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Anti Ārnes pasaku tipi.

A. Burvības pasakas. 2.

Pardabīgais pretinieks. 2.

307. Princese zārkā. Ķēniņš liek sargāt savu apburto un

mirušo meitu, bet sargu katru rītu atrod beigtu. Dūšīgs jau-
neklis tomēr nosargā princesi trīs naktis un atsvabina viņu

no burvības sloga, pēc kam ķēniņa meita top atkal dzīva.

Par šādu varoņa darbu drošinieks iemanto izglābtās prince-

ses roku. (Sai. R. Kohler, Kleinere Schriften, 320). Šī pa-

saka ir plaši pazīstama visā Eiropā, un ir cēlusies no veca-

jām teikām par ļaundara jeb kaut kā nekārtīgi miruša cil-

vēka ciešanām pēc nāves (sal. levads 47.). Aiz šā iemesla

pie šās pasakas ir vēl piespraustas līdzīgas latviešu teikas

par raganām, burvjiem un citiem_ ļaundariem.
308. un 309. numura, kā zināms, A. Arnes pasaku rādītājā nav.

Arī starp latviešu pasakām neesmu atradis tādu piemēru,

kas būtu ievietojami ar šādiem numuriem.

310. Tornī ieslēgtā jaunava. Ragana iegūst kādu

skaistu jaunavu un ieslēdz to vienā augstā tornī. Viņa pati

kāpj šai tornī, turēdamies pie jaunavas skaistajiem, gara-

jiem matiem. To redz viens ķēniņa dēls un arī tāpat uzkāpj

pie skaistās jaunavas. Ragana to dabū zināt, pārceļ jau-
navu uz tālu tuksnesi un nogrūž no torņa ķēniņa dēlu, kas

krizdams ērkšķos, izdur sev acis. Pēc ilga laika princis
tomēr atrod tuksnesī savu skaistuli, atdabū arī savu acu

gaismu un apprecē padzīto jaunavu. Grimm 12. Bolte und

Polīvka, Anmerkungen, 97—99. Šī pasaka ir gan tālu iz-

platīta rietuma Eiropā, bet Eiropas austrumu daļa neliekas

būt pazīstama. Starp latviešu pasakām esmu atradis tikai

vienu stipri sagrozītu variantu no šīs pasakas.
311. un 312. Trīs māsas tiek izglābtas no

briesmoņa varas.

311. Velns jeb cits briesmonis aizviļ trīs māsas citu pec citas

pie sevis un nokauj divas pirmās, bet jaunākā ir uzmanī-



6

gāka un prot izglābties. Ar velna zālēm viņa atdzīvina no-

kautās māsas, ieliek tās šķirstos, kurus tad liek velnam aiz-

nest saviem vecākiem it kā par dāvanām. Pēdīgi viņa aiz-

bēg arī pati. Grimm 46. Bolte un Polīvka, Anmerkungen I,
398—412. Daudz variantus šai pasakai ir atradis arī

R. Kohlers (Kleinere Schriften, 129, 256, 257. 312—315.).

Šī pieder pie populārākam pasakām visa Eiropa.

312. Briesmoņa kāvējs un viņa suns. Brālis izglābj

ar sava suņa palīdzību nolaupīto māsu. Starp latviešu pa-

sakām šāda piemēra neesmu atradis.

313. un 314. Maģiska bēgšana no velna jeb
cita briesmoņa. Bēgli nomet aiz sevis trīs burvju

priekšmetus, no kuriem izceļas kalns, mežs un ezers. Citos

variantos bēgli pārvēršas par dažādiem dzīvniekiem un ci-

tiem priekšmetiem.

313. A. Jauneklis ir apsolīts velnam un aiziet pie viņa par kalpu.
Tur jauneklim palīdz kāda meitene izpildīt velna uzdotos

darbus. Vēlāk abi aizbēg no velna, pie kam meitene lieto

augšā minētos maģiskos līdzekļus. Grimm 113., 51., 79.

Bolte und Polīvka. Anmerkungen I, 442—5. 11, 516—27.

Kohler, Kleinere Schriften 171, 388. Arī pie latviešiem ir šī

pasaka ļoti populāra.
B. levads ir tads pats, ka augšējai pasakai, bet Še vel tiek mi-

nēta kāda aizliegta kastīte, kurā atrodas burvju pils.

C. Šim variantam ievads ir atkal tāds pats kā pirmai (A) pa-

sakai, bet šeit jauneklis, bučodams mājā kādu no savējiem,
aizmirst savu līgavu, kas viņu izglābusi. Pēdējai tomēr iz-

dodas atkal atmodināt pie viņa zudušo atmiņu un beidzot

abi apprecējās. Latviešiem ir visi trīs veidi no šīs pasakas
labi pazīstami. Neskatoties uz lielo variantu skaitu, to-

mēr līdzīgā vācu pasaciņa „der Fundevogel" (Grimm 51),

lai gan jau 1861. gadā parādījušies J. Zvaigznītes tulkojumā
(skat. levads, 112, Radputniņš), neliekas būt ieviesusies tau-

tas mutē.

314. Par zirgu pārvērstais jauneklis. Pie velna jeb
cita briesmoņa nonākušam jauneklim zeltmatim palīdz ma-

ģiskā bēgšanā kāds zirgs, kas vēlāku izrādās par noburtu

ķēniņa dēlu. Zeltmatis iestājās pie kāda ķēniņa dienastā,

kur viņš ar sava zirga palīdzību uzvār karā ķēniņa ienaid-

niekus un pēdīgi apprecē ķēniņa meitu. Šīs pasakas līdzi-

nās 530—553 numuriem un bieži savienojas ar 303. un 304.

numuru. Šādas pasakas liekas būt vairāk izplatījušās Ei-

ropas ziemeļu daļā.
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315. Neuzticamā māsa. Brālis ar māsu ir apsolīti velnam

jeb kādam ūdens garam. Velns dabū māsu uz savu pusi

un grib brāli nogalināt. Tam nolūkam māsa izliekas par

slimu un sūta brāli pēc zālēm, kas nemaz nav dabūjamas.
Brālis iegūst zvērus jeb suņus par draugiem un ar viņu pa-

līdzību izgādā arī māsas prasītās zāles. Velns iesloga pa-

līdzīgos zvērus un taisās brāli nogalināt; bet zvēri atsvabi-

nās un nokož pašu velnu. Latviešu variantos pasakas iesā-

kums ir pārgrozīts. Tur māsa ar brāli dzīvo no iesākuma

loti draudzīgi savā starpā, tikai pēdīgi laupītājs jeb arī velns

sagroza māsai galvu. Vairāk atšķiras no oriģināla tie va-

rianti, kur māte sadraudzējās ar kādu milzi, un ar pēdējā

palīdzību grib nogalināt savu stipro dēlu.

316. Ūdensmeita ezerā. Ūdensmeita dabū savās rokās

vienu jaunu vīru. Viņa sieva, dabūjusi to zināt, griežas pie

vienas vecas sievas pēc padoma. Tā viņa beidzot iegūst
atkal savu vīru atpakaļ. Grimm 181. Bolte und Polīvka,

111, 322—324. Šī pasaka ir visvairāk izplatījusies pie vācie-

šiem, dāņiem, zviedriem, frančiem un itāliešiem. Pie lat-

viešiem man ir izdevies atrast tikai vienu tādu pasaku. Šī

pasaka liekas būt cēlusies no vecas teikas, kur ūdensmeita

ievilina kādu vīrieti ūdenī. Šādas teikas ir diezgan daudz

arī uzrakstītas pie latviešiem, bet diemžēl vienādi ar pašu
uzrakstītāju izpušķojumiem. Līdz ar minēto pasaku še ir

uzņemtas arī šīs teikas, ja tur vēl varēja manīt cauri īstu

tautas tradiciju.
317—324. Šo numuru A. Arnes rādītājā nav, un man nav pazīsta-

mas arī tādas latviešu pasakas, kas šai starpa butu liekamas.

