izkaisot tītariem, pīlēm un zosim.

Tad vecene devusi tai ēst baltmaizi ar desu, bet vilkacis, kas aiz

loga klausījies, šo atkal mācījis, lai maizi ēd, bet desu ne. Šī desu
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iemetusi kaktā pelnos. Nākusi vecā iekšā un prasījusi, vai šī ap-

ēdusi?

Šī sacījusi: „Ja".

Nu vecā prasīja: „Desa, kur tu esi?"

Desa atbildējusi: „Kaktā, pelnos."

Vecā ņēma to ārā un deva šai atkal, lai ēd. Dēla sieva balt-

maizi atkal apēda un desu ielika padusē. Nu atkal vecā ienākusi

iekšā prasīja: „Desa, kur tu esi?"

Desa atbildēja: „Ādas maisā!"

Vecā nav varējusi saprast, kur desa ir, un domājusi, ka ve-

dekla to tiešām apēdusi. Bet kad nu arī vedeklai tas neko nekai-

tēja, tad vecā palika tīri traka no dusmām un bārās uz tītariem,
pīlēm un zosim: „Kam jūs viņu neknābāt?"

-

Šie atbildēja: „Viņa mūs baroja ar auzām."

Un uz vārtiem: „Kam jūs nekritāt uz viņu un nenospiedāt
tās?"

Tie atbildēja: „Viņa mus viegli atceļa."

Trešā dienā vecā uzdeva vedeklai uz ūdeni gultu taisīt. Dēla

sieva nu atkal raudāja, ka šī to nemākot. Te vilkacis to mācīja,
lai taisot vien gultu, bet lai tik pati negulstoties iekšā. Kad gulta

bija gatava, tad vecā nāca un pavēlēja vedeklai, lai gulstoties
iekšā, bet vedekla negulās vis iekšā, sacīdama, ka nezinot, kā to

lai darot, lai šī pati papriekš parādot. Vecā kāpa arī gultā. Bet

tik ko šī bija gultā, kad vilkacis to iegrūda ar visu gultu ezerā,

kur šī nogrima krākdama, baltas putas vien tai vietā novārījās.
Nu vilkacis ar savu sieviņu bij brīvi. Bet vilkacis sacīja, ka

viņš nu gribot palikt par īstu cilvēku, grūti gan tas viņam būšot.

Vilkacis sakūra lielu ugunskuru, noģērba savas drēbes un lika

sievai tās mest ugunskurā. Tik ko drēbes bij uguns liesmās, tad

vilkacis pats arī iekliegdamies ieskrēja ugunī un otrā pusē nāca

ārā brangi ģērbies smuks kungs. Arī vilkača nejaukā māja bija

pārvērtusies par jauku māju ar smukām pļavām un brangiem tī-

rumiem, jo vecā ragana bijusi tikai visu apbūrusi. Nu vilkacis

dzīvoja ar savu sieviņu laimīgi.

3. A. 425 B. P. Šmits no P. Zeltiuas Ikšķilē.

Māte ar meitu izaudzinājušas lielu uti un iztaisījušas no uts

ādas meitai kurpes. Māte nu izsludinājusi atdot savu meitu tikai

tādam preciniekam, kas atminētu, no kādas ādas tai kurpes tai-

sītas. Sanākuši nu gan visādi precinieki un dažādi izminējušies,
bet neviens nevarējis atminēt. Vienreiz kāds aiz precinieku mu-

guras iesaucies: „r!s zinu, no kādas ādas tās kurpes taisītas."
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Ka nu sākuši to runātāju meklēt, tad tur ieraudzījuši vienu

zuti. Tas zutis teicis, ka kurpes esot no uts ādas taisītas. Tā ka

nu zutis bijis atminējis, tad meitai bijis jāiet zutim līdza.

Meita nu gājusi ar zuti uz ezeru un ezera malā parādījušies
skaisti rati ar zirgiem. Viņi tur sēdušies iekšā, iebraukuši ūdenī

un beidzot nonākuši skaistā kristāla pilī. Tā pils piederējusi zu-

tim un pilī nonākot viņš pārvērties par cilvēku un izrādījies par

apburtu ķēniņa dēlu. Pilī viņi nu dzīvojuši laimīgi.

1. A. 425 C. A. Bīlenšteins no Jana Gusta Kenziņu muiža.

LP, VII, 11, 19, 3, 1.

Vienam ķēniņam trīs meitas, visas viņam bija mīlas. Tad

viņš sataisījās braukt uz pilsētu un prasīja meitām, ko katra vē-

loties? Būšot to nopirkt pilsētā. Viena saka: „Zīdes svārkus",
otra: „Sakti": trešā, jaunākā: „Tādu putniņu, kas pats koklē,
tādu ratiņu, kas pats vērpjas, tādas tītavas, kas pašas tinas."

Labi. Aizbrauc uz pilsētu, nopērk tām divām svārkus un

sākti, bet nevar dabūt to, ko jaunākā vēlējusies. Bēdīgs, naba-

dziņš, griežas uz mājām Brauc caur mežu — jau labi tumšs —

redz, ka meža vidū spīd viena svecīte. Viņš saka kučierim:

„Aizej paskaties, kas tur ir!"

Aiziet — redz: putniņš koklē pats no sevis, ratiņš vērpjas pats

no sevis, tītavas tinas pašas no sevis. Nu skrien uz kungu, pa-
saka tam. Kungam paliekas labāki ap dūšu, viņš saka, lai iet pa-

ņemt tos visus trīs. Kučieris paņem — atnāk pie kūriga lācis:

„Es tās lietas nedošu, ja neapsoli man to dot, kas tev pirmais

mājās pretī skries."

Ķēniņš domā: „Kas gan man pirmais skries pretim? — Var-

būt jakts suns." Viņš apsola arī, ka došot, un paņem putniņu,

ratiņu,_ tītavas un brauc priecīgs uz mājām.
Vēl kādu versti po pils sūta savu kučieri, lai piekodina

visiem, lai neviens pretim nenāk. Labi. Pārbrauc. Ķēniņš iet

savā kambarī, ģērbjas zemē — tā uzreiz atskrien viņa jaunākā
meita, apķeras ap kaklu. Viņa vēl nezin itin neko par tām bēdām,
bet tēvam sirds grauztin graužas, ka nu lācis nāks drīz pēc jaunā-

kās meitas un vedīs projām.
Otras dienas vakarā lācis klāt: lai dod jaunāko ķēniņa meitu;

ja ne, tad pils nogrims uz vietas. Domā ķēniņš: „Dos vienu kal-

poni, lai nes projām."
Lācis paņem kalponi pa muguru un aiznes. Meita nemaz ne-

zin, vai viņa pa gaisu iet, vai kājām, vai jāšus. lenes mežā, pašā

47. Lācis par precinieku.



meža vidū, lācis noliek nesamo zemē, liek viņai ieskāt savu adu.

leskā — lācis ievaicājas, ja viņas tēvam tas mežs piederētu, ko

viņš darītu? Meita atbild: „Cirstu kokus, iztaisītu laukus!"

Tad lācis atsaka: „Tu neesi īstā!"

Un tūdaļ ņem pa muguru, nes atpakaļ. Aiznes pie pils un

sauc, lai dodot, ko ķēniņš apsolījis. Ķēniņš iedod otru kalponi.

Ņem lācis atkal pa muguru, nes projām. Atkal meža vidū ticis,
liek zemē un saka, lai ieskā muguru. Šī ieskā arī šim. Tā viņš

prasa: „Ja tavam tēvam tas mežs piederētu, ko viņš darītu?"

„Ko darītu? Cirstu kokus, ietaisītu laukus!"

Lācis atsaka: „Tu arī neesi īstā!"

Un nes meitu atpakaļ. Aiznes, prasa ķēniņam, lai dod, ko so-

lījis, ja ne, tad nelabi būs. Neko iesākt — dos ķēniņš jaunāko

meitu. Paņem lācis pa muguru, nes projām. Aiznes meža vidū,

noliek zemē, liek lai ieskā galvu. Viņa ieskā arī. Tā viņš prasa:

„Ja tavam tēvam tas mežs piederētu, ko viņš darītu?"

Viņa atbild: „Liktu kokus cirst zemē, celtu no viņiem pilsētu,

bet nocirsto vietu pārvērstu par laukiem."

Lācis saka: „Tā ir īstā!" un aiznes meitu uz vienu alu. Redz
šī itin gaiši, ka tanī vietā pilsēta nogrimusi. Atnāk vakars, vi-

sādi ēdieni gadās uz galda, sēž lācis klāt ēst, sauc ķēniņa meitu

ari, lai nāk ēst. Šī ēd no visādām kārtām un paēd labi, lācis lai.

Kā nu paēduši, ies lācis gulēt. les gulēt, norauj lāča ādu, paliek

par skaistu jaunkungu. Šai nu prieks. Bet tur bija divas gultas,
tai vienā gultā apgulās jaunskungs, šai paliek tā otra. Rītā, kā

celsies jaunskungs augšā, velk atkal lāča ādu mugurā. Šī prasa:

„Kāpēc tā?"

Tas viņam tā esot nolikts. Ja, un kā nu uzvilcis ādu, āda

pieaug klāt miesām, vakarā tikai atlec nost.

Tā nu dzīvojuši labu laiku kopā abi divi saderīgi. Bet pēc

labi ilga laika lācis ieteiksies ķēniņa meitai: „Vai negribi uz kā-

zām iet? Tavai māsai kāzas esot."

Viņa sasit rokas: „Labprāt!"
Labi! Rītā lācis paņem viņu pa muguru, aiznes uz kāzām,

bet piesaka, lai nevienam cilvēkam neteiktu, ka viņš cilvēks esot.

leiet kāzu namā abi divi — kur šī griežas, tur lācis pakal. Šī sēž

aiz galda ēst — lācis šai pie kājām apakš galda. Nobeidzas kā-

zas, ņem savu ķēniņa meitu atkal pa muguru, nes projām. Pa-

dzīvo kādu gadu, lācis prasa: „Vai negribi uz krustībām iet?"

„Labprāt!"

Nu ja labprāt, nes arī uz māsas krustībām, bet to piesaka, lai

nevienam neteiktu, ka viņš cilvēks esot. leiet krustībnieku pulkā,
šī runā ar vienu, otru, lācim laiks garāks, tas apgulsies pabeņķī.

Apguļas pabeņķī un piemieg. Kamēr šis aizsnaudies, ķēniņa mei-
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tas māte izprasa meitai smalki, jo smalki par lāci pašu, par lāča

dzīvi, un šī aizmirzdama izsaka, ka tas nekāds lacis neesot, esot

skaists jaunskungs, vakaros lāča ādu velkot nost.

Tā nama māte neko vairāk, liek sulainim vienā kambarī

krāsni sakurināt, otram sulainim pagultē paslēpties. Labi! saku-

rina krāsni, tas paslēpjas, vakars arī klāt, lācim ar jaunāko ķēniņa
meitu jānāk gulēt. Kā ies gulēt, velk atkal lāča kažoku zemē un

pasviež pagultē. Gul, gul - - sāk krākt, te sulainis no pagultes

ārā, paķer lāča ādu, krāsnī iekšā, sadedzina. Rītā agri stāv tēvs,

māte, māsas, krustībnieki aiz durvim, kas tur iznāks. Šis ceļas

augšā, ķer pēc ādas — nav vairs. Kā nav vairs, tā šis ķēniņa

jaunākai meitai uzsviež dzelzs kurpes kājās un saka: „Atrāk tu

tās kurpes nenoņemsi, kamēr es tev pats nenoņemšu."

To sacījis skaistais ķēniņa dēls piepēži pazuda kā miglā.

Ko nu? Neko vairāk, paņem jaunākā ķēniņa meita putniņu,

ratiņu, tītavas un iet savu zudušo ķēniņa dēlu meklēt. Pēc gada
laika viņa ierauga lielā mežā, kalna galā greznu pili. leies aprunā-

ties — padzird: tai pilī esot par ķēniņu tas, kam senāk lāča āda

bijusi valkājama, un kam tā āda tur un tur esot sadedzināta. Tā

šī tūliņ nesaka ne vārda vairāk, līgst pie ķēniņienes par istabas

meitu. Dzīvo tur kādu nedēlu, dabūn ķēniņiene zināt, ka istabas

meitai tāds putns, tāds ratiņš un tādas tītavas. Ķēniņiene uzplijas,
lai viņai dod to putnu. Istabas meita atbild: „Dotu gan, bet lai-

ziet mani vienu nakti ar ķēniņu izrunāties."

Ja, ja, lai runājot vesela! Bet ko ķēniņiene? Tā slepus pret

vakaru iedod ķēniņam miega zāles. leiet istabas meita runāt,

ķēniņš gul kā pamiris. Gan šī izsaucas, izmodinās: „Kēniņ, ķē-

niņ, apžēlojies par mani, noņem man tās dzelžu kurpes!" bet ķē-

niņš ne vārda neatbild.

Otrā dienā ķēniņiene uzplijās istabas meitai, lai dodot to

ratiņu.

„Dotu gan, bet laiziet mani vienu nakti ar ķēniņu izrunāties."

Ja, ja, lai runājot vesela. Bet ķēniņiene atkal miega zāles iede-

vusi ķēniņam. Šī gan izsaucās, izmodinās: „Kēniņ, ķēniņ apžē-

lojies par mani, noņem man tās dzelžu kurpes!"

Ķēniņš ne vārda nedzird. Bet par laimi, viens sulainis no-

klausās visu to saucienu pie atslēgas cauruma un no rīta pasaka
to ķēniņam: tā un tā. Ķēniņš tad izmāca sulaini: „Kad ķēniņiene

man šovakar miega zāles ienes, tad tu ātri, ātri izpūt uguni. Viņa

par to piktosies, zināms, cirtīs tev pliķi par ausi, bet paciet to.

Kamēr citu uguni sameklēs, es miega zāles aizliešu aiz zābaka."

Trešā dienā ķēniņiene uzplijas istabas meitai, lai dodot tās

tītavas.

„Dotu gan, bet laižiet mani vienu nakti ar ķēniņu izrunāties."
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Lai runājot vesela. Nu nesīs ķēniņiene trešreiz miega zāles

ķēniņam; bet līdz ko trauciņu ķēniņam pasniegusi, sulainis iz-

pūš uguni un ķēniņš aizlej miega zāles aiz zābaka. Gan šī sapliķē

sulaini, bet tas, cilvēks, nepīkst ne vārda, meklē tikai citu uguni.
Aiziet ķēniņiene pie miera, istabas meita poš iekšā pie ķēniņa iz-

runāties. leiet — tūliņ pirmais vārds: „Kēniņ, ķēniņ, apžēlojies

par mani, noņem man tās dzelžu kurpes!"
Nu ķēniņš atmožas kā no sapņa, kas šī tāda, un tūdaļ noņem

dzelzs kurpes. Bet ar to vēl nekas — viņš vēl pateica arī to, ka

šī pils kalna galā senāk bijusi zemes apakšā un ka tai brīdī, kad

viņa lāča āda sadegusi, tā pacēlusies kalna galā, zemes virsū.

Pēc tam ķēniņš iegāja pie miega zāļu nesējas, vaicādams:

,Pazaudēju savu atslēgu, liku citu nokalt, bet tā tik labi neslēdz

kā vecā. Tagad atradu veco. Kura nu būtu labāki paturama, vai

tā jaunā, vai tā vecā?"

Šī uz pēdām atbild: „Vecā, vecā — jauno svied projām!"

„Labi! tad tev jāiet projām, lūk, tur atnāca mana pirmā sieva,

mana vecā atslēga; arī putniņš, ratiņš un tītavas paliek te pie
manis, tās viņas pūrā bija.

2. A. 426 C. Kreicberģis Dzirciemā. LP, V, 97, 2.

Vienam ķēniņam trīs meitas. Reiz ķēniņš brauc uz Vāczemi

un prasīja savām meitām: „Ko es jums pārvedīšu?"
Vecākā teica: „Pārved man tādu ratiņu, kas pats vērpjas!"

Viduvējā teica: „Pārved man tādas zelta tītavas, kas pašas
tinas!"

Jaunākā teica: „Pārved man tādu zelta lapiņu, kas pati spēlē,

pati danco!"

Ratiņu un tītavas tēvs Vāczemē ātri sadabūja, bet zelta la-

piņu nekur sameklēt. Neko darīt, bija jābrauc bez lapiņas mājā.
Brauca, brauca — te kādā pusceļā ierauga koku, pilnu ar zelta

lapām. Ķēniņš tūliņ izlec no ratiem, pieiet kokam klāt un vaicā:

„Vai te ir kāds sargs tam kokam, jeb nava neviena?"

„Ir gan!" kāds atbild un turpat no sūnām izlien lācis.

„Cik maksā viena lapiņa no tava koka?"

„Tā es nepārdodu; bet apsoli man to, kas, tev mājā pār-

braucot, pirmāk iztecēs pretim, tad ja."

Ķēniņš domāja- „Kas gan man iztecēs pretim? Mazais šu-

niņš (sunītis), tas mani ikreizes sagaida — to varu arī atdot."

Un ķēniņš nu apsolīja, ko lācis prasīja. Tad lācis norāva

vienu zelta lapiņu, kas pati spēlē, pati danco, un iedeva ķēniņam.
Bet pārbrauc mājā, nenāk vis šuniņš pretim, iznāk paša jaunākā
meita un prasa lapiņu. Tēvs atdod gan lapiņu, bet sāk vaimanāt,

ko nu darīšot, ko nedarīšot — meita lācim nagos!
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Pienāk vakars — lācis klāt: lai nu atdodot jaunāko ķēniņa

meitu! Bet ķēniņš apģērba savu lopu meitu jaunākās ķēniņa
meitas drēbēs un atdeva to lācim. Lācis paņēma lopu meitu un

sacīja tā: „Sēdies uz manu pelēko asti un iesim mājā: vimpu

vampu, vimpu vampu!"

Lopu meita nosēdās uz asti un aizgāja ar lāci vimpu, vampu,

vimpu vampu!
Pie zelta koka lācis palaida lopu meitu, ielīda sūnās un sa-

cīja: „Kad ir rīts, tad pacel mani tiem vārdiem: Zalman, Zalman!

celies augšā — gaisma jau svīdrējas."
m

Otrā rītā, līdz ko gaismiņa rīta pusē svīda, lopu meita sauca:

„Zalman, Zalman, celies augšā — gaisma jau svīdrējas!"

Lācis atmodās, vaicādams:,, Kā tu zini, ka gaisma jau svī-

drējas?"

„Kā lai nezinu? Modere šinī laikā iet pie lopiem, man ari

būtu jāiet."

„Ak tā! sēdies tad uz manu pelēko asti un iesim pie lopiem:

vimpu, vampu, vimpu, vampu!"

Meita uzsēdās un lācis viens divi atskrēja itin dusmīgs pie

ķēniņa: „Še tev tava lopu meita atpakaļ! Ja nedosi jaunāko ķē-

niņa meitu, tad tava pils paliks par pīšļiem un pelniem!"

Ķēniņš ļoti sabijās un tūliņ atdeva savu jaunāko meitu lācim.

Lācis paņēma meitu un sacīja tā: ~Sēdies uz manu pelēko asti

un iesim mājā: vimpu, vampu. vimpu, vampu!"

Ķēniņa jaunākā meita nosēdās uz asti un aizgāja ar lāci

vimpu, pampu, vimpu, vampu!
Pie zelta koka lācis atkal ielīda sūnās, piesacīdams: „Kad

ir rīts, tad pacel mani tiem vārdiem: Zalman, Zalman! celies

augšā, gaisma jau svīdrējas." Labi.

Otrā rītā, līdz ko gaismiņa rīta pusē svīda, ķēniņa jaunākā
meita sauca: „Zalman, Zalman, celies augšā, gaisma jau svī-

drējas!"
Lācis atmodās, vaicādams: „Kā tu zini, ka gaisma jau svī-

drējas?"

„Kā nezināšu? Mana mammiņa patlaban taisa sukura dozi

vaļā, man arī jāiet, citādi palikšu tukšā."

„Ak tā! sēdies tad man mugurā un iesim pēc sukura: vimpu,

vampu, vimpu, vampu!"
Bet ķēniņš ļoti izbrīnējās, kad redzēja, ka viņa jaunāko meitu

nesa atpakaļ. Lācis iegāja ar meitu pilī. Ķēniņa meita sēdās

pie galda ēst, bet lācim iedeva kukņā pienu ielakt. Pēc brokasta

lācis sacīja: „lesim nu mājā: bet nedomā, ka nu vairs tevi ne-

sīšu uz pelēko asti, vai pinkaino muguru. Nāc kājām! Kādēļ

pati ēdi iekšā un man liki kukņā no piena spannīša ēst."
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„Vai. lācīti, vai es to zināju, ka pratīsi pie galda ar karoti
ēst? Ja gribi, vedīšu tūdalin iekšā, sēdināšu pie galda un došu

otrreiz ēst."

Labi — lai vedot. Ķēniņa meita ieveda lāci pie galda, iedeva

ēst, bet pati paslēpās glāžu skapī slepeni nolūkot, kā lācis ar

karoti ēdīs. lelīda skapī — skatās, skatās: nav lāča pie galda

vairs — smalks ķēniņa dēls tai vietā gadījies. Nu ķēniņa meita

kurināja pirti un aicināja lāci nopērties. Lācis pērās vienu

lāgu — jau novēlās pamazītiņām lāča āda no rokām, pērās otru

— jau novēlās lāča āda līdz pusei, pērās trešo lāgu — lāča

āda novēlās pavisam. Ķēniņa meita žigli paķēra lāča ādu un

iemeta ugunī. Tūliņ lācis palika par staltu ķēniņa dēlu un tai

vietā, kur zelta koks stāvēja, gadījās zelta pils. Ķēniņa dēls ap-

precēja jaunāko ķēniņa meitu un dzīvoja zelta pilī laimīgas dienas.

3. A. 425 C. Mezevsku Jānis Ozolniekos. Jkr. V, 107 (70).

Viens jauns ķēniņš izgāja uz medībām un satika raganu, kas

tam prasīja tabaku nošņaukties. Viņš ne domāt nedomāja tādai

prastai vecenei no savas tabakas dot, par ko ragana saskaitās un

viņu nolādēja, teikdama: „Paliec tik ilgi par lāci, kamēr tevi kāda

sieviete nobučos! Tavi ļaudis uti visi citi kustoņi lai paliek par

akmeņiem!"

Ragana, to teikusi, spurks! uzskrēja gaisā un pazuda. Viss

notika pēc raganas vārdiem: kustoņi palika par akmeņa stabi-

ņiem, pats ķēniņš par lāci.

Tālu, tālu no šīs vietas dzīvoja jūrmalā nabaga vīrelis ar

savām trim meitām. Lielākā manta viņam bija zirgs, bet šo no-

zaga kādu nakti. Vīrelis ;nespēdams citu nopirkt, apņēmās iet

savu zirgu meklēt vai līdz pasaules galam. Meitas negribēja

viņu ne par ko projām laist un tad tikai apmierinājās, kad tēvs

viņām apsolījās pārvest, ko viņas vēlēšoties. Abas vecākās vē-

lējās pa baltai kleitei, jaunākā baltu lilijas puķi. Tēvs aizgāja.

Viņš gāja, gāja pa kalniem un lejām, pa mežiem un laukiem,

upēm un jūrām, pa pilsētām un valstim. Tā viņš apgāja visu

pasauli, bet savu zirgu nedabūja.

Reiz viņš uzgāja pili, kur malu malās bija redzami akmeņa
stabiņi, bet no cilvēkiem ne zīmes. Viņš izgāja visas vietas, kū-

tis un staļļus, kur tas pie katras siles redzēja akmeņu stabiņus,
bet cilvēku kā nē, tā nē. Pašā pilī iegājis, viņš domājās cilvēku

atrast. Kukņā viņš redz pie kāda akmeņa stabiņa pusplūktu zosi;
istabās viņš atrod apklātus galdus ar visādiem ēdieniem un dzē-

rieniem, bet uz krēsliem cilvēku vietā tik akmeņu stabiņus. Vī-

relis paliek te par nakti, ēd no uzliktiem ēdieniem un gul uztai-

sītā gultā.
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No rīta viņš iet pa dārzu pastaigāties, kurā visuvisādi koki

un skaistas puķes, arī te viņš redz pa celiņiem akmeņu stabiņus.
Dārzu apskatījies, tas grib iznākt, bet ierauga vēl pie pašiem
vārtiem paslēptā vietiņā baltu liliju, ko viņš liecas noplūkt, atmi-

nēdamies, ka jaunākā meita tam likusi tādu pārnest. Te — kur

gadījies, kur negadījies — atskrien lācis, kas smilkstēdams iet

vīriņam visur līdz. Vīrelis pili un tās apkārtni apskatījies un ne-

viena cilvēka neatradis, iet savu ceļu tālāk, lācis tam visur līdz.

Pēc gara ceļa tas sasniedz atkal savu būdiņu, kur meitas,

ieraudzījušas to nākam, iet tam uz ceļa pretim. Tēvs bija pār-

nesis tik jaunākai meitai balto liliju, ko tas viņai tūlīt arī pa-
sniedza. Bet tai pašā brīdī lācis pakampj jaunāko meitu pa vidu

un teciņus aiznes to projām un aiznes to uz pili ar akmeņu sta-

biņiem. Te lācis palaiž meitu vālam un vada to pa pils istabām

un pa dārziem.

Kādu dien' tas to ieveda vienā istabā, kurā atradās lāde

ar zelta naudu un daudz skapju, pildītu ar visādām dārgām drā-

nām. Lācis ielika drānas lādē, tad uzsēdināja meitu uz lādi un

noskrēja pa gaisu gaisiem pie meitas tēva. Tēvu atrada meita

pavisam pamirušu un neapkoptu, jo abas vecākās meitas nemaz

nebija likušās gar veco tēvu zināt. Jaunākā meita nu ņēmās pa-

laisto tēvu apkopt, iedeva tam visu, kas lādē, tad pēc kāda laika

uzgūlās uz lādes un aizskrēja zibeņa ātrumā pie lāča.

Lācis viņu sagaidīja smilkstēdams un ap viņu arvien spē-

lējās. Meita ar laiku ar lāci tā aprada, ka nebūtu bez viņa va-

rējusi iztikt. Viņi arvien rotalojās un mīlinājās un kādu dien',
kad lācis bija pārlieku jautrs, meita, ar viņu plosoties, to it ne-

vilšus pabučoja. Te uz reiz lācis spurks! pacēlās gaisā un no-

nāca zemē par smuku, jaunu princi. Visi akmeņa stabiņi pār-
vērtās tai pašā acumirklī vai par cilvēkiem, vai par lopiem un

kustoņiem, kas viņi agrāk bijuši. Kukņā akmens pārvērtās par

pavāru un sāka savu zosi atkal tālāk plūkt.
Princis nu izstāstīja meitenei, kādēļ viņu ragana nolādējusi,

ka viņš viņas tēvam visur līdzi gājis, cik lielu pateicību par iz-

glābšanu viņš esot_ viņai parādā. Viņi sāk mīlēties un sataisās

uz kazām, uz kurām ielūdz arī brūtes tēvu un māsas, kas arī

atbrauca. Bet abas vecākās māsas sāk jaunāko apskaust un

ienīst, ka ta dabon pirmā apprecēties un vēl tādu jaunu, smuku

princi, kas tam parliekupatīk. Viņas norunā jaunāko māsu kāzu

diena nogalināt un nopērk tam nolūkam zāles, kuras tās domā.

baznīcā ejot, tai piešaut pie deguna.
Atnāk kāzu diena. Kāzinieki iet baznīcā, brūte baltā zīda

kleitē, zaļu miršu kroni galvā, iet pa vidu, abas māsas, baltās vil-

nānās kleitēs, gar abiem sāniem, brūtgāns un citi kāznieki tām
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pakaļ. Baznīcā bija jau iepriekš nogājusi ta pati ragana, kas princi

nolādējusi. Vina, ka jau ragana, iepriekš zināja vecāko masu

ļauno nodomu un bija nākusi to novērst un princi ar brūti iz-

sargāt no nelaimes. Tiklīdz kā vecākās māsas grib nāves zāles

šaut brūtei zem deguna, tā iesaucas: „Par stabiem, par sta-

biem!"

Un abas neģēles paliek acumirklī par akmeņa stabiem katr-

pus celiņam.
Bet kāznieki iet tālāk līdz altārim, kur mācītājs laimīgo pāri

salaulā.

4. A. 425 C. R. Vulfs Ūzinos. LP, 111, 55.

Viņos laikos kādam saimniekam, atraiknim, bijusi loti daiļa

meita ar vārdu: Daila.

Reiz saimniekam gadījies uz attālu vietu jāt. Aizjādams tas

teicis: „Daila, manu meitiņ, ko tu vēlies, lai tev pārvestu no

svešuma?"

„Tēt, pārnes man baltu rozi, vairāk nekā negribu."

„Labi, meitiņ! Apkop tik čakli sētas soli, balta roze būs!"

Tēvs aizjājis. Projām jājot, izjājis labi uz garā ceļa, bet

atpakaļ jājot apmaldījies lielā mežā. Samaldījies trīs dienas, trīs

naktis, ne ēdis, ne dzēris, ne gulējis. Trešā dienā ap vakara laiku

uzgājis meža vidū staltu pili. Nu, zināms, tūliņ ievietojis savu

zirgu kādā nojumā, pametis ēst un pats iegājis pilī atpūsties. Bet

brīnumi! pilī viss bijis pa pilnam ko ēst, ko dzert; tik nevienas

dzīvas dvēselītes nekur nepamanījis.

„Lai, lai!" saimnieks domājis, „paēdīšu, nodzeršos, apkopšu

savu zirgu un tad likšos mierīgi vislepnākajā pils istabā gulēt."

Labi, izgulējies itin žirgts. Bet pieceldamies tas pamanījis,

ka pa nakti pie paša loga izaugusi balta roze ar košu ziedu galā.

Saimnieks tūliņ atminējies, ko Dailai apsolījis, un tādēļ tecējis rozi

noplūkt. Bet tai pašā acumirklī liels lācis ar kroni galvā iznācis

no meža un uzsaucis: „Kā tu iedrošinājies manu rozi noplūkt?

Tagad tev jāmirst!"

„Ai, lācīti, neesi tik dusmīgs; es jau plūcu šo rozi savai mei-

tiņai Dailai."

„Labi, labi; apsolies man rītu no laba prata atvest Dailu par

līgavu, tad ļauna nedarīšu."

Neko darīt, bijis jāapsolās.
Lācis nu izvedis saimnieku no meža un solījies līdz rītam

turpat pagaidīt savu apsolīto līgavu.
Otrā dienā Daila nonākusi pie lāča. Lācis to pārvedis stal-

tajā pilī. Tur Dailai netrūcis nekā.
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Bet vienu dienu lācis pārnesis Dailai ziņu, ka viņas tēvs

slims. Daila tūliņ sākusi raudāt un vēlējusies tēvu redzēt. Lācis

to apmierinājis sacīdams: „Neraudi, citurīt tu būsi pie tēva. Še

tev šis mans gredzens, noliec to pagalvī un miedzies tik cieti, tad

būs labi. Palieci arī kājgalā šo trauciņu, tur iekšā putnu piens.

ledod pienu slimajam, gan atveseļosies."

Daila tā darījusi. Un re, no rīta atmožoties, tā vis nebijusi
vairs staltajā pilī, bet pie slimā tēva. Pa nakti, ne manot, ne

zinot, gultiņa bij aiznesusi Daiļu tēva istabā. Tēvs ļoti priecājies

uif tūliņ iedzēris putnu pienu, caur ko uz ātru roku jau palicis
drusku labāks. Daiļa sakopusi slimo trīs nedēļas. Trešās ne-

dēļas beigās putnu piens izbeidzies un tēvs nu bijis pilnīgi ve-

sels.

Daiļai gan vēl ticies palikt pie tēva kādas nedēļas, bet ilgāk

nedabūjusi, lai parādījies sapņos, ka viņas lācis nomiris un ka

jāsteidzoties uz bērēm.

Nākošā naktī tā nolikusi atkal gredzenu pagalvī un aizmigusi.
No rīta tā atradusies staltajā pilī. Līdz ko nu uzcēlusies, te at-

vērušās durvis un slaiks princis ienācis istabā sacīdams: „Daiļa,

mana līgaviņa, tas labi, ka atnāci. Tu redzi, kas no tava lāča

nu iznācis. Es nebiju vis lācis, bet tik biju noburts uz kādu laiku

par lāci. Aizvakar mans laiks beidzās un nu esmu cilvēks. Šī

pils pieder man. Apraksim papriekšu manu veco lāča kažoku

un tad iesim tavam tēvam paziņot, ka tam jānāk uz mūsu kāzām."

Piezīme. Daila gan neizklausās tautas tradiciju vārds. P. Š.

5. A. 425 C. L. Ozols Līvbērzē. A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvoja viens ķēniņš ar savu sievu un vienu meitu. Pēc

kāda laika viņa sieva nomira. Ķēniņš apprecēja citu sievu, kurai

jau bija meita. Viņas meita nebija tik skaisti ģērbusies kā ķē-

niņa meita, tādēļ viņa ķēniņa meitu ļoti apskauda.
Drīz ķēniņš aizbrauca ar saviem ļaudim karā. Mājās palika

tikai pamāte, tās meita un ķēniņa meita. Pamāte nu atņēma ķē-
niņa meitai visas viņas drēbes, un viņu pašu lika kalpam aizvest

uz mežu un tur nokaut. Bet kalps nonācis mežā, iežēlojās par

sava kunga meitu, atstāja dzīvu un palaida mežā, tikai pieteik-
dams, lai viņa uz pili atpakaļ vairs nenāk, jo tad viņam klāsies

slikti.

Meitene nezinādama, kurp iet, gāja arvienu dziļāki mežā

iekšā. Paskatījusies uz augšu, tā ieraudzīja, ka viņai līdzi nāk

tās mazais putniņš, kas tai bija mājās, un kurš mācēja runāt. Pie-

pēži tā atcerējās, ka viņa ir aizmirsusi istabā uz loga aiz puķu

podiņa savu zelta gredzentiņu, vienīgo mantu, ko pamāte nebija
atņēmusi. Meitene sāka raudāt, bet putniņš to mierināja un teica.
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lai neraudot, ka viņš gredzentiņu atnesīšot, tikai lai neejot prom

no šīs vietas. Meitene tā arī darīja. Kad viņa bija jau kādu laiku

sēdējusi, tā izdzirda aiiz sevis troksni.

Atskatījusies, tā ieraudzīja vairāk lāču nākam, no kuriem
vienam bija zelta vaiņags galvā. Meitene gribēja bēgt, bet atce-

rējusies putniņam doto solījumu, tā palika sēžot. Lāči pienāca
klāt un pirmais tai bargi jautāja: ~Ko tu te meklē un kas tevi te

atveda?"

Tad meitene tam visu izstāstīja, kas viņa ir un kā viņa te

nokļuvusi. Tad lācis sacīja: „Ja tu esi ķēniņa meita, tad tev

vajaga būt mazam zelta gredzentiņam. Ja tev tāda nebūs, tad

es tevi saplosīšu, par to ka esi stāstījusi netaisnību."

Meitene satrūkās, jo viņa zināja, ka gredzena tai nav klātu.

Tikko lācis gribēja tai pieskarties, tai iekrita klēpī mazais zelta

gredzentiņš, kuru putniņš pašulaik bija atnesis. Ķēniņa meita

parādīja mazo gredzentiņu un nu lācis atzina viņu par īstu ķēniņa
meitu, un paņēma līdz uz savu pili.

Ilgu laiku nodzīvojusi, tā sāka domāt arī par savu tēvu. Tad

viņa dabūja dzirdēt, ka tēvs esot jau no kara mājās. Viņa lūdza

lāci, lai atlaiž to uz mājām. Lai gan lācis viņu prom laist negri-
bēja, tomēr viņš beidzot paklausīja viņas lūgumu. Viņš iejūdza
ratos skaistākos zirgus, iesēdināja tur ķēniņa meitu un arī pats
pavadīja to kādu gabalu. Pēc atvadoties, tas žēli kauca un lun-

cinājās ap meiteni. Ķēniņa meitas sirds iežēlojās, un atvadoties,

tā viņu noskūpstīja.
Tanī acumirklī, tikko tas bija noticis, lielais lācis pārvērtās

par skaistu princi, un citi lāči par viņa kalpiem. Nu viņš bija

ļoti pateicīgs ķēniņa meitai par to, ka tā bija viņu izglābusi no

apburšanas. Tūliņ viņš sēdās ratos tai līdzās un brauca uz pili,
lai prasītu pēc viņas rokas.

Atbraukusi uz pili, meita izstāstīja visu savam tēvam, ko

pamāte tai bija darījusi. Tēvs bija ļoti sadusmots un padzina
pamāti ar visu savu meitu no pils. Drīz pēc tam tika svinētas

ķēniņa meitas kāzas ar jauno princi. Un viņi dzīvoja laimīgi līdz

šai dienai.

48. Vilks par precinieku.

1. A. 425 C. Vulfs Uzirjos. LP, IV, 43.

Vienai sievai piedzimst meitiņa; bet bērns jau no pirmās die-

nas ļoti nemierīgs: brēc un kliedz vienā mukā. lesākumā sieva

neko — klusina un paciešas, bet otrā, trešā nedēlā nevar vairs

izturēt — apnīkst jau arī cilvēks. Dusmās tā iesaucas: „Ķaut
tevi vilks parautu, tādu bļāvēju!"
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Un tūliņ no meža atskrien vilks pie bērna šūpļa ar zelta ābolu

mutē, sacīdams: „Še, meitiņ, zelta ābols; glabā viņu, kamēr nākšu

atprasīt!
Māte ieliek ābolu šūpļa pagalvī un, re. bērns tūdaliņ apstājas

brēkt, arī vēlāk ne balss nedzirdēja, cik kluss.

Paiet daži gadi. Meitene sāk jau visu saprast; un māte nu

izstāsta, kā toreiz ar ābolu gadījies, pieteic arī, lai glabājot zelta

ābolu labi cieti, lai nepazaudējot. Bet meitene lūdz drošības labad

iešūt viņai ābolu lindraku vīlē, tad nevarēšot pazust. Māte iešuj.
Paiet atkal gadi. Meitene nu jau pieaugusi lielcilvēku kārtā.

Te vienu dienu ienāk istabā toreizējais vilks, atprasīdams
zelta ābolu. Meita izārda vīli un atdod ābolu tādu pašu, kā bijis.
Vilks iedod meitai citu ābolu vietā un tad nosviež vilka kažoku,
ātri palikdams par staltu princi. Meita, to redzēdama, dikti sa-

raujas; bet princis mierina: „Nebaidies — no šīs dienas būsi mana

līgava! Vēl gan man pieci gadi vajaga būt par vilku apburtam,
bet nekas — tie pāries ātri. 1'

Kamēr šie tur runā, māte iedomājas: ~Kādēļ tad vēl pieci gadi

par vilku skraidīt, pag, pag, sadedzināšu tavu vilka kažoku, nebūs

vairs ko skriet."

Domāts — darīts. Vilka kažoks sadeg rūkdams. Pa to laiku

princis, beidzis runāt, meklē savu kažoku: nav vairs — sadedzis.

„Vai! ko nu esat izdarījuši!" princis žēlojas, Jūs iegrūdāt
mani uz visu mūžu nelaimē, jo nu vairs nevaru nekad tapt par
cilvēku!"

To sacījis, princis nozūd.

2. A. 425 C. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, 11, 18.

Reiz kādam saimniekam bijušas divas meitas. Vienai meitai

tēvs apsolījis zelta lokus, otrai zelta vijoles.
Kādu rītu tēvs pacēlies labi agri un gājis zelta lokus un zelta

vijoles meklēt. No ozola iznācis pelēks vilks un prasījis: „Ko tu

laba meklē?"

„M_eklēju zelta lokus un zelta vijoles."
„Tās lietas man ir bet ja gribi viņas dabūt, tad apsoli man

to atdot, ko mājā iedams vispirms ieraudzīsi."

Labi. Saimnieks nu paņem zelta lokus, zelta vijoles un aiz-

iet. Pret māju nākot, tas domā: „Kaut jele kādu suni vai kaķi

virpirms ieraudzītu."

Bet saimniekam nodoms neizdevās. Līdz ko ver vārtus vaļā,

jaunākā meita pretim: „Tēt, vai dabūji gan zelta lietas?"
Šis gan māj rokām, lai nenāktu, bet tikpat: kas redzēts, tas

redzēts.



452

Otrā rītā pelēkais vilks nosūta citu vilku jaunākai meitai pa-

kal. Bet tēvs, māte sagudro, labāk savas meitas vietā iedot ro-

kas meitu. Vilks paņem rokas meitu un saka: „Sēd uz mana

pelēkā cundur-pundur-kažoka!"

Vilks aiznesa rokas meitu uz mežu ozolā.

No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitai

priekšā, lai nomazgātu muti un tad mīļi prasa: „Nu, ko tu mājā

būtu darījusi? Kas tev te nekaiš?"

~Kas nu kaiš! Mājā tagad vārītu saimniekam brokastu."

„Tad tu neesi viņa jaunākā meita?"

„Ne, jaunāko meitu saimnieks negribēja vilka rīklē grūst, ie-

grūda mani."

„Kad tu tā runā, tad ej atpakaļ!"

Vilks nu atnes rokas meitu atpakaļ un prasa jaunāko meitu.

Ja, ja, tie tev dos gan jaunāko! ledod gana meiteni.

Vilks paņem gana meiteni un saka: „Sēd uz mana pēlēkā

cundur-pundur-kažoka!"

Vilks aiznes gana meiteni uz mežu ozolā.

No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitai

priekšā, lai nomazgātu muti un tad mīli prasa: „Nu, ko tu mājā
būtu darījusi? Kas tev te nekaiš?"

„Kas nu kaiš! Mājā tagad dzītu lopus ganos."

„Tad tu neesi saimnieka jaunākā meita?"

„Ne, jaunāko meitu saimnieks negribēja vilka rīklē grūst,

iegrūda mani."

„Kad tu tā runā, tad ej atpakaļ!"

Vilks nu atnes gana meiteni atpakaļ un tad prasa itin īsi:

„Saimnieks, vai dosi savu jaunāko meitu jeb ne? Ja vēl krāpsi,
tad tapsi te izputināts!"

Tagad saimniekam gribot negribot jādod īstā. Vilks paņem

jaunāko meitu un saka: „Meitiņ, sēd uz mana pelēkā kažociņa,
mēs viegli aiziesim!"

Abi aiziet kā vēji uz mežu un nozūd ozolā.

No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitai

priekšā, lai nomazgātu muti un tad mīli prasa: „Nu, ko tu mājā
būtu darījusi? Kas tev te nekaiš?"

„Vai, kur man te labi' Mājā tagad taisītu māmiņai gultu!"

„Tad tu esi īstā!"

To sakot, pelēkais vilks paliek par slaiku ķēniņa dēlu un lie-

lais ozols par skaistu pili Viņš apprec saimnieka jaunāko meitu

un dzīvo laimīgi.



453

3. A. 425 C. A. Lerchis-Puškaitis Džukste- P i c n a v a.

LP, I, 113.

Kādai mātei divas meitas. Jaunākai reiz gadās caur mežu

iet, kur satiek vilku. Vilks vairs nelaiž meitu uz māju, liek putru

vārīt. Šī izvārās vienu dienu putras — nelaiž, izvārās otru dienu

— nelaiž, izvārās trešo dienu — vēl nelaiž. Tā meita paliek labu

laiku mežā pie vilka.

Uz reizi vilks sacīs: „Parītu būs tavai vecākai masai kazas.