325. Burvis un viņa māceklis. Tēvs nodod savu

dēlu burvim mācībā, bet pēc gada viņam ir dēls jāpazīst
zvēra izskatā. Dēls slepeni iemācās burt un aizbēg no sava

kunga. Viņš liek tēvam, lai viņu pārdod par suni, vērsi un

zirgu. Pēdīgi viņu nopērk burvis, bet pret dēla liegumu
līdz ar iemautiem. Dēlam tomēr izdodas atsvabināties no

iemautiem. Pārvērzdamies par zaķi, zivi, putnu v. t. pr.,

viņš sacenšas šai mākslā ar pašu burvi un beidzot uzvār to.

Šā bēgot, dēls parasti nonāk pie kādas princeses, kuru viņš
tad apprecē. Grimm 68. Bolte un Polīvka, Anmerkungen,

11, 60—69. Kohler, Kleinere Schriften, 68, 138, 210, 348,

388, 556. Šī ir loti populāra pasaka nevien Eiropa, bet ari

Āzijā, un esot laikam Indijā cēlusies (skat. levads, 80 un 81).
Tomēr pārvēršanās mākslu prot arī Protejs Homēra Odi-

sejā (skat. levads 42.) un Mestra Ovidija metamorfozēs.

Latviešu pasakās ir burvju vietā parasti velns par jaunekla
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skolotāju. Pie šā paša pasakas veida var pieskaitīt arī tos

variantus, kur divi burvji sacenšas savā starpā.

326. Bezbailis mācās bīties. Tēvam ir drošs dēls,

kas aiziet pasaulē un grib mācīties bīties. Citi viņu grib
sabaidīt gan baznīcas tornī, gan arī pie karātavām, bet tas

neizdodas. Pēdīgi viņš nonāk kādā spoku pilī, kur par

nakti sanāk velni kaķu izskatā, tad kāds līķis krīt no jumta
tikai pa gabaliem zemē, bet bezbailis izdzen visus velnus

un apprecē kunga jeb ķēniņa meitu. Variantos ir bieži sa-

stopami motīvi no tām pasakām, kur cilvēks piemāni muļķa
velnu. Beidzot sieva, viņam guļot, uzlej tam aukstu ūdeni

virsū, un nu arī bezbailis sabīstas. Šādu vācu pasaku
(Grimm4) ir gan jau 1861. gadā tulkojis J. Zvaigznīte (skat.
levads, 111), bet daudz un dažādi latviešu varianti liecina,
ka šī pasaka nav cēlusies no Zvaigznītes grāmatas. Tomēr

šī pasaka būs pie latviešiem ieviesusies no vācu stāstītājiem,
jo līdz latgaliešiem viņa ir nonākusi tikai stipri sagrozītā

veidā. Kā šis bezbailis aizdzen velnus, tā citā līdzīgā pa-

sakā lielais drošinieks aizbaida laupītājus. Jau R. Kohlers

ir par šo pasaku izdarījis plašus pētījumus (Kleinere Schrif-

ten, 68., 110., 258.), bet Bolte un Polīvka ir devuši daudz

jaunu materiālu klāt (Anmerkungen, I, 22—37). Daži pē-

tītāji domā, ka šī pasaka eso_t pie vāciešiem cēlusies, bet

kādu līdzīgu pasaku mēs jau sastopam kādā budistu dža-

takā Indijā.

327. A. Ancītis unGrietiņa. Vecāki aizved savus bēr-

nus mežā, kur tie apmaldās un pēdīgi nonāk pie raganas

mājas, kas ir celta no plāceņiem. Ragana sāk bērnus ba-

rot cepšanai, bet beigās tiek pati iegrūsta krāsnī. Bērni nu

saņem raganas mantas un atgriežas ar tām atpakaļ pie sa-

viem vecākiem. Šī pasaka pieder pie vispopulārākām pasaulē
(skat. levads 109), kādēļ ir ļoti grūti noteikt viņas izcel-

šanās vietu. Var jau būt, ka arī J. Zvaigznītes grāmata
(1859. g.) ir palīdzējusi izplatīt šo pasaku pie latviešiem, bet

nav mums šaubu par to, ka latvieši jau daudz agrāki ir pa-

zinuši šādu pasaku. Viņi ir pat jau sacerējuši daudz vari-

antu, kur raganas vietā ir sastopami sumpurņi.

B. īkšķītis un milzis. Vecāki bada dēļ taisās aizvest

sa,vus septiņus bērnus uz mežu un tur atstāt. Jaunākais

brālis, īkšķītis, to noklausās, salasa akmentiņus uņ izbārsta

tos pa ceļu, lai zinātu, kā tikt atkal mājā. Divreiz tas izdo-

das, bet trešo reizi vairs ne. Nu bērni apmaldās un nonāk

pie kāda milža, kas ir cilvēku ēdējs. Naktī īķšķītis pārmaina

savu brāļu cepures ar milža meitu zelta vaiņagiem. Mii-
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zis nu par nakti nokauj svešo bērnu vietā savas meitas.

Bērniem izdodas pie laika aizbēgt. Šī pasaka nav nekas

cits, kā tikai iepriekšējās pasakas variants, kas ari jau sen

būs pie latviešiem izplatījies. Kā citās pasākās, tā arī šeit,
latviešu stāstītāji ir milža vietā nereti ielikuši velnu.
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1. Ķēniņa meita zārkā.

1. A. 307. Blīdenē 1866., A. Bīlenšteina kr. LP, VII, I, 184. 1. p.

AŠ, 111, la.

Vienam ķēniņam bija velna pilna meita. Ta meita bija nomi-

rusi; tad viņš ielicis to baznīcā un tur tā bija palikusi velna pilna.
Un ķēniņš nu nelaidis nevienu cilvēku cauri savam pilsētām,

licis trīs naktis izsargāt apsēsto meitu, tad lai iet cauri.

Tad arī viena ķēniņa dēls gājis cauri un dabūjis sargāt. Bet

šis ķēniņa dēls bijis ar Dievu ienaidā, jo viņš bija nozadzis sarkanu

lādīti. Un kad nu bijis jāiet apsēstā meita sargāt, tad gājis pie
Dieva padomu prasīt. Dievs sacīja: „Kam nozagi to sarkano lā-

dīti?"

Beidzot devis padomu ķēniņa dēlam, lai apkraujoties ar tiem

cilvēka kauliem baznīcas vidū. Apkrāvies. Bet pusnaktī ķēniņa
meita izcēlusies no zārka, skraidījusi pa baznīcu, atradusi šo kau-

los un krāvusi kaulus nost. Gandrīz visus jau bija atkrāvusi, viens

kauls tikai bija vēl kraujams, te iedziedājies gailis un šai tūdaļ bijis

jāskrien zārkā atpakaļ.
Nu nākusi otra nakts. Atkal ķēniņa dels gājis pie Dieva pa-

domu prasīt. Dievs sacījis: „Kam zagi sarkano lādīti?"

Beidzot devis padomu, lai sakraujot baznīcas krēslus citu uz

cita un lai iekāpjot pats lukturī. lekāpis lukturī, lai pasperot krēs-

lus ar kāju, ka apkrīt. Labi. Pusnaktī meita atkal cēlusies augšā,

meklējusi ozdama pa baznīcas vidu un, ieraudzījusi šo lukturī, tei-

kusi: „A, putniņ! jau viņu nakti tu mani neēdušu saturēji, šonakt

atkal gribi neēdušu turēt! Bet nu tev vajaga pelnos palikt!"

Nu viņa krāvusi atkal krēslus citu uz citu un kāpusi pie viņa

augšā; bet viņš apspēris krēslus ar kāju, lai apgrūst. Krāvusi gan

otrreiz, bet gailis aizdziedājies, bijis jāskrien zārkā atpakaļ.

Trešo reizi Dievs atkal teicis: „Kam tu zagi sarkano lādīti?"

un devis padomu, lai viņš — tiklīdz meita izlēkusi no zārka — ie-

guloties pats zārkā un aizraujot vāku cieti. Labi. Meita izskrē-

jusi no zārka, ošņājusi, meklējusi pa malu malām — neatradusi

nekur. Nu bijis laiks pāri, jānāk zārkā atpakaļ, nevar ietikt —

ķēniņa dēls priekšā. Un tad licis apsēstai skaitīt tēva reizi. Skai-

tījusi, skaitījusi, kā nākusi tā vieta: „Atpestī mūs no ļauna!" ne-

varējusi izteikt. Beidzot lielām, lielām mokām izteikusi gan tā un

tūliņ arī palikusi laba. Ķēniņa dēls apprecējis to.

2. A. 307. J. Mūrnieks 1879. Valkas Lejas pagasta Kurmju
mājā, Brlvzemniekakr. LP, VII, I, 185. 1. p. AŠ, 111, lb.

Vienam ķēniņam nebija nekāds dzimums. Tad viņa sieva, ķē-

niņiete, kādreiz, ceļos nometusies, lūdza: „Ja Dievs man bērnu

nav devis, tad lai velns dod!"
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To izteikusi, ķēniņiete tūdaļ nomanīja, ka bija grūta. Pēc pāra

mēnešiem viņa dzemdēja meitu ar gluži melnu miesu kā ogli.

Meita pa divi gadi uzauga pilnīgā lielumā, bet bija kā ārprātīga un

velna apsēsta. Ne viņa labu ko runāja, ne darīja.

Ķēniņam tāda velnišķīga meita apnika, viņš vēlēties vēlējās,

kaut labāk tā būtu mirusi! Un meita nomira arī tad. Bet mir-

dama tā bija vēlējusies, lai guldina to alvas zārkā un zārkam vie-

nos sānos lai ietaisa eņģes, kā var vāku atvērt, otros sānos, iekš-

pusē, lai ietaisot vāršu, kā aizverot vāku var aizvārstīt; arī ma-

zam caurumam vēl zārkā jābūt. Un kad tas padarīts, tad lai viņu
zārkā guldinātu, noliekot baznīcā un pirmo nedēlu lai katru nakti

viens cilvēks sēdot zārkam blakus, sveces dedzinādams, miroņu

sargādams.
Labi. Bet meita sargu saplosīja. Tad ķēniņš izsludināja, ka

pusvalsti atdošot tam, kas spēšot viņa mirušo meitu nosargāt. Ne-

viens negadījās. Pēdīgi viens princis atkūlās. Tam princim
viens nabags bija pamācījis, lai pirmo nakti, meitu sargādams, uz-

kāpjot pašā torņa galā, otru nakti lai ierokoties smiltīs, trešo, lai

noguļoties zārkam muguras pusē. Ja tad meita zārku atvēršot,
vāks šim uzgulšoties kā apsega virsū un paslēpšot, ka trakule ne-

zināšot atrast. Tā noticis.

Un tad trešā naktī, kad meita velti šo bija izmeklējusies, tad

gaiļos trakule gājusi zārkā atpakaļ un aizrāvusi vāku cieti. Bet

gaismai austot, princis pa zārka caurumiņu lūkojies uz melno ķē-

niņa meitu kā šī tur gulējusi. Lūkojies, lūkojies, te uz reizi no vi-

ņas novēlusies kā melna guba, aizveldamās pa baznīcu projām un

zārkā nu palikusi maza balta, skaista meitenīte, varbūt tā divu

gadu vecumā. Nu princis vēris zārku vaļā, paņēmis mīlīgo bērnu

klēpī, skūpstījis, glaudījis to. Tad saulei lecot, ķēniņš nācis uz

baznīcu raudzīt, kas būs noticis. Un kad atslēdzis baznīcas durvis,
ieraudzījis princi dzīvu, savu meitu no miroņiem atmodinātu. Nu

atdevis princim pusvalsti un vēlāk vēl saprecinājis ar savu atpe-

stīto meitu.

3. A. 307. Jānis Ķer gal vis Nicā. LP, VII, I, 183. 1. p. AŠ, 111, Is.

Vienreiz viens kungs gāja pastaigāties pa zaļumiem; sulainis

gāja līdz. Tad tam kungam iegribējās gulēt; viņš sacīja uz sulaini:

„Es te gulēšu, bet kad tu dzirdi jauku muzīķi, neej tur!"

Kungs aizmiga. Bet tad itin drīzi sulainis izdzirdēja jauku,

jauku muzīķi un nevarēja novaldīties turp negājis. Nogāja tur —

tulin sagraba šo, sacīdami: „Tev jāiet trīs reizes baznīcā
— tur

zārka gul princese — nosargā to!"

Sulainis_ lūdzās, lai atvēlot mazākais drusku pie sava kunga
aiziet. Atvēlēja ari. Kungs sulaini sabar un tad pamāca, lai uz-

kāpjot uz vidējo baznīcas lukturi. Pusnaktī princese izcēlusies no
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zārka, likusi krēslus vienu uz otru, kāpusi šim klat, bet kresli no-

gruva zemē. Otrā nakti licis uz altāri kāpt — atkal krēsli nogru-

vuši. Trešā naktī licis zārkam pa labi roki blakus nogulties. _Un
kā nu princese izlēkusi no zārka, šis ielēcis zārkā viņas vietā un

nelaidis vairs princesi zārkā atpakaļ.

Rītā princese bijusi laba un sulainis ar to apprecējies un dzī-

vojis kopā.

4. A. 307. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I.

199. 1. p. 20. AŠ, 111, le.

Vienam ķēniņam tādēļ vajadzējis ikkatru nakti vienu cilvēku

likt baznīcā saplēst, lai neaizietu visa valsts bojā, jo velna apsēstā

meita citādi to solījusi darīt.

[Gadījies tomēr viens drošs vīrs, kas apņemies ķēniņa meitu

nosargāt].
Kāds vecītis sargātājam iedevis grāmatu un gaili līdz, noteik-

dams, lai pirmo nakti iekāp ar gaili ērģelēs, ortu nakti kancelē,

trešo lai apguļas zārkam blakus, un lai lasa grāmatā. Šis tā da-

rījis. Meita izmeklējusies visā baznīcā, beidzot ieraudzījusi šo ēr-

ģelēs un jau izstiepusi rokas — te gailis iedziedājies — bijis jā-

skrien zārkā atpakaļ.

Trešo nakti sargs liek tēvreizi skaitīt, pats gul zārkā — tad

gailis, kad noskaitījusi, iedziedas uz altāra. [Sargātājs nu dabū

izglābto ķēniņa meitu par sievu.]

5. A. 307. Liel'upis Vec(-Piebalga, Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 198. I. p. AŠ, 111, Id.

Vienam ķēniņam bija skaista, skaista meita; bet tā saslima un

nomira. Ķēniņš to ielika pils baznīcā un lika līdz apglabājamai die-

nai vienam sargam apsargāt. Bet nevienam sargam tur nebija ie-

spējams sargāt, jo pats velns nāca un to nosita, lai varētu pēc pa-

tikas acis pamielot, uz mirušo skaistuli nolūkodamies. Ķēniņam,
tas zināms, loti riebās, ka velns viņa sargus tā apslānīja, tādēļ viņš

solīja lielu, lielu algu tam, kas viņa meitu trīs naktis, līdz glabāja-
mai dienai, spēšot apsargāt.