Še tev šie gredzeni, pārej, nosvini kāzas un, kad gredzeni sāk

griezties, tad nāc atpakaļ!"
Vilks aiznes meitiņu līdz tēva laukmalai un tad palaiž. Šī

nosvin vienu dienu kāzas — gredzeni negriežas, nosvin otru dienu

— gredzeni negriežas, nosvin trešo dienu — gredzeni riņķī vien

iet. Aiziet uz mežu, bet vilka nav. Izmeklējas par muļķi palik-

dama —kā nav, tā nav. Te beidzot kādā lāmā ieraudzīs šo augš-

pēdu ūdenī mirkstam. Meita veļ ārā. Izvel no lāmas —ak ta-

vus brīnumus — vilks pārsprāgst pušu un no ādas izlec slaiks

jauneklis. Jauneklis apkampj meitu, sacīdams: „Paldies, ka mani

izglābi!" Es biju nolādēts par vilku bet nu caur tevi tiku cilvēks.

Nebūtu tu mani tagad izvēlusi, tad dumbrā par vilku sapūtu."

Jauneklis apprec meitu un dzīvo ļoti laimīgi.

4. A. 425 C. 400. L. ozo 1 c Līvbērzē. A. Bērzkalnes klājumā.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas, no kurām jaunākā tikusi

turēta par muļķi, lai gan patiesībā viņa tāda nebijusi. Reiz tevs

aizgājis uz mežu malkā. Sācis vienu koku cirst —te pienāk balts

vilciņš un saka: „Kas tev atļāvis manus kokus cirst? Par to ta-

gad tūliņ tevi saplosīšu."
Vecītis sāka lūgties: „Mīļo vilciņ, atstāj nu mani šoreiz dzīvu!

Man mājās ir trīs meitas, ko tad tās bez manis darīs?"

Vilciņš apsolījās arī viņu nesaplosīt, tik ar to norunu, ja viņš

atsūtīs rītu uz mežu vienu no savām meitām. Ja tas netikšot iz-

pildīts, tad vilciņš aiziešot pie viņa uz mājām un to saplosīšot.
Pārnācis mājās, vecītis bija loti noskumis, jo nezināja, kuru

meitu dot. Gandrīz vajadzēja dot jaunāko. Tā jau drusku muļķe,

un māte mirstot bija pieteikusi, lai viņu sevišķi saudzot. Beidzot

tēvs nosprieda, ka sūtīs vecāko.

Otrā rītā vecākā māsa aizgāja uz mežu, baltais vilciņš viņu

jau gaidīja. Pievedis viņu pie kāda liela ozola, tas prasīja, ko no

šī koka var iztaisīt? Vecākā māsa sacīja, ka no tik žuburaina

koka nekā nevar iztaisīt. Dzirdot tādu atbildi, vilciņš sacīja: „Tu

neesi tā pareizā, ej uz māju, un lai rītu nāk cita!"

Nākošā dienā ar vidējo māsu notika gluži taspats, kas ar

vecāko.
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Trešā dienā gāja uz mežu jaunākā māsa. Uz jautājumu, ku

no ši koka var pataisīt, viņa sacīja: „Vai, no šiem maziem zari-

ņiem es varu pataisīt sev galdiņus, gultu un vēl daudz ko citu."

Dzirdēdams šādu atbildi, vilciņš atrod viņu par to īsto, un nu

ņem to līdzi uz savu pili. Viņi iegāja dziļi mežā, tad gāja tālāk

pa tumšām alām un pēc nonāca skaistā pilī, kur tos sagaidīja

daudz baltu vilku.

Tad notika kāds brīnums. Baltais vilciņš nometa savu balto

kažoku, un līdz ar viņu arī visi citi vilki. Viņu vietā nu bija
skaists jauns princis ar saviem pavadoņiem. Kādu laiku nodzī-

vojusi, jaunākā māsa sāka ilgoties pēc savējiem. Viņa lūdza vil-

ciņu atļaut tai apciemot savu tēvu. Vilciņš arī atļāva, tik noteik-

dams, ka trešā dienā tai jābūt mājās.

Lai varētu atrast ceļu uz pili atpakaļ, viņš iedeva tai gre-

dzenu, caur kuru skatoties tā visu redzēs. Māsām tā paņēma
mazas zelta tītaviņas, ratiņu un adāmās adatas ar dziju. Pēc

kāda laika viņa nonāca līdz sava tēva mājai. Tēvs un māsas loti

priecājās, to redzot.

Trīs dienas pagāja nemanot. Jaunākai māsai bija jau laiks

domāt par mājās iešanu. Tēvs un māsas to atrunāja, lai taču iet

mazu laiciņu vēlāk. Tikko bija pienācis laiks, kad jaunākai māsai

bija jāaiziet, viņai nokrita visas greznās drēbes, tādēļ ka nebija
vēl aizgājusi. Nu viņa redzēja, ka ir slikti darījusi, palikdama

ilgāki. Viņa paskatījās caur gredzenu un redzēja, ka baltais vil-

ciņš nenāk vairs tai pretī, bet skrien pavisam uz otru pusi.

Nu viņa atvadījās no savējiem un steigšus devās vilciņam

pakal, skatīdamās caur gredzenu. Vilciņš gāja arvienu tālāk. Viņa

skrēja dienu un nakti, nemaz neievērodama ceļa grūtības. Šad

tad viņa paskatījās caur gredzenu un redzēja, ka vilciņš ir paņē-

mis citu sievu un viņu vairs nemaz nemeklē. Tā bija ļauna sie-

viete.

K'eiz viņa iemeta visu laužu baltos kažokus ugunī, un nu

viņi nevarēja vairs nekad palikt par vilkiem. Viņa noskuma re-

dzēdama, ka vilciņam tik slikti klājas. Vienumēr paskatīdamās

caur gredzenu, tā skrēja pilij arvienu tuvāki.

Pēc kāda laika tā nokļuva līdz pilij. Tās drēbes bija saplē-

stas un viņa izskatījās kā übadze. legājusi pils pagalmā, tā pa-

ņēma mazo zelta ratiņu, kas tūliņ pārvērtās par lielu, viņa sāka

vērpt dziju un dziedāt. Tagadējā vilciņa sieva, ieraudzījusi skaisto

ratiņu, nosūtīja lejā kalpu, lai apprasās, cik tas maksā. Atgrie-

zies kalps tai pateica, ka übadze par naudu ratiņu nepārdodot, bet

tikai tad, ja viņa drīkst vienu nakti pārgulēt pie pilskunga. No

sakuma viņa uztraucās par to, kā nu übadze var tā kaut ko paģē-

rēt. Redzēdama, ka citādi viņa ratiņu nedabūs, tā tomēr to ap-
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solīja un lika kalpam pieliet pie dzēriena, ko tas nes vakara kun-

gam, miega zāles.

Veļu vakara übadze tika ielaista pilskunga guļama istaba.

Palikusi viena, tā sāka runāt ar balto vilcinu, bet tas nekā ne-

dzirdēja. Visu nakti viņa uzsāka sarunas, bet atbildes nedabūja

un no rīta aizgāja nekā nepanākusi.

Otrā dienā tā atkal sēdēja pils pagalmā un tina uz zelta tīta-

viņām dziju. Arī šīs pilskundzei iegribējās, bet atlīdzība tika

prasīta tāpati. Arī šoreiz übadzi ielaida vakarā guļamā istaba.

Tā ka pilskungam bija atkal iedotas miega zāles, tad viņš nekā

nedzirdēja.

Trešā dienā übadze sēdēja pagalmā, dziedāja un adīja ar zelta

adatām. Kalps tika atkal pie tās nosūtīts, lai apprasītos par cenu,
bet atbilde bija tāpati, kas jau agrāk. Pilskundze nevarēja sa-

prast, kādēļ gan tā übadze tieši ta kaut ko prasa. Lai gan vīrs ļoti
slikti jutās no dzertām miegu zālēm, tomēr tā gribēja dabūt zelta

adatas. Un lai tās dabūtu, tad viņa arī šoreiz nosprieda vīru ie-

midzināt. Kalps, kuram tas tika uzticēts izdarīt, ļoti mīlēja savu

kungu. Viņam bija tā žēl, jo kungs jau šodien bija gluži slims.

Tādēļ viņš visu izstāstīja pilskungam, kurš to pamācīja, lai va-

karā nesto dzērienu ielej zābakā, tad viņa sieva domās, ka viņš
to izdzēris. Sulainis tā arī izdarīja. Vakarā übadzi ielaida atkal

kunga guļamā istabā. Nometusies pie gultas ceļos, tā lūdzās, lai

taču baltais vilciņš pamostas, tālāk tā lūdza piedošanu, ka nebija

klausījusi laikā pārnākt. Tomēr tūliņ vilciņš tai neatbildēja. Ti-

kai uz rīta pusi, tas parādīja, ka viņš ir visu dzirdējis. Jaunākā

māsa nu ir ļoti laimīga un izstāsta visu, ko tā caur gredzenu re-

dzējusi, un ari to, ka viņa jau ir te trešo nakti.

Pilskungs, dabūdams visu zināt par savu tagadējo sievu, pie-

deva jaunākai māsai un lika tai līdz zināmam laikam noslēpties,
un lai tā nevienam nekā nesaka.

Otrā dienā tas sarīkoja dzīres un sasauca visus sava apga-
bala padoma devējus. Kad visi jau bija ap galdu, tas teica, ka

tam esot kaut kas ko apspriest. Viņa sieva bija ļoti nemierā, ka

tas ar savām prātīgām runām visu jautrību izjauc. Redzēdams
sievas nepacietību, tas teica: „Nu tad dod tu savu spriedumu!

Reiz man bija mantu noliktavai atslēga, kura ļoti labi slēdza. Tad

man viņa pazuda, un es uztaisīju jaunu, kura vairs labi neslēdza.

Tagad esmu atradis savu veco atslēgu. Nu dod man padomu,

kuru lai es lietoju: atrasto, jeb to jauno?"

Bez tālākas domāšanas sieva tam teica: „Nu, katra ziņa at-

rasto, jo tā tev labāki slēdz."
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„Nu tad lūdzu piecelies un ej kukņā, jo tā tu pati esi no-

lēmusi. Lūk, tur nāk mana pirmā sieva, kuru esmu atradis. Tā

bija daudz labāka kā tu."

Pie šiem vārdiem sulainis ielaida zālē jaunāko māsu grezni
ģērbtu. Tā nosēdās pie galda aizgājējas vietā un palika par nama

māti. Bet tai otrai bija jāstrādā kukņā un neviens vairs viņas

neievēroja.

5. A. 425 C. 400. M. Skuj i 1.1 a, And r s Ziemelis», no 67 g. veca s

Annas Rudzītes Smiltenē.

Vienam ķēnīnam bīsi varen smuka meita. Reiz ķēnīc ar

meitu braucis caur mežu, šiem pretī iznācis pūķis un prasīš, lai

atdodot šim meitu. Kēnīc nu vais nezināš, ko iesākt un ko darīt.

Bet te — kur gadījies, kur ne — izlēcis lielc balts vilks, paķēris

ķēnīna meitu un iebēdzis mežā.

Vilks aiznesis princesi uz savu alu un šī nu dzīvāsi pie vilka.

Pa nakti vilks pārvērties par cilvēku uņ pa dienu akai palicies

atpakaļ par baltu vilku. Princese dzīvāsi pie vilka un šai gāš
labi. Viņi dzīvāši, dzīvāši un sadzīvāši jau trīs dēlus. Bet prin-
cesei jau viemē gribējies tikt uz māju un šī viemē lūgusies, lai

vilks laižot šo pasērsties pie vecākiem. Vilks no iesākuma negri-
bēš par to nemaz ar dzirdēt. Bet ka princese viemē lūgusies, ta

vilks pēdīgi ar šai atvēlēš, lai ar' aizejot pasērsties, bet piesacīš,

lai šī pēc trīs dienām esot akai apakal pie šā, un ja šī tad vais

nebūšot apakal, ta šis būšot šo aizmirsis un vais nepazīšot.
Princese aizgāsi pasērst pie saviem vecākiem. Bet šī neti-

kusi noteiktā dienā apakal. Ka šī aizgāsi apakal, ta baltais vilks

jau bīš sen sameklēš citu sievu un dzīvāš ar šo un vecās sievas

(princeses) vairs nepazinis. Princese nu gāsi prom. Pa ceļam šī

iegriezusies pie zeltkaļa un pastellēsi sev zelta ratiņu. Ka ratīc

bīš gatatis, ta princese par to atdevusi zeltkalam savu vecāko

dēlu. Ta princese akai pastellēsi zelta krēslu, un par to atde-

vusi zeltkalam vidējo puiku. Ta pastellēsi vēl zelta tītavas, un

par tām atdevusi zeltkalam visjaunāko dēlu. Nu šī paņēmusi

visas tās mantas līdz, aizgāsi uz vilka alu un alas priekšā sākusi

vērpt.

Jaunā sieva skatīsies, ko skatīsies, un tā prasīsi princesei,
lai atdodot šai ratīnu. Ja, to varot gan, bet par to šai (jaunai sie-

vai) jālaižot šai (princesei) pārgulēt zem šās vīra gultas trīs nak-

tis. Ja šī tā esot ar mieru, ta šī (princese) šai (jaunai sievai) at-

došot ratīnu. Jaunā sieva bīsi tā ar mieru un princese šai atde-

vusi ratīnu.

Vakara nu princese palīdusi zem vilka gultas, un ka jauna
sieva jau gulēsi, tā sākusi ar vilku runāties un stāstīt šim, ka
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šī ir šā īstā sieva un ka šī grib akai apakal pie šā. Bet vilks

gulēš kā nosists un ne vārdiņa nedzirdēš, ko princese šim stāsta,

jo jaunā sieva bīsi šim vakarā pie ēdiena pielēsi miega zāles.

Tāpatās princesei izgāš otro un trešo nakti.

Nu akai jaunā sieva prasīsi princesei, lai atdodot šai zelta

krēslu. Ja, princese bīsi ar mieru, ja vie šī (jaunā sieva) laižot

šai (princesei) trīs naktis pārgulēt zem šās vīra gultas. Jaunā

sieva bīsi ar mieru un princese atdevusi šai zelta krēslu. Bet

jaunā sieva bīsi akai piemaisīsi pie ēdiena miega zāles un vilks

gulēs kā nosists un nekā nedzirdēš, ko princese runā. Pagāš
visas trīs naktis un princese nedabūsi un nedabūsi ar vilku iz-

runāties.

Bet jaunai sievai iepatikušās arī tītavīnas un šī nu prasīsi

princesei, lai atdodot šai tītavīnas ar. Princese atdevusi tīta-

vīnas jaunai sievai, un par to šī atvēlēsi princesei vē trīs naktis

pārgulēt zem vilka gultas. Princese gulēsi zem vilka gultas un

akai šim stāstīsi, kas šī tāda ir, un kāpēc šur atnākusi. Bet vilks

gulēš un nekā nedzirdēš, jo šo jaunā sieva bīsi akai piedzirdīsi

ar miega zālēm. Otru nakti akai princese gulēsi zem gultas un

runāsi, bet vilks nekā neatbildēs un tik gulēš.
Ka nu vilks no rītīna cēlies aukšā, ta sulainis šim stāstīš, ka

šā pagultē vienc pa naktim runājot, un vai šis ko esot dzirdēš.

Vilks atbildēš, ka šis nekā nēsot dzirdēš. Nu vilks nodomāš, ka

būšot jāuzmana, vai nakti akai kāds nerunāšot. Vakarā vilks

gāš gulēt un neņēmis ne skripatiņas ēdiena mutē, ne pilītes dzē-

riena un tāpatās neēdis apgulies. Kā ta, naktī akai princese sā-

kusi runāt un stāstīt, kas šī tāda ir. Nu vilks dzirdēš un abi sā-

kuši runāties. Princese šim stāstīsi, kā viss bīš, kā šā trīs dēli

esot pie zeltkaļa, un cik šai (princesei) esot šā (vilka) žēl. Nu

<vilkam ar palicis princeses žēli un abi sākuši gūdrēt, kā tikt

no jaunās sievas vaļā. Gūdrēši, gūdrēši, bet nekā tāda lādzīga

nevarējuši izgūdrēt. Pēdīgi nu vilks kaut ko sagūdrēš un sacīš

princesei, lai nebēdājot, šis izdarīšot un viss akai būšot labi.

Nu vilks saaicināš savus draugus un sacīš, ka šim vaigot

padoma. Šim, lūk, esot noticies tā. Bīsi veca atslēga un tā varen

labi slēgusi, bet atslēga ņēmusi un pazudusi. Šis licis nokalt jaunu
atslēgu, un ka tā bīsi gatava, ta atradis akai veco atslēgu. Kuru

atslēgu nu lai šis tagadītās brāķējot, jauno vai veco?

Jaunā sieva ar bīsi tur un šī pati pirmā sacīsi: „Kā? Brūķē
vie veco, ka tā bi laba, un jauno pakar vadzī, lai stāv notēs

brīžam!"

Vilka draugi ar tāpatēm sacīši. Ta nu vilks sacīš jaunai
sievai: „Man bija veca sieva un to es biju piemirsis, un ka viņa
atnāca apakal, ta es šās vairs nepazinu un paņēmu tevi par jauno
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sievu. Nu es savu veco sievu akai pazinu un viņa nāks apakal

pie manis, jo tu pati tā nospriedi, ka vecai ir priekšroka!"
Nu vilks paņēmis akai savu veco sievu apakal un jaunā aiz-

gāsi. Vienu laicīnu šie abi dzīvāši laimīgi un ta vilks sacīš prin-
cesei: „Aizej mežā un nogriez sērmūkšļa kūju!"

Princese aizgāsi uz mežu un nogriezusi sērmūkšļa kūju. Ta

vilks akai šai sacīš: „Sit man trīs reiz ar kūju šķērsām pā mu-

guru!"
Princese negribēsi sist un sacīsi, ka šai esot žēli sist. Bet

vilks pastāvēš uz sava un tik sacīš, lai sitot, ka tur neesot nekā

ko žēlot. Nu princese pēdīgi situsi ar. Kā šī iesitusi, tā vilks

tūlītās palicies par ķēnīnu un apbūrums šim izbeidzies. Viņi abi

bīši varen laimīgi un gāsi prom uz savu puli. Tur nu viņi dzīvāši

laimīgi.

6. A. 425 C. 400. Fr. Fiš c r s Kr ū tē, Lejas Kurzemē. LP, VII,

I, 916 (2).

Reiz vienai mātei bijis neklausīgs dēls. Māte sadusmojusies

teikusi: „Kaut tu par vilteku paliktu!"

Un patiesi! — trešā dienā dēls aizskrējis par vilteku (vilkaci)
no mājām. Pēc neilga laika atkal gan pārnācis, bet nekāds īsts

cilvēks vairs nebijis. Pa dienu bijis vilteka, pa nakti cilvēks.

Dēls izaudzis liels un pienācis jau laiks precēties. Naktīs gar

meitām staigādams, bijis ielūkojis skaistu meitu: šī arī viņu. Bet

kā nu saprecēties? Pa dienu vilteka, pa nakti cilvēks. Do-

mājis, domājis — sācis mātei sūdzēties par likteni. Māte tad

sākusi vienmēr Dievu lūgt, lai — ja vairāk ne — viņas dēlu tā-

mēr atlaistu arī dienā par cilvēku, kamēr salaulā un kāzas no-

svin. Dievs paklausījis, ko lūgusi, atlaidis dēlu par cilvēku, ka-

mēr kāzas svinējuši. Bet pēc kāzām bija jābūt atkal dienu vil-

tekai, nakti cilvēkam.

Kādu nakti jaunā sieva viņam vaicājusi: „Kur tu pa dienu

paliec?"

Vīrs atņurdējis: „Nu, ja tu nevienam nestāstītu un, Dievu

piesaukdama, apzvērētu muti nepalaist, tad pastāstītu tev —

ātrāki nē."

Sieva nodievojusies: neteikt ne cālītim — lai sakot! Šis

teicis: „Nu labi, tad klausies! Es esmu vilteka pa dienu; tikai

nakti esmu cilvēks."

Bet tas jau sen zināms: sievas ir daudzrunātājas un šī ne-

bija ne par naga melnumu labāka. Vienu svētvakaru pirtī ar

citām sievām pērdamās, par vīriem runādamas, sāks tikai šī

arī par savu vīru regas stāstīt, cik labs, cik saticīgs — ko neko.
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Ka šī tur nu stāstīs, ta viena sieva ievaicājusies: „Bet kur tad

tavs vīrs pa dienām novazājas, ka nekad neredz?"

„A! vai tad tu nezini? Viņš jau pa dienu vilteka, pa nakti

cilvēks!"

Šos vārdus vilteka, patlaban mājā nākdams, gar pirti garām
iedams, bija noklausījies un tā vairāk nekā — aizskrējis projām
un nekad nenācis uz šo pusi atpakaļ. Lai dzīvo sieva viena pati,
kad nejēdz vīra noslēpumus pieglabāt!

Bet sievai palikuši divi puišeļi. Tos nu audzinājusi viena

pati un arvienu ilgojusies pēc zudušā vīra. Sērojusi, sērojusi —

beidzot pārdevusi abus puisēnus vienam tirgotājam, nopirkusi par
vienu puišeļa naudu zelta ratiņu, par otra puisēna naudu zelta

tītavas un aizgājusi pasaulē zudušo vīru meklēt. Gājusi praši-
nādama vienam, otram, vai nezinot, kur viņas vīrs sameklējams?
Visi atteikuši: nezinot. Tikai viens vienīgs pasacījis: vīrs kopš
tik un tik gadiem mītot tai un tai namā un esot iedzīvojies par

lielu lielo kungu.
Tad viņa vakarā nogājusi pie t_ā nama, nostājusies pie vīra

loga, vērpusi žigli, naigi ar zelta ratiņu. Nama kundze — viņas
vīra otra sieva, ko šeit atnākdams bij apņēmis — ieraudzījusi
tādu nabagi ar zelta ratiņu vērpjam, atvērusi logu, vaicādama:

„Cik gribi par to zelta ratiņu?"

„Nekā cita, kā pie tava vīra nakti izgulēties."

Labi! šī mierā paņēmusi zelta ratiņu, lai iet, guļ! Bet nama

kundze tomēr pateikusi paslepen sulainim, lai šovakar kungam,

gulēt ejot, dzēriena vietā iedodot miega zāles. Labi! sulainis

iedevis. Kad nu kungs bijis aizmidzis, tad nabagi (īsto sievu)

pieguldinājuši tam klāt. Nabaģe pagulējus!, pagulējusi — daudzi-

nājusi nopūzdamās: „Ai, manu balto vilciņu, balto vilciņu! Me-

klēju tevi, taujāju tevi, izdevu abus dēliņus, meklēdama tevi!"

Bet kungs, miega zāles sadzēries, nedzirdējis nekā; tikai su-

lainis, tas noklausījies visu.

Otrā rītā, kad nabaģe bija aizgājusi, sulainis iegājis kunga
istabā, padevis labrītu un teicis: „Ai, kungs, kas pie jums izgājušā
naktī gulēja!"

~Kas tad?"

„Veca nabaģe! Gulēdama viņa vel daudzināja nopūzdamās:

„Ai, manu balto vilciņu, balto vilciņu! Meklēju tevi, taujāju tevi,

izdevu abus dēliņus, meklēdama tevi."

~Kā tad es nemanīju?"

~Jūsu sieva lika man iedot jums miega zāles, tādēļ nekā

nemanijāt."

Kungs teica: „Labi! ja vakarā tev atkal liek tā darīt, tad

ielej miega zāles manā zābakā, tā ka neviens to nemanītu."
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v
Atkal vakaram metoties, nabaģe otrreiz piegājusi pie vīra

loga un tinusi savērptās dzijas uz zelta tītavām. Nama kundze,
to redzēdama, atkal pavērusi logu, vaicādama: „Nabaģe, cik gribi

par tām zelta tītavām?"

„Vienu nakti pie tava vīra izgulēties!"
Šī mierā: paņēmusi zelta tītavas, lai gul. Bet sulainim pa-

slepus pieteikusi kungam atkal miega zāles iedot. Tomēr sulai-

nis darījis, kā kungs bija mācījis: paslepus ielējis miega zāles

zābakā. Kad nu nabaģe, pie kunga gulēdama, ieteikusies: „Ai,
maniu balto vilciņu! meklēju tevi, taujāju tevi, izdevu abus dēliņus
meklēdama tevi!" — tad kungs tūliņ sadzirdējis, noprazdams, ka

tā viņa īstā (pirmā) sieva. Raudādams viņš kritis tai gar kaklu

un vēl tai pašā naktī abi divi aizbēguši, paslēpušies pilsētā.
Bet jaai otrā rītā dabūjuši dzirdēt, ka viņa otra sieva ātrās

dusmās nomirusi. Gājuši abi raudzīt, vai tas tiesa. legājuši
namā — ir gan taisnība, atradis otru sievu gultā aizvērtām acim

guļam. Paglabājuši jnirušo un nu dzīvojis tai pašā namā ar pirmo
sievu laimīgi jo laimīgi.

Bet reiz kungs ar sievu lielā tirgus dienā gājuši pastaigāties

pa pilsētu. Te piepēži ieraudzījuši tirgus laukumā divi puisēnus

par vergiem pārdotus. Tie bijuši viltekas dēlēni. Tēvs viņus
nepazinis vairs, bet māte, līdz ko ieraudzījusi, kritusi puisēniem
gar kaklu: „Mani dēliņi, mani dēliņi! Es jūs pārdevu, lai zelta

ratiņu, zelta tītavas pirktu, lai tēvu meklētu. Nu atradu tēvu —

atradu jūs!"
Tad tēvs atpircis abus puisēnus un dzīvojis laimīgi. Bet sieva

daudzreiz gan taujājusi: „Kā tu patiki no viltekas ligas vaļā?"
Šis neteicis. Tad, kad vecuma galā taisījies mirt, tad gan

esot pateicis sievai: „No viltekas ligas tā tiku vaļā: viens burvis

ar vārdotu ūdeni man atņēma."

49. Briesmonis par precinieku.

1. A. 425 C. P. ŠmitsnoP. Zeltirjasßigā.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas. Kad nu viņš reiz taisījies
uz pilsētu braukt, tad viņš tām prasījis, kādu dāvanu katra vē-

loties. Vecākā meita vēlējusies drēbes, vidējā kurpes, bet jau-
nākā prasījusi tik vienu sārtu rozes ziedu. Pilsētā tēvs gan

nopircis drēbes un kurpes, bet nevarējis tomēr atrast sārto rožu

ziedu. Jau uz māju braucot ārpus pilsētas, viņš piepēži ierau-

dzījis vienā lielā dārzā vienu rožu krūmu ar vienu pašu skaistu

sārtu ziedu. Gribēdams to rozi pirkt, tēvs iegājis dārzā un iz-

staigājis arī pa dārza māju, bet neatradis neviena cilvēka. Ne-
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varēdams ilgi gaidīt, tēvs norāvis sārto rozi, domādams par to

aizmāksit, ja satiktu mājas īpašnieku. Bet tikko viņš rozi no-

rāvis, tūliņ ieraudzījis nākam vienu briesmīgu zvēru, kas sa-

cījis: „Kam tu to rozi norāvi? Tā bija cilvēka galva un par to

tev visu mūžu būs jāpaliek še."

Tēvs atbild: „Man jau tās rozes nevajadzēja, bet to vēlējās
mana jaunākā meita. Tā kā citur tādas rozes nevarēju dabūt

un šeit arī neviena cilvēka neredzēju, tad to norāvu."

„Nu tad labi!" zvērs atbild, „Es tevi atlaižu, bet tu brauc uz

māju un ved savu jaunāko meitu šurp. Tai bū i tad jāpaliek še

tavā vietā."

Tēvs nu braucis raudādams uz māju, izdalījis savām mei-

tām dāvanas un izstāstījis arī briesmīgo atgadījumu ar rozi. Bet

tēvam par brīnumiem jaunākā meita nemaz nebēdājusies un tikai

atteikusi: „Kad jābrauc, tad jābrauc!"
Meita nu arī aizbraukusi uz minēto dārzu, palikusi pie brie-

smīgā zvēra uz dzīvi un ar laiku gluži labi ar to apradusi. Meita

nu bijusi zvēra mājā par saimnieci, bet zvērs no viņas nekā

vairāk neprasījis, tikai kādreiz lūdzis, lai viņu noskūpstot. Meita

tomēr no tā allaž izvairījusies. Pēc kāda laika meita lūgusi, lai

viņu atlaižot apmeklēt savu tēvu un māsas. Zvērs to arī atjāvis
un projām braucot dāvinājis tai gredzenu ar pulksteņu, kur bi-

jusi arī kāda zīme, kad viņai tūliņ jānāk atpakaļ. Ja viņa nenāk-

šot, tad viņam klāšoties ļoti slikti.

Meita arī aizgājusi un pēc noteiktās zīmes gribējusi tūliņ

griezties atpakaļ, bet tēvs ar māsām to pārrunājuši, lai vēl kādu

laiciņu paliekot. Meita gan negribējusi palikt, bet projām arī

nevarējusi tikt. Drīz pēc tam viņa nu atkal steigusies uz savu

zvēru. Pa dārza vārtiem ieejot, viņa jau ieraudzījusi zvēru zemē

guļam. Tuvāki to apskatot, viņa arī redzējusi, ka zvērs jau pa-

galam. Meitai nu palicis ļoti žēl, ka nav atgriezusies noteiktā

laikā. Lielā žēlumā viņa to noskūpstījusi. Te uz reiz zvērs at-

dzīvojies, viņam nokritusi zvēra āda, no kuras iznācis skaists

jauneklis, kas teicis: ~Nu mana būrvība ir atņemta!"
Meita nu apprecējusies ar skaisto jaunekli un dzīvojusi lai-

mīga.

2. A. 425 C. A. Bīlenšteins Aloj ā. LP, VI, 140, 4.

Vienam ķēniņam trīs meitas: divas bija lepnas, jaunākā tāda

lēna, klusa. Vienreiz brauca tēvs uz pilsētu un prasīja, ko katra

meita vēloties, to būšot atvest. Tās vecākās sacīja, lai atvedot

visādas dārgas lietas, bet jaunākā: lai atvedot tādu rozi, kas

drīz plūkst ārā, jo tā bija sapņojusi: ja tādu rozi būšot dabūt, tad

būšot laimīga.
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Tēvs aizbrauca. Un kad vecākām meitām visu bija nopircis,
tad sāka bēdāties, ka nekur tādu rozi dabūt, kas drīz plūkst ārā:

jo viņš jaunāko meitu mīļoja vairāk, tāpēc ka tā bija tāda klusa.

Neko darīt — braucis rozi meklēdams. Braucis, braucis — pie-
braucis pie krusta ceļiem, aizbraucis pa taisno ceļu, kamēr atradis

vienu dārzu, kur bijusi roze, kas drīz plūkst ārā. Bet kučiers

teicis, lai neejot iekšā, jo tur esot pūķis, kas cilvēkus ēdot. Ķē-

niņš neklausījis — iegājis dārzā, gribējis nupat rozi raut, te pūķis

uz reizi klāt. Tad ķēniņš lūdzies, lai laižot viņu vaļā, jo viņam
jaunākā meita tādas rozes gribējusi, kas drīz plūkst ārā, citādi

tā nevarot laimīga būt Tad pūķis sacījis: ja šis viņam jaunāko
meitu došot, tad šo laidīšot vaļā. Ķēniņš apsolījis. Nu pūķis
atkal teicis: lai pēc trīs dienām meitu atvedot uz krusta ceļiem,
tur būšot seši melni zirgi to gaidīt.

Kad nu ķēniņš bija nobraucis mājā, tad iedeva rozi jaunākai
meitai un stāstīja, ka pēc trīs dienām šai jāejot pie pūķa. Bet

meita par to nemaz nebija bēdīga.

Un tur bija slotu griezējam arī meita; tā apsolījās ķēniņa mei-

tas vietā pie pūķa iet. Labi. Pēc trīs dienām aizveda slotu grie-

zēja meitu uz krusta ceļiem; tur seši melni zirgi jau gaidīja un ar

tiem viņa aizbrauca pie pūķa. Aizbrauca — dzīvoja gluži labi ar to.

Un reizi tie gāja staigāt uz vienu bērzu birzi, tā bija gauži skaista,

tā birze. Tad slotu griezēja meita sacīja: te tā esot nākusi jau
daudzreiz ar tēvu slotas griezt, tai. skaistā birzē. Pūķis, to dzir-

dēdams, vaicāja: ko tad šī kā ķēniņa meita esot gājusi slotas

griezt? Un nav licis mierā, kamēr šī izstāstījusi, ka nemaz ne-

esot ķēniņa meita, ķēniņa meita vēl esot mājā. Tad pūķis vai-

cājis, vai šī par maksu esot nākusi, vai tāpat no laba prāta ķēniņa
meitas vietā? Šī teikusi, ka esot nākusi tāpat no laba prāta.
Tad pūķis sacījis: tas esot labi, citādi šo būtot apēdis; lai nu ietot

uz māju un lai vedot ķēniņa meitu, citādi būšot slikti.

Ķēniņš gan negribējis laist savu meitu, bet meita pati gribējusi
iet un tā tad to aizveduši.

Tad pūķis ķēniņa meitai iedevis spieģeli, kur varēja redzēt, ko

tēvs mājā dara. Bet kad tā reižu paskatījusies spieģelī, redzējusi, ka

tēvs gulējis uz miršanu. Nu sacījusi pūķam: šai jābraucot tēvu

lūkot. Pūķis laidis un devis zāles līdz: kad tās būšot iedzert,
tūliņ tapšot vesels. Arī spieģeli devis līdz, kur varējusi redzēt,

kā šim (pūķam) ietot. Un tā ta aizgājusi pie tēva, devusi zāles un

tas tapis vesels. Bet nu paskatījusies spieģelī, varējusi visas

pūķa istabas redzēt, bet pūķa tur nav bijis. Pēdīgi to redzējusi

dārzā, ka savilcies gulējis vājš uz miršanu. Tad tā gājusi tūliņ

atpakaļ, iegājusi dārzā, kur pūķis gulējis, un pār to pārliekusies,
tam devusi mutes, un tā tas tūliņ palicis par ķēniņa dēlu. Un vi-
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sas tās žurkas un peles, kas tam par kalpiem bijušas, paliku-
šas par cilvēkiem, jo tie bijuši noburti tikai. Nu dzīvojuši lai-

mīgi kopā.

3. A. 425 A. C. G-inters Vīšentniekos. LP, 111. 19.

Kādam saimniekam bijušas trīs meitas. Divas jau bijušas

skaistas, bet trešā, jaunākā, bijusi vēl skaistāka. Reiz tēvs uz

pilsētu braukdams, atprasījis meitām, ko katra vēloties, lai no

pilsētas pārvestu. Vecākā vēlējusies vaiņagu, vidējā vilnānīti,
bet jaunākā to, ko tēvs atpakaļ braucot, pirmo ceļmalā ieraudzī-

šot. Pilsētā tēvs nu nopircis vecākajai vaiņagu, vidējai vilnānīti

un tad trešajā dienā braucis atpakaļ. Visu ceļu neredzējis ne-

vienas dzīvas dvēselītes; bet līdz ko griezies mājā iekšā — ierau-

dzījis uz ceļa zalti. To paņēmis jaunākai meitai.

Istabā tēvs izdalījis dāvanas: vecākajai iedevis vaiņagu, vi-

dējai vilnānīti un jaunākai zalti. Līdz ko jaunākā meita paņēmusi

zalti rokā, tā zaltis aptinies meitai gar kaklu. Savalkājusi zalti

ilgu laiku: tik tad zaltis atritinājies no kakla, kad meita rītos, va-

karos gājusi pie avotiņa mazgāties; kamēr šī mazgājusies, zaltis

gulējis avotiņa malā, kā ritenis, bet tikko noslaucījusies, tad tas

tūlīt aptinies atkal ap kaklu.

Reiz avotiņa malā notikuši brīnumi. Kamēr meita mazgāju-
sies un slaucījusies, zaltis tai aiz muguras pārvērties par daiļu

jaunekli. Meita tīri sabijusies, ieraudzīdama dzidrajā avotiņa

ūdenī, ka aiz muguras daiļš jauneklis gadījies. Viņa pagriezusies
un prasījusi: „Daiļo puisīt, no kurienes nāci?"

„Daiļā meitiņa, esmu tavs zaltis. Biju noburts, bet šodien

mans laiks beidzies. Laime, ka tu mani valkāji gar savu kaklu,

citādi ne mūžam nebūtu vaļā ticis. Še tev tagad, meitiņa, viena

sākts un viens gredzens; paņem tos un solies man par līgaviņu.

Es steigšos uz māju pie tēva, ķēniņa, un lūgšos, lai viņš atvēl

man precēties. Bet tik viena nelaime. Man bail, ka ragana, tev

spītēdama, neatņem man atmiņu, neliek man tevi aizmirst. Ja

tas notiktu, tad steidzies uz ķēniņa pili ar sākti un gredzenu.
Sākts tad sprāgs trīs reizes un gredzens spīdēs saules spožumā."

To teicis, daiļais ķēniņa dēls atstājis jaunāko meitu un aiz-

steidzies pie tēva, ķēniņa.
Jaunākā meita nodzīvojusi vienu laiku, otru laiku, gaidījusi

līgavaini vienu dienu, otru dienu; bet ķēniņa dēla ne redzēt, ne-

dzirdēt. Meita sākusi baiļoties, ka tik ragana nav atņēmusi at-

miņu. Viņa aizsūtījusi savu sunīti uz pili, lai noklausītos un ap-

skatītos, kā pa pili iet. Sunītis attecējis atpakaļ un stāstījis: „Pēc

trim nedēļām ķēniņa dēlam kāzas ar citu līgavu."
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To dzirdēdama, jaunākā meita pārģērbusies vīriešu drēbēs,
iebāzusi sākti un gredzenu kabatā, paņēmusi sunīti un steigusies

uz pili. Nogājusi tur un kaulējusies, lai jaunais ķēniņš pieņemot

viņu par sulaini. Ķēniņš to pieņēmis. Bet trešā dienā citi sulaiņi

iegājuši pie jaunā ķēniņa un stāstījuši, viņiem esot parādījies

sapnī, ka jaunais sulainis neesot vis vīrietis, bet sieviete. Jaunais

ķēniņš atteicis: „Es gan to neticu, bet ja nu tā sakait, tad izmē-

ģināšu šitā: vakarā nobēršu priekšnamā zirņus un likšu jaunajam
sulainim man vakariņas nest. Par zirņiem ejot, sulainim būs jā-
krīt un tad nu dzirdēs: ja būs vīrietis, tad krītot nosplausies, ja

sieviete, tad iebļausies."

Sunītis pie durvim noklausījies šo norunu. Tas ietecējis pie

jaunākās meitas, sulaiņa, un izteicis visu. Vakarā pa zirņiem

kāpjot, jaunākā meita, sulainis, tīši nospļāvies. Citi sulaiņi to

dzirdēdami, tūlīt teikuši: „Ir gan vīrietis! Eij nu, tici sapņiem!"

Drīzi trīs nedēļas bijušas pagalam. Tā kā rītu ķēniņa dēlam

bija jābūt kāzas. No rīta ķēniņa dēls iesēdies ar savu otru līgavu

karītē, paņēmis jaunāko sulaini uz buku un braucis laulāties. Uz

ceļa sulainim sākts vienreiz sprāgusi. Ķēniņa dēls prasījis: „Su-

laini, vai nesalūza rati?"

„Ne, ne, mīlestība salūza!" sulainis atbildējis.

Uz ceļa sulainim sākts otrreiz sprāgusi. Ķēniņa dēls prasī-

jis: „Sulaini, vai nesalūza rati?"

„Ne, ne, mīlestība salūza!" sulainis atbildējis.
Uz ceļa sulainim sākts trešo reizi sprāgusi. Ķēniņa dēls pra-

sījis: „Sulaini, vai nesalūza rati?"

„Ne. ne, mīlestība salūza!" sulainis atbildējis.
Pie laulībām sulainis uzmaucis to gredzenu uz pirkstu, ko

ķēniņa dēls toreiz pie avotiņa iedevis un tad nostājies ķēniņa
dēlam aiz muguras. Līdz ko nu laulības sākušās, tā gredzens

spīdējis saulītes spožumā. Ķēniņa dēls tūlīt pagriezies, paska-

tījies uz gredzenu, paskatījies uz sulaini un uz reizi kā zvīņi no-

krituši tam no acim: tas pazinis savu īsto līgaviņu un atminējies,
ko toreiz solījies. Nu licis pārģērbties, un apprecējis īsto līgavu,

kurai pie avotiņa solījies. Abi dzīvojuši laimīgi jo laimīgi.

4. A. 425 C. Teicēja 85 veca A. Miču 1 c Višķos. Kultūras

balss kr.

Beja treis muosas. Vīnu vokoru juos vysas struoduodamas,

suoka pļuopuot, kaidu veiru kotra grib. Vacuokuo muosa teicja:

~Es gribu kaut vāca ķēniņa, tikai, lai jis byutu boguots!"

Otra teicja: „Man gribis, lai munam veiram byutu zalta ūsas

un sudobra buorda un lai jis ar bvutu cīši boguots!"
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Latviešu pasakas un teikas IV. d. — 30.

Bet mozuokuo nikuo narunuoja. Muosas suoka juos prasīt

un viņa atbildēja:
;
,Man, vīnolga, lai byus kaut klybais suns, bet

tikai ar lobu sirdi, un boguotības man na cīši gribis!"

Muosas suoka smītīs par ju un tai palvka.

Pēc kaida laika atbraucja svuoti. Vacuokū muosu pajēmja

ķēniņš un tik vacs un dusmīgs, ka viņai na cīši labi beja dzei-

vuot. Utru muosu pajēmja cylvaks ar zalta usom un sudobra

buordu, un kaut beja boguots, tumar beja cvlvāks bez sirds, un

v vduskai muosai ari na tik labi guoja dzeive.

Bet kas beja par breinumu, kad mozuokai muosai jauničs beja

klvbais suns. Nikuo nasacīja mozuo muosiņa un apsapreceja ar

suni. Suns navarēja aizvest ar zyrgu juos uz sovom muojom, bet

aizvedja taipat kuojom. It, īt jī un redz: stuov smuka pils. Muosa

vaicoj suni: „Kas te dzeivoj?"

„Mes dzeivuosim," atbiļdeja suņs un īvedja ju īška. Kas tur

tik nabeja! Muosa nu lelas prīcas suoka bučuot sovu veiru,

suni, uti tai palyka ar ju dzeivuot. Guoja gulatu. Suns soka:

„Es kotru nakti īīšu pilī un dzeivuošu ar tevi, bet reita aizīšu

otkon prūjom! Tikai tu nikod naktīs nadedz guni un nasaver uz

manis, kad es gulēšu!"
,

,
Muosa beja ar mīru, un tai jī dzeivuoja. Atbraucja pi juos

cīmā muosas. Suoka muosas vaicuot, kaijai īt dzeive? Un kad

muosiņa izstuostīja juom vvsu, juos ju pīrunuoja pasavērt, kas

gul gultā. Kad jī otkon aizbraucja, muosiņa aizdedzja guni un pa-

savēra gultā. Veras: suņa vīta gul tik smuks jauneklis, ka jai

tyulen jis patvka. Tai jei puorsedeja pa_vysu nakti. Kad suocjas

dīna, jei appvutja guni un aizguoja gulatu. Jauneklis puorsatai-

sēja par suņi un aizskrēja prūjom.

Utrā naktī, jei otkon tai pasaskatīja un otkon appyutja guni,

kad jau beja gaisma radzama.

Trešā naktī jai veirs tai patyka, ka viņa naredzeja, kad jau

beja dīna. Jauneklis puorsataiseja par suņi un aizbaga, bet vai-

ruok naatnuocja. Izskrēja muosiņa meklēt, apskrēja _vysu zemi,

bet nikur juo nadabuoja un nu lelas rauduošonas un žēlastības jei

tai nūmyra.

5. A. 425 C. A.G ari-Juone no 46 g. vecas Ūzūla Zuzannas

Varakļānu pag.

Dzeivuoja vīns boguotnīks, bīži_ braukuoja pa vy_saidom pil-

sātom Zyni, kai jau meitas, ka tavs brauc uz pilsātu, vīnmar

prosa, lai kū atvad nu pilsātas. Divi vacuokuos meitas prasīja,

lai atvad kleitas, a jaunuokuo naprasīja nikuo. Jis kotru reizi

kū nupierk un atvad, vīnu reiz kleitas, tod skustus ļlakatusļ, zuo-

bokus un vysaidas duorgas lītas.
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Vīnu reizi jis īdūmuoja. par kū jaunuokuo nikuo naprosa, un

pasaucis jū pi sevis soka: „Par kū tu, meit, nikuo naprosi atvest

nu pilsātas?"

„Tāvs, atved man taidu puči, kura byutu boltuoka par snīgu,"

pasacīja ari pučes nūsaukumu.

Jis izbrauc leluokuos pilsātas un vys meklej taidas pučes,
kura bvutu boltuoka par snīgu, bet naatrūn. Jam palīk napatei-
kami ap sirdi, ka jis navar izpildīt jaunuokuos meitas prasīšonu.
Vīnu reizi jis brauc pa svešu ceļu un pībrauc pi piles, apkuort

pilej redz: lels duorzs un tamā duorzā aug daudzi puču un vīna

puče tik bolta zīd, ka juo zīdi ir boltuoki par snīgu. Jis īīt pilī,
attaisa durovas — redz: ustobas vydā sēd brīsmīgi naskaists

cvlvāks, vvss ar taidu kai ar krevi apaudzis. Jū par reizi apjēmja
bailes un jis navarēja izsacīt nivīna vuorda, bet pēčuok atsagidīs

vaicoj: „Kur ir muojas saiminīks?"

„Es asmu" — atsoka rībīgais smirdūšais cylvāks.
Puordūd man boltū puči!"

„Tev nabyus tik daudzi naudas, par kū nūpierkt."

„Jo tagad nabyus, tod cvtā reizē pīmoksuošu. Vari jau drūši

uzticēt," atsoka boguotnīks.

Jis soka: „Es par naudu tuos pučes napuordūšu. Atdūd man

sovu meitu, voi dzeivību, tod dabuosi pučes."

Boguotnīks puordūmoj, vai atdūt meitu, voi sovu dzeivību,

un prosa: „Cik ilgi tu vēl atļausi man dzeivuot?"

„Treis dīnas, pēc trejom dīnom tev vajadzēs īt atpakaļ."

Žāl gon boguotnīkam beja sovas dzeivības, bet jis beja ar

mīru atdūt sovu dzeivību, lai tikai izdarīt meitai prīcu, nūvest

prasītū puči. līt jī obēji duorzā, jis nūraun puči un padūd boguot-

nīkam. Jis pajēmja puči un atvedja meitai. Meitai tai puče pa-

tvka, ka jei nu prīcas nazynuoja, kū darīt, kur tū puči likt. Tāvs

vvsu laiku beja cīši bēdīgs, meita tū pamanīja un prosa: „Tēt.

par kū tu taids bēdīgs?"

Jis pastuostīja, ka par tū puči jis ir apsūlējis sovu dzeivību

un pēc trejom dīnom jam juomierst. Meita nūskuma un soka:

„Tod man tuos pučes navajag, ved jū atpakaļ."

„Atpakal nūvest navar, jo puče ir nūrauta," atsoka tāvs.

„Cylvāks, kas tū puči īdevja, beja brīsmīgi najauks un smirdīgs,

sēdēja ustobas vydā uz nateira maisa."

„Voi tod tvs cvlvāks nikuo cvta naprasīja!"
Tāvs nikuo naatbild. Meita vysu laiku beja namīrīga un

trešā dīnā taisās tāvam leidza un otkon prosa, voi naasūt vēl
kuo cyta prasījis. Beiguos jis izstuosta, ka prasījis vīnas meitas.

„Tod jau labi, es braukšu pi juo dzeivuotu."
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Jei sirsnīgi atsavasaļuoja ar tāvu un brauc uz pili dzeivuotu.

Jei atbrauc uz pili, īīt īškā — redz: ustobas vydā sēd brīsmīgi

najauks un smirdīgs cvlvāks, kurs jū īraudzējis soka: „A, redzi,
žāl tāva, atbrauci pati!"

Tod jis pīsacel nū sova maisiņa, vysu jai izruoda un īvad jū
teiruokā kambarī, kurā pasoka jai dzeivuot. Te dzeivuojūt, jai

vysa kuo gona, kuo tikai grib. Jei struoduoja, vuorēja ēst, ba-

ruoja un apkūpja najaukū cylvāku. Tai paguoja divi dīnas, trešā

dīnā jis soka, lai jū nūbučoj. Rībīgs gon jis jai beja, bet vaja-

dzēja bučuot. Kad jej jū nūbučuoja, tod jis nūvvlka rībīgūs svuor-

kus un soka: „Es asmu pateicīgs tovam tāvam un tev, kad mani

atpestējāt nu najaukim svuorkim. Rogona mani pataisīja par

taidu leidz tam laikam, cvkam jauna meita mani nūbučuos, pēc
tam es byušu breivs. Asmu apburtais kēneņa dāls!"

Kad jis nūmaucja apburtus svuorkus, tod jis beja cīši skaists.

Jī sasaprecēja un dzeivuoja cīši laimīgi.

A. 425. C. H. Gailuma Dricānu pag. Kultūras bals;s kr.

Vīnā kēnestī dzeivuoja ķēniņš ar sovu sīvu; jīm beja divi

meitas. Vīnu reizi itys ķēniņš braucja tuoli aiz juorom uz cytu
kēnesti. Ķēniņš pasaticja sovas meitas pi sevis un vaicuoja nu

vacuokuos meitas: „Kū tev, meitiņ, atvest?"

Meita jam atbild: „Mīlais tētīt, atved man spīgelīti!"

„Labi!" pasacīja tāvs sovai meitai. Tad vaicuoja nu jaunuo-
kuos meitas: „Nu, kū tev, meitiņ, atvest?"

Meita jam atbilda: „Atved man, tētīt mīļais, smuku dzeivu

pūcīti!"

„Labi!" pascīja ķēniņš sovom meitom, „es jums atvesšu, kū

jyus prosīt!"
Tai ķēniņš aizbraucja uz tū kēnesti, tuoli aiz jyuru. Tymā

kēnestī ķēniņš nūpierka sovai vacuokai meitai spīgeli. Kai jau

gribēja braukt uz sovu kēnesti, jis īraudzēja natuoļi lelu duorzu.

Jis pībraucja pi tuo duorzā, īguoja tur, izlasīja vīnu smuku pū-

cīti un nūruovja tū sovai jaunuokai meitai. Kad ķēniņš jau gri-

bēja izīt uorā nu duorzā, jam pretim izguoja nazkaids zvērs un

runuoja uz ķēniņu: „Kuodēl tu nūruovi munu smukū pučīti? Es

tevi par itū apēsšu ar vvsim kaulim!"

Ķēniņš nūsabeida un suoka prasīt zvēru, kab jis jū pamastu

dzeivu, un izstuostīja zvēram, ka pučīti prasīja atvest juo jau-
nuokuo meita. Zvērs izklausīja ķēniņu un pasacija, kab ūtrā dīnā

ķēniņš atvastu sovu meitu pi juo uz itū pat duorzu. Jis īdevja

ķēniņam zalta gradzynu, kuru pīsacīja atdūt meitai. Bet jo ķēniņš

naizpildīs un naatvess ūtrā dīnā meitas, tod zvērs pats aizīs uz

juo pili un saplēss ķēniņu gobolūs. Ķēniņam kaut cīši bija žāl
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sovas jaunuokuos meitas, bet vajag jai kū atvest. Pajēmja ķēniņš

nu zvēra gradzynu un aizbraucja uz sovu kēnesti. Sātā ķēniņš

pasaucja vacuokū meitu un padevja jai spīgeli. Pēčuok pasaucja

jaunuokū meitu, suoka rauduot ķēniņš un runuoja jai: „Munu mīļū

meitiņ, tev reit vajadzēs braukt!"

Jis izstuostīja vysu, kū runuoja jam zvērs, un padevja sovai

meitai smukū pučīti un tū gradzynu. Jaunuokuo meita pajēmja
nu tāva pučīti un gradzynu un runuoja uz tāvu: „Nabādoj, muns

mīļais tētīt!"

Reitā salasīja jau meita braukt pi tuo zvēra, pajēmja tū

smukū pučīti un tū gradzvnu. Tāvs ar muoti palaidja sovu meitu

rauduodami. Atbrauc meita uz tū kēnesti, pīīt pi tuo poša duorzā

un apmaucja tū gradzynu uz piersta. Kad apmaucja gradzynu,

jei tyuleņ tyka vīnā smukā pilī, kur spēlēja vysaida skaista mu-

zyka. Meita šādās krāslā, bet smukuo pučīte nu juos rūkas iz-

lēcja, sāduos uz tuo poša kūka un zīdēja vēl smukuok.

Tai ķēniņa meita dzeivuoja tymā pilī cīši ilgi. Tuo zvēra

meita nikod naredzēja. Vīnu reizi ķēniņa meita suoka cīši bāduot

un gribēja redzēt sovu tāvu ar muoti. Meita suoka rakstīt gruo-

motu. Kai pīrakstīja gruomotu, redz ka atīt zvērs. Kad jei īrau-

rzēja zvēru, uz reizes kai nadzeiva pakrita uz zemes. Zvērs nū-

sabeida, ka meita nūmyra, un nu lela žāluma, pats ari nūmyra.

Meita pasacēla nu zemes kai nu mīga, un redz, ka vysas pučes

nūlaidja golvu. Meita sasalasīja un aizbraucja uz sova tāva kē-

nesti, bet sātā tāva naatroda: jis jau beja nūmiris.

Tai meita pa šūdīņ vēl dzeivoj un labi pīmin, kai jei dzei-

vuoja pi zvēra, un kai zvērs nu žāluma nūmyra. Tymā pat mi-

nūtē, kad myra zvērs, nūmyra ari juos mīļais tāvs.

50. Meitenes ar lāci.

A. 426. H. Skujiņa, Andrs Siemelis, no 67 r. vecas Annas

Rudzites Smiltenē.

Vienai atraiknei bīšas div meitiņas, abas bīšas varēn smu-

kas, vienu saukuši par Sniegbaltīti, otru akai par Rožusārtīti.
Atraikne dzīvāsi mazā mājīnā un šai pie durim bīši div rožu

krūmi. Vienc bīš balts un to kopusi un aplaistīsi Sniegbaltīte,
otrs akai bīš pavisam sarkanc un to kopusi un aplaistīsi Rožu-
sārtīte.

Sniegbaltīte un Rožusārtīte augušas, augušas un bīšas jau
lielas meitas, ka vienu vakaru šās abas vie mājā palikušās uti

māte aizgājusi sērst. Vakarā vienc dauzījies pie durim un mei-

tenes domāšas, ka māte vie atnākusi mājā, nekā vairāk neprasī-
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šas un laidušas tik dūris vaļā. Kā dūris bīšas vaļā, tā istabiņā

ieskrēš lielc lācis. Meitenes pārbīšās un sākušas bēgt un kliegt.
Bet lācis sacīš, lai šās nebēgot un nebīstoties, šis jau nekā ļauna
nedarīšot. Nu lācis lūdzies, lai dodot šim naktsmāju. Meitenes

domāšas, domāšas, pēdīgi nospriedušas, ka jādo vie būšot lāčam

naktsmāja. Un kā ta šo ar' ārā dabūšot, ja šis pats ar labu ne-

iešot. Nu lācis palicis pa nakti un rītīnā akai aizgāš. Un no tās

reizas lācis nācis katru vakaru un meitenes ar šim naktsmājas

neliegušas. Vienu rītīnu nu lācis drusku ilgāki aizsnaudies un ka

pamodies, ta jau bīsi liela diena ārā. Lācis nu kā lēcis, tā skrēš

pa durim laukā un šim villa aizķērusēs aiz naglas. Tāds kā balts

vie paspīdēš zem villas, bet meitenes vairāk nekā neredzēšas, un

lācis jau bīš pa durim laukā.

Pienācis pavasaris un lācis sacīš, ka šis nu vais nenākšot

un no tās reizas nenācis ar vais. Lācis toreiz sacīš, ka šim jāietot
mantas sargāt, jo vienc tāds nejauks rūķītis stiepot šim mantu

prom.

Reiz meitenes gāšas uz mežu pēc žagarim. Ka nu šās iegā-

šas mežā un lasīšas žagarus, ta pamanīšas, ka vienam mazam

cilvēciņam ir bārda iespīlēta lielā bluķī, un šis nu ķepurojas un

nevar prom tikt. Meitenes pieskrēšas klā un gribēšas rūķīšam
dabūt bārdu no bluķa laukā, bet nekas neiznācis. Nu viena iedo-

māsies, ka šai esot nazis līdz un šī nazi laukā un nogriezusi rū-

ķīšam bārdu. Nu rūķīts ticis no bluķa valāj bet kur tev die',

rūķīts sācis neganti lādēties, ka šās esot šim bārdu noķēzīšas, un

tā un citādīgi puntujodams, rūķīts iegāš mežā.

Pēc kāda laika akai meitenes gāšas uz mežu pēc žagariņi
un akai redzēšas to pašu rūķīti. Šo nu bīš sakrepīš lielc ērglis

un taisījies jau ar visu celties gaisā. Nu meitenes pieskrēšas klā,

pieķērušās rūķīšam pie kājām un izrāvušas šo no ērgļa nagiem.
Bet nu akai rūķīts sācis neganti lādēties un meitenēm palicies
nelabi un šās bēgušas prom.

Pēc kāda laika meitenes gāšas akai pēc žagariem un piegāšas

pie ezera. Nu šās akai redzēšas rūķīti un šis ezara malā makše-

rēš. Rūķīšam pieķērusies pie makšeres varēn liela zivs, bet mak-

šeres kāts ieķēries rūķīšam bārdā un satinies. Zivs nu rāvusi

rūķīti ezarā iekšā ar visu makšeri. Meitenes pamanīšas, ka nu

rūķīts būs pagalam, skrēšas šo glābt un izrāvušas šo no ūdenc

laukā. Bet rūķīts vis nepateicies par to glābiņu, bet sācis akai

meitenes neganti lādēt.

Pēc kāda laicīna abas meitenes akai gāšas uz mežu pēc ža-

garim un nu akai redzēšas rūķīti. Rūķīts bīš iznesis lielu kaudzi

zelta un žāvēš šo saulītē. Meitenes gāšas rūķīšam klā un šis

sācis šās neganti lādēt. Meitenes jau gribēšas iet prom, ka pa-
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manīšas lāci un šis drāzies taisni rūķīšam virsū. Nu lācis sa-

ķēris rūķīti un sācis neganti dauzīt. Rūķīts kliedzis, lai lācis

labāki ņemot tās dullās zosis (Sniegbaltīti un Rožusārtīti) cie un

laižot šo vaļā. Arī meitenes sākušas lūgties, lai vais nesitot

rūķīša, bet lācis neklausīš un tik sitis rūķīti, kamēr nositis ar.

Kā nu rūķīts bīš pagalam, tā ar' lācis tūlītās palicies par varēn

skaistu ķēnīna dēlu un stāstīš, ka tas rūķīts bīš šo apbūris un tā

laupīs šā mantu. Nu šis esot no lāsta vaļā. Ķēnīna dēls nu aici-

nāš abas meitenes uz savu pili. Viņš nodzēris kāzas ar *Snieg-
baltīti un vienc ķēnīna radenieks akai apprecējies ar Rožusārtīti.
Tā nu abas meitenes tikušas ķēnīna kārtā un dzīvāšas laimīgi.

Piezīme. Šī pasaka gan būs cēlusies no J. Zvaigznītes tulkotās

Grimmu pasaciņas (skat. levads, 113. 1. p.), bet tomēr liekas būt uzrakstīta no

tautas mutes. Sekošais variants var būt šās pasakas tālākais sagrozījums, kas

nav cēlies no J. Zvaignītes grāmatas. P. Š.

A. 426. 425 C. 433 A. P. Š. no P. Ze 11 ma s Ikšķ i1ē.

Mežmalā reiz dzīvojusi māte ar savu meitu. Meita gājusi
katru dienu mežā malkas lasīt, bet reiz viņa salasījusi savā nastā

tik daudz malkas, ka pati vairs nevarējusi tās uzcelt sev mugurā.

Ar malku pūloties, viņa redzējusi, ka viens lācis nāk viņai virsū.

Meitene tā pārbijušies, ka no bailēm nezinājusi, ko darīt. Lācis

kā par brīnumu nav viņai nekā darījis, bet gan palīdzējis viņai
uzcelt malkas nastu uz muguras. No tā laika viņa nu arvienu

sastapusi mežā lāci, kas nu palīdzējis arī malku pārnest mājā.
Pēc kāda laika meitenei saslimusi māte, un māti kopdama,

viņa vairs nevarējusi iet mežā pēc malkas. Tad nu lācis pats

lasījis un nesis malku un arī ūdeni mājā. Vienu nakti slimā māte

tomēr nomirusi un meitene no bēdām nezinājusi, ko darīt, jo tu-

vumā tur nebījis neviens kaimiņš, un mātes brālis dzīvojis pilsētā.
Tā raudot, viņa dzirdējusi, ka kāds piedauza pie loga. Viņa gājusi

atvērt durvis, un ieraudzījusi tur lāci. Lācis ienācis iekšā, ap-

skatījies un palicis arī loti bēdīgs. Pēc tam viņš aizgājis un vē-

lāku atkal atgriezies, nesdams zārku.

Meitene nomazgājusi māti, apģērbusi un ielikusi zārkā. Lā-

cis paņēmis zārku uz muguras, rādījis meitenei, lai viņa nāktu

viņam līdz, tad aiznesis zārku mežā uz kādu kalniņu, kur jau bijis

izrakts kaps. Tur nu meitene ar lāča palīdzību apglabājusi savu

māti.

Pēc kādām dienām atbraucis meitenes mātes-brālis pasērst

pie savas māsas, un nu tik dabūjis zināt, ka tā jau ir nomirusi un

apglabāta. Viņš nu teicis savai māsas meitai: „Ko tu nu viena

pati te darīsi? Mājiņu jau var pārdot un tu pati nāc man līdz uz

pilsētu!"
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Meitene citādi būtu ar prieku braukusi uz pilsētu, bet tomēr

viņai bijis žēl atstāt savu draugu lāci, kurš viņai tik daudz bija

palīdzējis. Gribēdama tomēr braukt mātes-brālim līdz, viņa vēl

aizgājusi uz mežu atvadīties no lāča. Šķiroties viņa vēl apķēru-
sies lācim ap kaklu un noskūpstījusi to. Te uzreiz lācis palicis

par skaistu princi, kas viņu uzrunājis: „Tu mani esi izglābusi no

briesmīga lāsta, es esmu ķēniņa dēls, bet viena ragana mani no-

būra par lāci un nogremdēja manu pili zemē. Tikai tad es varēju

tikt vaļā no šā lāsta, ja kāda jaunava mani noskūpstītu."
Tai pašā laikā pacēlās arī no zemes nogrimusī pils. Izglāb-

tais princis nu apprecēja skaisto jaunavu un nu abi dzīvoja

laimīgi.

51. Meitene ar vilku.

A. 428. L. Ozole Serpilī, A. Bērzkalnes krājumā.

Vienam bagātam saimniekam bijusi īstā meita un pameita,

īstā meita, kā jau parasts, nekā daudz nestrādāja. Pameitai tur-

pretim bija jāiet visos darbos, pat vasarā, dienas vidū pārnākot
no ganiem, viņai bija šis un tas jādara. Dienasvidu gulēt viņa

nedrīkstēja.
Uz rudens pusi, kad kartupeli bija paaugušies, tad katru pus-

dienu pameitai bija jāsarok un jāizvāra kartupeli. Kad sākās lauku

dafbi
;

kartupeļi bija jāvāra saimnieka īstai meitai.

Namiņā, kur vārīja kartupeļus, katru dienu ap pusdienas laiku

ienāca vecs nabags. Viņš vienumēr lūdza, lai dod tam kartupe-

ļus. Saimnieka meita nevarēja paciest, ka tas vecis vienmēr tā

lūdzās, un teica, ka kartupeļus vārīt vairs neiešot. Nekas cits ne-

atlika, kā pameitai bija atkal pašai jāvāra.
Arī pie viņas ieradās vecais nabags. Viņa iebēra tam katru

dienu mēteļa stūrī kartupeļus. Linu plūcamā laikā pameitai va-

jadzēja iet uz lauku, un lopus ganīt gāja saimnieka meita.

Bet ganības bija apstājis vilks un tas katru dienu aiznesa da-

žas aitas. Saimnieka meita nebija vairs ar mieru iet ganos.

Atkal pameitai bija jāiet pašai. Vilks tomēr katru dienu uzbruka

lopiem. Lai aitas nenozustu, tad bija ļoti jāuzmanās. Kādu dienu

vecais vecītis uzprasīja pameitai, kā klājoties. Tā pastāstīja par

ļauno pilku, kas dara viņai tik daudz bēdu.

Vecītis, viņu žēlodams, iedeva tai mazu svilpīti, kuru lai pa-

pūšot, ja vilks atkal rītu atnāktu pēc aitām.

Otrā dienā vilks ir klāt. Sērdienīte pasvilpj svilpīti un pe-

lēkais vilks pārvēršas par greznu ķēniņa dēlu. Par vilku viņu

bija nobūris šis pats vecais vecītis. Viņš bija iegājis reiz bagāta
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ķēniņa pilī un lūdzis dāvanas. Ķēniņš teicis, lai viņš ejot mežā

pie lāčiem un vilkiem. Tai laikā viņa dēls bijis aizbraucis mežā

uz medībām un tas tur pārvērtās par vilku. Par princi viņš pār-

vērtīsies tikai tad, ja kāds svilps ar šo vecīša svilpīti, kuru viņš

dos tam, kas viņam darīs labu.

Tada bija bijusi šī pameita, un nu viņa dabūja princi sev par

vīru.

52. Ķēniņa dēls par putnu.

A. 432. Skolotajā Dembrovska 7virgzdaines pag.

Senejūs laikus dzeivuoja uz pasaula vīns kēninš. Tam ķēni-

ņam beja dāls, kam beja duorga zalta kareta un taipat zalta ēzeļs.

Ar itu ēzeli un karetu jis pats braukuoja. Vacais ķēniņš beja cīši

sirdīgs un vvsod ļaudim taisīja slvktumu, taipat šovam dālam.

Jo dālam beja jaunive, kura beja vīna tuolejūs ķēniņa meita. Dāls

jū cīši mīļuoja un taipat mīļuoja jū vacais ķēniņš, dāla tāvs.

Jaunuo princese nagribēja pasacīt, ka jei grib īt pi dāla par sīvu.

un tai vaduoja aiz daguna vacū ķēniņu un juo dālu. Jei mīļuoja

pasasmīt par jīm, ka jī obi īsamīlējuši nu navar dzeivuot bez

juos.
Kaidu reizi jaunuo princese izdevja pavēli pa vysom kene-

stem, ka jei gaida svuotu taidā un taidā laikā. Izzvnuoja myusu

vacais ķēniņš un taipat juo dāls. Vacais ķēniņš pasaucja sovu

dālu un runoj: ~Kuram myusim braukt svuotūs, vai man, vai

tev? Lai bvutu lobuok un nabyutu kauna, vilksim lūzes, kuram

kriss braukt svuotūs pi princeses!"

„Lobi!" pasacīja dāls šovam tāvam.

Suoka jī vilkt lūzes. Vacais ķēniņš izvylka taidu lūzi, ka

jam juobrauc svuotūs. Vacais ķēniņš nu lelas prīcas īklīdzuos:

„Muna laime mani gaida!"
Dāls palvka skumīgs un, nūlaidis golvu, pasacīja: „Nu, tāvs

tova laime, brauc!"

Kas izdarīts, tam jau gols. Vacais ķēniņš aizbraucja uz tū

kēnisti pi tuos jaunuos princeses, bet dāls aizguoja pi sova zalta

ēzeļa, izstuostīja ēzeļam vysu sovu bādu, apķēra ēzeli ap kokļu

un suoka rauduodams jū bučuot. Ēzeļs runoj: „Nabādoj un

naraud, bet sēstīs man mugurā, es tevi aizvesšu pi tovas mīļuos

princeses. Kad mes pībrauksim pi juos piļs, tu mani pamessi, bet

pats īsi tuoļuok pa ceļu, es vvsu itū darīšonu sataisīšu!"

Dālam beja cīši žāl jaunuos princeses, jis jū cīši mīļuoja.

„Lobi!" — pasacīja dāls ēzeļam un laidjās ceļā. Sāduos dāls

uz ēzeļa un aizbraucja pi princeses piļs. Dāls palvka gaidīt ēzeļi
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uz ceļa, bet ēzeļs pazuda. Dals suoka staiguot un gaidīt ēzeļa,

kū jis jam loba atness, kaidu zinu, vai lobu, vai slvktu. Redz

dāls, ka preti jam īt vāca vecene un padevja jam vaziņu, pasacī-

dama: „Tu ar itū vāziņu izsit treis reizes uz zemes!"

Dāls pajēmja nu vecenes itū vāziņu. Vecene tīpat uz vītas

pazuda, bet dāls ar itū vāziņu izsita treis reizes uz zemes un tvu-

leņ pats puorsataisīja par bolūdi un pasaceļa gaisa
L

Daskrēja

itys bolūdis pi piļs lūga. Lūgs beja attaisīts un boludis īskreja

princeses kambarī. Princese jau lasījās īt pījemt vīsus. Boludis

sāduos jai uz plača un suoka runuot, ka jis ir taida un taida keniņa

dāls, un atskrēja, ka dabuotu ju sev par sīvu. Princese pajēmja

itū bolūdi rūkā un pabučuoja, runuodama: „Es pījemšu vīsus un

aizdūšu jīm meikli, jo kurs pirmais atguoduos, tys byus man par

veiru!"

Tai princese izguoja pījemt vīsus un svuotūs. Beja daudz

vīsu un svuotu. Princese runuoj: „Kas nu jyums atguoduos munu

meikli, tys byus muns veirs!"

„Lobi!" pasacīja vvsi svuoti un jauniči. Princese pasacīja

vīnu meiklu, kuras nivīns nu svuotim un jauničim par stundes laiku

naatguoduoja. Tūlaik ūtru reizi princese_ pajēmja vīnu ziernīti, nu-

metja zemē un pasacīja: ~Kas atrass tu, kas nu munuom rukom

izkrita, tys byus man par veiru!"

Vysi vīsi meklēja, bet nikuo naatroda. Bolūdis pajēmja tū

ziernīti un padevja princesei. Vysi vīsi suoka smītīs, bet vacais

ķēniņš, dāla tāvs, runoja: „Nikas nu myusim naatroda ziernīša,

bet atroda bolūdis. Varbyut, princese izīs pi boluža!"

Vysi vīsi, smīdamīs, aizbraucza uz sovom muojom. Princese

ar bolūdi sarunuoja sataisīt kuozas.

Atbrauc vacais ķēniņš uz sovu kēnisti un tai dzeivoj, bet

dāla navaicoj. Dāls suoka sasagatavuotuz kuozuom. Princese

izdevja pavēli, ka pi juos kuozas ar boludi byus taida un taida

dīnā. Tymā dīnā sabrauc ja daudz vīsu, tai pat atbraucja vacais

ķēniņš, dāla tāvs. Princese jau beja salauluota ar bolūdi un sē-

dēja aiz golda. Vysi vīsi jau smejas, ka jei pi putna izguoja. At-

guoja tei paša vecene, īsita ar sovu ūtru vaziņu par goldu un

bolūdis tyuleņ palyka par smuku dālu. Vysi vīsi nusabreinuoja,

bet vacais ķēniņš pazyna sovu dālu un tīpat pi golda nu lelom

dusmem krita un nūmyra.

Dāls suoka dzeivuot ar princesi, mīļuodami un buč.uodami

vīns ūtru.

-
Muns lobs draugs ar tī beja vysu redzēja un tai man stuo-

stīja.
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53. Ķēniņa dēls čūskas veidā.

A. 433. P. Š. Raunā.

Vienam nabaga tēvam ar māti bijusi maza meitenīte. Kad
Viņi miruši, tad meitenīti paņēmis viens saimnieks par ganu. Tur

bārenīte ar laiku izaug par skaistu jaunavu.
Govis ganīdama, bārenīte bieži sēdējusi apakš vienas liepas

un dziedājusi. Reiz ganu meitai dziedot, no liepas cera izlīdusi

balta čūska. Meitene sabijusies, paķērusi kādu koku un gribējusi
čūsku sist, bet čūska ātri aizbēgusi.

Otrā dienā ganu meita tāpat dzied un baltā čūska atkal pa-

rādās. Šoriez viņa čūsku nesit, bet tik aizdzen to projām.
Trešā dienā dziedot, atkal parādās baltā čūska. Nu vairs

meitene nebaidās no čūskas, bet arī čūska paliek drošāka. Labu

laiku noskatījusies uz garo tārpu, ganu meita saņem to pēdīgi
rokās. Čūska ir tik lēna un mierīga, it kā viņa būtu vai sasista.

Bārenītei ir nabaga kustonīša žēl, un tā to tikmēr glauda, kamēr

pēdīgi nobučo.

Kā tik meitenes lūpas pieskaras pie čūskas galvas, tā čūska

tūliņ izslīda no viņas rokām un nejaukā tārpa vietā parādās skaists

jauneklis. Meitene loti nobīstas un grib bēgt projām; bet jau-
neklis to aiztura un sāk viņai stāstīt, kas viņš tāds esot.

„Es esmu ķēniņa dēls, bet ļauns burvis bija mani nobūris par
čūsku. Par tādu čūsku man bija jāpaliek līdz tam laikam, kamēr

kāda jaunava mani nobučotu. Tev nu bija tāda žēlīga sirds, ka

tu mani nobučoji un atpestīji mani no burvības. Par to tev nu arī

būs jāpaliek par manu sievu un nākamo ķēniņieni!"
To teicis, viņš atvadījās no skaistās bārenītes un aizgāja savu

ceļu. Jaunavai gan loti patika skaistais ķēniņa dēls, bet viņa ne-

varēja ne ticēt, ka viss tas varētu notikt, ko ķēniņa dēls viņai

bija solījis. Tādēļ viņa arī nevienam nekā neteica, ko viņa bija

redzējusi un dzirdējusi.
Pēc neilga laika ganu meitas saimnieka mājā iebrauca lepna

karīte, no kuras izkāpa pats ķēniņa dēls. Visi mājas ļaudis par

to brīnījās un domāja, ka ķēniņa dēls būs apmaldījies. Brīnumi

bija vēl lielāki, kad dabūja zināt, ka ķēniņa dēls atbraucis pēc

ganu meitas.

Drīz vien nu nosvinēja kāzas un jaunais ķēniņš ar ķēniņieni

dzīvoja laimīgi.

A. 332. 433. J. Johansone Rigā, A. Bērzkalnes krājumā.

Kādam nabaga malkas cirtējam bija astoņi bērni, un viņam

bija daudz jāstrādā, lai visiem nopelnītu maizi. Kad bērni pa-

augās, viņus atdeva pie saimniekiem, lai paši pelnās.
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Pēc neilga laika malkas cirtējam ieradās atkal jauns bērns —

puisēns. Par šo jauno iemītnieku malkas cirtējam lieli prieki ne-

bija, jo nu bija jārīko kristības un mājā nebija ne sausas garozi-

ņas. Arī bērna krusttēvu nekur nevarēja dabūt, jo pie nabaga

bērna kūmās neviens negribēja stāvēt.

Malkas cirtējs nobēdājies izgāja no mājas un ceļā satika

übagu. Malkas cirtējs nu lūdz viņu kūmās, šis arī apņemasun

visu izdara, kas vajadzīgs. Nesdams bērnu no baznīcas maja,

übags aizsteidzas citiem papriekšu. Mājā nokļuvuši, viņi atrod

priekšā pilnu galdu ar ēdieniem un dzērieniem. Malkas cirtējs

ļoti priecīgs un ēd, Dievu slavēdams.

Puisēns auga ļoti ātri un viņu nodeva pie nāburga par ganu.

Ganos viņam bija iemīļota vieta zem vienas vecas liepas, uz ak-

meņa sēdēt.

Jāņu sestdienas vakarā puisēns sēd atkal zem liepas un dzieck

Te no akmeņapakšas izlien čūska, bet ieraudzījusi puisēnu, tā

atkal ātri aizskrien. Puika dzied vēl, lai čūska atgrieztos, bet ta

neatgriežas.

Kādu dienu čūska atkal tāpat izlien no akmeņa_ apakšas un

vairs nebēg projām. Ap pusdienas laiku čūska pārvēršas par

daiļu jaunavu un stāsta, ka viņa esot apburta keniņa meita un

ka pa divdesmit pieciem gadiem Jāņu naktī viņu varot atpestīt.

Ja puisis gribot viņu glābt, lai tad to darot nākošu gadu Jāņu

vakarā, tad būšot taisni divdesmit pieci gadi pagājuši. Puisis

jautā, kas viņam jādarot? Ķēniņa meita nu stāsta, ka pusnaktī

viņa kā čūska izlīdīšot un aptīšoties viņam ap kaklu un šim jalau-

joties trīs reizes nobučoties. Tai laikā viņš nedrīkstot ne sarauties,

ne no bailēm iekliegties. Ja to izpildīšot, tad viss būšot labi.

Pēc gada puisis bija izaudzis par staltu daiļu jaunekli. No-

sacītā Jāņu vakara naktī viņš noiet vecā vieta un gaida. Kad

pulkstens nosit divpadsmit, no akmeņa apakšas patiešam izlien

čūska un aptinas viņam ap kaklu. Viņš grib kliegt un mest čūsku

projām, bet iedomājās ķēniņa meitu un noturējās mierīgi. Kad

čūska viņu trīs reizes nobučoja, tad norībēja briesmīgs pērkons,

no kura jauneklis paģība.

Kad tas atmodās, viņš atradās ķēniņa pils zālē uz skaista

dārga dīvāna guļot. Gultas galvgalī stāvēja skaistā ķēniņa

meita. Viņa pateicās par glābšanu un atdeva tam visu valsti,

jo viņas tēvs jau bija miris. Jauneklis apprecēja ķēniņa meitu un

aicināja arī savus vecākus un brāļus un masas uz pili. Vecāki

bija veci un negribēja šķirties no savas būdiņas, jo viņi tagad

bija pārtikuši. Brāļi un māsas arī bija izprecēti un dzīvoja pār-

ticībā.
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Ta jauneklis ar savu daiļo sievu nodzīvoja ilgu mūžu sava

valstībā.

Piezīme. Pēc A. Ārnes pasaku tipiem, šī pasaka gan nāktu starp
400—410 numurnem, bet pēc satura viija tomēr nav šķirama no iepriekšējās.
Tikai ķenina dēla vietā ir še runa par ķēniņa meitu. P. Š.

54. Ķēniņa dēls vardes veidā.

I. A. 440. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka ..CčopHHK-b",

108. LP, VII, 11, 19, 5, 1.

Vienai ķēniņa meitai aplam skaista zelta bumba, ko pati Lai-

mas māte tai dāvinājusi. Reiz ķēniņa meita pagalmā rotā ar

bumbu, un bumba iekrīt akā. Tīri nomirt vai gribēja aiz žēlabām

ķēniņa meita, ka tādu dāvanu uz visiem laikiem pazaudējusi. Šī

aiziet pie akas un raud. Te viena varde ietikusies akā: „Neraudi

vis, ķēniņa meita, es bumsu tev izvilkšu no akas, ja solies to iz-

pildīt, ko nule pat vēlēšos."

„Ko laba tad tu vēlies?"

„Lūk, ko vēlos! Gribu zem vienas apsegas ar tevi gulēt, no

viena šķīvja ēst, no viena kausa dzert, vienā istabā dzīvot."

Ķēniņa meita bija mierā, varde tūdaļ izmeta bumbu no akas.

Ķēniņa meita paķēra bumbu, projām uz māju, nelikdamās par
vardi vairs ne zinot. Bet varde tik lik, ļik, lik! pakal. lesteidzās

savā istabā ķēniņa meita, aizslēdza durvis, bet varde sagaida ķē-

niņu, izstāsta visu. leiet ķēniņš pie meitas un saka: „Kēniņa
meitai pieklājas vārdu turēt. Izpildi, ko solījusies!"

Nu ielaida vardi istabā. Eda vakariņas, ķēniņa meita liek

atnest divi šķīvjus: vienu sev, otru vardei, bet varde ne par ko.

Ko darīsi? Bija jāēd no viena. Sirds aptecēja ķēniņa meitai, bija

jāatstāj no galda. Pienāca nakts, vajadzēja kopā gulēt. Gan

ķēniņa meita negribēja vardi laist gultā, bet pats ķēniņš piespieda

pieņemt. Šī ietinās apsegā, varde žēlojās, ka auksti esot. Šī sā-

kumā likās to nedzirdam; bet kad varde nelāva aizmigt, tad cirta

vardi gar sienu, ka nočinkstējās vien.

Bet varde bijusi apburts ķēniņa dēls. Tiklīdz nu varde at-

sprāga no sienas, te gadījās no viņas skaists ķēniņa dēls. Tagad

viņš gan patika ķēniņa meitai. Drīzi pēc tam atbrauca ķēniņa

dēla vecāki, tie maz maz dzīvi bija nobēdājušies. Pat kučiers sa-

stīpojies dzelzs stīpām, lai nobēdājies nepārlūztu. Prieks nu bija

lielisks, ka savu dēlu atkal atdabūjuši. Ķēniņa dēls nu apņēma

ķēniņa meitu un sarīkoja plašas kāzas.
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2. A. 440. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumestero&

Vienu princi ragana apbūrusi par vardi, aiznesusi uz otru

ķēniņa valsti un iemetusi akā. Nāburgu ķēniņa dēls un meita

spēlējušies ar bumbu, kas iekritusi akā. Bumbu saķērusi varde

un neatdevusi. Pie akas pienākusi princese un sacījusi: „Atdod

manu bumbu."

„Ja tu mani precēsi, tad es bumbu atdošu," teikusi varde.

Princesei bumbas bija bezgala žēl un tā arī apsolījusies
vardi precēt. Varde izlēkusi no akas un atdevusi bumbu.

Princese paķērusi bumbu un ieskrējusi pilī. Viņai bijis traki

bailes no lielās, nejaukās vardes. Varde lēkusi uz pili plakš, plakš!

pie durvim klāt.

„Laid mani iekšā! Tu apsolījies ar mani runāties, ēst no

viena telēka un gulēt vienā gultā," teikusi varde.

Istabā gadījies arī pats ķēniņš. Viņš princesei prasījis, kas

tas tāds ir, kas prasās iekšā. Princese stāstījusi par vardi.

„Ne, tā nevar būt varde, kas runā cilvēku valodu," atteicis

ķēniņš, „tam vajaga cilvēkam būt. Laid viņu iekšā!"

Princese ielaidusi vardi istabā. Kad pilī ēduši vakariņas,

plakš, plakš! varde pie princeses telēķa klāt! Princese aizbēgusi,
bet varde paēdusi. Kad princese gājusi gulēt — plakš, plakš!
varde pie durvim klāt!

„Laid mani iekšā! Tu apsolījies pie manis gulēt."

Princese negribējusi laist, bet ķēniņš uzstājies: „Laid viņu

iekšā, redzi, kā viņa runā."

Princese ielaidusi. Plakš, plakš! varde gultā un princesei
līdzās. Princese noskaitusies un izsviedusi vardi no gultas. Bet

varde atkal — plakš, plakš! un gultā atpakaļ. Nu princese no-

skaitusies pa galam un sviedusi vardi taisni pret mūri — pakš!

un varde kājas vien nokarcinājusi un bijusi beigta! Bet tai pašā
mirklī varde pārvērtusies par skaistu princi sudraba bruņās un

zelta zobenu pie sāniem.

„Paldies, ka jūs mani izglābāt," teicis princis uz princesi.
Mani nobūra ragana. Ja nebūtu jūs gadījusies, tad man vēl ilgi
būtu par vardi jālēkā."

No brīnumiem princese nespējusi ne vārdiņu pār lūpām da-

būt. Otrā dienā princis gājis pie ķēniņa un lūdzis princeses roku.

Ja, ķēniņam nekas nebijis pretim, tas atdevis savu meitu prinčam.

Piezīme. Varētu būt, ka šī pasaka ir cēlusies no J. Zvaigznītes tul-

kotās Grimmu pasaciņas (skat. levads, 110. 1. p.), bet viņa bez šaubām ir pār-

gājusi tautas mutē. Arī es atceros to vairāk reiz dzirdējis stāstam. P. Š.
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3. A. 440. Kārlis Skujina no Frīdas Celmiuas Smiltenes

In č a m.

Reiz viena princese bumbāsies. Bumbājoties viņai bumba

iekritusi akā. Princesei bumbas bīš traki žēl un viņa pie akas

rūgti raudāsi. Akas grodos tupēsi viena liela nejauka varde.

Varde sacīsi, ja princese apsoloties viņai par sievu, tad tā bumbu

no akas izvilkšot un atdošot princesei. Princesei bīš tā bumbas

žēl, ka apsolīsies ar' vardei par sievu. Varde ielīdusi ūdenī un

iznesusi princesei bumbu.

Princese, laimīga par atdabūto bumbu, aizgāsi uz pili un ēdusi

pusdienu. Vienc pie durvim klauvēš. Tur nākusi varde. Varde

izstāstīsi kēnīnam un atgādināsi princesei viņas solījumu. Tai

zemē bīš tāds paradums: ko sola, tas jāizpilda. Ar lielu riebumu

kēnīč ar princesi apsolīšies izpildīt solījumu.
Varde lūgusi, lai viņai dodot ēst no tā paša telēka, uz kura

princese ēdusi. Princese devusi ar', bet pati vair neēdusi. Viņa
dzērusi pienu. Varde akai lūgusi, lai dodot viņai dzert pienu no tās

pašas krūzes, no kuras princese dzērusi.

Princese devusi ar', bet pati vair no tās krūzes nedzērusi.

Princese nepaēdusi iegāsi savā guļamā istabā un likusies gulēt.

Pie durim vienc pieklauvēš. Istabā ienākusi varde un sacīsi, lai

ņemot šo klāt gulēt. Princesei bīš jāatļaun. Varde iegūlusies

princesei līdzās. Princese juzdama līdzās auksto, riebīgo vardi,

nelabi nodrebināsies. Varde lūgusi, lai princese dodot viņam mu-

tes. Princese nu ilgāk vairs nevarēsi ciest. Viņa saķērusi vardi

un sviedusi pret sienu. Varde izšķīdusi un pārvērtusies par skai-

stu, skaistu princi.
Princese ar princi — vardi nodzēruši kāzas un dzīvojot vēl

tagad laimīgi, ja nu neesot nomiruši.

4. A. 440. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē Pienavā. LP, I, 84.

Kādam tēvam ir ļoti skaista meita. Tēvs viņai dāvina zelta

bumbu, ar kuru nu meita ikrītiņus, saulei lecot, iet gar dīķmalu

rotaļāties. Kādu rītu bumba iekrīt dīķī. Nabadzīte dīķmalā gauži
raud. Kāda varde viņas raudāšanu izdzird un laipni jautā: „Mei-

tiņ, puķīt, ko nu tā raudi?"