Un gadījās arī viens, kas apņēmās. Labi — vakarā aizgāja un

sāka sargāt. Te ap pulksteņa pusceļa divpadsmitiem pa baznīcu

jau gaudo vējš arvienu lielāks un lielāks; pēdīgi visas sveces, kas

ap mirones šķirstu dega, izdzisa un nu velns ienāca baznīcā. Bet

šis sargs bija gudrs: ierakās miroņu kaulos un apsedzās ar tiem,

ka ne čiku, ne grabu. Velns tomēr kautko bija manījis, jo staigāja

nemierīgi pa baznīcu, daudzinādams: „Te ož un ož pēc dzīva cil-

vēka!" [Bet nevar drošinieku uzmeklēt.]
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Otrā naktī iekāpj lukturī, trešā ielien ērģelēs. [Tā nu droši-

nieks nosargā ķēniņa meitu, atsvabina to no velna un dabu viņu

sev par sievu.]

6. A. 307. M. Stārķis Lielvārde, Brīvzemnieka kr. LP, VII, 1.

198. 1. p. AŠ, 111, lf.

Vienā jūras salā lepnam ķēniņam bijusi skaista, bet velna ap-

sēsta meita, kuru baznīcā turējuši. Tad viens ķēniņa dels, nezi-

nādams, ka skaistule apsēsta, gājis to precēt un ceļa saticis vīru,

ceļa biedru. Ceļa biedrs tad pastāstījis, ka skaisto meitu tikai tas

dabūšot apprecēt, kas viņu apsargādams, spēšot trīs naktis baz-

nīcā pārgulēt; pamācījis arī, lai pirmo nakti gul miroņu kaulos,

otru lai kāpj lukturī, trešo lai gul zārkam blakus.

[Ķēniņa dēls visu tā izdara, nosargā ķēniņa meitu un atsva-

bina viņu no velna varas. Pēdīgi viņš apprecē izglābto ķēniņa

meitu.]

7. A. 307. J. VācersLiel-Aucē, A. Bīlenšteinakr. LP, VII, I.

185. L p. 5. AŠ, 111, lc.

Ķēniņš 3 naktis sūtījis zaldātu meitu sargāt. Zaldāts aizgājis
pie baznīcas, tur bijis avots. Nodzēries pie avota un sācis raudāt,

pārdomādams, kaut viņu tikai šonakt neapēstu vien velna apsēstā
meita. Tad pienācis pie avota vecs vīriņš un tas nu pamācījis,
lai pirmo nakti šis paslēpjoties ērģeļu stabulēs; otru nakti tanī

kambarī, kur miroņu kauli, lai ļelienot kaulos; trešo nakti, lai no-

guļoties zārkam blakus tai pusē, kur vāku atver, un kad meita no

zārka izkāpusi, tad lai lecot zārkā, uzraujot vāku un lai ātrāki

meitu nelaižot zārkā, kamēr tēvreizi izskaitījusi.

Tā noticis. To vietu: „bet atpestī mūs no ļauna*4

gan negri-
bējusi skaitīt, bet nelīdzējis,_kad saule lēkusi, tad bijis jāsaka tas

vārds. Tiklīdz izsacījusi, tūliņ atdzīvojusies un bijusi pilnīgi kā

katrs cilvēks.

Piezīme. Vēl gluži tāpat stāsta arī Ūziņos.

& A. 307. No Gulbe ne s. LP, VII, I, 185. 1. p. 5< piez. AŠ, 111, lc. piez.

[Ķēniņš licis zaldātam vaktēt nomirušo meitu baznīcā. Viņam

pienāk] sieva ar lielu degunu un pamāca, lai pirmo nakti šis paslēp-
joties aiz altāra, otru nakti lai uzlienot uz zvana [un trešo nakti
lai noguļoties zārkam blakus un lai liekot viņai tēvareizi skaitīt.
Zaldāts visu tā izdara, izglābj princesi no ļaunuma un beidzot ap-

precē.]
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9. A. 307. J. Straume, Vaidelots, Tirzā, Brīvzemnieka kr.

LP, VII. I, 202. 1. p. 26.

Vienam ķēnņam bija vienīga meita; bet to pašu velns mocīja.
Tad ķēniņš izsolīja savu valsti un pat meitu, ja vien kāds atra-

stos, kas velnu spētu izdzīt. Un gadījās viens, tas teica, lai ķēniņš
dodot trīs dzelža liekās galvas, trīs vēršu ādas, vienu dzelža vīru

ar atsperteni mugurā, viņš meitu izdziedināšot.

Labi. Dziedinātājs nu sanesis visus šos daiktus meitas istabā

un apvaicājās, ap kādu laiku velns nākot? Meita atteica, pēc pus-

nakts nākot un katrreiz sitot šai pliķi ienākdams. Šis pamācīja,

ja velns šonakt atkal pliķējot, lai tad iesaucoties: „Paršu, vai Die-

viņ!" un kad velns prasot, kur Paršus esot, tad lai sakot: „Krāsns

augšā!"
To teicis Paršus, dziedinātājs, uzmauca dzelža liekās gaivas

un uzkāpa krāsns augšā. Pēc laiciņa velns klāt un kļāva ne tev,

ne man, ķēniņa meitai pa ausi. Bet šī tūliņ iesaucās: „Paršu, vai

Dieviņ!"
Velns jautajā, kur Paršus esot?

„Krasns augša!"
Tad velns aicināja Paršu zemē kārtis spēlēt. Paršus bija

mierā un nu abi iesāka spēlēt, norunādami, kurš pazaudēšot, tam

trīs ādas no galvas nost. Spēlēja, spēlēja velns vinnēja un tūliņ

Paršum čuprā, kur tās trīs ādas?

„Te ir!" Paršus atteica un lāva, lai velns rauj. Velns rāva

un norāva trīs liekās galvas, pārliecināts, ka tās esot Paršus gal-

vas ādas bijušas. Bet Paršus, sāpes ne jutin nejuzdams, pasmējās

vien un vedināja velnu otru alpu spēlēt. Velns mierā. Spēlēja,

spēlēja — šoreiz Paršus vinnēja un nu dīrāja velnam galvas ādu

nost. Velns cietās gan, bet tomēr neizcieta, laida pekas vaļā.
Otrā dienā Paršus apvilka tās trīs vēršu ādas un uzlīda krāsns

augšā. Ap pusnakti atkal velns, ienākdams pliķoja meitu un šī klie-

dza: „Paršu, vai Dieviņ!"
„Kur Paršus ir?" velns taujāja.
„Krāsns augšā!" meita atteica.

Tad velns atkal aicināja Paršu zemē kārtis spēlēt un norunāja:

kurš šoreiz pazaudēšot, tam noplēsīšot trīs ādas no rumpja. Labi.

Sāka spēlēt — velns vinnēja un nu Paršum mugurā — noplēsa tās

vēršu ādas, ka stringstēja vien; bet Paršus paša ādai ne skram-

biņas neļeskrambāja. Spēlēja atkal —un Paršus vinnēja un sāka

velnam ādu dīrāt. Velns neizcieta un aizmuka.

Treša naktī atkal tāpat; bet nu spēlētāji norunāja, kurš šoreiz

pazaudēšot, tam pirksti līdz delnai jābāžot dzelža vīra mutē. Labi.

lesāka spēlēt, šoreiz Paršus pirmais vinnnēja un nu velnam — vai

čīkst jeb nečīkst — bija jābāž pirksti līdz delnai dzelža vīra mutē.
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lebāza. Bet Paršus, aiz vīra nostādamies, piemina paminu ar at-

spertni un tā saspieda velnam pirkstus, ka sāka lūgšus lūgties, lai

laižot vaļā, ne savu mūžu vairs nenākšot ķēniņa meitu pliķēt. Bet

Paršus nemaz nedzird. Tad velns ar varu rāva pirkstus laukā;
bet pirksti norietās un velns vaimanu vaimanām devās projām. No

tās reizes ķēniņa meitu neviens pats nemocīja — tā atspirga un

Paršus to apprecēja.