~.la, kā neraudāšu? Tēvs man dāvināja zelta bumbu un nu

netīšu tā iekrita dīķī."
Varde apsolās bumbu iznest, ja meita apņemas vardi pie se-

vis pārnest un vienā gultā kopā gulēt. Meita apņemas; bet gultā
tai varde atriebjas. Pilna īgnuma viņa pakampj vardi un laiž pret
sienu, ka nošļekst vien. Bet tai pašā acumirklī varde pārvēršas

par skaistu jaunekli, zilām acim, dzeltēniem matiem. Jauneklis

apprec meitu un dzīvo laimīgi.
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5. A. 440. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 39, 2.

Vienai mātei divas meitas: īstā un pameita. īsto meitu tā

lutina, pameitu ienīst. Kādu nakti, kad citi jau gul, māte sūta

pameitu ūdeni sanest. Viņa aiziet; bet tavu sodu! nevar akai

piekļūt: liels krupis aizplēties priekšā un nedod ūdeni ne lūdzams.

Lai apsoloties viņam par sievu, tad ja. Neko darīt, apsolījusies.
Šī nu sanes ūdeni un tad domā arī pie miera iet.

Bet līdz labi apgulušies, te krupis pie durvim: lai laižot taču

iekšā, vai nemaz neatminoties, ko pie akas solījusies! Neko

darīt, krupis sauc uzsaukdams, kamēr bija jālaiž iekšā. Bet tas

tik nu tas iesākums. Līdz labi ieticis, tā mans krupis viens divi

norauj savu krupja kažociņu un ne prasa nekā — pie pameitas

gultā iekšā. Pamāte domā: „Es tev, krupi, rādīšu! Sadedzināšu

tavu kažoku, redzēs gan, ko tad iesāksi!"

Domāts — darīts. Bet vai tie nav brīnumi? Līdz āda sade-

gusi — krupis izlec no gultas par daiļu, daiļu puisi un bildina meitu

no tiesas sev par sievu. Pamātei nemaz netīk tāds puisis pa-

meitai atdot, labāk savai īstai meitai, bet puisis par to ne dzirdēt:

paņēma savu bildināto līgavu un apprecēja.

6 A. 440. 402. Kārlis Skujiņa no Frīdas Celmiuas Smilte-

nes pag. Inča mājā.

Vienam ķēnīnam bīšas trīs meitas. Kēnīc meitām sacīš, lai

tās ņemot vīrus, un kurš no vīrim būšot skaistākais un gudrākais,
tam viņš atdošot valsti un iecelšot to par ķēnīnu savā vietā.

Princeses ņēmušas trīs kocīnus un katra savu kocīnu aizsvie-

dusi tālu prom. Viņas sacīšas: „Kas atnesīs mūsu kocīnus, tie

būs mūsu vīri."

Divām vecākām princesēm viņu kocīnus atnesuši divi prinči,
bet jaunākās princeses kocīnu atnesusi varde. Vecākās prin-

ceses izsmējušas jaunāko par tās nejauko vīru — vardi.

Ķēnīc reiz sasaucis visus trīs meitu preciniekus un tiem sa-

cīš: tas, kurš izaudīšot visskaistāko audeklu, dabūšot valsti un

palikšot par ķēnīnu. Abi vecāko meitu precinieki mocīšies un

auduši savus audeklus ar zīdu, zeltu un sudrabu, bet varde pa-

ņēmis prastu audekla gabalu, piegāš pie loga, trīs reiz paklanī-
jies pret sauli, murmināš nesaprotamus vārdus, un audekls pār-
vērties par tik skaistu, kāds vēl pasaulē nebīš redzēts. Visi trīs

princešu precinieki rādīši savus audeklus ķēnīnam. Vardei bīš

visskaistākais, un ķēnīc nevarēš vie to apbrīnot.
Tad ķēnīc sacīš visim trīsim preciniekim, lai tie cepot maizi.

Kuram būšot gardākā maize, tam viņč atdošot valstību un darī-

šot to par ķēnīnu.
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Abi vecāko princešu precinieki mīcīši un cepuši savu maizi

ar visādiem gardumiem, bet varde paņēmis rupjas maizes ku-

kuli, piegāš pie loga, trīs reiz paklanījies pret sauli, murmināš

nesaprotamus vārdus un maize pārvērtusies par tik gardu, kāda

pasaulē vēl nebīsi ēsta.

Tad visi trīs precinieki devuši ķēnīnam savu maizi smēķēt.
Vardes maize bīsi akai vislabākā, un ķēnīc ēzdams to nevarēš

vie diezgan nogodāt.
Kēnīc sacīs visim trīsim meitu preciniekim, lei tie sapulcē-

joties un tad viņam parādoties. Kurš no visim trīsim būšot skai-

stākais, tam tad ar kritīšot tā valsts un tas ķēnīna gods.
Abi vecāko princešu precinieki nezināši, kā ģērbties un pu-

cēties, kā ne. Pēdīgi viņi saģērbušies dārgās zīda, santa un

zelta drēbēs. Varde piegāš pie loga, trīs reiz paklanījies pret

sauli, murmināš nesaprotamus vārdus un pārvērties par tik skai-

stu princi, kāds vēl pasaulē neesot bīš.

Visi trīsi princešu precinieki nostāšies ķēnīna priekšā. Prin-

cis varde akai bīš visskaistākais un ķēnīc viņā nevarēš noska-

tīties vie.

Kēnīc prinčam vardēm, kā visgudrākam un visskaistākam

atdevis valsti un iecēlis to par ķēnīnu.

Princis varde un jaunākā princese dzīvājot vēl tagad laimīgi,

ja no liela vecuma neesot jau nomiruši.

55. Ķēniņa dēls suņa veidā.

1. A. 440. Ernsits Birznieks no Anša Kānberga un Billes

Treibergas Dzirciemā. Jkr. 111, 39 (15). LP, VII, 11,

19, 4, 1.

Ķēniņam bija ļoti slimīga princese. Neviens ārsts to neva-

rēja dziedēt. Kādā vasaras vakarā viņa ar visu slimību izku-

ļas arā. Gabaliņu pagājusi, viņa satiek vecu vīriņu. Vecais vī-

riņš dod labvakaru un prasa, kas viņai kaitot? Princese izstāsta

tā un tā: „Esmu ļoti slima, bet neviens ārsts man nevar līdzēt."

„Kad jūs mani klausītu, tad jūs gan paliktu vesela, bet mani

jau neklausīsit."

„Klausīšu, klausīšu visu, teiciet tik!"

Vecais vīriņš iesāk: „Jums katru nakti pulksten divpadsmi-
tos vienai pašai jāiziet sētā pie akas un jāizdzer glāze auksta

ūdens!"

Princese patencināja vecajam vīriņam un steidzās atpakaļ
uz mājām. Pulksten divpadsmitos naktī viņa viena pati iziet sētā

pie akas dzert ūdeni, bet nevar uzvilkt ūdens spaini. Viņa izmo-
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saukt palīgā. Princese sāk raudāt. Te pietek mazs balts sunītis

un prasa, par ko viņa raudot? Princese raudādama stāsta, ka

nevarot izvilkt ūdens no akas. Sunītis teic: „Ja jūs man apsolā-
ties būt par sievu, tad es jums izvilkšu katru nakti ūdeni, kamēr

jūs paliksit vesela."

Princese nezin, ko darīt. Viņa domā: „Tie jau tik nieki

vien būs. Šunelis mani gribēs par sievu! Solīšos, lai viņš velk,

ja var."

Princese apsola. Baltais sunītis tūliņ izvelk ūdeni un pazūd.
Tā tas nu notiek katru nakti, kamēr princese paliek vesela. Nu

viņai vairs ūdens nevajaga — nu arī sunītis aizmirsts. Sāk jau

nākt sveši prinči pie princeses uz precībām. Viņai ienāk prātā

baltais sunītis. Viņa stāsta par to tēvam. Tēvs teic: „Kad jau
tu esi solījusies, tad jāgaida, kamēr viņš nāks pēc tevis precēt,

tad redzēsi, kas tur ir."

Tā nu princese sagaida veselus trīs gadus, bet sunītis vēl

nerodas. Citi precinieki ar katru dienu spiežas virsū, kamēr ari

princese beigu beigās vienam apsolās. Kāzu priekšvakarā visi

kāzinieki jau sabraukuši — sāks patlaban dancot. Jaunais brūt-

gāns uzņem brūti uz pirmo danci. Te kāzinieki ieklausās, ka

aiz durvim kāds dzied:

„Laid mani iekšā, man' sirsniņ',
Laid mani iekšā, cīruliņ!
Vai atmini tos vārdiņus,
Ko pie akas runājām?"

Princese liek attaisīt durvis, baltais sunītis ieskrej iekšā. Ne-

viens viņu daudz neievēro. Princese taisās iet ar savu brūtgānu,

princi, dancot. Mazais baltais sunītis atkal priekšā un dzied:

„i\Tem mani dancot, man' sirsniņ',

Ņem mani dancot, cīruliņ!

Vai atmini tos vārdiņus,
Ko pie akas runājām?"

Sunītis dzied un pinas dancotājiem pie kājām, tā kā nemaz

nevar dancot. Princese pavisam nokaunējusies, ka tāds šunelis

viņai tā var dziedāt: „Ko pie akas runājām?" Viņa nemaz vairs

nedanco, ies ēst vakariņas. Princese ar princi nosēžas blakām

galda galā un grib patlaban sākt ēst. Baltais sunītis atkal klāt

un dzied:

Dod man ēst, man' sirsniņ',
Do dman ēst, cīruliņ!
Vai atmini tos vārdiņus,
Ko pie akas runājām?"

481Latviešu pasakas un teikas IV. d. — 31.



482

Princese liek nolikt šunelim uz īpašu gaidu pēperkokus.

krenģeļus un citus gardumus. Šunelis ēd, ko var
— kas atliek,

to sabāž aiz ādas. Pēc vakariņām visiem jāiet gulēt. Princese

ar princi ieiet brūtes kambarī un aizšauj durvis. Baltais sunītis

aiz durvim dzied:

„Laid mani iekšā; man' sirsniņ',
Laid mani iekšā, cīruliņ!
Vai atmini tos vārdiņus,
Ko pie akas runājām?"

Princese ielaiž balto sunīti savā kambarī un iet ar princi

gulēt. Sunītis dzied atkal:

~Ņem mani blakām, man' sirsniņ', .

Ņem mani blakām, cīruliņ!
Vai atmini tos vārdiņus,
Ko pie akas runājām?"

Princese pieņem arī sunīti gultā. Nu gul visi trīs. Naktī prin-
cim metas nelaba dūša, viņš par daudz sadzēries, sāk vemt, tā

kā visa gulta smird. Princese atgriežas uz sunīša pusi, te pavi-
sam cits kas: aiz ādas sabāztie pēperkoki, krinģeļi, cvībaki iz-

plata tik jauku smaržu, ka princese paliek līdz pat rītam tā guļot.
Pret gaismu princis pamožas un nu mana, ka būs pavisam šķībi

nodzīvojis, jo princese viņam atgriezusi muguru. Aiz kauna viņš
tūliņ pa durvim ārā un prom, tā kā ne atpakaļ vairs nepaskatās.

Otrā rītā jauno pāri augšā ceļot, atrod tik princesi un balto

sunīti gulta. Kāzinieki nezin, kas nu būs, kas nebūs. Brūtgāns

aizmucis un brūte guļ ar baltu sunīti kopā. Bet princese izskaidro

visiem, ka šis baltais sunītis esot viņas brūtgāns un ar to arī šo-

dien laulāšoties. Visi iet uz baznīcu, ķēniņš ar ķēniņieni pa

priekšu, tad princese ar balto sunīti un tad visi citi kāzinieki.

Līdz princese ar sunīti pienāk pie altāra, sunītis pazūd. Visi iz-

bīstas un brīnās. Bet tai pašā acumirklī brauc un jāj pa baznīcas

placi, ka rīb un dimd vien. Pa baznicas durvim nāk tāds princis

iekšā, ka tīri jābrīnās, vienās zelta tresēs vien ģērbies. Viņam

no pakaļas draso spožos mundieros viņa kara spēks. Princis nāk,

nostājas princesei blakām un saka: „Es esmu tavs baltais sunītis.

Caur to tu mani izglābi no maniem lāstiem, ka solījies man būt

par sievu. Tagad nu būšu atkal cilvēku starpā un arī pats cil-

vēks."

No baznīcas iznākuši, kāzinieki ieraudzīja ļoti skaistu, diženu

pili vienos logos, vienos skursteņos, viss no tīra zelta un sudraba,
kā mirdzēt mirdzēja. Tur jaunais princis aizgāja ar savu salau-

lāto sieviņu dzīvot un valdīt.
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Kāzas dzēruši varenas Bijuši rauši, rauši, visvisādi rauši:

sviesta rauši, piena rauši, visvisādi rauši. Bijis alus, alus — vis-

visāds alus: medus alus, apiņu alus, visvisāds alus. Bijušas mai-

zes, maizes — visvisādas maizes: miežu maizes, rudzu maizes,

rupjkviešu maizes —- visvisādas maizes. Bijis muziķis, visvisāds

ausim patīkams: pūsti ragi, sistas bungas, trīcināti sietiņi. Dan-

cojuši, ēduši, dancojuši, ēduši, kamēr kāzas nodancojuši.

2. A. 440. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē- P i c n a v ā. LP, 11, 5.

Kāda pamāte apietas ar savu pameitu dikti suniski. Pameita

gan izdara visu uz mata, ko jau tik liek, bet tomēr nevar un

nevar iztapt.

Kādu dienu pameitai jāatnes ūdens no akas, ka spainis sauss.

Nabadzīte raud gaužas asaras. Te — kur gadījies, kur ne — at-

tek balts sunītis un saka: ~Ja tu mani ņemsi par vīriņu, tad gā-

dāšu, ka ūdeni aiznesīsi." Meitiņa apsolās. Sunītis tūlīt izdara,
kā solījies, un tad pazūd.

Pēc kāda laika pameitai gadās cits brūtgāns. Viņa negrib

iet, bet pamāte uzstāj, ka jāiet. Nekā darīt. Pienāk kāzu vakars:

brūtgāns atlaiž, visi tek pretim, baltais sunītis arī tai pulkā ga-

dījies. Citi saiet iekšā, sunīti pamet laukā. Te uz reizi baltais su-

nītis laukā — sāks tik dziedāt:

„Meitiņ mīļā, laid mani iekšā,
— Mani mazu vīrulīt' —

Vai atmini to dieniņu,
Ko pie akas solījies?"

Visi pasmejas par sunīša labo muti un, joku dēļ, ielaidīs ari.

Sunītis ietek istabā, ierauga brūtgānu brūtei blakus un tūlīt dzied

atkal:

„Meitiņ mīla, ņem mani blakus,
— Mani mazu vīrulīt' —

Vai atmini to dieniņu,
Ko pie akas solījies?"

Brūtgāns domā: „_Jocīgs šunelis! Jāļauj jau būs, lai nāk arī

blakus, kad tik dikti lūdzas."

Sunītis apguļas brūtei pie kājām un vairs nesaka ne vārda.

No rīta sākas derības, sunītis dzied atkal:

„Meitiņ mīlā, ņem mani derēt,

— Mani mazu vīrulīt' —

Vai atmini to dieniņu,
Ko pie akas solījies?"
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Brūtgāns jau atplēš muti, bet vēl neko. Pēc derībām jāēd

brokasts, sunītis dzied atkal:

„Meitin mīlā, ēd ar mani,

— Mani mazu vīrulīt' —

Vai atmini to dieniņu,

Ko pie akas solījies?"

Brūte noliek savu tiesu sunītim, šis paliek klusu. Pēc bro-

kasta visi sasēž ratos un brauks uz baznīcu pie laulībām; sunītis

dzied atkal:

„Meitiņ mīlā, ņem mani ratos,
— Mani mazu vīrulīt' —

Vai atmini to dieniņu,

Ko pie akas solījies?"

Nobrauc baznīcā, mācītājs sāk laulāt. Te uzreiz sunītis itin

dikti:

„Meitiņ mīla, ņem mani laulāt,
— Mani mazu vīrulīt' —

Vai atmini to dieniņu,

Ko pie akas solījies?"

Mācītājs prasa: „Ko tad tu solījies? Izsaki visu, ātrāki ne-

laulāšu!"

Meita nu izsaka galu no gala. Pamāte sper vai zemes gaisā;
tomēr nekā darīt. Ne mācītājs nu vairs laulā, ne arī pameitai acu-

mirklī ko padarīt. Tik brūtgāns bij prāta vīrs, tas saka: „Kāpēc,

meitiņ, man tūlīt neizteici visu skaidri? Kā lai to zinu?"

„Būtu teikusi labprāt, bet baidījos no pamātes."

Pamāte, to dzirdēdama, dusmās izskrien no baznīcas laukā;
sunītis tai pakal. Pamāte grib sunīti rokā dabūt; bet tai pašā
acumirklī atlaiž varena karīte astoņiem zirgiem. Sulainis nolēc

no buka, atdara karīti un lūdz balto sunīti iekšā kāpt. Baltais

sunītis iekāp karītē un pārvēršas par staltu ķēniņa dēlu. Tagad

pameitu laulāja ar ķēniņa dēlu uti aizveda uz zelta pili. Bet pirmo

brūtgānu, par viņa labsirdību, ka licis sunīti iekšā laist, ļāvis pie
brūtes kājām apgulties, ieņēmis ratos, — ķēniņš to iecēla par savu

pirmo padoma devēju.

3. A. 440. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 39, 1.

Vienai mātei bija īsta meita un pameita. To īsto meitu viņa
mīlēja, bet pameitu ienīdēja.

Vienu nakti māte sūta pameitu uz aku atnest tā ūdeni, ka

spainis ārpusē sauss. Pameita aiziet pie akas un raud gaužas

asaras. Te pietek balts sunītis, prasīdams: „Meitiņ, izteici, kādēļ
tev jāraud?"
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„Ja, kad tu, sunīti, zinātu! Mana pamāte uztiepj, lai iesmeļu
no akas ūdeni, tā ka spainis ārpusē sauss."

„Apsolies man par līgavu, tad pamācīšu, kā var gan ūdeni

iesmelt un tomēr spainis ārpusē sauss."

Vai nu par jokiem, vai no tiesas — pameita izteica arī to

vārdiņu: ja.
„Labi!" sunītis teicis, „uzklausies! tūliņ tevi pamācīšu. Aiz-

teci pēc otra spaiņa un ielej tanī no šī spaiņa, tad otrs spainis

paliks ārpusē sauss."

Pameita tā dara un, re, kā izdodas. Bet pamātei tas īsti ne-

tika, ka šī ūdeni tomēr atnesusi, viņa bubina un ēdas caurām die-

nām, līdz beidzot sagudro pameitu izprecināt kuram katram, kāds

pie rokas gadītos. Gadījies arī, kas ņem. Bet kāzu rītā sunītis

dziedājis pie durvim:

„Meitiņ, mīlā, laid mani iekšā.

Mani mazu vīrulīt,
Vai neatmini to dieniņu,

Ko pie akas solījies?"

[Suni neviens īsti neievēro un kāznieki brauc tikai uz baz-

nīcu. Bet suns skrien līdz un baznīcā saka atkal to pašu. Nu

mācītājs prasa meitai, ko viņa esot solījusi. Meita arī visu iz-

stāsta. Kad mācītājs to dabū zināt, viņš vairs negrib jauno pāru

laulāt. Pa tām starpām suns izskrien ārā un viņam pretī brauc

lepna karīte. Suns iekāpj karītē un pārvēršas par skaistu ķēniņa
dēlu. Viņš nu ņem bārenīti pie rokas, iet baznīcā un mācītājs
tagad salaulā viņus. 1

4. A. 440. M. Ozols Dur zu pē. LP, IV, 39, 3.

Vienai mātei bijušas divas meitas: īstā un pameita. īsto
meitu māte lutinājusi, bet pameitu nevarējusi ieraudzīt. Bārenīte

izdarījusi visus pamātes darbus. Reiz pamāte pavēlējusi, ka pa-

meitai jāiet ar sietu pēc ūdens. Nevarējusi iesmelt — raudājusi.

Piestājies balts sunītis, teikdams: „Apsolies man savā kāzu dienā

pirmo kumosu atmest un baznīcā r>ie laulībām līdz ņemt, tad lī-

dzēšu ūdeni pārnest."
Šī apsolījusies. Drīzi pēc tam gadījies pameitai brūtgāns un

nu svinējuši kāzas. Kāzu rītā attecējis sunītis, ielīdis pagaldē un

teicis: „Meitiņ, mana tīrulīte, ko pie akas runājām?"
Pameita atminējusies un iedevusi pirmo kumosu sunītim.

Braukuši uz baznīcu — sunītis visur līdz. Mācītājs sācis laulāt.

Te sunītis mudīgi mudīgi ielicis savu pēdu pameitai plaukstīs un

teicis: „Meitiņ, mana tīrulīte, ko pie akas runājām?"

Mācītājs prasījis: „Ko tad jūs runājāt?"
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To un to — pameita izstāstījusi.

„Vai!-tad jau tu man esi jālaulā ar sunīti!" mācītājs izsprie-
dis un arī patiesi salaulājis.

Bet līdz ko arī salaulājis, te sunītis pārvērties par varenu

ķēniņa dēlu. Nu pameita bijusi laimīga jo laimīga; nu svinējuši
tādas kāzas, ka ne iedomāties, cik līksmas.

56. Dēls eža veidā.

1. A. 441. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā. LP, 11, 6.

Vienam tēvam un mātei nebij neviena bērna. Reiz tie abi, aiz

galda sēdēdami, runāja: „Kaut jele Dievs mums mazākais tādu

bērniņu dotu, kā ezīti!"

Tos vārdus izteicot, mazs ezītis izlien no aizkrāsnes un saka:

„Es esmu jūsu dēls!" Vecie pieņem ezīti un izaudzina.

Kad ezītis bij pieaudzis, tad māte saka tā: „Ja mans dēls

būtu lielāks, tad paganītu cūkas; bet tik maziņu cūkas nomīs un

ko tad?"

„Ko bēdāties, gan jau izganīšu!"

„Vai tad tev bail nebūs, dēliņ?"

„Man no cūkām bail! Tā tīra kauna lieta! Dodiet tik šurp,

gan jau izganīšu!"
Labi. Ezītis nu aizdzen cūkas uz mežu un sagāna trīs gadus,

nemaz mājā nedzīdams. Cūku pulks pieaudzis par tiem gadiem tik

liels, ka ne izskaitīt nevar; tomēr ezītis tev nogana uz matu.

Bet nu gadījās, ka tās zemes valdnieks bij izgājis tai mežā

medīt un tur apmaldījies. Viņš maldoties ierauga ezīša cūku

pulku, bet pašu ganiņu neredz, jo ezītis ielīdis vāverīšu cērpā.

„Vai te kāds gans arī pie tām cūkām?" valdnieks skali sauc.

,Ače! te jau esmu!" ezītis cērpā atbild.

„Kur tu esi?"

„Vāverīšu cērpā esmu."

„Nāc šurp pie manis, izrunāsimies!"

~Kālab ne?" ezītis atbild un izlien laukā.

~Kā tu tik mazs vari cūkas noganīt?"
„Kā tu tāds liels vari apmaldīties?"

„Izved mani ārā no šī meža."

„Kālab ne? Dod man savu jaunāko meitu par sievu, tad

tūlīt."

„To nu gan ne! Es tev tādam mazam krupim došu meitu!"

„Kad ne, ne — meklē pats ceļu!"
Valdnieks aizjāj. Bet visu dienu izmaldījies, vakarā klāt

atkal.
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„Kur tu esi? Vadzi, mazo ganiņ, nevaru vis ceļa atrast, nāc

izved mani ārā."

„Kālab ne? Dod tik man savu jaunāko meitu — tūlīt."

„Ej, ko tu muldi? To jau nevaru!"

„Kad ne, ne — meklē pats ceļu!"

Maldītājies apjāj, apjāj tādu riņķi: necik ilgi klāt atkal.

„Nu, kas ir? Izved mani laukā!"

Kālab ne? Dod tik man savu jaunāko meitu — tūlīt."

„Ko ar tevi iesākt? Nem vesels!"

„Tad tu apsoli man savu meitu?"

„Apsolu!"

„Labi! Tagad jāj man par šo teku pakal; bet steidzies, kamēr

man cūkas nedabū izklīst."

Ezītis parāda valdniekam ceļu, nosaka, kurā dienā būšot uz

kāzām braukt un tad steidzas, ko tik vien māk, pie cūkām atpa-

kaļ. Trīs dienas priekš kāzām ezītis pārdzen cūku pulku tēva

sētā. Tēvs saņem rokas: visas kūtenes, visi aizgaldi, visi pa-

sekšņi, visas malu maliņas pilnas; griezies, kur gribi — visur

rukst.

Trešajā dienā, agri, agri, ezītis uzvelk goda drēbes, pārvelk
eža kažociņu tām pāri, aizjūdz divus melnus gaiļus tāšu karītei

priekšā un tad laiž, ko māk, uz pili pie savas līgavas. Valdinieks

nesagaida vis šo plikām rokām; tas pavēl karavīriem ar akme-

ņiem mest, lai tāšu karīte sašķīstu un gaiļus nosistu. Bet, kurš
akmens nāk, tā gaiļi ķir! ķir! ķir! palec uz augšu — akmens pa

apakšu cauri. Un nu tā vien, kamēr karīte apstājas pie pils dur-

vim, un gaiļi abi nodzied: „Ķiķerikū! Mūsu valdnieka znots at-

braucis!"

Līgava iznāk pretim, ieceļ ezīti zīda priekšautā un ienes pilī.
Abas vecākās māsas smejas, zobojas; bet jaunākā tik atbild:

„Lai, lai, kāds jau nu man novēlēts, ar tādu pietikšu!"

No rīta līgava atkal izceļ ezīti savā priekšautā un aiznes uz

baznīcu laulāties. Laulības gredzenu ezītim uzbāž uz ķeblīti un

pēc laulībām sieviņa ieņem savu vīriņu priekšautā, lai pārnestu

atpakaļ uz pili. Citi gan smejas par jocīgo pārīti, bet jaunā sieva

tik atbild: „Lai, lai, kāds jau nu man novēlēts, ar tādu pietikšu!"

Vakarā, gulēt iedams, ezītis novilcis savu eža kažociņu un

nolicis kājgalā. Sieva, to redzēdama, domā: „Kam nu tādu ērk-

šķainu kažociņu glabāt. Pag, pag, lai tik vīriņš piemigs — kažo-

ciņu vajaga sadedzināt!"

Kā domājusi, tā padara. Bet kas nu notika? Līdz ko kažo-

ciņš sadedzis — vīriņš uz nāvi slims. Šī nu raud un aizbildinās;

ezītis turpretim, par sāpēm nebēdādams, vēl sievu mierina sa-

cīdams: „Sieviņ, mīļā, /fnu jau zinu, ka ļaunā nodomā to nedarīji,
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bet tev vajadzēja ar vīriņu aprunāties, iekams pie kāda darba

ķeries. Redzi, nebūtu tu tagad kažociņu sadedzinājusi, tad pēc

divām nedēļām būru tā kā tā no viņa vaļā ticis bez kautkādām

sāpēm; tomēr ja izcietīšu, tad tik tu redzēsi brīnumus: asaru vietā

tu līksmosies."

Grūti ezītim gāja — tomēr cieta un izcieta. It īpaši bei-

dzamo dienu slimība nejauki vārdzināja. Bet līdz ko saulīte no-

rietēja, tā ezītis no gultas ārā, nošņauc trīs reiz deguntiņu un

acumirklī paliek par staltu ķēniņa dēlu. Sievas tēvs no priekiem
atdod valdību savam znotam. Jaunais valdnieks ataicina savus

vecākus pie sevis un tad dzīvo ar savu jauno sieviņu laimīgi.

2. A. 441. M. Zaube Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvoja vecītis ar vecenīti, kuriem nebija neviena bērna

Kādā vakarā vecenīte sacīja uz vecīti: „Kaut mums būtu tik viens

bērniņš!"
Tikko vecenīte šos vārdus bija izteikusi, te no aizkrāsnes

izlīda ezītis un sacīja: ~Es esmu jūsu dēls!" Nu vecīšiem bija
liels prieks.

Reiz vecenīte sacīja dēlam: „Izdzen cūkas un pagani laukā:

bet tik pasargies, lai cūkas tevi nesamīda!"

Ezītis atbildēja: „Laid tik mani ganos, gan jau es varēšu

noganīt!"
Vecenīte arī izlaida cūkas, un cūku bija loti daudz. Ezītis

sadzina cūkas vienā biezā mežā un tur ganīja, bet pats bija
ielīdis koka dobumā.

Te reiz apmaldījās ķēniņš, un uznāca uz to vietu, kur ezītis

ganīja cūkas. Viņš piegājis taisni cūkām klāt, sauca: „Kas tās

cūkas gana, lai nāk šurp!"

Ezītis, izlīdis no koka dobuma ar pātagu rokā, saka: „Es

ganu cūkas."

Ķēniņš, ezīti ieraudzījis, sāka brinīties, kā viņš varot tik daudz

cūku noganīt, un tad ķēniņš prasīja, lai viņu izvedot no meža ārā.

Bet ezītis sacīja: „Dod man savu jaunāko meitu, tad es izvedīšu

tevi no meža ārā."

Ķēniņš negribēja dot savu meitu, tad ezītis sacīja: „Nu kad

ne, tad meklē pats ceļu!"

Ķēniņš aizjāja. Viņš jāja, jāja, bet no meža ārā tikt viņš ne-

varēja. Tad viņš aizjāja atpakaļ pie ezīša un lūdzās par otru reizi,

bet ezītis ne vārda, ja nedod viņam meitas.

Ķēniņš jāja visapkārt, bet izejas nekur nevarēja atrast, nāca

pie ezīša atkal atpakaļ un lūdza trešo reiz, lai izved viņu no meža

ārā, tad arī dabūšot meitu.



489

Nu labi, ezītis izveda ķēniņu no meža ārā un sacīja: „Rītā
braukšu meitai pakaļ."

Ķēniņš pārjāja mājā un izstāstījis pieteica, lai kalpi viņu rītu

ar akmeņiem nomētājot. Ezītis pārdzina cūkas mājā un sacīia:

„Rītu braukšu pēc ķēniņa meitas!"

Rītu no rīta ezītis sajūdza divus gaiļus ratu priekšā un brauca

uz pili. Visi pie pils stāvēja un smējās, ka ezītis jau braucot

Kalpi sāka ezītim sviest ar akmeņiem, bet kā akmens nāca, tā

gaiļi palēcās uz augšu un akmens viņus neaizkāra. Te arī iz-

nāca jaunākā princese, paņēma ezīti un ielika savā priekšautā.
Vecākās māsas sāka zobot un izsmiet, bet jaunākā nelikās ne

zinot. Viņa ienesa ezīti istabā un nolika gulēt.
Otrā rītā viņa ielika ezīti priekšautā un aizbrauca uz baz-

nīcu salaulāties. Vakarā gulēt ejot, viņa ielika ezīti savā gultā.
Vēlāk ezītis domādams, ka princese guļ, novilka savu kažociņu

un nolika kājgalī. Princese, visu noskatījusies, paņēma kažociņu
un sadedzināja.

Ezītis nu palika ļoti slims, viņš stipri mocījās no lielām sā-

pēm. Drīz viņam sāpes pārgāja, un viņš pārvērtās par staltu

princi. Viņš izstāstīja princesei, ka nevajadzējis kažociņa sade-

dzināt, tad viņam nebūtu nekādas sāpes jācieš. Nu vecākajām
māsām bija ļoti žēl. Tagad princis un princese atsauca arī vecīšus

uz pili dzīvot, un dzīvoja laimīgi.

3. A. 441. A. Valminska Līksnā, J. Rupjā krājumā.

Dzeivuoja vīns kēneņš, jam pirmuo sīva beja nūmyruse un

palvka vīns dāls. Kēneņš apsaženēja ar ūtru sīvu. Jei beja ča-

raunēca fkr. burve], tuo dāla naļubēja [kr. mīlēt] un prasēja nū

kēneņa, vai jis pazvaļēs [kr. atļauti dālu nūluodēt par ezēti uz

dividesmit godim.

Kēneņš pazvaļēja un sīva dālu nūluodēja par ezēti uz div-

desmit godim. Dāls tyuleņ palika par ezēti un guoja plašā pasaulē.

Guoja, guoja, uz vīna kalna īraudzēja ļūti skaistu sātu. Jis daīt

pī duravom un klaudzyna, izīt skaista meita. Jis prosa, lai meita

jū īnas ustobā un dūd koč drusku maizes. Meita nūsabeida un

pasoka tāvam. Juos tāvs beja kēneņš, jis pajēme ezēti, īnesa

ustobā, deve maizes, yudiņa. Ezēts vaicoj nū kēneņa, par kū jis
tik skumeigs? Kēneņš pasoka, ka jam ir izgaiss daudz cyuku.
Ezēt's kēneņam soka, ka jis var cyukas atrast. Ezēt's soka kēne -

ņam: „Ja tik tu man atdūsi sovu meitu, tad cyūkas byus otkon

tovā klāvā."

Kēneņš apsūlēja, bet ar taidu nūdūmu, ka atrass cyukas, un

vēļāk ezēti nūsyss. Bet ezēt's nabeja taids muļķis, ka kēneņš

jū apmuoneitu. Jis zvnuoja, ka tamā mežā ir nalela muojiņa un



490

tamā dzeivoj cīši dīvbejīgs pops. Jis sācēja kēneņam: „Tik ar

tuodu nūrunu, ka atrassim cyukas un reizē sasalauluosim."

Kēneņš teica: „Tys ir labi, brauksim vīn meklēt."

Pajēme zirgus un brauce meklēt: kēneņš, kēneņa meita un

kolpi. Jī juoja pa lēlim mežim, kur daža [kr. pat] nadzierdēja
nivfna putniņa dzīsmes. Juoja, juoja — izjuoja uz lela laukuma,
tur jī īraudzēja cvukas. Kēneņš mlsaprīcovuos un grīzēs atpakaļ

uz sovu pili ar vvsuom cyukuom, bet meitas sovas ezēšam na-

deve un naluove īt uz laulībuom. Kēneņš dūmuoja atstuot ezēti

mežā. Tyk tuoli juoja kēneņš, cyk tuoli zynova ceļu. Pījuoja jis

pī krystcelēm, tuoļuok nazynova ceļa. Vysi gudrova, bet ni-

vīns nazvnova. Vairs nav kū darīt, grīzēs atpakaļ ar taidu nū-

dūmu, ka nūsiss ezēti, kad zynuos ceju.

Atsagrīzuši atpakaļ, jī ezēša jau tamā vītā naatroda. Pī tuos

muojiņas beja lela egļe ar cauru vydu, ezēts beja tamā nūsagla-

buojīs. Uz laimes ezēts atroda tamā eglē gūvis rogu. Pajēmis
tū rogu, ezēts suoka pyust, nū roga beja dzieržamas vysaidas
skaistas skaņes, leidzīgas vvsu nutnu skaņēm. Kēneņš nūsabei-

duos un suoka saukt, kas tamā caurumā, lai paruoda koč vīnu

rūku. Ezēt's izbuoze vīnu rūku, kēneņš tagad pazyna, ka tur ir

ezēt's. Jis prasēja, lai izvad jū uz ceļa. Ezēts sācēja: „Atdūd man

sovu meitu, izvesšu uz ceļa."

Bet kēneņš vys tik dūmova ezēti nūsyst, jis soka uz ezēti:

..Līn tyk uorinē un ej uz laulībuom!"

Kad kēneņš itū pasacēja, tad ezēt's izleida nū egles un guoja
kluot pī kēneņa meitas, bet merta rauduodama sācēja šovam tā-

vam: „Juo tu mani atdūsi ezēšam, tad es lobuok gotova miert

tepoš uz vītas."

Kēneņš palyka cīši skumeigs un dūmuoja, kai tik mudruok

izgubēt ezēti. Cvkuom jī ruuova, aizguoja nakts. Apsamete vysi

uz mīra, bet kēneņa meita nagulēja, un vys raudova. Ezēt's, ar

nagulēja. Leidzi vysi sagula, ezēt's nūmete sovu kažūceņu, palvka

par cīši skaistu princi un stuojuos kēneņa meitai prīškā. Jī ru-

nova leidz dīnas bluozmai. Leidzi aizause dīna, ezēts otkon ap-

vilka sovu kažūceņu un taurēja sovā rogā.

Pīsacēlēs kēneņš un kolpi. Kēneņš pošulaik gribēja ezēti

gubēt, bet tagad jau meita ar nalove gubēt ezēša. Kēneņš sā-

cēja: „Juo tu nalaun maņ juo gubēt, tad es tevi atdūmu jam par

sīvu."

Tyuleņ aizguoja uz tū ustobiņu pi popa un sasalaulova, tad

grīzēs uz sovu pili. Kēneņš ar sovu meitu un kolpim dzyna reizē

ar cyukas.

Cykuom jī atjuoja uz sovu pili, jau beja tymss, vysi nū

ceļa uotri aizmyga, bet kēneņa meita nagulēja un dūmova, kū
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byus izdarāt ar ezēti. Ezēt's nūmete sovu kažūceņu un stuojuos

kēneņa meitai prīškā kai cīši skaists princis. Kēneņa meita pas-

cēja sovuom kolpyunēm, lai sadadzvnoj kažūceņu. Kai tik pascēja,

kolpvunes pajēme kažūceņu un dadzynuoja, bet princ's sasatrvuka

un vaicoj: „Kas te taids par smuordu, voi nadag muns kažūks?"

Tyk beidzēs dagt, princis cīši aizsaraudova un soka kēneņa
meitai: „Ka tu tai man padarēji, tad tu mani naradzēsi pīci godi,"

un padeve jai mozu ūzula klucīti, saceidams: „Tev itys klucēts

byus juotur mutē, cykuom atbraukšu par princi, juo tys klucēts

sadyls ogruok pīcu godu laika, tad es grīsšūs agruok."

Tymā ocumirklī jis pazuda nū juos acu. Kēneņa meita pa-

stuostēja par tū kēneņam un cīši raudova, tai ka navarēja dzier-

dēt pat poša leluo trūkšņa aiz osoruom un sirdsuopēm.

Paguoja četri godi un treis dīnas. Pīktā godā klucēts jau

beja mutē sadyl's. Caturtā dīnā pīktā goda laiks beja zam vo-

korā. Kēneņa meita guoja apsavārtu sovas piles. Pīguojuse pi

vuortu uz reizes jei nūsabeida nū trūkšna, podarējuse vuortus,

jei īraudzēja cīši skaistu princi ar puori zyrgu skaistā karītē. Uz

reizes jei pazyna, ka tys ir juos princs, pīguoja kluot nūbučova

un īvede sovā pilē. Kēneņš ar princi nūbučova un vysi cīši

prīcuojuos. Pēc nazcyk dīnām sataisēja kuozas un dzeivova

vysā prīcīgi.

Es ar tī beju, dzēru, ēžu» par buorzdu tecēja, mutē ni lāses

natyka.

4. A. 441. Teicējs 39 g. vecs P. Str od s Višķos, Kultūras

balss k r.

Dzeivuoja divi vecīši. Bārnu jīm nabeja un kaidu reizi ve-

cīši, sādādami pi golda, suoka runuot un bāduotīs, kas jūs baruos

vacumā. Vecīšim beja vīna moza cyuciņa, un cyta nikaida monta

nabeja. Cikom vecīši runuoja, nu pacepla izleida lels rupues,

kurs beja par rupuci puorluodāts puika, un īruopuoja vecīša klēpī.

„Es īšu jyusu cyuciņu ganītu," soka rupues. Žāļ beja vecīšim so-

vas cyuciņas, bet jī jū atdevja rupučam. Rupues aizdzyna cyu-

ciņu uz lelu pūru, nūmetja sovu rupuča uodu un gona cyuciņu.

Pūrs beja cīši lels un jimā beja aizzamaldījīs vīns ķēniņš, kurs

navarēja atrast molas. Ķēniņš īraudzēja gonu un prosa: „Vai jau

sen tu te goni?"

„Sen," atbildēja puika.

„Izved mani nu ituo pūra un paruodi ceļu," prosa ķēniņš.

„Jo atdūsi man par sīvu sovu meitu, tad paruodīšu," soka

puika.
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Ķēniņam žāl atdūt gonam par sīvu sovu meitu, bet cytaidi
otkon navar pūram gola dabuot. „Atdūšu, tik paruodi ceļu," soka

ķēniņš.
Puika paruodīja ceļu un ķēniņš aizbraucja uz sovu kēnesti!

Utrā dīnā pīguoja pi puikas ūtrs aizzamaldījušais ķēniņš un

ari prosa puikas paruodīt ceļu.

„Jo atdūsi man par sīvu sovu meitu, tad paruodīšu," soka

puika.

Ķēniņam žāļ beja atdūt gonam par sīvu sovu meitu, bet nu

pūra nikai navarēja izīt. ,Atdūšu," soka ķēniņš.

Puika paruodīja ceļu un ķēniņš aizbraucja uz sovu kēnesti.

Trešā dīnā otkon pīguoja pī puikas trešs aizzamaldījušais ķē-

niņš, kuram beja cīši skaista meita, un prosa puikam paruodīt

ceļu.

„Jo atdūsi man sovu meitu par sīvu, tad paruodīšu," soka

puika.

Ķēniņam žāl beja atdūt meitu gonam par sīvu, bet darīt cyta

nikuo navarēja un soka: „Atdūšu". Puika paruodīja ķēniņam ceļu
un ķēniņš aizbraucja uz sovu kēnesti.

Tad puika sadūmuoja īt un apprecēt ķēniņa meitu. Puika

apvylka sovu rupuča kažūcinu, palyka otkon par rupuci un at-

dzyna vecīšu cyuciņas uz vecīšu sātu. Redz veči, ka vīnas cyu-

ciņas vītā, rupues pīdzyna pylnu pogolmu un veči prosa rupučam:

„Kū mums darīt ar itom cyukom?"

„Kaunīt, edīt un puordūdīt!" atbildēja rupues un pazuda.

Nu tuo laika večim beja klāvs pylns cyuku un jī dzeivuoja

boguoti, bet rupues aizguoja uz pyrmū ķēniņu un soka: „Pūrā tu

man apsūlēji atdūt sovu meitu par sīvu, tagad es atguoju pēc

juos!"

Ķēniņš jau gonam nagribēja atdūt par sīvu sovas meitas, bet

taidam rupučam vēl vairuok beja preti. Tūmār dūtais vuords

beja juoizpylda un ķēniņš atdevja sovu meitu rupučam par sīvu.

Meita nūsabeida un suoka prasīt rupučam: „Pajem tu vysu manu

montu, tik mani paleid vaļā!"

„Kam man tova monta, kam man tevis?" pasacīja rupues, un

atstuojis meitu, aizguoja uz ūtru ķēniņu un soka: „Pūrā tu sūlēji

atdūt sovu meitu man par sīvu, tagad es pēc juos atguoju!"

Ķēniņš nagribēja meitas atdūt, bet dūtais vuords beja juoiz-

pylda un rupues pajēmja ķēniņa meitu. Meita nūsabeida un pro-

sttos: „Pajem tu vysu munu montu, tik mani palaid vaļā!"