10. A. 307. 1084. Jānis Cielava Nogalē. LP, VII, I, 200. 1. p. 24.

Vienam ķēniņam bija skaista meita, tai jāja daudz precinieku,

bet viņa ne pie viena negāja un precinieki nu mitējās nākt. Pa-

gāja daži gadi, tagad meita gan vēlējās precēties, bet kurš nu vairs

ņems? Tas šai, ka tā izdzīvojusies, nemaz nepatika. „Kaut pats

velns nāktu precēt, arī es ietu!" viņa teica. Un ko domāt? Līdz

to vārdu ieņēma mutē, velns patiesi klāt un nu iesāka meitu bries-

mīgi vārdzināt. Tad ķēniņš savās bēdās apņēmās gavēt un pa-

vēlēja visiem pavalstniekiem līdzgavēt.

Bet tai laikmetā vienam ārzemes zaldātam iegadījās šai zemei

cauri iet un ķēniņš tūliņ vēlējās, lai tas arī gavētu. Zaldāts atteica:

„Par ko tad lai es gavu?" un negavēja.

Tad ķēniņš sapiktojas un pavēlēja zaldātam, ja neesot gavē-

tājs, tad lai izdziedinot viņa velna vārdzināto meitu!"

„Labi!" zaldāts noņurdēja, bet tad lai dodot četras lietas:

pulka sveču, bruņu cepuri, lielu āmuru un galu galā izdziedināto

meitu par sievu. Ķēniņš labprāt. Tad vakarā zaldāts aizdedzi-

nāja sveci pie sveces, tā kā ķēniņa meitas istaba zvērot zvēroja un

pats nosēdās pie galda, kravājās gar kārtim gara laika pēc; bet

lielo āmuru nolika blakus pēc ķēriena. Te ap pusnakti dzird: velns

nāk rūkdams iekšā un uzsauc rupjā balsī zaldātam, par kam viņš
tur sēdot?

„Es gaidu tevi, pretinieku, gribēju gara laika pēc cūkas drusku

pakaut._ Bet tad norunāsim tā: kuram cūkas, tam ar knipi pa pa-

kausi tā, lai zils gar acim noskrien."

Velns tūlīt mierā. Nu zaldāts izdala kārtis un sāk cirst cūkas.

Cert, cērt — pirmo reizi velns iedod zaldātam cūkas un tā tūlīt sa-

velk knipi un dod zaldātam pa pakausi. Bija nejauks spēriens, tas

velna knipis; bet bruņu cepure šim galvā, nekas nieks nekaitēja,
galva tikai drusku apreiba, un varbūt kāds zilumiņš, vai tuntulis
tur nu gadījās — par to neviens nemirs. Nu izdalīja otrreiz kār-

tis, un cirta par jaunu. Cērt, cērt — šoreiz velnam cūkas. Kā šim
cūkas, tā zaldāts uzsauc: „Griezies ar acim uz durvju pusi, nu es

cirtīšu knipi."

Velns nostājas ka pavēlēts. Un tad, kad nu ķēra dižamuru
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un meta velnam par pliko pakausi, vels klupdams izjoza pa_ durvim

ārā un nava vairs savu mūžu atpakaļ nācis meitu vārdzināt.

Zaldāts dabūja izdziedēto ķēniņa meitu par sievu.

11. A. 307. 505. E. Birznieks-Upīte no četrdesmit gadu veca

Andreja Sproga Dzirciemā. Jkr. 111, 71. 1. p. 32.

LP, VII, I, 190. 1. p. AŠ, 111, li.

Kādā pilsētā bija bagāts tirgotāja dēls.
_

Visas lietas viņam ir

papilnam, it nekā netrūkst, viņš apnīk majā vien stāvot, grib

braukt izskatīties pasauli. Viņš piekrauj kuģi ar labību un brauc

uz svešām zemēm. Viņš brauc, brauc jau kādu laiku pa juru, aiz-

tikuši jau tālu, tālu no malas, kad uznāk tik bieza migla, ka nemaz

nezin, uz kuru pusi griezties. Viņi brauc uz priekšu vienas bailes,

kad tik neuzskrien kuģis uz klintsraga. Tirgotāja dēls pats lūdz

sirsnīgi Dievu, lai viņu izglābjot un izvedot laimīgi. Te piebrauc

pie kuģa maza laiviņa un no tās izkāpj vecs sirms vīriņš. Tas tei-

cas viņus ievadīt ostā. Kuģinieki nu visi priecīgi, lai ved.

Nu brauc, brauc, kamēr laimīgi ietiek ostā. Tirgotāja dels iz-

kāpj malā un iet pieteikties, ka tāds un tāds_ kuģis pienācis. Viņš

izkāpj malā un iet pilsētā, bet te visur pa ielām tik tumšs kā naktī.

Viņš apprasās pie viena, pie otra, kādēļ te esot tik tumšs?

„Ja," viņam atteic, „pilsēts viss trūvē. Ķēniņam nomira meita,
tā nebija īsti skaidra, un nu jādod katru nakti viņai viens cilvēks

baznīcā par vāķētāju un to viņa apēd. Tā jādod katru nakti, ka-

mēr kāds trīs naktis būs izvāķējis un dzīvs iznācis."

Tirgotāja dēlam palika gan tā modīgi ap dūšu, bet ko darīsi?

Kuģis jāpieteic un jānogaida, kamēr pāries migla. Viņš aiziet pie

ķēniņa uzdoties.

„Labi, labi," ķēniņš teic, „priekš trim dienām neviens no ma-

nas otsas projām netiek. Atnāc vēl pulksten divpadsmitos, es tev

pateikšu, kas tev būs jādara."

Tirgotāja dēls aiziet un pienāk atkal pulksten divpadsmitos.

„Kad vari šonakt baznīcā izvāķēt manu meitu," ķēniņš teica, „tad
varēsi braukt, ja ne, tad jāpaliek."

Nu tirgotāja dēls pavisam sprukās. Viņš nabadziņš nonāk uz

kuģa un sāk raudāt. Pienāk vecais vīriņš un mierina viņu: „Slikti
tā kā tā ir, bet nezaudē, dēls, dūšu! Nāve tik tā kā tā, nevajaga
tik baidīties. Aizej baznīcā, tur būs pie griestiem liels kroņa luk-

turis. Saliec krēslus citu uz cita, ka vari iekāpt tai lukturi, un tad

iekāpis, pasper ar kāju krēslus apkārt."

Tirgotāja dēls visu to izdara un nu sēž lukturī. Pulksten div-

padsmitos sprāgst zārks vaļām un ķēniņa meita lec ārā un meklē

pa visu baznīcu, apakš krēsliem, aiz dievgalda, ērģelēs un tik

vienmēr saukā: „Te bija, te pazuda; te bija, te pazuda."



Nodzied patlaban gailis, un viņai jāiet atpakaļ zārka. Tagad

viņa arī ierauga vāķētāju lukturī, bet nu jau par yelu.
No rīta ķēniņš brīnās, atrazdams kuģinieku vel dzīvu. „Tev

vēl jāvāķē abas nākošās naktis," ķēniņš saka, „tad es tev došu,

ko tik tu gribēsi; bet ja ne, tad tev jāmirst."
Nu ir vēl lielāka nelaime nekā pirmo reizi. Tirgotajā dels at-

nāk uz kuģa un raud un bēdājas, nezin, ko darīt. Vecais vīriņš

atkal ņemas viņu mierināt: „Gan šoreiz arī iztiksim. Nu tu ej

kaulu kambarī, sakrauj kaulus gar sienmali līdz pat augšai, nogu-

lies tad līdzās un uzgāz kaulus sev virsū!"