„Kam man tova monta, kam man tevis?" pasacīja rupues un,

atstuojis meitu, aizguoja uz trešū ķēniņu un soka: ,Pūrā tu sū-

lēji atdūt sovu meitu man par sīvu, tagad es atguoju pēc juos!"
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Ķēniņš nagribēja atdūt meitas rupučam par sīvu, bet dūtais

vuords beja juoizpylda un atdevja. Meita prosuos: „Pajem tu

munu vysu montu, tikai manis najem!"
Bet rupues soka: ~Divējas palaižu, ar tevi ir juodzeivoj!"
Meita dzeivoj ar rupuci. Naktīs rupues nūsvīž sovu kažū-

ciņu un palīk par cylvāku. Meitai patyka veirs un jei gribēja
pastuostīt savai muotei ka jei labi dzeivoj. Veirs palaidja sīvu

uz muoti un pīsacīja nastuostīt muotei, ka jis palīk par cylvāku.
Bet sīva nanūcītja un vysu izstuostīja sovai muotei. Muote ari

beja prīcīga un aizguoja ar meitu uz meitas veira sātu. Par dīnu

veirs staiguoja par rupuci, bet vokorā, īdams gulātu, nūsvīdja

rupuča kažūciņu. Sīvas muote pajēmja kažūciņu, īsvīdja ceplī un

sadadzynuoja ; bet paša aizbāga uz sātu. Reitā veirs ceļas, me-

klēja kažūciņu, bet atrast navar.

„Kur muns kažūciņš?" prosa veirs sīvai.

Sīva atbildēja, ka nazyna, un pīsazyna veiram, ka muotei iz-

stuostījusi vysu. Veirs aizvedja sīvu uz kalvi, apkola jū dzelža

drēbēs un aizsyutīja uz tū pūru dzeivuotu, kurā jis nazkod cyukas

ganīja, leidz tam laikam, cikom sapleiss dzelža drēbes. Sīva

staiguoja pa pūni deviņi godi, drēbes nūpleisa un jei palyka pa-

vysam plvka.

Izguoja sīva pūra molā un īguoja vacā ustobiņā. Ustabiņā sē-

dēja vāca buobiņa. Jei īdevja sīvai drēbes. Sīva apsavylka.
Tad vecenīte īdevja grebiņas [ķemmes] un soka: „Šūvokor tovs

veirs taisuos braukt uz laulībom ar ūtru ķēniņa meitu, tuodēl tu

steidzīs uz veira sātu, atsasēst pi lūga un suoc spēlēt uz gre-

biņām!"
Sīva pajēmja grebiņas, aizguoja uz veira sātu, atsasāda pi

lūga un suoka spēlēt. Ustobā beja daudz vīsu un juos veirs tai-

sījuos braukt uz laulobom. Veirs izdzierda spēles un pazyna, ka

ir atguojuse juo sīva. Tad jis izguoja uorā, pajēmja sīvu aiz rūkas,

īvedja ustobā un dzeivuoja laimīgi; bet kuozinīkus un ūtra ķēniņa
meitu palaidja uz sātu.

57. Kustonis iemanto ķēniņa meitu.

t, A. 441. J. Dīcmanis Lieģ o s, „P asaku vācelīte" Nr. 13.

LP, VII, 11, 22, 3, 2.

Reiz vecs, vecs vīriņš nobrauca mežā pēc žagariem. Viņš

bija paņēmis maizi līdz ko ēst. Zirgam drusciņ pametis siena, sāka

arī pats uzkost. Viņam ēdot, nokrita zemē drusciņa maizes. To

mazs tārpiņš paķēra un apēda. Vīriņš, uz zemi paskatījies, ierau-

dzīja mazo tārpiņu lienam. Viņš tūliņ žigli uzsauca: ~Mazais tār-

piņ, lien manā cimdā!"
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Mazais tārpiņš tūliņ ielīda vecīša cimdā. Vecītis žagarus

sakrāvis, paņēma cimdu ar tārpiņu un pārbrauca mājās. Mājās

pārbraucis, viņš sacīja savai sievai: „Vai zini, mīlā sieviņ? Es

pārvedu no meža mazu tārpiņu. Vai zini vēl ko? Viņš raprot

mūsu valodu. Kopsim, audzināsim viņu labi!"

Tārpiņu vecīši paturēja un kopa, cik vien pienācās. Tārpiņš

noņēma savu dzīves vietu vecīšu pagultē. Pēc kāda laika tārpiņš

sacīja vecajam vīriņam: /,Mīļo tēt, es gribu precēties!"

„Tā, vai manu dēliņ! Kura tad pie tevis, tāda maziņa, nāks?"

„Es gan zinu kādu, kas pie manis nāktu. Tā ir čūsku ķēniņa

meita. Viņpus lielās upes, tur ir liels, liels kalns. Uz šā kalna ir

liela, grezna pils. Tai pilī dzīvo čūsku ķēniņš un tam ir meita.

Es zinu, tā nāks pie manis! Tēt, ej pāri pār lielo upi uz ķēniņa

pili un saki ķēniņam, ka es gribu precēt viņa meitu." '

Vecais tūliņ uzposās un gāja uz ķēniņa pili. Pilī nonācis, vecī-

tis teica, ķēniņam, ka viņa dēls gribot precēt ķēniņa meitu. Ķē-

niņš bija mierā un sacīja: „Es došu viņam darbu, ja viņš to varēs

izdarīt, tad viņš dabūs manu meitu!"

Pēc kāda brītiņa ķēniņš teica vecītim: „Tavam dēlam vajaga
vienā pašā naktī pār šo plato- upi uztaisīt dimanta tiltu!"

Vecītis, pārgājis mājā, pateica tārpiņam, ka ķēniņš gan apso-

lījis savu meitu, bet ātrāki viņam tās nedošot, līdz viņš nebūšot

padarījis ķēniņa uzdotos darbus. „Pirmais darbs ir šis. Tev vienā

pašā naktī vajaga pār lielo upi uztaisīt dimanta tiltu. Ko domā,
vai to gan spēsi?" vecais domīgi jautāja tārpiņu.

„Ē! tas man nav nekas grūts!" tārpiņš itin priecīgs iesaucās.

Tārpiņš tūliņ uztaisījās un nogāja pie upes. Nostājies upes malā,

viņš trīs reizas apgrieza savu asti un tad pilnā balsī sau;a:
~

Ļau-

dis, brāli! sanākat, palīdzat man uztaisīt dimanta tiltu pār šo

plato upi!"
Tanī pašā acumirkli no visām pusēm sanāca cilvēki simtiem,

tūkstošiem. Visi nu ņēma strādāt. Nepagāja ne pāris stundu, kad

dimanta tilts bija gatavs ar dimanta žodziņu. Tad tārpiņš pārgāja

mājās, pasacīja tēvam, ka tilts ar dimanta žodziņu esot jau gatavs,

lai viņš ejot pie ķēniņa un prasot, lai nu dodot savu meitu, jo

darbs esot labi padarīts.
Vecais nogājis pie ķēniņa un pateica, ka tilts ar dimanta

trelliņiem gatavs, lai nu dodot viņa dēlam savu meitu."

„Es došu tavam dēlam vēl kādu darbu," ķēniņš teica vecajam.

„Lai dēls uztaisa dimanta pili pie upes tilta galā, tad es došu viņam

savu meitu."

Vecītis pārgājis mājās un pateica savam dēlam (tārpiņam),
ka viņam tilta galā jāuztaisa dimanta pils, tad ķēniņš došot savu

meitu.
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„Tas man nav nekas grūts," tārpiņš vecajam atteica. Viņš
tūliņ nogāja pie upes, apgrieza asti trīs reizes un tad sauca:

„Lautiņi mīļie, sanākat, līdzat man uztaisīt dimanta pili!"

Acumirklī sanāca simtiem cilvēku, katram bija zelta gabals.
Nepagāja ne pāris stundu, kad pils bija jau gatava, stalta, grezna

pils, ka zvirēja vien no spīdoša zelta un dimanta. Tārpiņš pār-

gāja mājās un teica, ka pils gatava, lai viņš ejot un pateicat to

ķēniņam un lai prasot viņam, vai viņš nu došot savu meitu, vai

ne. Vecais nu tūliņ gāja pie čūsku ķēniņa un viņam pasacīja, ka

dēls uztaisījis dimanta pili un vai viņš nu došot savu meitu.

„Es tavam dēlam došu vēl kādu darbu; ja viņš to izdarīs, tad

es viņam došu savu meitu!" Ķēniņš atteica. „Lai tavs (ļēls no-

cērt labu lielu meža gabalu, tad lai viņš to uzplēš un tur iesēj

miežus. Lai viņš tos miežus izaudzina un tad lai no viņiem izcep
baltu maizi un darina alu; bet tas viss viņam nākamā naktī jā-

padara, lai man no rīta ir itin silta balta maize un alus uz galda!"

Vecais pārgāja mājās un pasacīja dēlam visu, ko ķēniņš vi-

ņam bija teicis.

„Tas nav man nekas grūts!" tārpiņš atteica vecajam. Tār-

piņš tūliņ nogāja mežā, apgrieza asti trīs reizas un tūliņ acumirklī

sanāca simtiem, tūkstošiem cilvēku. Nu ņēma nocirta lielu gabalu
meža un kokus pārveda vecīša mājā. Tūliņ ari nošķīra: ķas

baļķis — baļķis, kas malka — malka, kas žagars — žagars. Arī

visus celmus izlauza, zemi uzplēsa. Tad tur iesēja miežus. Tie

tūliņ izauga un viņus nopļāva, izkūla, citus sabīdelēja un citus at-

kal izdiedzēja iesalā. No sabīdēlētiem miltiem izcepa baltu maizi

un no iesala darināja alu. No rīta sulainis uzlika siltu baltu maizi

un jaunu alu uz ķēniņa galda. To visu tārpiņš izdarīja vienā

pašā naktī.

Kad nu ķēniņš no rīta piecēlās, viņš redzēja uz galda siltu

baltu maizi un putojošu alu. Ķēniņš tūliņ sēdās pie_galda, eda,

dzēra un slavēja maizīti un alu. Kad ķēniņš bija paēdis, tad arī

vecītis ienāca pie ķēniņa un asi, drošsirdīgi ķēniņam uzprasīja:

„Vai jūs nu dosit savu meitu manam dēlam par sievu, vai ne, es

gribu zināt. Ja jūs viņas nedosit, tad mans dēls jums un jūsu
meitai nocirtīs kaklu!"

Nu, ķēniņš apsolīja gan savu meitu vecīša dēlam un lika, lai

viņš tūliņ atvedot savu dēlu uz pili. Vecītis pārgāja mājās, lika

savai sievai labi tīri nomazgāt tējas skārdu. Vecītis nu uzlika

savu dēlu uz tējas skārdu un nonesa pie ķēniņa. Kad ķēniņa meita

savu brūtgānu ieratidzīja, tad viņa sāka raudāt, vaimanāt un sa-

cīja skumīgā balsī: ~Kaut jel daudz maz būtu pēc cilvēka izskata,

tad es viņu varētu taču mīlēt!"
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Bet pats ķēniņš pastāvēja cieti pie sava vārda. Pēc tam viņš
paņēma znotu, savu meitu un noveda tos jaunajā pili. Tur nu jau-

najam pārīšam vajadzēja dzīvot. Vakarā gulēt ejot, tārpiņš izlīda

no savas ādas un bija nu tāds pats, kā katrs cilvēks, un gulēja pie

savas jaunās sievas.

No rīta princeses māte — tā bijusi liela ragana — prasīja sa-

vai meitai: „Nu, kā tad labi izgulējies ar savu jauno Wru? Man

rādās, ka esi diezgan jautra, neesi vairs tik skumīga kā vakar."

„Ja, ko es lai bēdājos, jo mans vīrs pa nakti paliek par cil-

vēku un izskatās tik stalts, skaists, itkā princis!" princese at-

teica.

Princeses mātei tas nepatika, ka meita ar tārpiņu bija mierā,

tādēļ viņa dienā izurba jauno ļaužu guļamās istabas durvīs cau-

rumu, blakus aizšaujamai bultai. Naktī, kad jaunie ļaudis aizmi-

guši gulēja, tad ragana iebāza pirkstu pa durvju jaurumu, at-

šāva durvis, paņēma tārpiņa ādu no krēsla gultas malā, izgāja
klusiņām no istabas, iegāja ķēķī, iemeta tārpiņa ādiņu ugunī. Tār-

piņš no rīta piecēlies, ķēra pēc savas ādiņas, bet ādiņas neatrada

vairs uz krēsla. Viņš par to nobijās un žēli iebrēcās: ~Vai, vai,

kur manas miesas?"

Viņš tūliņ paķēra zobenu un gribēja ķēniņa meitai (savai sie-

vai) nocirst galvu. Bet tiklīdz kā uzcirta uz vienu kamiesi, otru,

tūliņ viņai palika kā dzelžu bruņas uz abiem kamiešiem. Tad viņš
iedeva viņai dzelžu nūjiņu un pats palika par balodi. Princese gan

raudzīja bruņas no kamiešiem nokratīt, bet nekā nevarēja. Viņa

nogāja pie kalēja, lai bruņas noņemtu, bet tas ar neko nevarēja

darīt, bija jāpaliek bruņotai. Viņa tūliņ aizgāja no dimanta pils,

gāja arvienu tālāk uz priekšu un iegāja tumšā mežā. Tā pa mežu

iedama, ieraudzīja uguni spīdam. Gāja uz to pusi, kur uguns spī-

dēja, nonāca pie kādas pils, lūdzās nakts mājas. Šinī pilī dzīvoja

tārpiņa vecākā māsa. Tārpiņa māsa, princesi ieraudzījusi, palika

domīga un kādu laiciņu uzlūkoja princesi dusmīgi. Pēc tam viņa
teica: „Mans mīļais brālis jau sen būtu cilvēku kārtā ticis, bet

caur tavu māti, velna raganu, vien nē! Bet lai nu ir, kā būdams,
nakts mājas tev došu!"

Viņa tūliņ uztaisīja princesei mīkstu guļas vietu, uzsita prin-
cesei uz vienu kamiesi, otru — bruņas nokrita un viņa apgulās.
No rīta, kad princese uzcēlās, tārpiņa māsa uzsita viņai — un

bruņas bija atkal uz kamiešiem. Tārpiņa vecākā māsa, viņu iz-

vadīdama, iedeva viņai zelta ratiņu, kas naktī, tumsā, tik gaiši
spīdēja, ka gaišumā varēja tikpat labi redzēt, kā pie visu gai-
šākās uguns.

Princese nu gāja atkal tālāk un iegāja atkal mežā. Pa mežu

iedama, ieraudzīja uguni gaiši spīdam. Gāja tiešām uz spīdumu,
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nonāca atkal pie kādas pils. legāja tūliņ pilī, lūdzās nakts mājas,
jo vakars jau bija klāt. Šinī pilī dzīvoja tārpiņa, vidējā māsa. Šī,
princesi ieraudzījusi, izlikās pret viņu vēl jo dusmīgāka, bargāka,
nekā vecākā māsa, sacīdama: „Mans mīļais brālītis jau sen būtu

par cilvēku palicis, bet caur tavu māti, raganu, vien nē. Bet lai

nu — es tev došu naktsmājas!"

Viņa tāpat, kā vecākā māsa, princesei uztaisīja mīkstu guļas
vietu un šī piekususi apgulās: bet iepriekš guļas tārpiņa vidējā
māsa bija uzsitusi viņai uz kamiešiem un bruņas bija nokritušas.

No rīta, kad princese pacēlās, tārpiņa vidējā māsa uzsita savai

brāļa sievai un bruņas bija viņai atkal uz kamiešiem. Vidējā māsa,

viņu izvadīdama, iedeva zelta ābolu. Šis ābols naktī spīdēja tikpat

gaiši, kā visugaišākā uguns, un pie viņas gaismas varēja redzēt it

visādus darbus strādāt.

Princese nu gāja atkal tālāk. Viņai cēļš iegriezās tumšā,
biezā mežā. Pa mežu iedama, viņa ieraudzīja atkal netālu sev

priekšā uguni spīdam. Nu gāja tiešām uz to pusi, kur uguns spī-

dēja, pienāca pie kādas pils. Šinī pilī dzīvoja tārpiņa jaunākā
māsa. Pilī iegājusi, lūdzās naktsmājas. Bet jaunākā māsa, savu

brāļa sievu ieraudzījusi, ugunis vien spļāva no dusmām. Viņa vēl

jo bargākā balsī bļāva uz princesi: „Ak tu velna raganas meita!

Mans brālis jau sen būtu par cilvēku tapis, bet tavas ļaunās vel-

nišķīgās mātes labad vien nē!"

Viņa princesei ne par ko negribēja dot naktsmājas. Pēdīgi

viņa arī ļāvās pielūgties un atvēlēja pa nakti palikt. Viņa tūliņ

uztaisīja princesei mīkstu guļu, uzsita pa kamiešiem, bruņas no-

krita, princese saldi aizmiga. No rīta, kad princese uzcēlās, tār-

piņa jaunākā māsa iedeva viņai zelta vistiņu ar cālīšiem un uz-

sita pa kamiešiem, bija atkal bruņas.
Jaunākā māsa, princesi izvadīdama, teica: „Tu iedama uziesi

lielu, augstu stikla kalnu, bet nevarēsi viņā uziet, jo tas būs ļoti

sklids. Tur netāļu būs dimanta kalējs. Noej pie tā, liec nokalt

četrus dimanta pakavus. Piesien divi pakavus katru pie rokas,
otrus divus pakavus pie katras kājas ceļa, tad varēsi pār kalnu

pāriet. Aiz kalna būs liela muiža — tur vajadzēs zosu meitas.

Muižā prasi: „Vai nevajaga zosu meitas?" Kunga sieva atteiks,
ka vajaga. Paliec tur, neej tālāk! Kad zosis izdzen ganos, tad

apkūļā tās ar savu nūjiņu, tad no viņām citas palika par akmeņiem,
citas par cinīšiem un tu varēsi labi noganīt. (Zosis visas bijušas
velna pilnas un arī kunga sieva bijusi velna pilna un pie tam vēl

tiela ragana.) Vakarā, kad tevi sauc mājās dzīt, tad atkal apkūļā

akmeņus un cinīšus, tie paliks par zosim."

Princese nu aizgājusi no tārpiņa jaunākās māsas, nonāca pie
minētā stikla kalna. Viņa mēģināja kāpt augšā, bet nevarēja:
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kalns bija loti stāvs un sklidains. Tad nogāja pie dimanta kalēja,

lika nokalt četrus dimanta pakavus, tos piesēja, kā tārpiņa jaunākā
māsa bija mācījusi, un tad kāpa pār stikla kalnu pāri. Pārkāpusi*
nonāca pie minētās muižas. Muižā vina prasīja: „Vai te uevajaga

zosu meitas?"

Muižas kundze atteica, ka vajagot. Princese nu palika muižā

par zosu meitu. Otrā dienā viņai nu lika zosis dzīt ganos. Izdzi-

nusi, citas ar savu nūjiņu apkūļāja un viņas palika, citas par ak-

meņiem, citas par cilvēkiem — visu dienu bija miers ganīt. Va-

karā, kad mājās sauca, viņa atkūlāja akmeņus un cinīšus — visi

palika atkal par zosim. Kad princese bija zosis pārdzinusi, tad

muižas kundze, nama durvīs stāvēdama, sacīja: „Nu ir reiz laba

ganu meita radusies!"

Pēc tam viņa iedzina zosis kūtī. Nu muižas kundze lika

princesei traukus mazgāt, bet uguns nedeva. Bez uguns nekā ne-

varēja redzēt, jo bija jau tumša nakts. Princese nolika savu zelta

ratiņu, nu varēja skaidri redzēt nomazgāt traukus. Par to laiku

ienāca ķēķī raganas meita, noskatījās, ka zosu meitai ir zelta ra-

tiņš, kas visu ķēķi apgaismo. Viņa izteica visu savai mātei (ra-

ganai). Ragana iegāja ķēķī, prasīja princesei: „Mīļā meitiņ, vai

tu šo ratiņu pārdod?"

„Kālab ne? Es viņu varu arī pārdot!"

„Bet cik tad par viņu gribi?"

„Es vairāk cita nekā negribu, kā dabūt vienu nakti pie sava

vīra izgulēties."

„Ja, ja, to visu tu vari dabūt."

Kad nu princese bija traukus nomazgājusi, tad ragana viņu
ielaida pie vīra (tārpiņa) gulēt. (Princeses vīru ragana bija iebū-

rusi savā muižā). Princese gulēdama, sāka vīru modināt, lai kādu

vārdiņu ar viņu parunātu, bet viņš nemodās. Gan to murzīja, visus

kājas pirkstus bučoja lūgdama, lai jel mostas, bet nekā, neatmo-

dās. Ragana bijusi viņu tā nobūrusi, viņš bija un palika kā no-

miris. No rīta itin agri ragana durvis atvērusi, bargā balsī uz-

bļāva: „Nu, palaidniece, vai vēl neesi diezgan ar savu vīru iz-

jaktējusies? Nāc zosis dzīt ganos!"

Princese tūliņ cēlās un gāja uz kūti pie zosīm. Izdzina zosis,

apkūļāja, visas palika citas par akmeņiem, citas par cinīšiem.

Vakarā, kad ķēniņa meita zosis pārdzina, ragana uzslavēdama

teica: „Tā ir laba zosu meita, tā var labi noganīt!"
Pēc tam viņa lika princesei traukus mazgāt, bet uguns ne-

deva. Bija jau tumšs, sebs vakars, princese nolika savu zelta

ābolu un nu varēja it labi redzēt nomazgāt traukus. Raganas

meita, redzēdama zosu meitai spīdīgu zelta ābolu, ietecēja pie
mātes un pasacīja, ka zosu meitai ir loti spožs zelta ābols. Ra-
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gana tulin iegāja ķēķī un prasīja princesei: „Vai tu pārdod arī

ābolu?"

„Kalab nē? Es viņu varu pārdot!"

„Cik tad tu gribi par viņu?"
„Nekā vairāk negribu, kā tikai pie sava vīra izgulēties," viņa

lūdzējas balsī atteica raganai.

„To tu vari dabūt!" ragana sacīja.
Pēc tam, kad viss bija jau padarīts, tad ragana ielaida viņu

pie vīra gulēt. Piegūlusi sāka to atkal modināt un murzīt, cik

vien varēja un saprata, bet kā nemodās, tā nemodās. Viņa pa-

ņēma savu nūjiņu, taisījās ar to vīru sist, bet atkal nesita, jo bija

žēl. Viņa sāka to vēl stiprāki murzīt, bet kā nē, tā nē. Neko da-

rīt, taču vajadzēs ar nūjiņu sākt sist, jo bija jau pāri par pusnakti

un vīru vēl nevarēja atmodināt. „Pienāks rīts un es ar viņu vēl

nedabūšu runāt!"

Princese paņēma nūjiņu, sāka sist vīru, lai ceļas augšām, bet

ir tas neko nelīdzēja. Viņa grūti nopūtās un sāka raudāt. Tā

raudot, pienāca rīts. Te viņa izdzirda solus durvim tuvojamies,
durvis atvērās un ragana uzbļāva: „Nu, vai nav jau laiks augšām

celties, ko tik ilgi tur vārties un jārējies? Celies ātri vien un

dzen zosis ganos!"

Princese tūliņ arī cēlās augšām, nogāja uz kūti, paņēma zo-

sis, izdzina ganos, apkūlāja, zosis palika par akmeņiem un ci-

nīšiem.

Princeses vīrs, no rīta piecēlies, bija tāds domīgs, sajucis.

Viņš sūdzējās savam sulainim un prasīja: „Es nemaz nezinu,

kālab man visi kauli tā sāp, itkā tie būtu sasisti; no kam tas

varētu būt?" >

„Es gan zinu," sulainis teicis. „Naktī, kad jūs gulāt, jūsu
sieva jūs modina un sit, nevarēdama jūs no miega uzmodināt."

„Mana sieva? Man brīnumi, kur tad mana sieva te radās?

Kad viņa mani sita, kā tad es neuzmodos?"

„Ja, kā jūs varat uzmosties, kad mūsu muižas kunga sieva

paliek jums zem madraces miroņa kaulus un tie jums neļauj uz-

mosties," sulainis droši un vientiesīgi sacīja. Viņš tūliņ lika sa-

vam sulainim izņemt miroņa kaulus un aprakt zemē.

Vakarā, kad ķēniņa meita zosis pārdzina, ragana lika atkal

traukus mazgāt, bet uguns nedeva. Viņa nolika savu zelta vi-

stiņu ar cālīšiem, nu bija gaišuma diezgan. Raganas meita, to

redzēdama, iegāja un pateica mātei, ka zosu meitai zelta vistiņa

ar cālīšiem. Ragana prasīja princesei: „Vai tu pārdod to vistiņu

ar cālīšiem?"

„Kālab nē? Es pārdodu arī!"

„Cik tad tu gribi par viņiem?"
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„Vairāk negribu, kā tikai pie sava vīra izgulēties."

„To tu vari dabūt!"

Kad nu viss bija padarīts, tad ragana viņu ielaida pie vīra

izgulēties; bet ragana nezināja, ka miroņu kauli bija no gultas

izņemti. Ķēniņa meita, iegājusi pie sava vīra gulēt, sāka to

modināt un lūgt, lai ceļas augšām, bet nevarēja uzmodināt. Tad

viņa paņēma nūjiņu un pacēla to vīram sist. Te vīrs uz reizi

bija augšām, apķērās viņai ap kaklu un to mutēja. Princese nu

ņēmās izteica visu savam vīram, kā viņai līdz šim bija. gājis, un

arī to, kā ragana viņai visas dārgās lietas ar viltu atvīlusi, pie

vīra gulēt raidīdama. Princeses vīrs apņēmās to raganai atriebt,
ka viņa šā sievu tā mocījusi un tai pāri darījusi. Viņš tūliņ pa-

ņēma zobenu, iegāja raganas guļamā* istabā un nokāva raganu

un viņas meitu. Tad viņš sacīja savai sievai: „Mīļā sieviņ, ja

tu man palīdzētu tos trīs gadus nokalpot, tad tie man būtu tik

īsi, kā trīs dienas, un tad es arī reiz būtu pavisam svabads no šās

palādētās nelaimes!"

„Ja, ja, mīļo vīriņ! es tev visā spēkā labprāt gribu līdzēt!"

Tad princeses vīrs teica: „Rītu es būšu uz ganībām vēršu

pulkā. Noej pie gana un prasi viņam trīs reizes: „Vai te nav

mans vērsītis?" Trešo reizi gans atteiks: „Ej puļkā un meklē!"

Tad vēršu pulkā iegājusi, labi noklausies. Es ēdīšu un stipri
šņākšu. Tad pienāc man klāt, uzsit ar roku man uz krusta un

teic: „Šis ir mans!" Gans tad tūliņ teiks: „Nem, ja tas tavs!"

Izved mani no pulka un pārved mājās.
No rīta princese nu nogāja uz ganībām pie gana, kas ganīja

lielu baru vēršu. Viņa tūliņ ganam prasīja: „Vai te nav mans

vērsis?"

Gans nekā neatbildēja. Prasīja vēl otru, trešu reizi — nu

gans teica: „Ej pulkā, meklē!"

Viņa iegāja vēršu pulkā, klausījās, kurš no viņiem šņāks.

Viņa uzsita tam vērsim, kas šņāca, ar roku uz krusta un teica:

„Šis ir mans."

Gans atteica: „Ja tas tavs, tad ņem viņu!"

Viņa paņēma to un izveda no pulka. Otrā dienā princeses
vīrs bija stirnu buku pulkā. Ķēniņa meita nogāja un tāpat iz-

darīja. Trešo dienu viņš palika par zirni un līdz ar citiem zirņiem
ellē grāpī vārījās. Viņa piegāja pie pavāra un prasīja: „Vai te

nav mans zirnis?"

Pirmās reizes pavārs nekā neatbildēja, bet trešo reizi viņš
teica: „Ej, ņem savu zirni!"

Viņa iebāza savu roku grāpī un trīs reizes zirņus apmaisīja,
kā jau vīrs viņai bija ieteicis darīt. Roku ārā velkot, viens zirnis

bija palicis pirkstu starpā iespiedies. Kad nu princese izgāja
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ārā, tad zirnis palika par cilvēku. Šis bija princeses vīrs, nolādē-

tais ķēniņa dēls. Viņi nu bija ļoti priecīgi, jo sievai arī bruņas

bija nokritušas no kamiešiem. Ķēniņa meita nu iegāja elles ķēķī,

apmaisīja zirņu grāpi, vēl trīs reizes, tad no grāpja iznāca sim-

tiem, tūkstošiem cilvēku, gan jauni, gan veci. Šie cilvēki, prin-
cesei pateikušies, aizgāja katrs uz savu pusi un ķēniņa dēls ar

savu sievu uz tēva pili.

2. A. 441. 500. 313 C. Mācītājs J. Neil an d s no Skultes

1870—1880. g.

Mazā mājiņā pie lielas upes dzīvoja zvejnieks ar savu sievu.

Viņi bija nabaga ļaudis un Dievs viņiem nebija devis arī neviena

bērna. Bet tomēr viņi bija pieticīgi un pēc bagātības nedzinās.

Tikai vecenīte dažreiz žēlojās: „Kaut jel man būtu kāds bērniņš,
ko pie sirds piespiest!"

Reiz vecītis bija uztaisījis jaunu tīklu no vecenītes vērptām

dzijām. Kad nu viņš aiziet ar jauno tīklu zvejot, tad vecenīte ap-

ņemas: „Kas pirmais jaunā tīklā ieķersies, to glabāšu kā savu

bērnu."

leķērās viens pats liels vēzis ar lielām spīlēm. Vecenīte gla-

bāja vēzi kā dēlu, jūras ūdenī mazgādama, upes ūdenī skalodama.

Viņa to tikmēr lutināja un mīlināja, kamēr vēzis sāka pretī runāt.

Kas tie nu abiem vecajiem bija par priekiem!

Vēzis dzīvo, ko dzīvo, bet te viņš sadomā precēties. Viņš

iekārojis paša ķēniņa meitu. Vecenīte gan baidās iet uz ķēniņa

pili, bet vēzis paliek pie sava prāta. Viņa uzliek vēzi uz balta ta-

lēķa un aiznes uz pili. Ķēniņš ne domāt negrib dot vēžam savu

meitu. Vēzis nu paliek pavisam nemierīgs un ķēniņam paliek

.vēža drusku žēl. Viņš nosaka: „Ja tu pa nakti vari pārgriezt
ziemu par vasaru, tad arī došu tev savu meitu par sievu."

Vecenīte aiziet ar savu vēzi uz māju. Rītā pamostas — viss

tīri zalš. Kokiem lielas lapas, puķēm skaisti ziedi. Tāda skaista

vasara vēl nebija redzēta. Vecenīte atkal aiziet ar vēzi uz pili,

bet ķēniņš negrib vārdu turēt. Viņš saka vēžam: „Ja tu nākošu

nakti uzcelsi jūras kalnā baznīcu, tad dabūsi manu meitu."

No rīta piecēlies, ķēniņš iet pie loga un skatās. Viņam pretī

Jūras kalnā laistās sidraba baznīca ar zelta gaili. Kad vēzis tiek

atnests, ķēniņš atkal groza galvu un domā, kā no tā vaļā tikt.

Pēdīgi viņš saka vēžam: ~.la tu pa nakti uztaisīsi pār jūru uz

baznīcu tādu celti, ka tur ar ratiem var aizbraukt, tad tiksi tur

salaulāts."

Rītā ķēniņš redz: ceļš ir gatavs, apstādīts ar skaistām liepām.
Trešo reiz vārdu lauzt vairs nevar, jāvīkšas uz kāzām! Nu liek
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arī savai vienīgai meitai tērpties brūtes drānās. Kad jau viss ga-

tavs, piebrauc pie pils grezna karīte ar apzeltītiem glāžu logiem

un sidrabotiem ratiem. Divpadsmit ērzeli vēža sarkanumā

priekšā, uz bukas sēd kučēri, pakaļā sulaiņi. No karītes izkāpj

vecītis ar jaunām mītām pastaliņām un vecenīte ar saviem strī-

pētiem lindrakiem. Vecenītei stāv rokās talēķis ar lielo vēzi.

Ķēniņa meitai gan no vēža bija tā kā bailes, bet vēža rādītie

brīnumi viņai tomēr bija apmulsinājuši prātu. Tā nu notiek lau-

lības un pēc tam kāzas.

Rītā vecā ķēniņiene gāja ar savu meitu valodās vaicādama,
kā meitiņai klājies, kā gulējusi. Meita ir gan loti priecīga, bet ne-

grib neko stāstīt. Tāpat pāriet arī nākošā diena. Bet trešā dienā

meita vairs nevar noturēties un stāsta: „Mans vīrs nav vis vēzis,
bet jauns skaists kungs. Tikai par dienu viņam jānēsā vēža āda."

Ķēniņiene saka: „Rīta, kad tavs vīrs vel guļ, tu ņem un sa-

dedzini to vēža ādu, gan tad viss būs labi."

Šī arī visu ta izdara. Rīta vīrs pamostas un prasa: „Kas ta

te par smaku?"

Meita atbild, ka nezinot. Bet kad vīrs sāk meklēt savu vēža

ādu, tad viņa arī izstāsta visu taisnību. Vīrs saka: „Kam tu ne-

pacieties tikai vēl mazu laiciņu? Tagad man jāiet projām. Tik

tad tu vari mani dabūt rokā, ja tu uzkaldini dzelzs kurpes un tās

novalkā."

To teicis, vīrs pazūd. Ķēniņa meita nu liek uzkalt dzelzs

kurpes, apaun tās kājā, apģērbj vienkāršas drēbes un aiziet vīru

meklēdama. Ilgu laiku šurpu turpu klejodama, viņa pēdīgi nonāca

pie vienas mājiņas upes malā, kur dzīvoja veca sieviņa. Tai nu

ķēniņa meita izstāstīja visas savas bēdas. Sieviņa viņu pamāca

šā: „Viņpus upes ir skaista pils, kur dzīvo lielskungs ar savu liel-

māti. Še ņem šo zelta ratiņu, ej un vērp ar to priekš pils logiem.
Lielmāte gribēs to ratiņu pirkt, bet tu nepārdod. Tikai tad atdod

lilmātei ratiņu, ja viņa tev ļauj satikties ar lielkungu."
Viss arī tā notiek, kā sieviņa bija sacījusi. Lielmāte ilgi kau-

lējas ap ratiņu, bet ķēniņa meita to nepārdod ne par kādu naudu.

Pēdīgi lielmāte arī ielaiž vērpēju lielkunga istabā, kā bija nolīgts.
Tur nu nabadzīte redz, ka lielskungs ir viņas vīrs, bet tas bija aiz-

midzināts ar miega zālēm.

Ķēniņa meita griežas atpakaļ pie vecās sieviņas un izstāsta

tai, ko piedzīvojusi. Otrā rītā sieviņa iedeva ķēniņa meitai zelta

adīkli, ar ko bija atkal tāpat jādara, kā ar ratiņu. Viņa vēl reiz

izkaulē atjauju satikties ar lielkungu. Lielskungs ir atkal iemi-

dzināts, bet ķēniņa meita iebāž viņam kabatā vienu aprakstītu

zīmīti, tad iznāk atkal laukā un aiziet pie vecās sieviņas.
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Trešā dienā sieviņa iedod ķēniņa meitai zelta lakatu, kas at-

kal tāpat jānodod lielmātei. Lielskungs jau no paša rīta bij at-

radis papīru kabatā. Viņš izņem to zīmīti un lasa: „Neēd nekādu

ēdienu, tur būs ģifts klāt!"

Lielmāte, nokaulējusi zelta lakatu, pavada ķēniņa meitu uz

lielkunga istabu, domādama, ka viņš jau būs iemidzis. Bet liels-

kungs, izlasījis zīmīti, bija lūkojis izsargāties no ēdieniem un dzē-

rieniem. Ķēniņa meita ienāk ar savām dzelzs kurpēm, ka skan

vien, un nu lielskungs arī tūliņ pazina savu sieviņu.

Viņš nu bija no burvības valgiem atpestīts, nu abi griezās

atpakaļ uz ķēniņa pili un dzīvoja laimīgi.

3. A. 441. Kreicberģis Dzirciemā. LP, V, 97, 3.

Vīrs ar sievu sēdēja pie vaļēja loga nobēdājušies par to, ka

neviena bērna neesot. Drīz pēc tam abi nosēdās vakariņas ēst.

Te ielēca pa logu liels krupis, rāpdamies arī pie galda tauku putru
ēst. Sieva saīgnējās un gribēja ar lāpstīti krupi laukā mest; bet

vīrs iesaucās: „Nesvied! Pieņemsim to pašu krupi bērna vietā,

ja cita nav."

Labi. Pēc vakariņām krupis ielīda kaktā gulēt un palika ar-

vienu pie viņiem. Te pēc kāda laika ķēniņš izlaiž tādu ziņu: „Kas

pār pils upi tiltu uztaisīs un katrā tilta galā divas ābeles iestādīs,

tam atdošu savu vienīgo meitu par sievu."

Vīrs ar sievu — šo ziņu arī padzirdējuši — pārrunā, nopūzda-
mies: „Kaut mums būtu dēls, kas zin, vai neuzcirstu tiltu, bet kur

tad tagad."
Tā runājot, krupis kaktā piepēži iesaucās: „Māt, māt!"

Sieva pieskrien klāt: „Ko teiksi, dēliņ? Tu jau nu esi mūsu

dēliņš, vairāk mums nava."

„Ā! māt, ja jūs mani par dēlu saucat, tad pateikšu ko jaunu.

Rītu uzcirtīšu ķēniņam zelta tiltu un iedēstīšu ābeles."

„Vai patiesi? Vai tu to varēsi? Nu, ko tad!"

Un kamēr vīrs ar sievu gulēja, krupis izlīdis laukā un uzcēlis

zelta tiltu, iedēstījis ābeles, ka nedabūja ne apskatīties. Bet nu

ķēniņa meita loti nobēdājās, ka tagad riebīgs krupis jāprecot.

Ķēniņš gan mierināja: „Ko var darīt, bērns, kad tas tā gadījies?

Gan jau būs labi, gan!"

Bet meita raud un raud. Beidzot ķēniņš sadusmojās: „L! kad

tu te man ņaudi, tad pateikšu īsi, ka krupis nav vis kautkāds

prasts lopiņš, tāds nespētu zelta tiltus celt — bet tūliņ redzēsi,

kas tas par vīru."

To teicis, ķēniņš lika pirti iekurināt un saka krupi lava sutināt.

Pasutināja vienu brīdi, papēra ar slotu — jau atsūta ķepiņas un
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izmaucās cilvēka kājas; pasutināja otru brīdi — jau nolupa krupja
āda līdz pusei; sameta garu, pasutināja trešo brīdi — te krupja
āda nolupa pavisam un nu gadījās stalts puisis tai vietā. Tagad
ķēniņa meitai patika staltais puisis un otrā dienā nosvinēja kāzas.

Pēc kāzām ķēniņa znots palika vecā ķēniņa vietā par valdnieku

un pieņēma arī veco vīru un sievu savā pilī, kas viņu todien par
dēlu bija saukuši.

4. A. 441. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomoš'ci do

antropologii krajowei. 7. XVIII, 1895, 351—360 (38).

Seņuok[im] laikim bjeja tāvs ar muoti, cīši pabjedni [pana-
bagi], i bjeja jīm vīns djēliņč. Jis guoja, tys tāvs jau, cik dīnys
[ik dienisļ vjēžu giutu, ir ni vairuok, ni mozuok, vys pa treis vīn

vjēži giva, ar tū vīn dzjeivuoja. Vot tys dāls saslvma i nūmyra.

Nūīt tys tāvs giutu vjēžu — sagiun div vīn, a pjēc tuo jau nivīna

nadabuoja. Staiguoja, staiguoja vyšu dīnu — nivīna jam nava.

Jis soka: „Ok, Dīvjeņ, ok Dīvjeņ! i āst nava kuo, bodu juo-
džeibst [jāģībst, jāmirst]!"

Guoja jis cīši nūskumjeigs pa upis molu, i nu reizis īraudzjēja

cīši lylu vjēzi. Nūzamūcjēja jis ilgi, cikom jis jū sagiva. A ka

sagiva, jū sātā atņezja, ka jis bjeja brīsmjeigi griuts. Jau vjēli

bjeja, sīva nagribēja guņc kūrt, īlaidja jū spannī jiudinī, a poši

atzagula i aizmvga. A tvs vjēzs pleikšvnoj pa jiudini ar asti i

suok runuot cylvāka bolsā: „Tjātjeit, mamjeņ, cjelītjās, ejtje man

sīvvs svuotuot [zadināt, precēt]!"
Jī izzamūdās, klausās, ka runoj, a navar saprast, kas

runoj. Jī dūmuoja, ka jī sapvnā radz, i aizmvga otkon jī. Par

šalteņu tys vjēzs suok otkon runuot: „Tjāt, mam, nagulīt, ejtje

maņ sīvvs svuotuot!"

Jī otkon izzamūdās, dzierd bolsu, a nazyna, kas runoj — gri-

bjēja gulāt, aizmvga otkon. A tvs vjēzs sytas pa jiudini, pleikšv-

noj, ka jiudinc lac uorā nu spaņņa, i runoj trešū reizi viāl cī-

šuok: „Nagulīt, cjelītjās, žeņējīt [appreciniet] mani!"

Tāvs izzamūda, padzierda, atguoduoja, ka tvs vjēzs bjeja
runuojis, i soka tai: „Kai-že [kā gan] tu gribi, kab mjes tjevi

žeņētulam, ka mjes taidi bjedni: ni drēbu nava, ni āst kuo — nikur

nikuo! Plvku rūku nanūīs svuotūs, vajaga pīpierkt vvsa kuo,

tūlaik i īt!"

A vjezs atsoka: „Nazabjeistīt, byus gona vvsa kuo! Ej tu,

tjātjeit iz pyuni, atrassi kaidi div, treis griudjeņi labjeibys. Isvīd

orūdā pa griudeņam, sjev kurā orūdā, a pots atej uz ustobu!"

Nūguoja tāvs, atroda cik [drusku, nedaudz] griudjeņu, īsvīdja

orūdā i atguoja iz ustobu — vieras, ka vvsa kuo gona ir goldā:



505

i maizis, i suoja, i pjeiraga, i gaļa vuoras pudus pi cjepja, i trauki

pvlni mvltu.

Sokavjezs: „Tagad labi pajēdīt, paādusja muotja lai īt svuo-

tūs. Ir kjeniņč natuoļi, ir jam vīna mjeita. Vajag dazynuot [izzi-
nāti, voi naatdūs man juos?"

Muotja soka: „Kai es īšu, ka es natūru drēbu?"

Atsoka vjēzs: „Vyss byus reitā agri, toļko provjējīs [tikai
sataisies] iz cjela, mamjeņ!"

Jei reitā cjelas, a jau vvss lobuokvs drābis pīgatavjētys iz

golda gul. Vot jei sazaladjēja [sataisījās], sasrjēja divi kukuleiši

pjeiragu skustjeņā i nūguoja iz kjēniņa pili. It jei vydā, atī

:vaicoj: „Kuo jai vajaga?"

Atsoka, ka šei atguoja svuotūs da kjēniņa mjeitys, može [var-
būt] jei īs pi vjēžu kjēniņa?

Kjēniņč soka:
„Vajag pavaicuot pi mjeitys, es jai nalīdzu."

Sauc rnjeitvs kjēniņa i vaicoj: „Voi īsi pi vjēžu kjēniņa?"
Jei atsoka: „Djēl kuo? īšu, lai jis maņ tolko atsyuta zalis

drābis, kab byutu zjačis [zeķes], kūrpis, sūkņa [vadmala], sku-

steņč [lakats], vyss nu patja duorguokuo salka [zīda]."

Nūguoja muotja iz sātu i pascjēja, kā vajag, kab byutu taidys

drābis. Jis rods [priecīgs] cīši, soka: „Djēl kam? Bvuškama

vyss tys!"

Reitā ceļas kjēniņa mjeita — vjeras: jau ira jai taidys

drābis, kai jei prasjēja. Cīši jei prīcuojas i vaicoj, voi atguoja

jau juo muotja? Soka: atguojusja jau i vaicoj, voi jei īs pi vjeira
pi vjēžu kjēniņa?

Atsoka: „īšu, īšu, cik lai maņ atsyuta boltys drābis nu patja
duorguoka šolka: „zječu, kūrpu, sūkņu, skustjeņu, vyss kai

tūreiz."

Nūguoja muotja atpakaļ, pascjēja, ka vajag boltys drābis, a

jis atsacjēja: „Labi, vyss tys byus!"
Iz ūtris dīnys cjeļas kjēniņa mjeita i atrūn vysys drābis bol-

tys, i muotja jau atguoja vaicuotu, voi īs jei pi vjēžu kjēniņa?
Jei izguoja poša i pascjēja muotjai, lai atsyuta vysis drābis sor-

konys nu patja duorguokuo šolka, tūlaik īs jau. Jis i nūsyutjēja

jai sorkonys drābis, a muotjai īdjevja gradzynu zalta i lyka nūīt

taisjēt aizdzjereibys [apdziras, derības]. Nūguoja muotja ar tū

gradzvnu, a kjēniņa mjeita, ka īraudzjēja jū, pascjēja: „Nu, tagad

īšu pi juo!"

Sataisjēja aizdzjereibys, jei apmaucja tū zalta gradzynu iz

piersta, i jam nūsyutjēja nu sjeva zalta gradzynu ar muoti. Nū-

lyka, kurā dīnā lauluotīs, a nikas nazyna, kaids ira jauničš [jauni-

ķis, līgavainis]? Laiks jau braukt iz lauleibom, vaicoj muotja:

„Ar kū brauksim?"
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A jis atsoka: „Tiuleņ atīs kaļaska, aizjiugti sješi zirgi."
īdevja muotjai sudobra tjelerdzi, kab boltu skusteņu iz tje-

lerdzi izkluotu ijū pati izliktu iz skusteņa. Aiz kuojis apmaucja
zalta gradzvnu. Atbraucja kaļaska, muotja īsāda, jauniči turā-

dama iz sudobra tjelerdzi i nūbraucja iz kjēniņu. Kad jei īguoja

tiņenī, vvsi breinīs, ka taids jauničs, soka iz kjēniņa mjeitu: Na-

zavjerīs, pi kuo tu īsi? Tvs ira vjēzs!"

A jei atsoka: „Ka maņ Dīvs djevja taidu, pi taida es īšu."

Nūbraucja i sazalauluoja, atbraucja atpakaļ, sasādynuoja

vyss aiz golda. Kjeniņam bjeja sataisjēts lels gūds, a tys vjēzs

ruopoj pa goldu ap jauņevi. Ka pazabeidza gūds, kjēniņa mjeita

pajēmja tū vjēzi, izlvka iz sudobra tjelerdzi i nūguoja iz sovu

pokoju, kur īdevja tāvs djēļ jauņevis. Treis dīnvs jei nosuoja jū iz

sudobra tjelerdzi. Jai bjeja pīscjeits nu jū, kab jū nosuotu tai.

Trešā dīnā, ka jei nūņasja jū iz sovu pokoju [istabu], jis paleidja

zam gultvs, nūzamaucja nu vjēža čaulvs i stuovjēja pjet jū kai

pats šmukuoks kjēniņč, ka Skaidris izzataisjēja [iztaisījās] po-

kojuos. Suoka bučuotīs, a jis prosa juos, kab jei nascjētu nikam,
cikom bjeigsīs juo pokota [poļu pokuta, bikts, grēku sūdzēšana,
sods], ka jis bjeja puorluodāts [nolādēts]. Jei pazajēmja, ka na-

pasceiškūtja nikam, bet napacītja i pasacēja muotjai. A muotja
soka tai: „Vajaga pataisjēt, kab jis nabyutu par vjēzi, vajag sa-

dadzynuot juo čaulu. Es nūlikšu tjev vokorā pūdiņu ar guni. Ka

jis nūzamauks nu čaulys, tai tu pajem kluseņom, īsvīd jū gunī,

tūlaik jis i paliks par šmuku kjēniņu."
Muotja paredjēja [poļu poradzic', padomu dot], mjeita pa-

klausjēja, pajēmja vokorā i īsvīdja juo čaulu gunī. Jis vaicoj:

„Kas tī smird?"

Jei atsoka, ka šei drusku apzabjezdjējusjās. Jis i aizmvga, a

muotja atguoja pazavārtu — breinīs, ka jis cik skaists, ka vysys

pokojs skaidris, i prīcuojās, ka jis jau vysod taids byus. Reitā

agri cjeļas jis, mjeklej sovvs čaulys, nu kūris jis izleida, zam

gultys, vvsur izmjeklej — nikur navaida. Vaicoj iz sīvu: „Može
tu jū kur liki?"

Jei atsoka, ka šei sadadzynuojusja.
Soka jis: „A kam tu napacītusja? Redz, kai nalabi pada-

rēji! Tagad i mani bjeidzi, i sjevi bjeidzi. A kab bvuti pacī-

tusja, to par treis dīnys muna pokota byutu bjeigusjās."

Pabučuoja jū, īdevja jai djevjeņi puori uodys kūrpu, djevjeņi
puori kūka kūrpu, djevjeņi puori dzelža kūrpu i treis puori vjeižu
i pascjēja tai:_„Maņ tjcvi tagad juopamat, a tu mani mjeklēsi i

vysys ituos kūrpis saplēssi, tuos vjeizis, cikom mani atrassi. A

koč tu i atrassi mani. tod es tjeva jau napazjeišu, ka jau tys gars
laiks bvus."
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Izzasvta par zjami, pazataisjēja par bolūdi i izskrāja par lūgu
uorā, a jei i palvka vīna poša. Rauduoja jei treis dīnys, pjēc tū

treis dīnu pajēmja kuleiti, salvka kūrpis i nūguoja maklātu juo.

Guoja, guoja, jau saplāsja jei tūs uodys kūrpis djevjeņi puori,

īguoja jei lvlā mježā, radz, ka spjeid guņtjeņa. Daīt jei kluotu,

vjeras, ka stuov ustobjeņa iz vystys kuojeņis i grīžas. Pavai-

cuoja jei: ~Voi varās īīt?"

Atsācjēja, ka varās
1

īguoja vydā, a tja vjacjeitja sjād, sa-

zavasaluojas [sasveicinās] i suoka vjacjeitja vaicuot: „Kur tu

eji?"

„Vjeira maklātu īmu!" I stuosta rauduodama badu sovu.

Soka vjacja: ~Es tjev nikuo napaleidzjēšu, a idūšu tjev zalta

vuorpstjeiti, itjei byus tjev par paleigu. Puorgul nakti, reitā īsi

iz munu vacuokū muosu, jei tjev pascjeis, kū tuoļuok darēt."

Reitā pīzacjēļa jei agri i nūguoja — īt, īt, jei vysys nūplāsja
ijau kūka kūrpis. īguoja lylā mježā i aizīt kluotu — vieras, ka

ustobjeņa iz vystys kuojeņis grīžas. īguoja, atī bjeja otkon vja-

cjeitja, vacuokuo muosa tuos pyrmuokuos. Padjevja jei lobu vo-

koru i prosās puorgulāt. Vjacjeitja soka tai: „Es tjev nikuo na-

paleidzjēšu, a īdūšu sudobra sprēlecjeņu [prēslīcu], tjev gadjēsīs
[noderēs]. Reit ej iz trešū jnuosu, jei tjevi izvuicjeis, kū darēt."

Nu, i nūguoja jei, djevjeņi puori dzelša kūrpu i treis puori

vjeižu saplāsja, cikom daguoja da trešjys ustobjeņis iz vystys

kuojeņis. Tamā ustobjeņā bjeja trešuo muosa, vjāl vacuoka par

itom divjejom. Puorgulāja jei nakti, a tjei vacjeitja daravuoja
[dāvināja] jai zalta kūdjeļi vylnys.

„Ša, tjev gadjēsīs," soka vjacja. „Es tjev cjelu paruodjēšu i
tzvuicjeišu, kū darēt, bet nazynu, voi byus kas nu tuo. Jis tjevi
aizmiersa i napazjeis, tu ilgi bjeji cjeļā. A ka gribi raudzjēt laimis,

to paraugi. īsi par mježu, aiz tuo mježa byus pļava, gons gona

vuškys, tu ar jū parunoj, jam ira maizis, jis tjev īdūs gabaleņu.
Ifz vyds pļovys ir lels akmeņs, sjēst ir tuo akmiņa i sprād tū

kūdjeļi vylnas, kur es tjev īdjevu. Byus na tuol tī pila, tamā pilī

dzjeivoj rogona, kur pītur tovu vjeiru."

I izvuicjēja jū, kū vjāl dorēt. Jei reitā pīzacjēļa i nūguoja,
atroda tū plovu i vuškas i gonu, sazavasaluoja ar jū, pjēc tuo at-

sasāda iz akmiņa, pajēmja zalta vuorpstjeiti, sudobra sprēlecu,
zalta kūdjeļi i sprēž. Cīši izzataisjēja Skaidris iz vysom pusjom,

izguoja rogona, vieras, ka speid brīsmjeigi. Sauc jū i īt obadivi

vārtūs, kas tī spjeid cik cīši? Daguoja i radz, ka sjād buobjeņa

i sprēž. Jis juos napazyna par tū, ka jei bjeja kūda, maina, na-

šmuka i vāca.

A tjei rogona kai pamaņeja vuorpstjeiti zalta, tai jai aizza-

daga sirds brīsmjeigi, kab juos dabuot jai. Pīstuoja pi juos, kab
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puordūtu i puordūtu. Jei atsoka, šei naudvs najimškūtja, bet ka

pazvoļēškūtja [atļaušot] ar juos kungu puorgulāt vīnu nakti, to

ir brieji [par brīvu] atdūškūtja zalta vuorpstjeiti. Rogona pa-

švjeikstūja [pačukstēja] ar jū i prosa, kab jis pījimtu itū buobu

iz nokts puorgulāt, koč jai i vuts [utis] byus, to nākas. Šei reitā

agri atīškūtja, ar vāzu jū izdzjeiškūtja, a vuorpstjeitja palikškūtja.
Jis i nūzalīcja [bija ar mieru].

Buoba atguoja vokorā i atsagula pi juo, a jis iz juos i na-

zavjēra. Kai cik gaismjeņa, atskrīn rogona ar vāzu, izsyta jū,

vuorpstjeiti pajēmja, a jū pa dūrs izgriudja.

Nūguoja buobjeua iz gonu, dabuoja nu juo maizis gabaleņu
iz brūkastim, atsasāda iz akmiņa i otkon sprēž, i otkon taids spū-

dris iz vysom pusjom. Kai rogona īraudzēja, sirdī jau īdyura,

pasaucja juo, nūguoja iz buobjenu i soka: „Puordūd maņ sovu

sudobra sprēļecu!"

Atsoka jei: šei najimškūtja naudvs, a pazvoļej ar kungu puor-

gulāt vjāl vīnu nakti, atdūškūtja i tai. Jei i nūzalīcja.

Vokorā atguoja buoba, īlaidja jū iz juo. Jei jau palvka drusku

šmukuoka i jaunuoka kai vakar, a jis vjāl juos napazvna i iz juos

nazavjēra. Iz reita atguoja rogona, sprēļecu pajēmja, jū ar vāzu

izsyta i pa dūrs izgriudja.

A jei nūguoja iz akmiņa, atsasādās i sprēž zalta kūdjeļi, gri-

bēja nūsprāst zalta cimdjeņč. Atskrāja tiuleņ rogona i grib pierkt
zalta kūdjeļi. Jei soka: „Napuordūšu, a pazvoļeisi ar sovu kungu

puorgulāt vjāl vīnu nakti, to i tai atdūšu."

Jei i pazvoļēja. Vokorā īlaidja pokojā i zalta kūdjeļi pajēmja
nu juos; a jei par tū šalti izzaladjāja jau pavvsam jauna i šmuka.

Suoka jei prasjēt, kab pazvoļētu jai parunuot ar jū, pastuostjēt,
kaidas jai bjeja nalaimis, i vaicoj iz jū, voi klousjēškys? Jis soka,

ka klausjēškys. Nu, jei suoka stuostēt ap tuom drābim, kur jis

jad daravuoja, i kai jei iz sudobra tjelerdža vjadja jū lauluotīs, i

kai jei sadadzvnucja juo čaulu.

Jis pa možam, pa možam klausjeidams, dazagoduoja
[atminējās] i pazvna jū. Vot jis cīši rods palyka, prīcuojās,
ka jei juo naaizmiersa, cik pasauļa puorguoja, cik kūrpu saplāsja,
a vys atroda jū. Cīši obi prīcuojās i bučuojās i rauduoja. Soka

jis: „Tagad es jau vairuok nazaškieršu nu tjevi, vysu myužu
dzjeivuosim leidza."

A rogona atīt jau i syt durovas ar vāzu, bet dūrs bjeja aiz-

lyktys, jis juos i naīlaidja. A ka dagaidjēja gaismys, to lyka jū
ar zirgim rozraustjēt smolkom druponom. Pjēc tuo vysu myužu
dzjeivuoja laimeigi ar sovu sīvu, i može i šūdīņ dzeivoj.
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5. A. 441. A. Gari-Juone no M. Matisona Domopole.

Dzeivuojuši vecīts ar vecīti, jīm nabejs nivīna bāma. Sīva

aizkur cepli, a jis pajem grvudekli [tīklu] un aizīt vēžu zvejuotu,

zvejoj, zvejoj, bet nikas nazamat. Vēl zvejoj, nikas gon vīns

vēzs grvudeklī.

„Byus gon ceplis izdzis's, bet es gon jau tevi izcepšu," soka

vecīts.

„Lyudzams nacepj," soka vēzs, „es tev byušu par dālu."

„Ka tu man byusi par dālu, kur tad tu dzeivuosi?" vaicoj
vecīts. „Lelā kubulā vajag pīlīt yudiņa, es tur dzeivuošu un iz-

augšu lels," atsoka vēzs.

Vecīts atnas vēzi uz sātu, vecīte jau cepli izkurinuojuse

gaida.

„Nes šur dreižuok tu vēzi, lai es jū izcapu," soka vecīte.

„Es vēža nadūšu cept, jis byus myusim par dālu," atsoka

vecs.

„Kaids nu vēža dāls? Vajag izcept un apēst," runoj vecīte.

Vecs pajem lelu kubulu, aizlīk aiz cepļa, pīlej pylnu kubulu

yudiņa, ilaiž vēzi lai dzeivoj. Pēc kaida laika sēd vecīte un

vecīts cepļa prīškā; vēzs izlec's uz kubula molas, syt ar lāpom

un soka: „Tēt, tēt, es gribu precētīs!"

„Kū tad tu jemsi, dāls?" vaicoj vecīts.

„Jemšu kēneņa meitu," atsoka vēzs.

„Jem, jem, jo kēneņa meita īs pi tevis," soka tāvs.

Vēzs izlac nu kubula, pa jyuras dybynu aizlāpoj uz kēneņa

pili, īčāpuoj pi kēneņa meitas, pasoka, ka gribs kēneņa meitu

jemt sev par sīvu.

„Labi," atsoka kēneņa meita, „es īšu gon pi tevis, tikai tev

vajag iztaisīt par jyuru apzeltītu tvltti nu sovas sātas leidz kē-

neņa pilei!"
Vēzs atlāpuoj pa jyuras dybynu uz sātu un pastuosta tāvam,

ka kēneņa meita lyka jam iztaisīt par jyuru tyltu nu sovas sātas

leidz kēneņa pilei.

~Kai, tod tu, dāls, iztaisīsi tyltu par jyurti?"

„Qon jau iztaisīšu," atsoka vēzs.

Jis izīt uorā, īsvelpas — pīskrīn valni un soka: „Kas ta byus

ijuostruodoj?"
„Vajag iztaisīt par jyuru tyltu nu munas sātas leidz keneņa

pilei," pavēl vēzs.

Valni tvulin stuojas pi dorba un par nakti tylts gotovs; tylta

molas, jī vēl apsudobroj. Reitā vēzs aizčāpoj pa tyltu uz kē-

neņa pili un pasoka kēneņa meitai, ka par jyuru jau tylts gotovs.

Kēneņa meita nūsabreinoj, kai vēzs īspēja par nakti iztaisīt tyltu

par jyuru. Voi jau īšūt, vaicoj vēzs kēneņa meitai.
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„Izkaisi tyltu ar vysskaistuokom pučem, kaidas tikai ir pa-

sauli, tod es īšu pi tevis," soka kēneņa meita.

„Labi!" atsoka vēzs un pa jyuras dybynu atruopja uz sātu.

„Kēneņa meita pasacīja, lai izkaisūt tyltu ar vysskaistuokom

pučem pasauli," pastuosta vēzs šovam tāvam.

Vēzs izīt uorā īsvelpas — pīskrīn valni un tī prosa: „Kas

juodora?"

„Izkaisīt tyltu ar vysskaistuokom pučem pasaulī," pavēlēj

vēzs.

Valni stuojas pi dorba un par nakti nūkaisa tyltu ar vysskai-

stuokom pučem pasaulī. Reitā vēzs otkon aizčāpuoj pa tyltu uz

kēneņa pili, īīt pi kēneņa meitas un vaicoj, voi jau īšūt.

„Išu!" atsoka kēneņa meita.

Sataisa kuozas, aizbrauc uz baznīcu un sasalauloj. Dzar

vīsi kuozas labi ilgi. Mičuojūt vēzs nikai navar dasnēgt kēneņa
meitai vaiņuku nūjemt, jis nu muguras pa lyndrakim izruopoj

uz placim un ar lāpu raun pa vīnam zīdiņam un svīž zemē. Naz-

kai pasleid vēžam kuoja, jis nūkreit uz greidas un krizdams nū-

lauž sev vīnu kuoju.

Dzeivoj nyu vēzs ar kēneņa meitu, jis kotru vokoru, īdams

gulēt, nūvalk sovu našmukū kažūciņu, pasvīž tū zam gultas, tod

ir cīši skaists un gul ar kēneņa meitu.

Vīnu reizi vēzs aizguoja uz jyuru meklēt sev barības voi kuo

tur. Kēneņa meita stuosta vīnai grapīnei: „Muns veirs byutu
cīši šmuks, ka jam nabejs tuo kažūka."

„Tu sadadzynoj jam tū kažūku," soka grapīne.

„Kai tad es varu sadadzvnuot kažūku?" vaicoj kēneņa

meita.

„Tu vakarā paber korstas ūgles zam gultas. Jis nūvuļcs ka-

žūciņu, pasvīss zam gultas un uz korstom ūglem un jo kažūciņš

sagruzs," pamuoca grapīne.

Kēneņa meita tai i padora, paber vokorā korstas ugles zam

gultas, jis nūvalk kažūku, pasvīž zam gultas un gul. Vēzs saūž

gruzduma smoku un vaicoj sovai sīvai: „Kas tur gryuzd?"

„Meitas šūdīn zūs's svylynuoja," atsoka kēneņa meita.

Vēzs pīsacel, pasaver zam gultas un redz, ka juo kažūks

(Vysā sagruds. Sasadusmoj jis par taidu nagūdu un izaškir ar

sovu sīvu. Aizīdams pasoka: „Ka tu izēssi ūglu kubulu, ūtru ku-

bulu pīrauduosi pvlnu osoru, tod es otkon atsagrīzšu atpakaļ."
Vēzs aizguoja pi vīnas rogonas, sasaprecēja ar jū un dzei-

vuoja. Kēneņa meitai tyka žāl sova veira, jei pajēmja vīnu ku-

bulu pylnu ūgļu, a ūtru tukšu, ād ūgles un raud, cykam pīrauduoja

pylnu kubulu. Reizi rogona pīāduse gul, atīt kēneņa meita, pa-

klusam īčvukst ausī šovam veiram, ka jei jau vysu ir izdarēju^e:
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izāduse vīnu kubulu ūglu un ūtru pīrauduojuse pvlnu osoru. Vēzs

jem ar lāpām nūžņaudz rogonu un obeji aizbāg uz mežu. īdam!

pa mežu aizamolda i šūdīn meklej, vīns ūtru saukalēdamīs.

6. A. 441. V. Zacharska no V. Razgaja Makašānu pagastā.

Makarovskas ciemā.

Dzeivuoja dāds ar buobu. Jī beja nabadzīgi un nabeja kuo

ēst. Buoba syutīja sovu veci zvejuot zyvu. Dāds zvejuoja vysu
dīnu un sagvva tikai vīnu vēzīti. Atnezja tū vēzīti uz sātu un ru-

noj sovai buobai: „Še vuorēj vēzīti!"

Bet jei jam atbildēja: „Kū mes vīnu vuorīsim! Lobuok rū-

liksim leidz reitam."

Jei pajēmja vēzīti un nūlvka maizes obrā. Dāds ar buobu

aizguoja gulātu un klausuos: nazkas runoj: „Celītēs augšā man

brūkastis vuorētu!"

Vecs ar buobu gul un breinuojās, ka jī dzierd bārna bolsu. Jī

gul un klausuos, bet otkon runoj: „Celīs, mam, augšā un vuorēj
brūkastis!"

Jī vaicoj: „Kas tī runoj, kur tu esi?"

Jis atsacija: „Es esmu maizes obrā!"

Dāds uz buobu runoj: „Kū mes vuorēsim, ka mvusim nav

kuo vuorēt?"

Bet bolss nu obras soka: „Ejīt uz klāti un redzēsit, kū vuo-

rēt!"

Ceļas tavs ar muoti, daguoja pi obras un redz, ka vezīts

runoj. Aizīt jī uz klēti, attaisa klētis durovas un redz, ka pvlna
klēts vysaida loba, gon jīm ēst, gon jīm dzert.

Sadūmuoja vēzis precētīs un syuta tāvu pi ķēniņa meitas

svuotūs. Aizguoja tāvs pi ķēniņa meitas un vaicoj jai: „īsi pi

muna dāla par sīvu?"

Ķēniņa meita jam atsacīja: „Jo byus tovam dālam taida

muoja, kai munam tāvam, tad īšu pi tova dāla!"

Atguoja tāvs uz sātu un soka dālam: „Kai tu jū pajemsi ? Jej

grib, kab tev byutu taida muoja kai juos tāvam."

Dāls soka tāvam: „Ej gulātu, reits byus gudruoks kai vo-

kors!"

Ceļas reitā tāvs un redz, ka jūs muoja vēl lobuoka kai ķē-

niņa pils.

Aizguoja ūtru reizi tavs pi keniņa meitas un sokajai: ~Nu

tagad ej pi muna dāla. Jam ir lobuoka muoja kai tova tava pils!"

Ķēniņa meita atsacīja: „Jo tovam dālam byus taida upe nu

myusu pils leidz juo muojai, tūlaik es īšu pi tova dala!"
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Atīt tāvs uz sātu un runoj šovam dālam: „Kēnina meita pa-

sacīja, jo nu mvusu sātas leidz juos pilij byus upe, tūlaik jei īs."

Dāls pasacīja tāvam: „Ej gulātu, reits byus gudruoks kai

vokors!"

Reitā tāvs cēlas un redz, ka upe tak nu juo sātas leidz ķē-

niņa pilij un tai cīši šmuki ir pasaulī. Aizguoja vēl tāvs trešu

reizi pi ķēniņa meitas un soka: „Ej pasaver, ka tak upe!"

Ķēniņa meita izguoja uorā, redz upi nu juos pils leidz dāla

muojai. Jei atbildēja vēzīša tāvam: „Labi, es īšu pi tova dāla!"

Sataisīja ji lelas kuozas, aizbraucja jī uz baznīcu sasalauluoja

jej ar vēzīti un suoka dzeivuot cīši skaisti. Dāds ar sovu buobu

ari beja uz kuozom, madu ar olu dzēra, pa lyupom tecēja, bet

mutē nikas natvka.

7. A. 441. A. (iari-Juone no 55 g. vecas Kromaņu Brigitas

Bikavas pag.

Agruok laikūs dzeivuoja vāci cylvāki, veirs un sīva. Jīm

nabeja nivīna bārna, jī prasīja Dīvām, lai dūd jīm bārnu. Pa-

guoja nazcik godi un jīm ari atsaroda bārns ar taidu spolvu kai

luocīts, tamdēļ tāvs ar muoti nūsaucja jū par Luocīti. Tai tys
Luocīts auga, un ganīdams lūpus, izauga par veiru, tod jis gribēja
precētīs.

„Kas pi tevis, dāls, taida luocīša īs?" vacī soka.

Luocīts beja stypri gudrs, jis zvnuoja vysaidas pasauļa gu-

grības. Dāls pīrakstējis vēstuli, syuta sovu tāvu pi kēneņa mei-

tas svuotūs. Aizīt Luocīša tāvs pi kēneņa, padūd tam vēstuli.

Kēneņš soka, lai jis par nakti iztaisa taidu duorzu, kurā byutu

vysaidi skaisti kūki un par vydu tacātu upīte, nu kuras varātu

veinu smelt. Tāvs atguojis soka: „Kū tu, dāls, padarīsi? Kēneņš

sacīja, lai tu par nakti iztaisi taidu duorzu, kurā byutu vysaidi
skaisti kūki, un par vydu tacātu upīte, nu kuras varātu veinu

smelt."
_

„Tavs, īsim gulatu, reits byus gudruoks par vokoru!" pasa-

cīja dāls un obeji aizguoja gulēt.

Ūtrā reitā tāvs redz, ka pi juos pat muojas skaists duorzs

un pa vydu tak veina upīte. Tāvs tikai breinuojās vīn. Nyu otkon

dāls syuta tāvu pi kēneņa ar vēstuli. Tāvs aizīt pi kēneņa, padūd

vēstuli, tod kēneņš, izlasījis vēstuli, soka: „Lai jis par nakti iz-

taisa taidu muoju, kaidas ūtram nabyutu, un kurā vyss byutu,
kas tikai uz pasaula ir."

Atīt tāvs atpakaļ un soka: „Kū tu, dāls, padarēsi? Kēneņš

sacīja, lai tu par nakti iztaisi taidu muoju, kaidas ūtram nabyutu,

un kurā vys bytitu, kas tikai uz pasaula ir!"
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„Tāvs, īsim gulātu, reits byus gudruoks par vokoru!" pasa-

cīja dāls un obeji aizguoja gulēt.

Reitā tāvs pīsacel un redz skaistu muoju, kurā spēlej mu-

zyka un īškā pylns vvsaidu .ēdīņu un dzērīņu. Tāvs, vysu ra-

dzādams, plačus vīn rausta. Vēl Luocīts pīroksta vēstuli kēne-

ņam un syuta tāvu pi ķēriena. Tāvs aizīt pi kēneņa un atdūd

vēstuli, tod kēneņš, izlasījis vēstuli, soka: „Lai ceļš nu muojas
leidz baznīcai byutu ar vysaidim kūkim un uz baznīcu braucāt

kūki lai zīdētu; a atpakaļ braucūt jau byutu gotovi augļi, lai va-

rātu raut un ēst."

Tāvs atīt un soka: „Kū tu, dāls, padarīsi? Kēneņš sacīja, lai

ceļš nu muojom leidz baznīcai. byutu ar vysaidim kūkim, un uz

baznīcu braucūt, kūki lai zīdētu; a atpakaļ braucūt byutu gotovi

augļi, kurus varātu raut i ēst."

„Tāvs, īsim gulātu, reits byus gudroks par vokoru!" pasa-

cīja dāls un obeji aizguoja gulēt.

Reitā tāvs pīsacēlīs redz, ka pa ceļa molom aug vysaidi
skaisti kūki. Tāvs nu breinuošonuos nasaprūt, kū dūmuot. Pēc

vysa Luocīts brauc pi kēneņa meitas. Kēneņa meita, īraudzējuse

sovu nuokūšū veiru, kurs beja cīši našmuks, suoka rauduot. Cy-
tas muosas ari brīsmīgi nūskuma, ka jai taids najauks veirs. Bet

nikuo navarēja darēt, kēneņš beja apsūlējis Luocīšam un vaja-

dzēja braukt uz baznīcu lauluotūs. Pa ceļam vyss zīdēja un at-

pakaļ braucūt jau beja gotovi augļi, kurus varēja raut un ēst.

Atbraucja uz skaistū muoju. nūdzēra kuozas un vokorā sa-

salauluojušais puoris guoja gulātu. īdams gulēt, Luocīts nūvylka

sovu kažūku un beja tik skaists, ka kēneņa meita nazynuoja nu

prīcas, kū darēt, un beja cīši laimīga, ka izguoja pi Luocīša. Juo

sīvas muosas rauduoja, ka jis tik našmuks, bet kēneņa meita

tikai prīcuojās un soka sovom muosom: „Redzēset, cik jis ir

šmuks, ka nūsavalk. Es paslēpšu jyusus sovā guļamajā ustobā."

Muosas nūsaslēpja guļamajā kambarī un redzēja Luocīti nū-

savvlkušu un prīcuojās par juo skaistumu. Tūreiz juos nūsprīdja

sadadzynuot Luocīša kažūku. Trešā naktī muosas īguoja īškā

kambarī un nūzoga naskaistū kažūku. Nūzogtū kažūku muosas

aiznesja uz meža molu, sakyura guni un sadadzvnuoja. Tamā

laikā, kad kažūks daga, Luocīts uz reizi izzamūda, ūšņoj un

soka: „Kas te dag? Voi tik kas munu kažūku nadadzynoj?"
Luotīti par lūgu tyulin izruovja rogona. Jis par lūgu krizdams

soka: „Tu, sīviņ, treis godus manis naredzēsi, cikam treis puori

kūrpu sanosuosi, treis sītus dzelža pupu sagrauzsi, tod tu otkon

mani īraudzēsi!"

Kēneņa meita palyka cīši bēdīga, a muosas sacīja: „Kuo tev

bāduotīs? Lai jis īt!"
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Nikuo navarēja darīt. Kēneņa meita aizguoja pi kalēja, lyka,
lai izkal jai treis puori kūrpu un treis sītus dzelža pupu. Kad

kūrpes beja gotovas, jei laidjās ceļā un tai paguoja treis godi.
Pēc trejim godim jei beja sanosuojuse kūrpes un sagrauzuse pu-

pas. Tod jei īdama satyka vīnu vecīti, tei vecīte jai īdevja treis

mantiņas: vīna beja sudobra bļūdiņa ar zalta ūliņu īškā, ūtra su-

dobra vuorpstīte, kas zalta dīgu škatvnuoja, treša zalta zēģeļu

laiviņa. Vecīte jai soka: „Tu ej taišņi pa itū ceļu, un daīsi pi

muižas, tī meitas mozguos drēbes. Juos mozguos vīnam kungam
kraklu un navarēs izmozguot, tvs kraklvs bvus vyss ar asni. Tu

daīsi kluotu un soki: „Dīvs paleidz! Voi es navarātu paleidzēt

mozguot?" „Kū tu izmozguosi?" atbildēs juos, „mes jau treis

godi mozguojam kunga kraklu un navaram izmozguot. Tu pajem

mozguot un kraklvs palyks bolts kai snigs. Tūreiz meitas aiz-

skrīs pi cīnīguos un pastuostīs, ka vīna nabadzīte izmozguoja.
Meitas prasēs, kaidu moksu gribi par krakla izmozguošonu. Tu

prosi, lai tev atlaun kaidas dīnas padzeivuot kungu muojā kaidā

mozā ustobiņā. Kod tevi īlaiss ustobā, tod tu kotru dīn spēlējis

ar mantiņom: pyrmā dīnā ar bļūdiņu, tod ar vuorpstīti un beidzūt

ar zēgelu laiviņu. Rogonas bārni prasīs sovai muotei, lai nūpierk
ituos mantiņas. Rogona gribēs nūpierkt un vaicuos, cik tu gribi

par muntiņu? Tu pasaki: „Nikuo cvta nagribu, kai tikai vīnu

nakti puorgulēt ar tovu kungu. „Tai tu puorgulēsi treis nakt's un

vysu izzvnuosi par sovu veiru."

Kēneņa meita guoja, guoja un daguoja pi muižas, te atroda

meitas drēbes velējūt, kai vecīte beja stuostījuse. Jei soka: „Dīvs

paleidz! Voi es navarātu jums paleidzēt?"

„Kū tu padarēsi? Mes jau treis godi mozguojam kunga kraklu

un navaram izmozguot!"

Kēneņa meita pajēmja kraklu, kurs vyss beja ar asni, un

dreiži izmozguoja, tai ka kraklvs beja bolts kai snigs. Meitas

aizskrīn pi cīnīguos un pastuosta, ka nabadzīte izmozguojuse
kunga kraklu. Cīnīguo pasacēja, lai paprosa nabadzītei, kūjai

vajadzēs par tū samoksuot. Juos atīt un vaicoj: „Kū tu gribi,

lai samoksuojam par krakla izmozguošonu?"

„Es vairuok nikuo nagribu. kai tikai mozu kambarīti, kur

padzeivuot kaidu laiku."

Meitas pastuostīja cīnīgai, ka nabadzīte grib padzeivuot kai-

das dīnas kaut mozā kaktiņā. Rogona pasacīja, lai īvad mozā

kambarīti nabadzīti, un lai tei tur padzeivoj. Nabadzīte apsa-

metja dzeivuot rogonas pilī, un kai vecīte beja pamuocījuse, spē-
lējās ar mantiņom. Pvrmā dīnā kēneņa meita spēlējās ar sudobra

bļūdiņu, kurā beja iškā zalta ūliņa. Rogonas bārni skraidīja pa

ustobom un pamanīja ka nabadzīte spēlējas ar skaistom lītiņom;
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jī aizskrēja pi sovas muotes un soka: „Oi, mamiņ, kaida nabadzī-

tei ir skaista mantiņa! Nūpierc tū mums!"

Rogona prosa nabadzītei, cik grib par bļūdiņu. Nabadzīte

soka: „Es nikuo vairuok nagribu, tikai vīnu nakti ar jyusu kungu

puorgulēt un atdūšu bļūdiņu."

„Labi!" atsoka rogona un pajem sudobra bļūdiņu. Tai tei

rogona tamā dīnā pīvuorēj reibīgu ēdīņu un dzērīņu un juos veirs

kai paād vakareņu, tai i nūkreit pi golda. Rogona aizvalk veiru

uz gultu un soka nabadzītei: „Ej tagad guli!"

Jei aizguoja gulēt pi rogonas veira, runoj, runoj ar jū, bet

(Jis tai pīdzērs, ka guļ šņuokdams un nikuo najādz. Nabadzīte tū

nakti naizdzierda nu juo nivīna vuorda un reitā bēdīga vēļ aiz-

guoja uz sovu ustobiņu.

Ūtrā dīnā nabadzīte spēlējas ar sudobra vuorpstīti un ška-

tynuoja zalta dīgu. Rogonas bārni īraudzējuši, aizskrīn pi muotes

un soka: „Oi. māmiņ, kaida nabadzītei skaista mantiņa! Nūpierc

jū mums!"

Rogona prosa nu nabadzītes, cik grib par mantiņu. Naba-

dzīte soka: „Es nikuo nagribu, dūset tikai vīnu nakti ar sovu

kungu puorgulēt, i atdūšu vuorpstīti!"

„Labi!" soka rogona.

Otkon tamā dīnā rogona pīvuorēj reibīgu dzērīņu un ēdīņu;

veirs, paēdis vakariņu, nūkreit pi golda. Rogona aizvalk sovu

veiru uz gultu un soka nabadzītei: „Ej guli!"

Jei aizguoja gulēt pi rogonas veira, runoj un knaiba nu vy-

som pusēm, bet veirs nadzierd, guļ šņuokdams vīn. Reitā ro-

gona soka: „Ej uz sovu ustabiņu."

Jei otkon aizīt, nikuo naizzvnuojuse. Rogonas veiram reitā

suop golva un jis dūmoj: „Kas te ir, ka asmu kai pīdzērs?" Jis

nūsprīž vaira nikuo ni. ēst ni dzert.

Nabadzīte otkon spēlējas, bet ar zēģeļu laiviņu. Bārni īrau-

dzējuši soka: „Oi, māmiņ, nabadzītei ir vēl skaistuoka mantiņa.

Nūpierc mums tū!"

„Cik tu gribi par zēģeļu laiviņu?" soka rogona.

„Es vairuok nikuo nagribu, dūsi man vēļ trešu nakti puor-

gulēt ar tovu kungu."

„Labi!" soka rogona un vēļ pīvuorēj tamā dīnā reibīgu ēdīņu

un dzērīņu. Vokorā salyka ēdīņus uz golda, jis pajēmja dzērīņus

izlaistīja un ēdīņus sabuozja zuobokūs, un nūkrita pi golda par

pīdzārušu. Atīt rogona, aizvalk sovu veiru uz gultu un soka na-

badzītei: „Ej guli!"
Jei aizguoja gulēt pi rogonas veira un runoj, runoj, bet suo-

kumā jis vēļ nikuo naatsoka, dūmoj, ka varbvut kas klausās.

Pēčuok jis suoka runuot un jī par nakti sarunuoja, ka jis tagad
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rogonu nūnuovēs. Reitā jis izvedja zvrgu nu kļāva, dasēja ro-

gonu pi zvrga astes un zvrgs skraidēja pa teirumu, izraustīja kur

kurū gabaliņu, a rogonas bārnus pīkola pi sīnas.

Tureiz jis sajvudzja vvslobuokus zvrgus un aizbraucja uz

sovu muoju, sataisīja par jaunu kuozas, sasaucja daudzi cīmiņu.
I es tur beju. Ka tu zvnuotu, kaidas tur breinīgi skaistas kuo-

zas beja!

58. Par suni pārvērstais vīrs.

1. A. Gari-Juone no 40 g. vecas M., Dortholcas Dricānu pag.

Seņuok vīns boguots muižinīks bīži vīn braukuoj's uz baznīcu.

Reizi jis, izīdams nu baznīcas, īsaver, ka sēd vīna nabadzīte un

pi juos suonim smuka jauna meitine. Muižinīkam meitine cīši

pateik — jis vēl bejis napraCāts — un sadūmoj jis tū meitini

pajemt sev par sīvu.

Vīnā svātdīnē jis daīt pi vecītes un sarunoj, lai juos obejas
brauc uz muižu. Vecine beja ar mīru braukt, a tei beja rogona

un smukuo meitene rogonas meita. Muižinīks īsādvna sovūs ro-

tūs muoti ar meitu, sastās pats leidza, pasoka sulaiņam, lai brauc,
un vysi dreiži vīņ atbrauc uz muižu. Kaidu laiku vēl auga mei-

tine muižā, cykam tyka par mārgu, tod muižinīks sataisīja kuozas

un pajēmja sev par sīvu smukū rogonas meitu.

Muižinīkam beja daudzi vvsaada monta, a rogonai napatyka,
kam [kādēļ] jis ir par valdinīku uz vvsa, bet na viņa. Rogona

pajem vāzu īsyt muižnīkam un soka: „Palīc par suni!"

Jis tyulin palvka par lelu suni. Rogona attaisa durovas,
izdzan jū pogolmā, attaisa vuortus un padzan nu sovas muižas.

Padzeitais suns lānim sūljm izzavalk pa vuortim un dūmoj, kur

nyu jam īt. Lvnguot apkuort pa kaimiņim — jū stypri dzonuos

un dauzēs, kai jau saiminīki naīrauga taidus suņus klaidūņus.
Lobuok īšu uz mežu, dūmoj jis un aizīt uz mežu.

Mežā suņam gryuta dzeive, navar nūgyut pūtniņus, ni da-

buot cytas barības, jis jau nabeja tik veikls kai cvti vinkuorši

suņi. Lvngoj jis pa mežu nu vīnas puses uz ūtru un īrauga lelu

gūvu pulku. īt jis uz gūvim, redzj. postuķs [gans] gona gūvļs
un pašlaik brūkastēj. Jis lēni daīt pi postuka, pasacel uz pakaļ

kuojom un gauži smilkst, postuks pasaver, ka suņam tai bierst

osoras par purnu, jam palīk suņa žāl un jis pasvīž suņam maizes

kancīti. Suns tū maizi saēdja ar gordu muti, jo vairuok dīnas

nabeja maizes raudzējis. Pabrūkastējis postuks svuta suni gūvu

grīztu, tys suns beja gudrs un lels. Kai tikai postuks pasoka:

~Puci!" jis tvulin skrīn rīdams, gyun gūvim aiz astes un sadzan
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vysas_kupa. Suņa jau guvis stvpri beistās, nyu postukam dzeive

bez bādas, guļ tikai uz vacaines. Taidu lobu suni postuks nazy-

'nuoja, kai i turēt, atvad uz sātu, pībaroj, un atstuoj uorā pi
sovas ustobas durovom. Kotru dīnu lobuok un lobuok suns gona

guvis, tod postuks tai suok žāluot tū suni, ka guldynoj ar sevim

vīnā gultā un pyrmū kumūsu dūd suņam. Postuks pastuostīja ari

cytim, ka jam ir cīši gudrs suns un lobs lūpu gons. Vysi apleicēji
ļaudis zynuoja un runuoja par gudrū suni un lobū sorgu. Daudzi

kas suoka prasīt postukam, lai puordūd suni, bet jis ni par kaidu

naudu nagrib puordūt. Kas šam tagad par bādu? Tikai gul uz

vacaines, a gūvis gona suns, šam nyu drūsa vacuma maize.

Natuoli dzeivuoj's vīns muižinīks, cīši boguots, a jam bejuse
tei nalaime, ka gaisuši bārni. Kai tikai sīvai atsarūn bārns, tvuliņ
nazkur izgaist. Pīdzamst muižinīka sīvai pyrmais bārns un ocu-

mirklī nazkur palīk; ūtrā godā pret bārna rašonūs tū nakti sa-

stota muižinīks ap sovu muižu karaveirus un pi durovom sulai-

ņus, lai nūpiļņavoj [poliski sargāt] vainīgā. Pīdzamst bārns.

vysi redz bārnu, prīcuojās, bet par nailgu laiciņu bārns pazyud

un nivīns naredz, kur bārns palīk. Kod divi bārni beja pazu-

duši, pret trešo bārna dzimšonu muižinīks aizīt pi postuka un

prosa, lai kod uz vīnas nakts īdūd jam sovu suni par sorgu. Pa-

stuosta, ka juo sīvai šūnakt dzims bārns un ka vysi bārni, kai tikai

pīdzimst, tyuliņ pazyud. Varbyut gudrais suns varātu nūsor-

guot. Postuks suokumā nagrib dūt, bet kad muižinīks apgolvoj,

ka suņam nikas slykts nanūtiks, tod jis īdūd suni uz vīnu nakti

muižinīkam. Muižinīks atvad suni, labi pabaruoj ar captim cuolim
un cytim guordumin, pasoka suņam, lai tys gul uorā pi juo muo-

jas durovom. Suns paēd's, atsagulst un guļ sasaritinējis, soldoti

un kolpi apsorgoj muoju, vysi vērās, voi kas naīs muižinīka

muojuos. Pret pušnaktim muižinīka sīvai pīdzamst skaists pui-

sīts, muižinīks nu prīcas nazyna, kū darīt, ka jam nyu augs dāls,

vysi bezgola prīcīgi. Par laiciņu bārns otkon pazyud, taida skume

un rauduošona sasacel muižinīka muojā, ka cyts cyta vairs na-

pazeist. Suns gul pi durovom un redz, ka atguoja vīns vacs ve-

cīts, īguoja pa durovom īškā un iznas bārnu. Cyti nivīns naredz.

redz tikai suns. Jis sagyun veci aiz podula [kr. stērbelesļ un plēš

rr, rr, rr!