Tirgotāja dēls iet un tā izdara. Pulksten divpadsmitos sprāgst
atkal zārks vaļām un ķēniņa meita sāk meklēt vāķētāju. Viņa iz-

meklē lukturus, visu baznīcu un sāk jau kravāties pa kauliem.

„Brīnums," viņa runā, „tēvs sūtīja cepeti un nu nevar atrast."

Drīz jau viņa butu piekravusies tirgotajā dēlam klat, bet nu

dzied gailis, viņai jāiet atpakaļ zārkā un viņš ir glābts.
Nu vēl paliek trešā, beidzamā nakts priekšā. Vecais vīriņš

teic: „Ja tu man, dēls, dod pusi no visa tā, ko no ķēniņa dabūsi,

tad es tevi vēl pamācu, kā jādara. Tagad ej un nogulies zārkam

blakus, tā kā vāks lai tev uzsprāgst virsū. Tikko viņa ieskrej
kaulu kambarī, iegulies zārkā un turi krustiņu uz k'rūtim. Ātrāki

viņu zārkā nelaid, kamēr viņa pareizi noskaita tēvareizi."

Tirgotāja dēls nu nogulas zārkam blakus. Pulkstens sit div-

padsmit. Ķēniņa meita kā lec no zārka, tā tūliņ kaulu kambarī

iekšā un tik krauj, ka krauj kaulus, meklē vāķētāju. Tirgotāja
dēls tikām zārkā iekšā, uzņem krustu uz krūtim un gaida, kas nu

būs. Gailis jau nodzied pirmo reizi. Atskrej ķēniņa meita un ie-

rauga, ka šis guļ zārkā. Nu metas kā pats dzīvais velns šim virsū,

bet atsprāgst atpakaļ kā zibens trāpīta — viņa ieraudzījusi kru-

stiņu. Vadzi, nu paliek it slābena un sāk lūgties, lai šo laižot

zārkā. Šis nelaiž, kamēr izskaita tēvareizi. Šī negrib, negrib skai-

tīt, bet viņš nelaiž ne par ko. Gailis nodzied otru reizi. Nu šī sāk

gan skaitīt, bet neiet nekādā jēgā: kā pa arumiem. Lai laižot

iekšā! Ne, viņš nelaiž, kamēr izskaitīs skaidri visu it notuļ. Šī

sāk dauzīt un gramšlāt zārku, bet viņš gul it mierīgi. Viņa redz,
ka ar to arī nekā nepanāks, sāk atkal lūgties un skaitīt tēvareizi.

Tagad viņa aizskaita gan it pareizi līdz „atpestī mūs no visa

ļauna", bet tos vārdus izlaiž. Tirgotāja dēls vēl nelaiž iekšā.

Gailis dzied pa trešam lāgam. Ķēniņa meita sāk atkal skaitīt

un nu izskaita visu notul skaidri un tūliņ krīt viņam ap kaklu, raud

un sauc viņu par glābēju.
Nu no rīta aust arī gaisma un viss pilsēts paliek gaišs. Ķēniņš

steidzas uz baznīcu un no priekiem nezin, ko darīt
— meita nu ir

izglābta no velna nagiem! Ķēniņš nu taisa kāzas un dod savu

meitu tirgotajā dēlam par sievu.

17Latviešu pasakas un teikas, 111. d. — 2.



18

Kādu laiku visi nodzīvo turpat, bet nu tirgotāja dels grib

braukt apmeklēt savus vecākus. Jaunā sieva brauc viņam līdz.

No ostas izbraukušam, vecais vīriņš prasa tirgotāja dēlam, kur

tad viņa puse esot? Puse tak piekrītot viņam par padomiem. „Ķe-

niņa meitu tu paņēmi viens pats, man no viņas nākas puse, tā tad

jācērt pušu."

Tirgotāja dēls gan lūdzas, gan lūdzas, bet vecais vīriņš nav

pielūdzams, viņš pārcērt sievu gareniski pa vidu pušu.

„Izmazgāsim viņai visus velna ļaunumus, tad tas vairs nekad

pie viņas netiks," teic vecais vīriņš, izmazgā un saliek atkal abas

puses kopā. Jaunā sieva tūliņ atkal paliek dzīva un ir vēl daudz

smukāka, nekā priekš tam bijusi.
Vecais vīriņš nozuda pret to pašu vietu no kuģa, kur tas bija

uzņemts.

12. A. 307. 505. F. Reķis Rendā, Brīvzemnieka „C6opHwa>"

125. LP, VII, I, 213 L P. 31. AŠ, 111, lj

Vecos laikos dzīvoja tirgotājs. Tas bija aplam bagāts: viņam

bija deviņdesmit deviņas pārdotavas un deviņdesmit deviņi nami.

Viņam arī bija dēls un pats jau bija stipri vecs. Kad tirgotājs re-

dzēja, ka nāca pie miršanas, tad ataicināja savu vienu vienīgu dēlu

un sacīja: „Mans dēls! bagātība tev ir pārpilnam — tikai paklausi,
ko es tev teikšu. Pa ūdeņiem nebrauc! Ja brauksi, klāsies ne-

lāgi."
Tēvs nomira un viņu paglabāja. Dēls tirgojās gadi trīs un nu

bodes viņam jau nāk izpirktas. Te pašu laiku atbrauc divi kuģi
ar dažādām precēm. Tirgotāja dēls nopirka abi divi kuģus un vai-

cāja: „Vai nevarat vēl atvest desmit kuģu ar precēm? Visu at-

pirkšu."

Jūrnieki atbild: „Mes vairāk nevaram jums vest — mus suta

ķēniņš. Brauciet mums līdz — gan ķēniņš jums dos."

Viņš prātoja, prātoja un nodomāja: tie tikai būšot nieki, ka

viņš nevarot pa ūdeni braukt — un saspērās un aizbrauca ar jūr-
niekiem. Nobrauca uz aizjūru, pietilpa kuģus daždažādām pre-

cēm un nu tikai gāja vēl pie ķēniņa parakstīties un par precēm

aizmaksāt.

Bet ķēniņam bija velna apsēsta meita, tā gulēja baznīcā zārkā.

Ķēniņam vajadzēja iknaktis tur sūtīt ēsmai vienu jaunu cilvēku,
tai vecumā no divdesmit līdz divdesmitpirmajam gadam. Zeme

šim ķēniņam nebija nezin cik liela un tādēļ visi cilvēki bija jau
izlasīti, kas tais gados. Ķēniņš nu saka tirgotāja dēlam: „Tā un

tā, man ir velna apsēsta meita; tev jāpavada trīs naktis baznīcā,

jāsargā tā; ja paliksi dzīvs un izglābsi to, tad atdošu viņu tev par

sievu."
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Noskuma gan dikti tirgotāja dēls, bet ķēniņš neatlaiž viņu

vairs. Nu atcerējās gan tos vārdus, ko tēvs bija teicis, bet jau par

vēlu. Atnāk vakars, šim jāiet baznīcā. Viņš iet gar jūrmalu un

gauži raud. Te satiek vienu vecīti, tas vaicā: „Kapec tads nobē-

dājies esi?"

„Ka nebušu nobēdājies? Man gals klat," atteic tirgotajā dels,

izstāstīdams vecītim savu likstu.

Vecītis viņam atbild: „Es tev palīdzētu, ja es spētu, bet cik

es varēšu, tik izlīdzēšu. Še tev tāds padoms: kad ieiesi baznīca,

tad ieraudzīsi pa labi lielu čupu kaulu. lelien tai čupā starp kau-

liem un pamet trīs kaulus sev apakšā. Bet nebīsties. Ķēniņa meita

ļoti neskaista, acis tai kā bunduli, mati karājas līdz zemei; bet acis

spīguļo kā zelts."

Viņš tad aizgāja līdz baznīcas durvim; un sargs to ielaida

iekšā. legāja baznīcā, ielīda kaulu čupā un iemiga. Bet tikko

pulkstens nosita vienpadsmit, zārks sprāgst vaļā, ķēniņa meita

ceļas augšā un sāk pa visu baznīcu meklēt. Piepēži tā pienāk arī

pie kaulu čupas sacīdama: „Ak tu te man esi!" un sāk kaulus

sviest, kur tik gadās. Gndrīz jau visu čupu bija izmētājusi, te no-

sita pulkstens divpadsmit un šai jāiet zārkā atpakaļ. Tirgotāja dēls

izcēlās no kaulu čupas, apgulās un mierīgi sagulēja līdz otram rī-

tam, bet rītā sargs to palaida no baznīcas ārā.

Otrā vakarā viņš atkal aiziet pie sava vecīša pēc padoma; bet

vecītis viņam saka: „Vai dosi man, kad tev kas no jauna būs? Ja

apņemies, tad palīdzēšu vēl."

Tirgotāja dēls apsolīja to, kas viņam no jauna būs. Tad vecī-

tis sacīja: „Kad šoreiz ieiesi baznīcā, tad pieej pie dievgalda, tur

ir viens baļķa gals izvirzies uz āru; paņem kāpjamo redeli, kas

turpat baznīcā, uzkāp uz šā baļķa gala un sēdi tur."

Tirgotāja dēls izdarīja tā! Nosit pulkstens vienpadsmit, ķēniņa
meita kāps atkal no zārka ārā, aizies pie kaulu čupas, izmētā visu

čupu, bet šo neatron vis; pēc tam izēdās arī pa citām vietām un

beidzot piepēži ieraudzīja, kur tirgotāja dēls sēž. Šī pieies klāt —

ieteiksies: „Ak tu te man esi!" un kāp pa redeli augšā pie viņa.
Jau pakāpās tik augstu, ka gandrīz varēja viņu aizkacēt, te pie-

pēži lūzt viens kāpsliens — ķēniņa meita nogāzās no redeles un

stipri sasitās. levaidējās vien un vēl reiz kāpa pa redeli pie tir-

gotajā dēla. Tik tik jau nesasniedza otrreiz viņu, te piepēži lūzt

atkal otrs kāpsliens — ķēniņa meita gāžas zemē un vēl stiprāki
sasitas. Dikti vien ievaidējās šī, bet pulkstens nu arī nosita div-

padsmit, bija jāiet ķēniņa meitai zārkā atpakaļ, to vien tikai at-

tapdama ieteikties: „Pagaidi, gan tevi dabūšu citu nakti!"

Bet viņš nu nokāpa zemē, likās gulēt un mierīgi sagulēja līdz
otram rītam, kad atkal sargs viņu no baznīcas laida ārā.

Metas trešais vakars — viņš atkal aizgāja pie vecīša. Bet
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tas atsaka: „Kur lai citur tu tagad slēpies, kā zem paša zārkaj
apskaties papriekšu, kurā pusē zārka vākam ir lence, tai pusē
tad nogulies; tiklīdz tad ķēniņa meita ceļas, celies tu lai un iegulies

pašā zārkā."

Viņš aizgāja uz baznīcu un sargs ielaida iekšā. Tad nogāja

pie zārka un apgulās blakus. Pulkstens nosit vienpadsmit, ķēniņa
meita ceļas augšā un aiziet; bet viņš mudīgi zārkā iekša un guļ.
Šī nu izmeklējas pa visu baznīcu un beidzot ies atpakaļ zārkā.

Bet ieraudzījusi viņu zārkā, sāks lūgties, lai laižot vietā atpakaļ.

Viņš nelaiž. Beidzot pulkstens nositis divpadsmit, vēl nelaiž:

lai noskaitot pie dievgalda „Mūsu tēvs!" Neko darīt, bija jāiet

šij pie dievgalda, jānometas ceļos un jāskaita tēva reize. Un tik-

līdz noskaitīja, tūliņ pazuda lielās acis, garie mati. Abi tad ap-

gulās blakus zārkā un sagulēja līdz rītam kopā.

Rītā sargs izlaida abus no baznīcas un šie itin priecīgi iet

pie ķēniņa. Pēc tam nosvinēja kāzas un abi piedzīvoja prieku
vai cik. Tā viņi sadzīvoja trīs gadi un jau piedzīvoja divi bērnus,
te nejauši viņam iešaujas vecītis prātā. Viņš saka savai cienmā-

tei: „lesim pastaigāties gar jūras malu."

Aiziet ar bērniem uz jūras malu, ierauga: vecītis stāv smil-

tīs ieputināts. Viņš pieiet klāt, lūdz vecītim, lai atvaino. Bet ve-

cītis vaicā: „Kam šie divi bērni?"

Viņš atsaka: „Tie mani!"

Vecītis vaicā: „Kur tas, ko man apsolīji?"

Šis nu vairs nekā nevar atbildēt. Tad vecītis ņēma zobiņu,

pārcirta abus bērnus pa vidu un atdeva vienu pusi šim, pats pa-

tura otru pusi sacīdams: „Es esmu pats Dievs; es tevi izglābu

nevis tevis paša labad, bet tava tēva labad." Vēl teica vecais:

„Tu gan pelnījis biji mūžīgu nāvi, bet tava tēva labad par tevi ap-

žēlojos; te ilgāki nepaliec, ņem savu sievu un ej projām!"

Tad vecītis paņēma pārcirstos bērnus, apsvaidīja trīs reizes

ar smiltim un salika atkal kopā. Puses tādai saauga un abi bērni

tūdaļ dzīvi un veseli. Nu tirgotāja dēls paņēma savu sievu un

bērnus, pārbrauca savā zemē un dzīvoja, kamēr nomira.

13. A. 307. 505. A. Bīlenšteins Jaun-Aucē. LP, VII, I, 186. 1. p.

AŠ, 111, lk.

Vienam tēvam bijis viens vienīgs dēls. Un kā jau pa veciem

laikiem tas bijis zināms, Laima nolēmusi, ka šo dēlu deviņpad-

smit gadu vecu pakāršot, lai būtu, kur būdams — tas viņam noce-

rēts. Kad nu dēls izaudzis, viņš teicis: „Tēvs, izmācait mani

labi skolā, es iešu uz svešu zemi. Kad mani kar, tad lai mani kar,

kur jūs neredzat, lai nav briesmīgi jābēdājas!"
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Labi. Kad bijis izmācīts skolā, gājis lierēt, saticis — nak

pretim tāds pats jauns puisis kā viņš, tas bijis eņģelis. Viņš tei-

cis: „Mēs tā varam pa brāļiem iet!"

Otrs atbildējis:
„

Mums vajaga pa brāl i c m zvērēt, tad mes

varim pa brāļiem iet! Tev vajaga savā pirksta iegriezt

un manā šņupdrānā krustu ievilkt; un es sava pirksta griezīšu

un tavā šņupdrānā krustu ievilkšu, tad būsim brāli."

Labi. Un kad nu gājuši, iegājuši vienā pļlsātā, tur kaupmanim

vajadzēja bods zella. Viņi,_pa brāļiem zvērējuši, abi paliek —

viens ne. Kaupmanis paturējis arī abus. Nu bijusi viņiem tada

laime, tāda laime, ka mantas bijis pašiem un kaupmanim arī. Un

gada galā kuģi pirkušies, nopirkuši arī ķeizara kroni, ka varētu

citā zemē izdot kādam ķēniņam.
Braukuši pa jūru, uzbraukuši jūrmalā pilsātu. Nu eņģelis

gribējis ieiet tai pilsātā un teicis šim, lai paliek pie kuģa. Šis ne-

palicis vis un sacījis, ka šis gribot papriekšu iet pilsātā. Tad eņģe-

lis sacījis: „Ej arī, kad tu gribi, bet slikti tev būs!"