„Nu, ka jau tu gribi, pajem bārnu!" soka vecīts un atdūd bārnu

suņam, a pats aizīt. Suns, kai jau gudrs, sajem jū ar lāpom īgul-

dyna bārnu spolvuos, sasaritinej un gul mīrīgi leidz reitam. Reita

muižinīks prosa nu vysim, voi naredzēja kas navīn, kas naktī bārnu

aiznesja. Vysi atsoka, ka naredzēja. Aizīt pi suņa, cel tū, jis na-

grib celtīs, lai bārna naizgrauduot nu depem. Pasaver, kas su-

ņam, ka nagrib celtīs, un īrauga spolvuos īteitu bārnu. Pajem tū
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bārnu, īnas, paruoda muotei un jei pazeist, ka tys bārns ir viņas.

Nūsaprīcoj muižinīks, ka juo bārns ir izgluobts, un suni par bārna

izgluobšonu apkar ar vvsaidim duorgunim, ar zaltim, briljantim

un cytim duorgokmiņim. Muižinīks atvad suni postukam ar vy-

sim skaistumim un vēl postukam īdūd zalta naudas gobolu par
lobū suni. Postuks naaizteik suoa monta, lai tys tikai gona lūpus.
Suns gulādams saulītē sadūmoj, voi tagad juo sīva napījemtu

muižā, ka jis aiznastu tik daudzi zalta un cytu duorgumu, laižas

un aizskrīn uz muižu. Daguojis muižā pi sovas muojas durovom,

syt ar lāpu durovuos un smilkst, lai saiminīcas dzierd. Rogona

izdzierst, ka nazkas kloudzynoj, daīt pi durovom, attaisa un

īrauga sovu suni, pasauc sovu meitu, lai pasaver, cik skaisti iz-

zaskota suns, un voi jū laist īškā.

„Laid, mām, suni īškā, lai dzeivoj pi mums, jis tagad taids

smuks," soka meita un obejas īlaiž suni. Rogona dreiži nūraun

nu suņa vysus skaistumus, nūgloboj tūs un dusmēs soka meitai:

~Jam par suni ir cīši lobi guojis, pataisīšu jū tagad par zvierbuli."

Tu pasacījuse, rogona pajem vazu īsyt jam un soka: „Pa-
līc par zvierbuli!"

Muižinīks tvulin palyka par zvierbuli, bet jis nabeja taids, kai

cyti zvierbuli, jam beja gryuti pasaceļt gaisā un liduot. Jis cik

rauga celtīs spuornūs, tik kreit zemē, cik rauga celtīs, tik kreit

zemē. Tai nalaimīgais zvierbuls tikkū nūsaplidinēja leidz kryu-
mim. — Kryumūs jis uz kura zora mātās, tys i leikst leidz zemei,

uz kura zora mātās, tys i leikst leidz zemei. Jis izzatupst kryumā
un tup. Pa kryumim goni ganīja lūpus, vīns puika īrauga kryu-
mūs lelū zvierbuli un klīdz: „Ai kaids lels zvierbuļs tup kryu-

mūs, eite pasaverīt!"

Sasāloša goni ap zvierbuli, nūgyun jū un nūsarunoj zvierbuli

izcept. Cyti palīk pi zvierbula, cyti īskrīn mežā, pīlosa molkas.

atnas molku, sakur guni, pakar zvierbuli aiz kuojom vers guns

un guns līsmas jau aizkar zvierbuļa spolvas. Spolvas suoc

švierkstēt, bārni loksta un smejas, ka dreiži izcaps zvierbuls.

Te pasaruoda tys pats vecīts, kurs muižinīkam bārnu nesja

prūjom. Vecīts daīt pi gonim un soka: „Puordūdīt man tū zvier-

buli. Kaids labums jums nu tuo, ka jū izcepset? Jums nava ni

suoja ni cyta kuo leidza, un zvierbuls izceps ar vysom īškom,

tys nabvus gords ēst."

Bārni pīkrita puordūt zvierbuli, vecīts samoksuoja bārnim

par zvierbuli, nujēmja tū nu guns, aiznesja kryumūs, īsyta ar

vāzu un pasacīja: „Palīc par cilvāku!"

Zvierbuls tyuliņ palyka par cvlvāku. Vecīts īdevja jam tu

vāzu un pasacīja: „Ej uz sovu muižu un ar itū vāzu izdzen nu



519

muojom sovu sīvu un sīvas muoti, cataidi juos tev vel var ku

pataisīt.'
4

Muižinīks vecīšam beja cīši pateicīgs, pajēmja vāzu, atsava-

saļuoja ar vecīti un aizguoja uz sovu muižu. Atguojis uz muižu,
tyuliņ izdzyna rogonu un juos meitu nu muojom. Nu tuo laika

vairouk nasaprecēja i šūdin, nalaimīgais muižinīks dzeivoj bez

sīvas!

Piezīme. Šī A. Dortbolcas pasaka gan laikam būs cēlusies no ./Tūk-
stoš un vienas nakts" pasakas par Sidi Numanu, bet viņas saturs stipri atšķiras
no oriģināla, kādēļ par grāmatu pasaku vina nav uzskatāma. Gluži tāda pati
ir sekošā pasaka, ko tomēr ir uzrakstījis cits krājējs no M. Dortbolcas. P. Š.

2. Teicēja A. Dortholca, Kultūras balss kr.

Dzeivuoja uz pasaula vīns žālsirdīgs muižinīks. Par sīvu jis

sev pajēmja kaidas übadzes meitu, bet tei übadze beja rogona
un jai cīši napatvka znūts.

Tei rogona kaidu reizi sovu znūtu apbūra par suni un iz-

dzyna nu muižas. Suns skrēja, kur acis redzēja, un beja jau cīši

izalcis. Jis īraudzēja gonu, pi gona pīskrēja un veras jam acīs.

Gons vērās, vērās uz suņa un nūsvīdja jam maizes gobolu. Suņs
apēdja maizi un nu palvka gonam par paleigu, lūpus gonūt. Gons

nūvāruoja, ka suņs jam ir lobs paleigs un paturēja jū pi sevis uz

vvsim laikim. Tai jī obeji gona lūpus. Gons pa leluokai daļai

vvsu dīnu gul, bet suņs gona.

Gona saiminīka sīvai vysod, kad tik dzyma bārns, pazuda, un

nikas navarēja nūsorguot zagļa. Saiminīks beja dzierdējis, juo
gonom ir lobs suņs, aizguoja pi gona un prosa atdūt jam suni.

Gons nabgribēja dūt, bet kad saimnīks apsūlēja lelu moksu par

suni, atdevja. Saiminīks atvedja suni uz sātu. Suņs atsagula pi
ustobas durovom un guļ.

Taišņi tymā naktī saiminīka sīvai dzyma bārns. Te redz

suņs, ka atskrēja engels, pajēmja bārnu un grib īt prūjom. Suņs

atjēmja nu engela bārnu, nūlvka pi sevis, svīda un gul. Pasa-

mūda reitā saiminīks un redz, ka bārna nav. Sasatryuka saimi-

nīks un aizskrēja pi suņa. īraudzējis bārnu, saiminīks beji cīši

prīcīgs un īncsja bārnu ustobā, bet suni apkruovja ar zaltu un

palaidja. Suns dūmoj: „Skrīšu atpakaļ pi sīvas, varbyut, pī-

jems."

Aizskrēja suņs uz muižu. Rogona atjemja nu suņa zaltu un

soka: „Jo tev par suni labi, tad apbūršu tevi par zvierbuli!"

Rogona īsita suņam ar būra vāzdu un jis palyka par zvierbuli.

Jis beja lūti lels un navarēja labi Hduot. Goni īsavēra lelū zvier-

buli, dzynuos pakal un sagyva. Jau goni sasēja zvierbulam kuo-

jas un gribēja jū izcept. Tai stracī īt garam vīns vacs, vacs ve-
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cīts, kurs beja pats Dīvs, un suoka prasīt gonim, lai jī atdūd jam
zvierbuli. Goni suokumā nagribēja dūt, bet vecīts jūs pīrunuoja
un goni atdevja jam zviersbuli. Tad vecīts ar zvierbuli paguoja
lobi tuoli, puortaisīja jū par cvlvāku un sacīja: „Ej tvuleņ uz

sovu muižu un izdzen sovu sīvu un sīvasmuoti nu muižas!"

Muižinīks aizguoja uz sovu muižu, izdzyna nu muižas sovu

sīvu un sīvas muoti un šūdīn dzeivoj laimīgs, jo nanūmyra.

59. Vējš precinieks.

N. Rancans Rēzekne.

Dzeivuoja dads ar buobu un vīnu meitu, kas beja lūti skaista.

Jū ustobā stuovēja mežā, bet večim napatyka dzeivuot aizsagtā
vītā. Puorguoja jī uz cvtu vītu un pataisēja ustobu atsagtā vītā,
kur nabeja ni kūku ni meža, tik vējš apleik gauduoja. Večim ot-

kon beja slikti dzeivuot: vējš nadeve mīra, svtuos pi lūga: tai-

sēja durovas vaļē. Apjēme veceli lela bāda, dūmoj dīnu, dū-

moj nakti, kuo vējam vajag nū juo. Jau suoka dusmuotīs uz

vēja, vyss nikuo naleidz.

Vīnu vokoru vējs stipri suoka sistīs pi durovu, tad vece smī-

damīs soka veceļam, ka vējs svuotoj [m. zadina, precē] jū meitu.

Na par garu laiku vecs ar veci nūguoja uz mīra, bet te klausuos:

nazkas attaisēja durovas un īguoja ustobā. Vecels aizdedze

guni — veras, ka uz jū atguoja gosts [kr. viesis], garuma beja
treis aršini, vacs ar siermu buordu, lūti sirdeigs un baileigs [brie-
smīgs]. Vecels nūsabeida un nazynuoja, kū dareit. Tad bailei-

gais gosts soka uz veceli: „Es asmu vējs, un daudzi reižu klaby-

nuoju, bet tu mani nalaidi vidā. Tagad es īguoju pats un gribu

pajemt tovu meitu sev par sīvu; a jo naatdūsi ar lobu, tad es at-

īšu ar sovu bruoļi krusu un ar muosu tvuci [kr. lietus debess] un

izjaukšu tovu ustobu."

Nūsabeida vecels un atdeve sovu meitu vējam par sīvu.

Nu tuo laika vairs nikas naplēse jumta un nasadauzēja ap lū-

gim. Veči dzeivuoja mīreigi, tik skuma pēc sovas meitas. Lai

gon atskrēje vējs un atnese sovu sīvu veču apraudzeitu, bet uz

mozu laiku; tad otkon skrēja aiz jyuru un uz vysom pusēm.

60. Noburtais keniņa dēls par precinieku.

1. J. Mezevskis Ozolnieku Tiltiņos. Jkr. V, 104 (68).

Reiz viens ģenerālis braucis ar savējiem pavizināties. Kad

tie bija lielu mežu cauri izbraukuši, tad uznāca lietus un ģenerālis
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lika kučierim atpakaļ griezties. Atpakaļ braucot, viņi ierauga
lielu pili, kuru tie nekad nebija redzējuši. Ģenerālis liek zirgus
apturēt un sūta savu sulaini pili apraudzīt. Sulainis aiziet, bet

nevar tikt iekšā, nāk atpakaļ un izstāsta visu saviem kungiem.
Tad ģenerālis sūta kučieri, bet tam iziet tāpat kā sulainim. Nu

iet viņš pats, bet arī netiek iekšā. Tāpat arī cienmātei neizdodas

iekļūt pilī.
Beidzot iet preilene, ģenerāļa meita; viņa bez kavēkļiem

ieiet pilī, bet tiklīdz kā preilene ir iekšā, tūliņ aiz viņas aizkrīt

durvis un visa pils pazūd. Ģenerālis liek meklēt pēc savas mei-

tas, sameklē ilgu laiku ar daudz ļaudim, bet nevar dabūt ne pili,

ne preileni. Tā nu viņš brauc bēdīgi mājās. Kamēr tiek mājās,

ir pagājuši septiņi gadi.
Kad preilene iegāja pilī, tad tai no liela greznuma apžilba

acis. Visas malu malas, visus plačus un gaņģus apgaismoja mir-

dzošas lampas. Ejot pa vienu gaņģi, viņa uzgāja durvis, kurās

bija atslēga. Durvis atslēgusi, tā iegāja ļoti apgaismotā istabā,
kur uz galda dega svece un gulēja zīmīte, uz kuras bija rakstīts:

„Kad tējas laiks, tad var dabūt tēju, kad kafejas laiks, tad var da-

būt kafeju, un kad maltītes laiks, tad var dabūt maltīti."

To lasīdama, preilene sabijās un gāja atkal atpakaļ! Ejot tā

atrada otras durvis ar veselu bunti atslēgu. Durvis atslēgusi, tā

grib ieiet — te tai piešķīst pilnas acis ar ugunim, un tā ierauga
istabas vidū zārku. Viņa gan satrūkstas, bet tomēr pieiet pie

zārka, pie sevis sacīdama: „Neškīsts gars jau tu esi, ārā es vairs

nevaru tikt, tā kā tā man jāiet iekšā."

Uz zārka vāka bija rakstīts: „Še guļ viens ķēniņš, noburts uz

septiņiem gadiem, septiņiem mēnešiem, septiņām nedēļām, septi-

ņām dienām, septiņām stundām un septiņām minūtēm. Ja kāds

ienācējs būs ķēniņu pa šo laiku kopis, tad viņš no ķēniņa, kas

pēc šī laika uzcelsies, dabūs: ja būs bijis vecs vīrs jeb veca sie-

viete, žēlastības maizi uz visu mūžu, — ja būs biijs jauns vīrie-

tis, lielu godu, un ja jauna sieviete, tad ķēniņš viņu ņems par

sievu."

Preilene paliek pilī, apkopj istabas un tura īpaši arvien ķē-

niņa zārku tīru un spodru. Jau gandrīz viss laiks ir pagājis un

drīzi ķēniņam jāceļas augšā, te preilene ierauga vienu sieviņu

pa pils dārzu ejam. Viņa atver logu un lūdz sieviņu uz īsu laiku

ienākt, lai lūdzēja varētu drusku pastaigāties ārā, tīrā gaisā. Sie-

viņa arī ienāk un preilene iziet. Bet tiklīdz ko preilene izgājusi

dārzā, te tā dzird stiprus lielgabala šāvienus un ļaužu skaļu ur-

rāšanu. Nu tik viņa atjēdzās, ka noteiktais laiks notecējis un

ķēniņš uzcēlies. Viņa nezin, ko iesākt: vai projām iet, vai pa-

likt? Bet apdomājusies, tā griežas pilī atpakaļ, iet pie ķēniņa un
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lūdz kādu dienestu. Ķēniņš, kas sieviņai jau piesolījies to par

sievu ņemt, pieņem preileni par kukņas meitu. Drīz ķēniņš izrīko

kāzas. Uz kāzām ķēniņš atļauj katram dienestniekam ko izlūg-

ties. Cits vēlas šo, cits to, bet kukņas meita lūdz, lai ķēniņš vi-

ņai nopērkot to, ko no rīta pirmo vedīšot pilsētā pārdot.

Viens vīriņš ved no rīta pats pirmais kaltu akmeni pilsētā,
kuru nu ķēniņš liek nopirkt un aizvest kukņas meitai. Meita viņu

mazgā un pūcē. Sulaiņi nevar vien diezgan izbrīnīties, ko

kukņas meita ar akmeni darīs. Vakarā trīs sulaiņi iet viens pēc
otra pie kukņas meitas durvim un klausās, ko viņa ar akmeni

dara. Viņi dzird meitu runājam: „Es esmu te izvaktējusi tos

septiņus gadus, septiņus mēnešus, septiņas nedēļas, septiņas die-

nas, septiņas stundas, septiņas minūtes, un tāpēc man vajadzēja
tikt par ķēniņieni un nevis šai svešai sieviņai, kas tik īsu brīdi bija

istabā, kamēr es izgāju pastaigāties. Bet kad ķēniņš laulāsies

ar viņu, to veco sieviņu, tad es iešu uz mežu un nogalināšos."

Sulaiņi šos vārdus dzirdējuši, izteic visu ķēniņam. Ķēniņš
arī nāk klausīties un dzird tos pašus vārdus. Ķēniņš ieiet pie
kukņas meitas, paņem viņu ap vidu, aizved viņu savā zālē un

prasa tai, kādēļ gan viņa gribot sev galu darīt. Kukņas meita

nu visu izstāsta, ko viņa redzējusi un darījusi.

Ķēniņš nu tura kāzas pēc divi mēnešiem, un nevis vairs ar

veco sieviņu, bet gan ar jauno preileni. Tie trīs sulaiņi, kas ķēniņam
deva ziņu, tiek par ģenerāļiem, bet ļauno veceni, kas bija ragana,

notiesā uz nāvi.

Preilene nu aizraksta arī grāmatu savam tēvam, ģenerālim,

lai nāk kāzās. Šis ļoti brīnās, ka viņa meita vēl dzīva, nobrauc

ar visiem savējiem pie ķēniņa un' dzīvo savas vecuma dienas

priekos un laimē.

2. Lielupis Vec-Piebalgā. LP, V, 119. 2.

Kādai ķēniņa meitai gadījušies trīs precinieki vienā reizā:

viens bijis ļoti bagāts, otrs tāds puslaicīgs, trešais pavisam no-

skrandējies.
Tēvs spiedis meitu pie tā bagātā aiziet; bet meitai vairāk pa-

ticis tas skrandainais — negājusi pie bagātā. Bet tēvs dusmās

saaicinājis kāziniekus un nu, tā sakot, ar varu pielaulās meitu ba-

gātniekam. Tomēr skrandainais izjaucis laulības: uzbūris meitai

piepēžu slimību — tā pamirusi. Tēvs, zināms, domājis, ka meita

pavisam nomirusi; bēdādamies tūliņ taisījis zārku un vedis kap-
sētā glabāt; visi kāzinieki — tagad bērinieki — gājuši līdz,. Bet

kapsētas tuvumā gadījies skrandainais; viņš aizstājies bērinie-

kiem priekšā un atbūris lielu, platu upi visapkārt bērinieku rin-
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dai. Šie palikuši kā salā un nezinājuši, ko darīt: ej, kur gribi,
visur upe priekšā. Beidzot skrandainais teicis: „Neliedz, ķēniņ,
man mirušo meitu, tad viņu atdzīvināšu."

Ķēniņš domājis: „Tik viņa beigta tā kā tā — lai ņem, ja prot
atdzīvināt!"

Labi! skrandainais pielicis zārkam rokas, meita atdzīvojusies
un upe tai pašā brīdī nezin, kur nozudusi, kur ne.

Nu iesēdinājis meitu karītē skrandainim blakus un braukuši

mājā kāzas svinēt. Bet mājā atkal brīnumi! No karītes neiz-

kāpis vis vairs skrandainis, bet stalts ķēniņa dēls zeltā un sudrabā.

Tagad ķēniņš atplētis acis un lūdzies, lai piedodot, ka ne-

jēgdams iesākumā viņu nicinājis.

Piezīme. Šī gan ir pavisam citāda pasaka nekā iepriekšējā, bet lī-

dzinās tai tomēr tai ziņā, ka savādais precinieks še nav vis par kustoni pār-

vērsts, bet patura savu cilvēka izskatu. P. Š.

61. Brālītis ar māsiņu.

I, A. 450. K. Treimane Talsos. T. Dzintarkalna krājuma.

Reiz dzīvoja brālis ar māsu, kuriem bija nomiruši vecāki.

Pie svešās mātes viņiem klājās loti grūti. Vienu dienu viņi abi

aizbēga un vakarā nonāca kādā lielā mežā, kur viņi pārgulēja

par nakti.

Rītā uzceļoties, brālītis teica: „Ak māsiņ, kad tu zinātu, kā

man slāpst!"
Kādu gabaliņu pagājuši, viņi ieraudzīja mazu upīti. Brālītis

tūliņ noliecās pie strautiņa un gribēja dzert, bet kāda balss tur

sauca: „Nedzeri, nedzēri! Ja dzersi, tad paliksi par lāci."

Brālītis gan gribēja ar varu dzert, bet māsiņa sacīja: „Ne-

dzēri vis! Tu paliksi par lāci un mani nomocīsi."

Brālītis brīnījās, kas gan ūdenim varētu būt par vainu. Bet

viņu svešā māte bija ragana. Viņa bija pamanījusi, ka bērni aiz-

iet, klusiņām aizsteigusies viņiem priekšā un nobūrusi visus

strautiņus un avotiņus.
Gabaliņu pagājuši, viņi uzgāja citu upīti; bet kad brālītis gri-

bēja dzert, tad strautiņš atkal čaloja: „Kas no manis dzers, tas

paliks par viļķu."
Māsiņa lūdzās: „Ak brālīti, nedzēri, nedzēri! Tu paliksi par

vilku un mani saplēsīsi." Brālītis arī paklausīja.

Pēc kāda laika viņi uzgāja trešo strautiņu. Brālītis tulin lie-

cās pie ūdens, bet atkal atskanēja kāda balss: „Kas no manis

dzers, tas paliks par stirnu."

Māsiņa lūdzās: „Ak brālīti, nedzēri, nedzēri! Tu paliksi par

stirnu un aizskriesi projām. Kur tad es viena palikšu?"
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Bet brālītis vairs nevarēja noturēties. Kad pirmais ūdens

piliens bija par lūpām, tūlīt viņa galva jau pārvērtās par stir-

nas galvu. Līdz ko norija pirmo malku, viņš jau viss bija palicis

par stirnu.

Nu sāka abi žēli raudāt. Beidzot māsiņa sacīja: „Neraudi

vis, brālīti! Es tevi nekad neatstāšu."

Tad viņa apsēja zelta lentīti tam ap kaklu un veda viņu tā-

lāki. Pa mežu staigājot, viņi atrada vienu tukšu mājiņu, kur tad

apmetās uz dzīvi. Māsiņa lasīja sev ogas, riekstus un saknes, un

brālītim pārnesa mīkstu zāli.

Kad viņi tā ilgu laiku bija dzīvojuši, tad gadījās, ka ķēniņš
tai mežā sarīkoja medības. Nu dzirdēja suņus rejam un taures

pūšam. Stirna, to dzirdēdama, ar visu varu gribēja tikt ārā.

Māsiņa gan negrbēja laist, bet pēdīgi tomēr izlaida noteikdama:

„Nāci tik vakarā atpakaļ!"

„Ja, jā!" stirniņa atbildēja. „Nelaidi tikai citu iekšā! Kad es

būšu pie durvim, tad sacīšu: „Māsiņ mīļā, laidi mani iekšā!" "

To sacīdama, stirniņa priecīgi ielēca mežā. Ķēniņš ar sa-

viem ļaudim gan redzēja skaisto stirniņu, bet viņa mācēja tik

mudīgi skriet, ka drīzi vien aizbēga. Vakarā atskrēja stirniņa

mājā, pienāca pie durvim un pieklauvēja sacīdama: „Māsiņa

mīļā, laidi mani iekšā!"

Durvis arī tūliņ atvērās un stirniņa ieskrēja iekšā.

Kad otrā rītā atkal iesākās medības, brālītis tūliņ lūdzās:

„Māsiņ, laid mani ārā!"

Māsiņa atvēra durvis un piekodināja: „Nāci tikai vakarā at-

pakaļ!"

Medinieki drīz ieraudzīja stirniņu un vienam pat izdevās tai

iešaut, tikai ievainojums nebija liels. Kamēr stirniņa skrēja kli-

bodama uz mājas pusi, tikmēr viens medinieks, kas jau vakar

bija novērojis, kur stirniņa ieiet, aizsteidzās tai priekšā un sa-

cīja: „Māsiņa mīlā, laidi mani iekšā!"

Meitene to noturēja par brālīti un atvēra durvis, bet ierau-

dzīdama svešu cilvēku, tūdaļ atkal aizvēra durvis cieti. Medi-

nieks nu visu to izstāstīja ķēniņam. Pēc kāda laika atnāca arī

levainotā stirniņa, par ko māsiņa loti izbijās. Viņa nomazgāja

vāti, apsēja to un rītā stirniņa jutās atkal spirgta un vesela.

Trešā rītā stirniņa atkal nevarēja istabā nociesties uti mā-

siņai bija vien jālaiž ārā. Ķēniņš šoreiz licis gan dzīties stirniņai

pakal, bet aizliedzis šaut. Uz vakara pusi viņš pats aizgājis uz

minēto mājiņu, pieklauvējis pie durvim un saucis: „Māsiņa mīlā,
laidi mani iekšā!"
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leraudzīdama ķēniņu, meitene pavisam sabijusies, bet jauna-

jam ķēniņam loti patikusi skaistā meitiņa. Viņš to mīli uzrunājis:
„Vai tu negribi tapt par manu sievu un nākt man līdz?"

Meitiņa jautājusi: „Bet kur tad mana stirniņa paliks?"

Ķēniņš teicis: „To tu vari turēt, cik ilgi tev patīk."
Nu visi gāja prom uz ķēniņa pili. Pēc neilga laika ķēniņš

svinēja kāzas ar māsiņu. Arī stirniņu nu pārvērtās atkal par

cilvēku un dzīvoja laimīgi pie savas māsiņas un ķēniņa.

Piezīme. Šī pasaka var būt cēlusies no Grimmu pasaku grāmatas

(sal. levads, 111. 1. p.), bet oriģināla pasakas beigu izlaidums vien jau liecina,

ko šis variants ir uzrakstīts no mutes tradicijas. Arī es tiku vairāk reiz dzir-

dējis šādu pasaku, bet tā kā viņa neatšķiras no Grimmu pasaciņas, tad šāds

variants nebūs vajadzīgs. Līdzīgas pasakas ir vēl uzrakstījusi H. Skujiņa

Smiltenē un 0. Romančuks Rozentovas pagastā. P. Š.

2. A. 450. J. Henniņš no T. Kalniņa 1886. g. Sasmaka.

Vienam tēvam bija viens dēls un viena meita, bet to pamāte

bija ragana un aizdzina tos bērnus projām. Viņa apbūra visus

ūdeņus, kur tie gāja, un kad tas puisis nodzērās, tad viņš palika

par stirnu. Viņi atrada mežā vienu mājiņu, kur nebija neviena

cilvēka, un tur viņi palika dzīvot.

Bet tikko tā stirniņa dzirdēja tauri pūšam un medījam, tad

viņai arī tur vajadzēja būt. Ķēniņš, kas tur medīja, daudzreiz to

redzēja, un vienreiz sašāva stirniņai kāju. Otrreiz to redzot, ķē-

niņš dzinās stirniņai pakal, kas nu ieskrēja tai mājiņā. Ķēniņš

nokāpa no zirga un arī iegāja iekšā. leraudzīdams tur skaisto

meitu, viņš sacīja: „Nāc manā pilī un paliec man par sievu."

Tā atbildēja, lai viņas brāli ar ņemot līdz.

Ķēniņš prasīja: „Kur tad ir tavs brālis?"

Viņa parādīja un sacīja: „Mana pamāte viņu nobūra par

stirnu."

Ķēniņš lika atsaukt to pamati un pavēlēja tai atburt to par

cilvēku. Kad viņa bija to atbūrusi tad ķēniņš lika to nokaut.

3. A. 450. 405. R. Štreib c r ģi s Lestenē. LP, IV, 20.

Reiz bija bārenītis un bārenīte. Viņiem abiem bija nikna pa-

māte, ragana. Tā viņus turēja loti nelabi: bet savu īsto meitu, to

pamāte nezināja, kā izlutināt. Reiz pamāte sūtīja bārenīšus vēla ru-

denī ogot, kad nemaz vairs ogu nebija. Bārenīši aiziet raudā-

dami un izmeklējas cauru dienu velti ogas. ne ēduši, ne dzēruši.

Abi bija noguruši. Te uz vienu reizi masa ierauga vilka pedu

pilnu ar ūdeni; viņa grib nodzerties. Bet brālītis biedina: Ne-

dzer, māsiņ, paliksi par vilku!"



526

Māsa paciešas un nedzer. Pēc tāda laika brālis ierauga auna

pēdu, pilnu ar ūdeni un grib nodzerties. Māsa gan biedina: „Ne-

dzer, brālīti, paliksi par atminu!"

Bet kamēr māsa to izteikusi, brālis jau nodzēries un palicis

par auniņu ar zelta ragiem. Ko nu? Auniņam patīk mežā pa-

likt, tas ne domāt vairs uz mājām nākt; māsai atkal vienai pa-

šai bail pamātei rādīties bez ogām. Nekā darīt, staigā abi pa

mežu.

Otrā nedēlā kāds bagāts kungs medī šinī pašā mežā un ap-
lenc auniņu ar visu māsu. Kungs noķer auniņu ar zelta ragiem
un pārved ar māsu pie sevis pilī. Māsai nu klājas labi un auni-

ņam arī nekas nekaitēja.

Bet ragana bija saodusi, ka kungs taisoties viņas pameitu

precēt. Un tā neģēle tūliņ pie kunga prom: lai pieņemot viņas
īsto meitu, ja vairāk ne, par kalponi! Kungs pieņem.

Te otrā, trešā dienā kalpone ņemas kungam ieteikt, lai au-

niņu ar zelta ragiem taču liekot aizgaldā nobarot, būšot gards

cepetis, ko tā viņu turot? Kungs ļaujas ierunāties. Un tā nu

auniņu ieliek aizgaldā. Bet pameitai ļoti sirds sāp par to, ka nu

viņas auniņu baros un kaus. Katru dienu tā tek uz kūti pie au-

niņa raudāt. Bet kunga kūtis bija pašā upmalā. Vienu dienu

pameita atkal bija aizgājusi uz kūti. īstā meita turpretim glūnēja
aiz durvim. Līdz nu pameita nāca ārā, te īstā meita sagrāba na-

badzīti un iegrūda upē, lai noslīktu; bet pameita nenoslīka vis.

Tur upes malā kūtij bija izskalots pamats, pameita ielīda tanī

caurumā, atžirga un paslēpās. Naktī tā ielīda atkal pa šo pašu

pamata caurumu pie auniņa, prasīdama, kādēļ viņš tāds no-

skumis?

„Kā nebūšu noskumis?" auniņš atbildēja. „Tevi ņēmās slīci-

nāt, mani pašu kundziņš solās kaut un zelta ragus niedrē kalt.

Bet nekas! Es lēkšu no aizgaldas ārā un iešu tev upē līdz. Sē-

dies man mugurā, tad nemirks miesas ūdenī."

Un auniņš ar zelta ragiem izlēca no aizgaldas upē; māsa uz-

sēdās mugurā un abi peldēja.

No rīta kungs ierauga zelta radziņus upē; paskatās labi: au-

niņš ar pameitu peld līgodamies. Nu kungs ātri liek noaust tre-

jādus tīklus: kaņepju, linu un zīda, ar ko abus malā izzvejot.

Zvejoja ilgi — nevar izzvejot. Kaņepju un linu tīklus auniņš bija

saplosījis ar saviem zelta radziņiem; tik zīda tīklu, to nevarēja

saplosīt. Beidzot ar zīda tīklu taču izzvejoja malā.

Bet auniņš uz sausuma nu palika par brālīti un izstāstīja

kungam visu, ko raganas īstā meita viņa māsai nodarījusi. To

dzirdēdams, kungs iegrūda raganas īsto meitu pašu upē, tā no-
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slīka; bet pameitu apņēma par sievu un brāli (senāko auniņu)
iecēla lielu vīru kārtā.

4. A. 450. Teicējs V. Dzenis. Kultūras balss kr.

Seņ senejūs laikus dzeivuoja bruolīts ar sovu muosiņu. Tāva

ar muoti jīm nabeja un tuodēj jī tyka nosaukti par buorinīšini.

Bruolīts ar muosiņu dzeivuoja pi vacmuotes, kura jūs pastuovīgi
syta un nadevja jīm ēst.

Vīnu reiz brolīts ar muosiņu spēlējās uorā. Bruolīts pīguoja
pi muosiņas un soka: ~My_usim nav tāva ar muoti. Vacmuote

mvusus syt un nadūd ēst. īsim, lobuok, muosiņ, prūjom!"
Un jī aizguoja. Jūs vacmuote beja būrinīca un, izzvnuojuse,

ka bārni aizbāga, dzvnuos jīm pakal. Guoja, guoja bruolīts ar

muosiņu vvsu dīnu. Kad_ atguoja nakts, jī meklēja sev nakts

muoju. Tai jī īdami īraudzēja mežā mozu uztabiņu. Bārni īguoja
tymā ustabiņā. Ustabiņā beja tukša un bruolīts ar muosiņu pa-

lvka puorgulēt. Kad reitā bruolīts ar muosiņu pasamūda, bruo-

līšam cīši gribējuos dzert. Jī aizguoja maklātu yudeņa. Tai jī
meklēja ilgu laiku un nikai navarēja atrast. Beiguos jī īraudzēja
vīnu olūtu. Bruolīts ar muosiņu prīcīgi pīskrēja pi olūta un bruo-

līts pīleika dzert. Te jis dzierd nu yudeņa bolsu: „Kas dzers nu

ituo olūta ytideni, paliks par luoci!"

Bruolīts nūsabeida un pastuostīja sovai muosiņai. Muosiņa

pīrunttoja bruolīti nadzert ituo yudeņa. Un jī aizguoja tuoļuok

meklēt vēl yudeņa. Guoja, guoja un atroda ūtru olūtu. Bruolīts

pīleika un gribēja dzert. Otkon jis dzierd no yudeņa bolsu: „Kas

dzers nu ituo olūta, paliks par vvlku!"

Bruolīts nūsabeida un pastuostīja muosiņai. Muosiņa suoka

prasīt, bruolīti nadzert nu ituo olūta, bet bruolīts napaklausīja un

padzēra. Napaspēja bruolīts padzert, ka palyka par plēsīgu vylku

un tuyleņ saķēra muosiņu un saplēsja gabaliņūs, bet ari pats uz

vītas turpat nūmyra.

Itū vysu bārnim iztaisīja jus vacmuote, kura beja burinīca.

Jei pībura obejus olūtus.

62. Meitene, kas savus brāļus meklē.

1. A. 451. K. Tarz ieris Druvienā. Brīvzemnieka

„C6C-pHHKT>" 107.

Reidz dzīvoja ķēniņš, kam bija divpadsmit dēlu, un visi viņi

bija stipri un skaisti. Bet šim ķēniņam nebija nevienas pašas

meitas. Reiz viņš sevī apņēmās: „Ja man piedzimtu meita, es

nokautu visus dēlus."
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Viņa valstībā dzīvoja viena ragana; viņa nevarēja ķēniņa dē-

lus ieraudzīt, un šī nu izgādāja, ka ķēniņiene nāca atkal cerībās.

Viens no pils ļaudim to dabūja zināt, un viņam palika ķēniņa

dēlu loti žēl. Viņš tos izveda no pilsētas, ieveda dziļā mežā un

sacīja: „Ja jūs še no kāda augsta koka redzēsit ķēniņa tornī

baltu karogu, tad jūsu mātei būs dēls un jūs varat griezties at-

pakaļ; bet ja redzēsit sarkanu, tad būs meita; ja jūs tad atnāksit

mājā, tad jūs nokaus."

Ķēniņa dēli kāpa pēc kārtas vienā augstā kokā un skatījās

uz torni. Tā pienāca kārta arī jaunākajam brālim, tas uzkāpa
kokā un iesaucās: „Sarkans karogs!"

Tagad viņi iegāja vēl dziļāki mežā un nonāca pie vienas

istabiņas, kurā dzīvoja kāda vecene. Pie tās vecenes viņi ap-

metās uz dzīvi. Bet šī vecene bija tā pati ragana, kas viņus ne-

ieraudzīja.

Brāļi gāja katru dienu medībās un norunāja nokaut katru sie-

vieti, kas tik kritīs viņu rokās; tikai veceni nosprieda neaizkārt.

Ķēniņa meita, viņu māsa izauga par to laiku liela un aizgāja

pasaulē meklēt savu brāļu. Viņa nonāca arī tai pašā mežā. Gāja,

gāja — pēdīgi nonāca pie istabiņas un iegāja iekšā. Tai dienā

bija mājā mazākais brālis, kuru sauca par arkulīti [? tulkojumā
3aMapauiKa ]. Viņš pazina māsu pēc zelta zvaigznes pierē un

nenokāva vis viņas, bet gan padzirdīja un paēdināja. Vakarā viņš
to paslēpa apakš apgāztas baļļas un brāļi viņas nemaz nepa-

manīja. Rītā, kad brāli jau bija aizgājuši, ķēniņa meita izgāja

dārzā un ieraudzīja tur divpadsmit skaistas puķes. Viņa tās sāka

raut. Viņa vēl nebija paspējusi visas noraut, kad atskrēja mājā
visi brāļi, pārvērtās par melniem kraukļiem un aizlaidās.

Atnāk ragana un saka: „Tu vari brāļus izglābt, ja pieci gadi

no vietas ne runāsi ne smiesies. Bet ja tikai vienu vārdu sacīsi,

vai pasmiesies, tad viņiem būs jāmirst."

Ķēniņa meita tikai palocīja galvu un iegāja mežā. Ragana

turpretī berzēja no priekiem rokas un domāja: „Tagad gan ies

bojā ne tikai brāli, bet arī māsa."

Tā ķēniņa meita staigāja pa mežu veseli četri gadi, bet piektā

gadā viņai iznāca satikties ar vienu jaunu ķēniņu. Viņa tam loti
patika, un viņš to apņēma par sievu, lai gan viņa nerunāja ne-

viena vārda.

Bet ragana dabūja par visu to zināt. Viņa pārvērtās par

smalku kungu un nonāca pie jaunā ķēniņa. Ķēniņš, nekā nezinā-

dams, pieņēma svešo kungu pie sevis. Tas tagad lūkoja ķēniņam

iestāstīt, ka viņa sieva esot ragana un tādēļ arī nerunājot un ne-

smejoties. No iesākuma ķēniņš neticēja, bet tad sāka domāt:

„Varbūt, ka ir arī taisnība."
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Pēdīgi ķēniņš ir tomēr pierunāts, un viņš nospriež savu sievu

sadedzināt, kā jau raganu. Svešais kungs tikai vēl pamudina

ķēniņu pasteigties ar sodu, ka ragana ļaudis uz dumpi nesamusi-

?iot. Ķēniņš arī jau ir nolicis soda dienu.

Tai dienā bija taisni pagājuši pieci gadi no tā laika, kur ķē-

niņienes brāļi bija pārvērsti par kraukļiem. Svešajam kungam

bija uzdots gādāt, ka sods tiek izpildīts. Nu tika krauts sārts,

bet ļaudim tomēr neizdevās sakraut drīzumā malku, lai tie stei-

dzās kā steigdamies. Tikai vēl ap pusdienu sārts bija gatavs.

Ķēniņš pats skatījās pa savas pils logu, kā viņa sievu dedzinās.

Svešais kungs arī skraidīja ap ķēniņu, šo to stāstīdams, lai tikai

ķēniņš varbūt neatceltu sava soda.

Jau pielaida sārtam uguni un malka jau sāka stipri degt, kad

piepēži atlaidās divpadsmit kraukļu un nodzēsa uguni ar saviem

spārniem. Kad uguns nodzisa, viņi tūliņ palika par cilvēkiem.

Tagad ķēniņiene iegāja pilī ar saviem brāļiem, sāka runāt un iz-

stāstīja visu ķēniņam. To dzirdēdama, ragana, kas bija par kungu

pārvērtusies, lielās dusmās spēra ar kāju pie zemes, tā ka pati
ielīda zemē un tai vietā tikai dūmi vien nokūpēja.

Ķēniņš ar ķēniņieni nu dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Lidzigu pasaku par 11 brāļiem uzrakstījis H. Skujina Smil-
tenē. P. Š.

2, A. 451. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 71.

Kādam tēvam ir septiņi dēli. Viņam ļoti maz pie rokas, ar ko

dēlus uzturēt. Kādu dienu māte nolauž sakaltušu garozu un pie-

saka dēliem, lai tā ēd, ka arī uz rītu atliek. Dēli, badā mirdami,

apēd visu garozu. Māte sadusmojas par to un iesaucās: „Ak jūs
nolādētie kraukļi!"

Tūliņ visi septiņi paliek par kraukļiem un aizlaižas pa logu.
Kādus gadus vēlāk mātei piedzimst meita. Šī paauguši reiz jautā,
vai šai neviena brālīša neesot?

„Bija gan, meitiņ, septiņi gabali, bet visi palika par kraukļiem
un aizlaidās."

Meitiņa lūdzas, lai atļaujot brāļus meklēt. Māte atvēl. Nu

māsiņa iet tik gar ezera malu vien, kamēr noiet kādā būdiņā.
Šinī būdiņā dzīvo veca māmiņa, kuru par Dienasvidus Vēja māti

nosauc.

„Mīlā Dienasvidus Vēja māmuliņa, vai nezini manus bā-

lenīšus?"

„Vai, meitiņ, ko nu prasi pēc bāīiņiem — glābies labāki pati.

Drīzi mans dels pārnāks un tad tev ies nelabi. Bet es tevi glābšu,
paliec par sākti manās krūtīs!"
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Vēja mātes dēls, Dienasvidus Vējš, drīzi pārnāk un jautā

saktij, ko gribot?

„Gribu savus septiņus bālenīšus atrast!"

Bet Dienasvidus Vējš atsaka, ka te viņi neesot, lai ejot pie
Ziemeļa Vēja. Sākts paliek par meitiņu un aiziet pie Ziemeļa

Vēja mātes.

„Mīlā Ziemeļa Vēja māmuliņa, vai nezini manus septiņus bā-

lenīšus?"

„Vai, meitiņ, ko nu prasi pēc bāliņiem — glābies labāki pati.
Drīz mans dēls pārnāks un tad tev ies nelabi. Bet es tevi glābšu:

paliec par sarkanu ogli krāsns priekšā!"

Ziemeļa vēja mātes dēls, Ziemeļa Vējš, drīzi pārnāk un jautā
oglei, ko gribot?

„Gribu savus septiņus bālenīšus atrast!"

„Es zinu gan, kur viņi ir, un zinu ar, kā viņus atrast," Ziemeļa

vējš atbild. „Vispirms ej uz aitu kāti un paņem aitu mēslus. Ar

mēsliem ej uz to un to kalnu, kur tavi brāli dzīvo. Kad lietus līst,
tad kaisi mēslus uz kalnu, un kad salst, tad kāp pie brāļiem."

Meitiņa tā dara un uzkāpj kalnā, kur atron mājiņu. Mājiņā

nav neviena cilvēka. Istabā uz galda stāv septiņi naži, septiņas
bļodas ar ēdieniem, septiņas maizes, septiņi dzeramie trauki un

kaktā septiņas gultiņas. Meitiņa paņem no katras bļodas pa ku-

mosam, no katras maizes pa riecienītim un paēd. Paēdusi, pa-

dzērusi, tā noliekas gultiņās un gul līdz novakarim. Novakari

viņa izkāpj no gultiņām un paslēpjas pagultēs. Naktī pārlaižas

septiņi kraukli un brīnās, kas te ēdis, kas gultiņās gulējis.

No rīta kraukli atkal aizlaižas. Meitiņa atkal paēd, izslauka

visas maliņas un apguļas līdz novakarim gultiņās. Novakari tā

izkāpj no gultiņām un paslēpjas pagultēs. Naktī kraukļi pārlaižas

un brīnās, kas te tik ēdis, kas gultiņās gulējis. Kraukli sāk malu

maliņas meklēt un beidzot atron pagultē skaistu meitiņu.

„No kurienes tu tāda nāci un kas tāda esi?"

„Nācu savus septiņus bālenīšus meklēt."

„Ak labā māsiņa, cik tev laba sirds! Bet tūlīt nespējam vēl

par cilvēkiem palikt. Ja tu, māsiņ, mums izlīdzētu, tad gan reiz

par cilvēkiem tiktum. Tev vajadzētu septiņi gadi pavadīt, neko

nedarot. Tev nebūtu arī brīv ne runāt, ne raudāt, ne smieties."

Māsa to visu apsolās pārciest un izdarīt. Bet lai nu viņai tas

drošāki izdotos, tad brāli māsu ieliek koka dobumā un apsolās
to rūpīgi kopt. Labu laiku tā iet brangi, bet kādu dienu medi-

nieki uziet māsu dobumā un aizved pie ķēniņa. Ķēniņš gan žē-

lojas, ka mēma, bet tomēr daiļuma dēļ apprec.

Pēc kāzām ķēniņam jāiet uz ilgu laiku karā. Kamēr ķēniņš

karā, mēmajai ķēniņienei piedzimst dēls un meita. Ķēniņa pa-
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mātei tas skauž. _Viņa_bērnus iedod kādai sieviņai un pasaka ķē-
niņam, ka pati mate bērnus nonāvējusi. Ķēniņš par to ļoti sadu-

smojas un iemet ķēniņieni cietumā. Pēc laba laika karš beidzas.
Keniņš pārnāk maja un vel aprunājas ar pamāti par bērniem un

ķēniņieni.
Pamāte nu apmelo ķēniņieni tik briesmīgi, ka šis dusmās

nospriež ķēniņieni pakārt. Nekā darīt — jāiet, ja grib brāļus iz-

pestīt un klusu ciest, jo septiņi gadi vēl nav pagājuši. Patlaban
ķēniņienei jakapj uz karātavām, te septiņi jaunekļi tai pašā laikā
savus 7 gadus pārcietuši, skrien elzdami pūzdami un sauc pilnā
kakla: „Nekariet, nekariet!"

Visi atgriežas un skatās uz jaunekļiem, bet ķēniņiene tek
brāļiem pretim un apķeras gar kaklu. Kad nu ķēniņš visu da-
būjis zināt un arī savus divus bērnus no svešās sieviņas atda-
būjis, tad prieks bij bez gala. Viņš ved ķēniņieni un septiņus
brāļus ar lielu godu uz pili atpakaļ; bet viltīgo pamāti liek pie
tam pašam karātavām pakārt.

Picz im c. Vēja-mātes ~dēli" nav drošās tautas tradicijās konstatēti,

kādēļ šie te būs tīšām iepīti. Citādi šī pasaka neliekas būt grozīta. P. Š.

3. A. 461. .1 Henniņš no R. Treimaņa 1887. g. Sasmakā.

Kādai atraitnei bij septiņi dēli un viena meita. Labi naba-

dzīgi dzīvodama, tā gāja kopā ar kādu vecu melderzelli. Pēdīgo
vistu nokāvusi, māte ielika galu rierē, bet septiņi dēli to slepeni
izēda. Māte par to nolādēja visus bērnus, lai viņi noskrietu uz

mežu un paliktu par baložiem. Tad aizskrēja visi septiņi brāļi
uz mežu un palika par baložiem. Kad māsa bija paauguši, māte

tai sacīja, ka viņai bijuši septiņi brāļi.

Māsa paņēma maizi, sviestu un diegu, lai varētu adīt, un

iegāja lielā mežā, uzgāja tur no žagariem uztaisītu būdu, kur

vārījās septiņi mazi katliņi. Viņa paņēma savu sviestu un iemeta

pa druskai katrā katliņā. Uzreiz atskrien septiņi baloži, izlien

no savām ādām, paliek par cilvēkiem. Katrs ēd no sava katliņa
t n saka ka šoreiz ēdiens esot gardāks. Māsa bija palīdusi apakš

žagariem un dzirdēja, ko tie runā. Brāļi meklēja žagaros un at-

rada tur savu māsu. Tie prasīja: „Ko tu še meklē? Ej uz mājām,
tu jau mūs nevari atdabūt. Mēs esam nolādēti par baložiem, ka

mums jāskrien par gaisiem. Ja tu vari septiņi gadi bez valodas

dzīvot un mums katram no liepu lapām kreklu pataisīt, tad mēs

pēc septiņiem gadiem runāsim."

Viņi noveda māsu pie lielas liepas, tur augšā tai būs tos sep-

tiņus gadus mājot un septiņus kreklus pašūt. Brāļi viņai pienesa

barību. Reiz pats tās zemes ķēniņš turēja medības, kvekšķi pie-
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diznās pie liepas un sāka dikti riet. Piķieris,_uz augšu paskatī-

jies, ierauga tur smuku meitu un sauc, lai nak zeme. Tad arī

ķēniņa dēls pienākdams pavēlēja,_lai nāk zemē, ja neklausīs, tad

šaušot. Tad uzkāpa piķieris liepā un noveda masu zeme. Viņa

bija jau divi kreklus pašuvusi. Viņa paslēpa tās liepu lapas un

sasēja tās savās drānās. Tas keniņa dels ņema, uzsēdināja to

uz sava zirga, aizveda uz savu pili un apprecējās. Bet yioa ne-

arvienu nerunājās, kā brāļi bija sacījuši.

Pēc tam ķēniņa dēlam bija jāiet karā un viņa mēmā sieva

palika mājās. Pēc kāda pusgada viņai piedzima bērniņš ar

sudraba matiem. Tad viņas vīra māte lika to bērnu paņemt sa-

vam sulaiņam, nonest uz mežu, nošaut un acis pārnest mājās.
Tas sulainis darīja, kā bija pavēlēts. Gribēja patlaban šaut to

bērnu, kad viens lācis to bērnu paņēma aiznesa projām. Tad

gadijās, ka kāds zaķis skrēja garām, to nu sulainis nošāva, iz-

ņēma tam acis un iedeva kēnieņienei.

Tad pārnāca viņas vīrs no kara, bet nelaimīgā ķēniņiene neko

nesacīja un tik šuva savus kreklus. Atkal bija jāiet karā un par

to laiku piedzima puika ar zelta matiem. Vecā ķēniņiene lika

atkal tāpat darīt, kā ar pirmo bērnu, un tas pats lācis nāca un

aiznesa projām.

Par to laiku ķēniņiene bija kreklus pašuvusi. Tad tā māte to

pavisam ienīdēja, Hka daudz malkas uz lauka savest, uguni pie-
likt un to mēmo sievu sadedzināt. Tā paņēma savus kreklus

līdz un pavēlēja, lai tos met uz uguni, bet tai pašā brīdī, līdz to

gribēja mest ugunī ,kāda balss no debess sauca: „Nemet, vēl

nav laika!"

Tā ķēniņiene sauca atkal: „Met viņu virsū!"

Bet atkal sauca ar iten stipru balsi: „Vēl nav laika!"

Tad iebrauca viņas vīrs muižā, un tas lācis iznāca no meža

ar tiem bērniem, un tie septiņi brāļi atlaidās, un katram iedevusi

vienu kreklu, jaunā ķēniņiene tūlīt sāka runāt.

Viņas bērni bija lieli paauguši. Tad nosprieda par ļauno

ķēniņa māti, ka būs mucu visapkārt likt ar naglām izsist, likt to

tur iekšā un aizjūgt traku ērzeli priekšā. Tas aizskrēja ar to

mucu par lauku laukiem.

Tas taisīja lielas dzīres, es arī biju uz tām. Mani apdāvināja
ar glāžu kurpēm, papīra svārkiem un sukura cepuri. Kad es iz-

gāju ārā, bija lietus un cepure izkusa; kad dancoju, tad kurpes

sasitās. Tad es uzkāpu uz bēniņa un ielīdu pakulās, mani ielādēja
dižgabalā un atšāva te.
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4. A. 451 P. š. no A. Din d c s Raunā.

Vienam ķēniņam ar ķēniņieni bija seši dēli, bet nevienas

meitas. Kad nu ķēniņiene atkal bija cerībās, tad viņš tik vien vē-

lējas, lai viņam nu būtu meita. Kad nu tiešām bija piedzimusi
meitenīte un dēli tai laikā bija izdarījuši kādu bērnišķīgu pa-

laidnību, tad viņš dusmās iesaucās: „Ka jūs visi uz mežu aiz-

laistos! 4'

Tai pašā brīdī dēli pārvērtās par baltiem gulbjiem un aizlai-

dās uz mežu.

Kad ķēniņa meita jau ir paagusies, viņa dabū dzirdēt, ka

viņas dcl brāli ir pārvērsti par gulbjiem. Viņai ir nelaimīgo brāļu
loti žel, un viņa apņemas tos uzmeklēt. Tā nu ķēniņa meita aiz-

iet 'ai pašā mežā, kur aizlaidušies viņas brāli. Viņa tikmēr tur

staigā, kamēr atrod starp kokiem vienu mazu mājiņu. lekšā

iegājusi, viņa tur redz sešas gultas un pie galda sešus krēslus.

Viņa izslauka istabiņu, sataisa gultas, nomazgā traukus un pati
paslēpjas.

Vakarā tur atlaižas seši gulbji, nomet gulbju spalvas un pār-

vēršas par cilvēkiem. Viņi apskata istabiņu un brīnās, kas tur būtu

strādājis. Nu iznāk arī māsa no slēptuves. Visi ir priecīgi, ka

tik laimīgi satikušies, bet prieki nebija ilgi, jo brāli nu izstāstīja,
ka viņiem tomēr jāpaliek par gulbjiem.

Māsa prasa: „Vai jūs nemaz vairs nevarat tapt par cilvē-

kiem?"

„Varētu gan, bet nav jau tāda glābēja."

„Es jau esmu nākusi jūs glābt."

„Bet tev, māsin, tāds darbs par grūtu. Kas mūs grib glābt,
tam trīs gadu laikā jāpataisa mums katram viens nātru krekls.

Par visu to laiku nav brīv ne runāt, ne smieties, ne raudāt."

Māsa apņemas visu to izdarīt, uzmeklē mežā vienu lielu cauru

ozolu un apmetas tur uz dzīvi. Brāli viņai gādā pārtiku un viņa

tik krāj nātres kreklu taisīšanai. Nātres raujot un šķiedru taisot,

viņai sasprēgā rokas līdz asinim. Bet visu viņa mierīgi pacieš

un dlv gadi jau ir laimīgi izturējusi.

Te vienu dienu jaunais ķēniņš nāk tai mežā zvēru medīt, un

viņa suņi atrod nelaimīgo māsu ozolā. Suņi sāk stipri riet un

pats ķēniņš nāk skatīties, kas tur ir. leraudzījis kokā meiteni,

viņš prasa, kas viņa ir un ko viņa te dara. Jaunava neatbild ne-

viena vārda. Tad ķēniņš sauc, lai jaunava kāpj zemē, bet viņa
tik sēd nekustēdamies ozola zarā. Nu ķēniņš pats noved meiteni

zemē, kas tagad jau izaugusi par skaistu jaunavu. Lai ganķēniņš

notura jaunavu par mēmu, tomēr viņam ta loti patīk, un viņš grib

to ņemt sev līdz uz pili. Jaunava paņem savas nātru šķiedras

un brauc arī kopā ar ķēniņu uz pili.
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Pilī jaunava atkal ne runā, ne smejas, ne raud, un tikai vērpj

savas nātru šķiedras. Ķēniņš beidzot apprecē kluso jaunavu, lai

gan viņa pamāte, vecā ķēniņiene, jaunavas pavisam nevar ierau-

dzīt. Pēc zināma laika jaunai ķēniņienei piedzimst dēls, bet vecā

ķēniņiene par nakti to nozog un liek aiznest uz mežu, bet jaunai

ķēniņienei apsmērē lūpas ar asinim. Nu mēmā ķēniņiene tiek ap-

vainota par cilvēku ēdēju. Gribot negribot, arī ķēniņam tāda no-

ziedzniece ir jānotiesā uz nāvi. Gan ķēniņš vēl vilcinās ar sodu,

bet pamāte to vien runā, ka vajaga steigties.
Beidzot ir arī jau nolikta diena, kad jaunā ķēniņiene tiks pa-

kārta. Tai laikā ķēniņienei beidzas arī trīs ciešanu gadi un viņa

ir arī jau pabeigusi šūt savus sešus nātru kreklus. Ar visiem

šiem krekliem viņu tagad ved uz karātavām. Tai brīdī atlaižas

seši gulbji un ķēniņiene uzsviež tiem savus apgādātos nātru kre-

klus. Gulbji tagad pārvēršas par cilvēkiem. Viņi ir atnesuši arī

mazu puisēnu līdz, kas ir jaunās ķēniņienes dēls. ko pamāte bija
likusi aiznest uz mežu. Nu ari aizlieguma laiks ir pārgājis un

ķēniņiene pati var izstāstīt, kas ar viņu noticis.

Ļaunā pamāte nu pati dabū to sodu, kādu gribēja uzlikt jau-
nai ķēniņienei, bet ķēniņš ar jauno ķēniņieni nu dzīvo laimīgi.

Piezīme. Līdzīgu pasaku uzrakstījis H. Skujina Smiltenē. P. Š.

5. A. 451. Teicēja 76 g. veca J. Staleidzāne Atašienē.

Kultūras balss kr.

Vīnam ķēniņam beja vīns dāls un treis meitas. Dāls beja

jau pavvsam lels, bet meitas moziņas. Vīnu reizi dāls napaklau-

sīja tāva, ķēniņa, un ķēniņš, sasadusmuojis uz juo soka: „Ka
tevi vysi valni parautu!"

Vokorā vvsa saime aizguoja gulātu. Kad reitā pasamūda,

dāla jau nabeja un nivīns nazynuoja, kur jis palyka. Vīnu reizi

ķēniņš ar kēniniņu saslvma un nūmvra. Palvka meitas vīnas pa-

šas. Sovu bruoļi ķēniņa meitas beja aizmiersušas. Vīnu reizi

ķēniņa meitas staiguoja par jyuras krostu un redzēja jyurā pulku

bortu gulbīšu. Vīns gulbīts muovja drusku tuoļuok nu cytim

gulbim it kai gribādams ķēniņa meitom kū pasacīt. Ķēniņa meitas

pasavēra gulbīšus un nūguoja uz sātu.

Utrā dīnā ķēniņa meitas otkon izguoja pa jyuras krostu pa-

staiguotu. Staiguoja juos pa jyuras krostu un redz, ka pa gaisu

skrīn pulks gulbju. Vīns gulbis skrēja drusku paprīšku cytim

gulbim, un pīskrējis pi ķēniņa meitom, soka: „Es esmu jvusu
bruolīts un jyus munas muosiņas!"

Tūlaik ķēniņa meita īguoduoja, ka jūs tāvs stuostīja, ka juom

bejis bruolīts un pazudis. Ķēniņa meitas prosa: „Kai tevi, brolīt,
varātu atgrīzt par cylvāku?"
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„Mani var atgrīzt, bet cīši gryuši, jo jyus tu raudzīsit darīt

un naizdarīsit, tad jvusim byus tys pats, kas man," soka gulbīts.

„Mes izdarīsim vysu, lai byutu cik gryuts byudams!" soka

kenirja meitas.

Tad gulbīts soka: „Lai atgrīztu mani par cilvēku, vajag īt

naktī uz tāva dūbi [kapu], nu dūbītes plēst puķītes un veit garu,

garu vaiņagu. Kad tū vaiņagu izsvīss man uz kokla, es palikšu

par cylvāku!"

Itūs vuordus pasacījis, gulbīts aizskrēja. Ķēniņa meitas at-

guoja uz sātu un taisuos īt uz tāva dūbi vaiņaga veitu.

._
Pyrmā vokorā aizguoja vacuokuo muosa. Sēd muosa uz tāva

dūbes un pyn vaiņagu. Divpadsmit stundēs nakts pīskrēja pi dū-

bes daudz vysvysaidu cyušku un kai tik muosa stīpja rūku nū-

raut pučīti, cyuškas izplētja mutes un nūsabeida. Muosa tyuleņ

palyka par boltu gulbi un aizskrēja uz jyuru pi cytim gulbim un

sova bruoļa. Reitā muosas gaidīja, gaidīja vacuokuos muosas, kad

jei atīs, bet sagaidīt navarēja.

Otrā vokorā aizguoja vyduskuo muosa. Sēd muosa uz tāva

dūbes un pyn vaiņagu. Divpadsmit stundēs nakts otkon pīskrēja
daudz vysvysaidu cyušku un nalaun muosai nūraut pučīšu, bet

muosa vys nasabeist un pyn. Jau muosai moz kas palyka peit

un jei vys raun pučītes un pyn. Vēļ muosa pastīpja rūku nūraut

pučīti, vīna cyuška apsatyna jai ap rūku, izplētja plotu, plotu
muti un grib nūreit muosu. Muosa nūsabeida un tyuleņ palvka

par boltu gulbīti un aizskrēja uz jyuru pi cvtim gulbim un sova

bruoļa ar vacuokū muosu. Reitā jaunuokuo muosa gaidīja, gai-

dīja sovas muosas uz sātu, bet nasagaidīja.

Trešā vokorā īt uz tāva dūbi peit vaiņagu jaunuokuo muosa.

Sēd muosa uz dūbes un pyn vaiņagu. Divpadsmit stundēs nakts

otkon saskrēja vysvysaidas cyuškas un naļaun muosai nūraut

pučīti, bet muosa nasabeist un vys pyn. Jau muosa beidz peit

vaiņagu, bet cvuškas kuo tik nadora jai: apsatyn jai ap rūkom,

ap pašu, ap kuojom, ap golvu, grib nūreit, bet muosa mīrīgi beidz

peit vaiņagu. Tai cyuškas jaunuokuos muosas nasabaidīja un

jei nūpyna vaiņagu. Kad vaiņags beja gotovs, jaunuokuo muosa

taisni nu dūbes aizguoja uz jyuras krostu. Pa jyuru muovja pulks

gulbju un treis gulbīši muovja drusku tuoļuok nu cytim gulbim.

Muosa kai svīdja vaiņagu, tai izsvīdja vīnam gulbjam uz kokla un

tys izsvīdja cytim divējim gulbim. Gulbi suoka maut taisni uz

jaunuokū ķēniņa meitu un kad atmuovja pi krosta, palyka par

cylvākim. Tī beja divi ķēniņa meitas un dals. Tad jī vysi atguoja

uz pili un dzeivuoja laimīgi.
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6. A. 451. Teicējs 67 g. vecs A. Kovalevskis Bebrenē.

Vīnam ķēniņam beja desmit dāiu, bet meitu nabeja. Kaidu
reiz ķēniņš sacīja kēniniņai: „Jo myusim byutu meita, tad es

itūs desmit dālus nūnuovētut"

Kēniniņa nikuo naatbildēja un, ķēniņam un dālim naradzut,

pastuovīgi rauduoja. Dasmytais dēliņš beja pavysam mozs, ju

vēl muote auklēja, jis redzēja muoti pastuovīgi raužūt.

„Kuo tu raudi?" vīnu reiz prasīja dēliņš muotei.

„Kai man narauduot, ka tāys, ķēniņš, pasacīja: jo mvusim

byutu meita, tad vysus desmit dālus nunuovetu," atbildēja muote.

Možais bruolīts vysu izstuostīja leluokim bruolīšim un jī v_ysi
bāga uz mežu dzeivuotu. Mežā bruolīši kuopja kotru dīnu kuka

pasavērt, kaids karūgs byus izcalts uz kenina pils. Jo boltois, tod

bruolīšim byus pīdzimis atkon bruolīts nu jī varēs īt atpakaļ uz

pili dzeivuotu; bet jo sorkonais,_ tad byus pīdzymuse_muosiņa_un
byus juopalīk mežā. Vīnā dīnā bruolīši īkuopuši kuka, īsavēra

sorkonu karūgu un pīsazvērēja naīt uz satu, bet dzeivuot vysu

laiku mežā. BruolŠši iztaisa meža sev ustobiņu un dzeivoj. Jī

beja nūsarunuojuši sovā storpā_ nunuovet kotru sīvīti, kuru sa-

tiks mežā, jo caur sīvīti vajadzēja jīm dzeivuot meža.

Meitiņa beja pīdzymuse cīši skaista un ar zvaļgznīti pīre, un

beja jau desmit godu vāca. Vīnu reiz meitiņa īsavēra sovu bruo-

līšu krekliņus un prasīja nu muotes: „Mama, myusim ir puisīšu

krekliņi, kur ir tī bruolīši, kas jus nosuoja?"

Muote suoka rauduot un soka: „Vēl kad tu nabeji pīdzymuse,

tāvs pasacīja: jo mvusim pīdzymtu_meitiņa, tod es vvsus desmit

dālus nūnuovētu. Tovi bruolīši itu izzynuoja, aizbaga uz mežu

un vairs naatsagrīzja."

Meitiņa padūmuoja :_„Muni bruolīši aizguoja uz mežu manis

dēl, īšu ari es uz mežu jūs maklātu!"

Meitiņa aizguoja uz mežu. Deviņi bruolīši guoja medībuos

uz putnim un zvērim, bet dasmvtu atstuoja muojuos gatavuot

ēdīni. Muosiņa guoja, guoja pa mežu un pīguoja pi brolīšu usta-

biņas. Tymā dīnā muojuos beja palicis jaunuokais bruolīts. Muo-

siņa apsavēra ustabiņas, īguoja īška un prasīja: „Vaitu vīns pats

te dzeivoj?"
,
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„Na," atbildēja bruolīts, „mes dzeivuojam desmit bruolīši; su-

dīn deviņi aizguoja medībos un es vīns palyku muojuos."

Muosiņa saprota, ka tī ir juos bruolīši un palyka pi jīm dzei-

vot. Na par ilgu laiku atguoja nu meža deviņi bruolīši. Bruolīši

beja aizmiersuši sovu nūrunu, ka nūnuoves kotru sīvīti, kuru

satiks, un beja pricīgi, ka atnuocja pi jīm muosiņa un juos na-

nūnuovēja. Muosiņa dūmoj: „Ar ku es šovus bruolīšus īprīcy-

nuošu?"
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Natuoļi nu bruolīšu ustabiņas beja rogonas duorzs, kurā

auga skaistas pučes. Muosiņa aizguoja uz rogonas duorzu, nū-

plyucja desmit pučīšu un, atnasuse, īdevja pa vīnai pučītei kotram

bruolīšam. Na par gani laiku atīt rogona pec pučēm un soka:

„Kuodēļ tu guoji puču plyuktu? Es tuo tev nalaušu! Tovi vysi
desmit bruolīši par krauklim nūskris!"

Bruolīši pasataisīja par kraukļim un aizskrēja. Muosiņa raud

un prosa rogonu atgrīzt bruolīšus par cvlvākim. Ta rogona soka:

„Jo tu puordzeivuosi septiņi godi narunuodoma un nasasmīdama,
tad tovi bruolīši paliks par cvlvākim!"

Muosiņa apsajēmja tū vysu izpildīt. Tai muosiņa palyka mežā

vīna paša un dzeivoj. Laiks guoja un juos drēbītes pavysam

beja sapleisušas, tai ka jai vajadzēja staiguot vysā plykai. Tur-

pat mežā jei beja atroduse ūzūla sīkstu, kurā par nakti gulēja.
Kaida dīnā ķēniņa dāls ar cytim medinīkim staiguoja pa mežu

medībuos. Taisni ķēniņa dāla prīškā suņi izdzyna plykū meitiņu,
kura īskrēja ūzūla sīkstā un nūsaglobuoja. Sīkstas vīns gols beja
aizbuozts ar lopam, ūtrs caurs. Suņi pīskrēja pi sīkstas un suoka

rīt. Ķēniņa dāls ar taurēm sasaucja cytus medinīkus. Medinīki

sacīja: „Jo esi muons, mes tevi šausim: jo cvlvāks, tad izleiņ!"

Meitiņa izleida un nikuo narunuoja. Medinīki suoka prasīt, kas jei

taida ir, kai jei mežā, bet meitiņa naatbildēja nivīna vuorda. Vysi

nūsprīdja, ka meitiņa ir māma. Ķēniņa dālam meitiņa cīši patyka

un jis aizsyutīja šovus kolpus uz pili pēc drēbēm, vysuduor-

guokom.

„Lai jei ir māma, bet dzierdēt dzierd, un es jū jemšu sev par

sīvu!" pasacīja ķēniņa dāls.

Kolpi atnezja vysuduorguokuos drēbes, apgērbja meitiņu, aiz-

vedja uz pili un taisa kuozas. Kuozu dīnā meitiņa izguoja uz gaņ-

kom, lai sēstu zyrgūs un brauktu uz baznīcu. Jau beja paguoiuši

septiņi godi nu tuo laika, kai juos bruolīši aizskrēja par krauklim.

Meitiņa, stuovādama uz gaņkom, īsavēra sev ap golvu grīžutīs

desmit kraukļu un soka: „Desmit krauklīši grīžas, vai nav muni

bruolīši?"

Tyuleņ kaukli nūsalaidja zeme un palyka par cvlvākim. Mei-

tiņa suoka runuot un kūpā ar bruolīšim nudzēra kuozas un dzei-

vuoja laimīgi.

7. A. 451. A. Gari-Juone no4o g. vecas M. Dortholcas, Dri-

cēnos. Kultūras balss kr.

Vīnam tāvam, boguotam, labi puortykušam, beja divpadsmit

dālu, bet jis gribēja lai byutu kaut vīna meita. Muote soka: „Jo

treispadsmituo rasīs meitine, tad es puorluodēšu vysus divpad-

smit dālus."
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Pēc kaida laika atsaroda treispadsmvts bārns un tei beja
meitine. Moute vvsus dālus puorluodēja, lai tī palīk par gulbim.

Vvsi divpadsmit dāli aizskrēja par gulbim.
Tai auga meitine, nikuo nazynuodama par sovim bruolim.

Kod jau jei beja labi pruova, reizi cyluodama drēbes, soka: „Mām,

par kū te tik daudzi puišu kraklu?"

Muote pastuostīja, ka jai beja divpadsmit dālu, un jei gri-

bēja lai bvutu meitine, un tai jei vysus puorluodēja, tī palyka par

gulbim.
Mentinei palvka cīši žāl bruolu un jei gribēja jūs kai izpestēt.

Aizguoja pi rogonas, rogona pastuostīja, ka jī vvsi kotru dīnu

mauduojas azarā, lai jei nu osas zuoles sapyn mēneša laikā div-

padsmit kraklus, un kad jī atskrīs mauduotūs, lai dreiži izsvīž

viersā, tod bruoļi paliks par cylvākim.
Meitine stuojas pi dorba, caurom naktim plēsja zuoli un pyna

bruolim kraklus. Tei zuole beja cīši osa un grīzja rūkas, meiti-

nei ašni vīn škeida pa rūkom, pvnūt kraklus, bet jei vys pyna.

Atguoja tys laiks, kod vajadzēja svīst kraklus, jei redz: at-

skrīn divpadsmit gulbi, nūsamet azarā mauduotīs, bet jei divpad-

smytais kraķis vēl bez pīdurknem — nikuo darīt, jei svīž...

Vysi gulbi palīk par eistim cvlvākim, bet divpadsmytais, ku-

ram beja kraķis bez pīdurknem, palyka ar spuornim. Vysi bruoļi
prīcīgi aizguoja uz sātu, tai jūs muosiņa ratavuoja [izglāba].

8. A. 451. E. Birznieks no E. Lasmaņa Dzirciemā.

Jkr. 111, 53 (19).

Mātei ir septiņi dēli, bet nav nevienas meitas. Māte sāk

gūģoties: „Dēli vien, dēli vien, kad tu vienu meitiņu redzētu.

Tie visi varētu palikt par vilkiem, kad es dabūtu meitiņu."
Pēc gada mātei piedzimst meitiņa un dēli visi prom mežā

par vilkiem. Meitene nu aug viena pati, kamēr sasniedz septīto

gadu. Māte auž stellēs, meitene turpat sēž un raud. Māte prasa,

kādēļ viņa raudot? Meitene brēkdama atbild: „Man bail, ka jūs
mani ar' tāpat nenolādat, kā manus septiņus brāļus."

„Kas tev tādus niekus teica?" māte dusmīgi prasa.

„Citi cilvēki jau tā runā," meitene atteic.

Māte nekā vairs neatsaka, un tā nu tas paliek. Bet meitene

neliekas vis ar to mierā, viņa ir nodomājusi iet savus brāļus

meklēt, bet tagad tikai mierīgi gaida, kamēr cik necik paaugs

lielāka. Viņa slepeni pašuj septiņus kreklus, septiņus dvieļus un

septiņus palagus, sasien tos visus vienā pauniņā un raudādama iet

meklēt savus brāļus. Ceļā viņa satiek vecu vīriņu, tas prasa,

kādēļ viņa raudot?
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Meitiņa stāsta: „Mani septiņi brāļi ir mežā par vilkiem: es

tagad eimu viņus meklēt."

„Tos, meitiņ, ir ļoti grūti atrast," vecītis teica.

„Kad jūs zināt, ka tos grūti atrast, tad jūs arī zināsit, kur

viņi ir. Mīļo vectētiņ, pasakait man arī, kur viņi ir?" meitiņa
lūdzas.

Vecais vīriņš iedod meitiņai baltu stibiņu un pamāca: ~Ej
vien te tiešām projām, tur būs ezers un ezera vidū sala. lesvied

balto stibiņu ūdenī un kāp pati stibiņai virsū, tad tā būs laiviņa.
Kad aizbrauksi pie saliņas un izkāpsi no laiviņas, tad tā paliks

atkal par stibu. Uz saliņas būs būdiņa, tur dzīvo tavi brāļi; par

dienu viņi ir vilki, par nakti cilvēki, tādēļ rādies viņiem tik

vakarā."

Vecais vīriņš pazuda un meitiņa gāja, kā mācīts, taisni vien

uz priekšu, kamēr nonāca pie ezera un pārkļuva saliņā. Tur viņa
atrod septiņas gultas piekrautas sūnām. Meitiņa pārklāj katru

gultiņu ar baltu paladziņu, piekar katrai dvieli klāt un paliek
kreklu pagalvī, tad pati paslēpjas aizkrāsnē.

Vakarā pārnāk brāļi, atrod gultas apklātas, dvieļus piekārtus

un baltos kreklus. Viņi brīnās, kas to varētu būt darījis.

„Tā jau būs mūsu māsa " citi ieteicās.

„Laikam gan mūsu māsa," citi piebilda.
Visi septiņi sāk meklēt un atrod māsu aizkrāsnē. Ak cik

visi bija priecīgi! Katrs grib apkampt savu māsu, katrs pa rei-

zām spiežas viņai klāt. Pēc pirmiem satikšanās priekiem māsa

prasa saviem brāļiem, kā tos varētu atkal atdabūt par cilvē-

kiem?

„Tas, māsiņ, par daudz grūts darbs," brāļi viņai atteic. „Kas
mūs grib atpestīt, tam septiņi gadi jāsēž mežā uz stumbura un

pa to laiku viņam nav brīv ne runāt, ne smieties, ne raudāt, ne

arī cieti aizmigt, ka viņš no stumbura nenokrīt. Ja to neizpilda,

tad mēs esam pavisam pagalam. Ēdienu mums gan ir brīv tam

piegādāt."
Māsa ir ar mieru uzņemties grūto darbu un atpestīt brāļus.

Tie gan viņu grib no tam atrunāt, bet viņa neatlaižas ne par ko

no savas apņemšanās. No rīta septiņi vilki aizved māsu uz mežu

un uzceļ uz stumbura.

Māsa nu panes tur savu brāļu dēļ visādus grūtumus: auk-

stumu un karstumu, sniegu un lietu un visu citu veselus sešus

gadus. Pa to laiku viņa ir pieaugusi un palikusi ļoti skaista.

Tās pašas zemes ķēniņš izgāja tai mežā uz medībām. Pa

vilka pēdām ejot, viņš nonāca pie stumbura un ieraudzīja vilku

māsu sēžam uz stumbura. Ķēniņš prasīja, kas viņa tāda esot un

kādēļ tur sēžot? Viņa neatbildēja ne pušplēsta vārda. Ķēniņš
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solījās šaut, ja viņa neatbildēšot, bet arī tas neko nelīdzēja, viņa
palika un palika mēma. Ķēniņš pūš ragā un nu sanāk mednieki

no visam pusēm pie stumbura un stāj viņai virsū, kas viņa tāda

esot un ko te darot? Viņa kā neatbild, tā neatbild. Daži no

medniekiem grib jau patiesi jaunavu šaut, bet ķēniņš neļauj, vi-

ņam tā loti patīk. Viņš liek noņemt jaunavu no stumbura un

aizvest uz savu pili.

Nabaga māsa jau tik ilgi nosēdējusi, vēl tikai viens gadiņš
būtu bijis jāiztur, un brāli būtu izpestīti, bet te ļaunie cilvēki cel

viņu zemē un vedīs projām. Viņai paliek tik žēli, tik žēli, ka

norit viena asara, bet runāt viņa nerunā.

Ķēniņš pārved jaunavu mājās: viņam tā tā patīk, ka viņš
liekas ar viņu salaulāties. Pēc kāzām ķēniņš gan viņai visādi

grib pa prātam iztikt un to uzjautrināt, bet ne viņa smejas, ne runā.

Ķēniņa māte ļoti dusmīga, ka viņas dēls tādu mēmu, mežā atrastu

sievieti prec. Bet ķēniņš uz to daudz neklausās; māte nozvē-

rējās, lai būtu, kā būdams, viņus izšķirt.

Ķēniņš aizgāja tālā karā, viņa sievai mājās piedzima dēls.

Ķēniņa māte raksta ķēniņam uz kara lauku grāmatu un ieraksta,
ka dēls neesot ne pēc suņa, ne pēc kaķa. Ķēniņš atraksta atpa-
kaļ, lai tik audzinot, kādu jau Dievs devis. Ķēniņa māte ir loti

dusmīga par tādu dēla atbildi un liek no savas galvas ķēniņienei

dēliņu atņemt un nokaut. Tad viņa raksta ķēniņam, ka ķēni-

ņiene pati savu dēlu apēdusi.

Ķēniņš nu ir loti dusmīgs, nāk tūliņ no kara lauka mājās un

liek savu sievu sadedzināt.

Ne tālu no pils mežmalā uztaisa sārtu un ķēniņieni ved turp
dedzināt. Ķēniņa māte, ķēniņš pats, citi lieli kara kungi un daudzi

no pavalstniekiem iet līdzi skatīties sadedzināšanu. Ceļā laižas

septiņi putniņi un sauc: „Kēniņ, ķēniņ, pagaidi, pagaidi!"

Ķēniņš grib apstāties un gaidīt, bet māte sauc: „Ko tu nie-

kus te uz putniņiem klausīsies, steigsimies labāki uz priekšu!"

Ķēniņš paklausa māti un steidzas uz priekšu. Pēc brīža

putniņi sauc atkal tāpat: „Ķēniņ, ķēniņ, pagaidi, pagaidi!"

Bet māte viņu atkal pierunāja iet tālāk, kamēr jau nonāk pie

paša kalna. Tagad septiņi bruņoti vīri sauc, lai ķēniņš pagaidot.

Ķēniņš nu arī gaida.
Pienāk visi septiņi, tie ir ķēniņienes brāļi, kuri tagad pali-

kuši par cilvēkiem. Vienam no viņiem ir mazs puika uz rokas,

tas saka ķēniņam: „Še tev tavs dēls un atdod mums mūsu ne-

vainīgo māsu. Tava paša māte atņēma viņai bērnu un lika to

mežā nokaut, bet vilks bendēm viņu atņēma. Mūsu māsa tikai

tev to visu neatklāja, tādēļ ka viņa, mūs glābdama, nedrīkstēja

runāt."



541

Brāļi viens pec otra steidzās māsu apkampt un patencināt
par izglābšanu. Visi bija laimīgi izglābti, tikai vienam no brā-

ļiem trūka vienas acs; to bija izmaitājusi māsas nokritušā asara,

kad ķēniņš viņu lika noņemt no stumbura.

Ķēniņš ļoti saskaitās par savas mātes neģēlīgo krāpšanu un

lika to tūliņ uz sārta sadedzināt.

Nevainīgo ķēniņieni_ ar lielu godu veda atpakaļ uz pili un

viņas brāli palika pie ķēniņa par bruņiniekiem.

9. A. 451 Skolnieks A. Kurps no Nīcas. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja viens vīrs, kas bija apprecējis otru sievu, vi-

ņiem bija četri bērni: trīs puikas un viena meitene. Pamāte bija

ragana un viņa bērnus neieredzēja.
Vienā svētdienā vecāki aizgāja baznīcā un bērni vieni paši

palika mājā. Bērni sāka dauzīties, apgāza krāģus un izplēsa
gultas. Pārnāca pamāte no baznīcas. Redzēdama istabu netīru,
viņa palika nejauka, pārbāra visus trīs puikas par vilkiem, at-

taisīja durvis un izlaida vilkus ārā. Vilki aizskrēja uz mežu.

Meitenei brāļu bija loti žēl, un viņa gāja tos meklēt. legājusi

mežā, viņa staigāja šurp un turp, beidzot atrada to lapu būdiņu,

kur brāli gulēja. Tagad brāli bija atkal palikuši par cilvēkiem.

Meitene iegāja būdā un bija loti priecīga, ka brāļus atradusi.

Viņa nu nevarēja vien izrunāties. Meitenīte prasīja, vai viņa ne-

varot viņus atpestīt, ka viņi paliktu par cilvēkiem. Brāli sacīja,

ja viņa izciestu trīs gadi nerunājusi, nesmējusies un nekā neda-

rījusi, tad viņa varētu šos atpestīt. Meitene arī apsolījās tā darīt.

Tad brāli iūdza, lai māsa ietu pie laika projām, jo kad viņi pa-

likšot atkal par vilkiem, tad viņi varot to saplosīt. Viņi tikai par
dienu esot cilvēki; bet par nakti vilki.

Meitenīte izgāja no meža un uzkāpa ceļa malā vienā kokā.

Vienu dienu brauca kariete pa ceļu un tur iekšā sēdēja ķēniņš.

Ķēniņš, ieraudzījis skaisto meitenīti, lika, lai kāpjot zemē. Ķē-

niņš, redzēdams, ka viņa paliek kokā sēžam, uzkāpa pats un no-

cēla meitenīti. Ķēniņš tai prasīja, kālab viņa kāpusi kokā, bet

meitenīte nekā neatbildēja. Ķēniņš redzēdams, kā viņa nerunā,

nodomāja, ka viņa ir mēma, ielika karietē un aizveda mājā.

Ķēniņš bija precējies un viņa sieva bija ragana. Ķēniņiene
meitenīti neieredzēja, un viņa gribēja to kaut kā nomaitāt. Kad

ķēniņam gadījās bērni, tad ragana tos apēda. Reiz ķēniņam bija

atkal viens bērns, bet ragana par nakti to apēda un nosmērēja ar

asinim meitenītes muti. No rīta ķēniņš prasa, kur bērns palicis.

Ragana parāda meitenīti un teica, ka tā tos bērnus apēdot. Ķē-

niņš, to dzirdēdams, nosprieda, ka meitene jāpakar.
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Otrā dienā meitenīti veda kārt. Viņa jau bija novesta pie ka-

rātavām un bendes taisījās vilkt viņu augšā. Tai brīdī no tāluma

skrēja trīs zēni, tie bija meitenes brāļi. Nu ari bija pārgājuši trīs

gadi, un meitene jau varēja runāt. Brāļi atskrēja un lūdzās, lai

viņu nekar, jo tā esot viņa māsa, un viņa neesot vainīga. Mei-

tene izstāstīja visu, ķēniņam, ka ragana pati bērnus apēdusi un

viņai muti nosmērējusi. Ķēniņš, to dzirdēdams, lika atvest ra-

ganuun pakārt tanīs pašās karātavās. Ķēniņš apprecēja meitenīti,

un viņi visi dzīvoja laimīgi.

10. A. 451. V. Zacharska no V. Drazdovskas Rozentovā.

Vīnam zemnīkam beja sīva un divi bārni, meita un dāls. Meita

beja leluoka un gudruoka por bruoļi. Vīnu reiz tāvs ar muoti

brauca uz pilsātu un soka meitai: „Meitiņ, tu labi sorguoj sovu

bruoļi! Mes atbrauksim vokorā un atvedīsim tev jaunus zuobo-

kus un barankus."

Meitiņa beja ar mini un vysu dīnu sorguoja bruoļi. Bet ap

vokoru viņa īraudzēja citas meitenes, kas guoja uz upi, jei ar'

nūdūmuoja aizīt pazavērt, kū jī grib dareit upī. Atstuoja bruoļi

muojuos, bet poša aizguoja, dūmuodama, ka drīz atnuoks muojuos.

Bet puorguoja lobs laiks. Bruols izguoja nu muojas un tikko gri-

bēja īt duorzā, ka atskrēja boltais gulbis un nūnesja jū. Atnuoca

meitene nu upes, suoka meklēt bruoļi — nav nakur. Jei suoka

rauduoj un dūmoj: „Tagad atbrauks tāvs ar muoti, nikū man

nadūs."

Dūmuoja, dūmuoja un nūdūmuoja īt meklēt bruoļi. It jei,
īt — veras: aug ziernis. Jei vaicoj: „Pasok, ziernis, voi nare-

dzēji muna bruoļa?"

„Redzēju," atbildēja ziernis. „Boltais gulbis jū aiznesja."

„Uz kureni?" vaicuoja meitiņa.

„Paruodīšu ceļu tev tikai tod, kod apēdīsi desmit ziernīšus

ar tuorpim."

Meitiņa sadusmuojas un aizguoja tuoļuok. īt, īt — veras: tek

upīte ar keiseļa molam. Meitiņa vaicuoja upītei: „Upīte, pasok,

kur aizskrēja boltais gulbis, nesdams munu brolīti?"

Upīte atbildēja: „Paēd muna keiseļa,_tureiz teikšu."

„Vui!" soka meitiņa, „es pi sovas māmiņas loba keiseļa na-

ēdu, a tovu nateiru es negrybu," un aizguoja tuoļuok.

It, īt — veras: guļ uz ceļa mozs tuorpiņš. Jei gribeja_nūsist
tuorpiņu, bet padūmuoja un vaicuoja: „Tuorpiņš, maņ žēl tevi

sist, paruod tu maņ ceļu, kur gulbļs aiznesja munu bruoļīti."

Tuorpiņš soka: „Ej taišņi šitā ceļa, tur bvus lela pils. Ej
īškā, un tur redzeisi zam golda sovu bruoļīti. Boltais gulbis ju



aiznesja pi rogonas. Jo vareisi izgluobt, byus tovs; jo na, byus
rogonai."

Meitiņa dreiz aizskrēja pa ceļu, īt un veras: stuov pils, lela

un smuka. īguoja īškā, redz: nivīna nav, tikai bruols sēd zam

golda un spēlēj ar naudu. Meitiņa dreiz pajēmja bruoļi un naudu,
izskrēja uorā — veras: uz ceļa guļ tys pats tuorpiņš. Jis soka:

„Meitiņ, nūskūpsti mani!"

Meitiņa nu prīka nūskūpstīja tuorpiņu un vaicuoja: „Kurā

ceļā uotruok tikt uz muoju?"

Tuorpiņš atbildēja: „Ej taišņi! Kas byus uz ceļa, vysu dari,

jo tev pakal skrīn boltais gulbis."

Meitiņa uotri suoka skrīt. Skrīn, skrīn — veras: ta poša

upīte tek. Meitiņa, daudz nadūmuodama, paēda keiseļa, upīte jū

puornesja ūtrā pusē un jei skrēja tuoļuok. Skrīn, skrīn veras: uz

ceļa aug tys pošs ziernis. Meitiņa apēda desmit ziernīšus ar visim

tuoripm un aizskrēja tuoļuok. Veras: stuov uostobiņa, a tur i

tāvs ar muoti atbrauca. Meitiņa īnesja bruoļi un naudu ustobā.

Tāvs ar muoti jai atvedja jaunus zuobokus un svaigus barankus.

Jī vysi paēda un suoka laimīgi un boguoti dzeivuot pasaulī. Lai-

kam vēl i šūdīn dzeivoj, jo vokorā tikai nanūmyra.
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