Nu šis to kroni nesis tam pilsātas ķēniņam. lenesis, bet ķē-

niņš teicis: „Labi, mans bērns; bet tev jāstāv trīs naktis manā

baznīcā!"

Neko darīt — gājis atpakaļ, teicis brālim (eņģelim), ka ķēniņš
kroni paņēmis gan, bet licis izstāvēt trīs naktis savā baznīcā. Brā-

lis atbildējis: „Nu, vai es tev neteicu, lai neej papriekšu, ka slikti

ies. Tu, muļķi, kam tu esi gājis? Es zinu, kas tur ir tai baznīcā."

Tur bijusi nomirusi ķēniņam meita, jau pusgadu stāvējusi, bet

ne īsti nomirusi — velns bijis tai iekšā. Ik naktis pa vienam cil-

vēkam saēdusi, tikdaudz ēdusi, ka ķēniņam jau ļaužu pietrūcis —

sācis grūst svešiniekus baznīcā.

Nu, ko nu? — sācis lugt eņģeli: „Mīļais brālīti, pasaki, ka es

varēšu glābties?"

Tas teicis: „Ej tur baznīcā, tur būs vidū lukturi, kur simtu

sveces deg, un krēsli arī būs. Tad tu sakrauj tos krēslus vienu uz

otru, kā vari lukturos iekāpt; bet uzkāpis, izārdi atkal krēslus,
paņem savu grāmatu un lasi. Viņa (meita) gribēs tevi aiztikt,
bet nevarēs — mans gars arī būs priekšā."

Tā viņš nu ari darījis. Otrā naktī ieracies kaulos, trešā iegu-
lies zārkā un licis meitai tēvreizi skaitīt. Kad noskaitījusi amen!

tad šī bijusi atpestīta no velna un sākusi vaidēt un brīnīties: „Vai
Dieviņ!"

Tad ķēniņš saprecinājis abjus: meitu ar savu glābēju, un at-

devis vel znotam valdību, tāpēc ka pats bijis vecs cilvēks.

Bet kad nu jaunais pāris saguldīti, tad brālis (eņģelis) ņem
brūtgānu no gultas un nes uz kārtavām kārt. Stundu turējis pa-
kārtu, nesis atkal pie brūtes atpakaļ gultā un sacījis: „Brāli. es
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tev esmu līdzējis ķēniņa meitu izpestīt, un ta katram no mums

pieder uz pusi!"
Un licis, lai cērt pušu. Nu lūdzies ķēniņš un arī laulājamais

brālis, lai necērtot pušu, tad lai labāk ņemot veselu. Bet eņģelis
nekā — cērt krustis pušu, izņem sirdi, pārgriež arī uz pusi un nu

atron: ķēniņa meitai sirds pilna ledus. Ņēmis ledu izmazgājis,
salicis atkal visus gabalus kopā, un tā šī tūliņ dzīva un vēl skai-

stāka nekā bijusi. To padarījis, eņģelis teicis: „Nu, brāli, dzīvo

tagad vesels! Man nevajaga ne tavas sievas, ne tavas mantas —

esmu Dieva eņģelis. Dievs mani sūtījis tevi izglābt. Ja es ne-

būtu bijis, tu tad būtu postā gājis." To teicis, eņģelis pazudis.

14. A. 307. 505. Pločkalns ar V. Vīdneri Skrundā, Brīvzem-

nieka »C 6op h h kTj" 125. piez. LP, VII, I, 216 .1. p. 32.

AŠ, 111, lh.

Viens bagāts tirgotājs bijis loti godīgs: neņēmis lielas pro-

centes un arī dēlam to piekodinājis. Dēls mantojis tēva bagātību,

bijis gluži pēc tēva, bet viņš domājis, ka vēl labāki iedzīvosies,

ja turēs zelli. Un tā ieraudzījis: pārdotavai iet viens cilvēks ga-

rām, zella drēbēs apģērbies. Salīdzis to; bet, zināms, ar to pie-
kodinājumu, ka arī zellim nav brīv lielas procentes ņemt.

Zellis sāk tirgoties un viņam iet tā no rokas, ka saimnieks

nespēj jaunas preces piedot. Un tomēr zellis tur tirgojās, kamēr

pārdotava bija gluži tukša; neviens pats preces gabaliņš nebija

atlicies, viss pārdots. Nu viņi aprēķināja un tad izrādījās, ka zel-

lis trīskārt vairāk pelnījis, nekā saimnieks bija cerējis. Saimnieks

rājās zellim, ka būšot ņēmis lielas procentes, bet zellis liedzās

to darījis. Tiepās abi, tiepās, beidzot sarunāja pārāko naudu iz-

dalīt nabagiem. Naudas lietas nokārtojuši, abi sarunājās.pēc pre-

cēm braukt uz aizjūras zemēm.

Kuģus saraudzījuši, abi aizbrauca no sava pilsēta itin laimīgi.
Bet uz jūras sacēlās briesmīga auka, nebija vairs iespējams kuģi

grozīt un vadīt, bija jāatstāj aukas varai. Nu viņi maldās, maldās

pa jūru un otrā dienā ierauga svešu pilsētu. lebrauc ostā, šos

ņem tūliņ uzlūkot.

_Un šai pilsētā dzīvoja ķēniņš; tam bija viņa vienīgā meita

aplādēta, apburta. Tik dienu, tik nakti viņa gulēja baznīcā, zārkā

kā mirusi,_bet ap pusnakti, no pulksteņa 11. līdz 12. tā cēlās augšā
ēst un apēda ik naktis vienu cilvēku. Ja nedeva zināmo ziedu,
tad pati gāja pa pilsētu, paņemdama kautkuru.

Jau ķēniņa meita bija apēdusi pus valsti. Tad ķēniņš sagū-

stīja jūrniekus un deva pa vienam vien meitai tos apēst. Apēda
ari visus jūrniekus meita, tikai šie abi, tirgotājs ar savu zelli, vēl

bija atlikuši. Pienāk kārta šiem, šie metīs kauliņus, kam pirmajam
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krīt uz baznīcu iet. Krīt tirgotājam. Kēninš_ arvienu mēdza vaļ-
cāt tam, kam bija nospriests uz baznīcu par esmu iet, ko viņš vel

vēloties? Tirgotājs lūdza vēl reiz saredzēties un atvadīties no

sava zella. Beidzamo reizi saredzoties, zellis pamācīja savu saim-

nieku slēpties lielajā kaulu čupā, un ja ir tad viņu atrastu, tad

lai turoties pretim, cik jaudas, jo ap pulksten divpadsmitiem viņa

metīšoties gurdena.
Nu tirgotājs aiziet uz baznīcu un pavada nakti gluži laimīgi.
Otrā naktī zellis viņu izmāca paslēpties tornī zem vecā zvana.

Ilgi ķēniņa meita izmjeklējās tirgotāju, beidzot atrada un izvilka

no zvana apakšas. Viņš drošsirdīgi turējās pretim, viņa jau no-

koda tam vienu roku, te nosita divpadsmit, gailis iedziedājās un

ķēniņa meitai bija jāmūk atpakaļ savā zārkā gulēt.
Trešo nakti zellis izmāca saimnieku klusītiņām paslēpties

apakš paša zārka un, kad ķēniņa meita taisni pulksteņa divpadsmi-
tos nāk uz savu gulu atpakaļ, tad likties pašā zārkā iekšā un ātrāki

ne par ko no zārka ārā nenākt, iekams šī nav noskaitījusi, skai-

dri un pilnīgi, kā pieklājas „Mūsu tēvs."

Tā notika. Izmaluši visas pakaktes baznīcā un neatradusi pa

visu stundas laiku savu 1 ziedoto, šī nāks zārkā atpakaļ un ierau-

dzīs :tirgotājs guļ zārkā. Šī dzen no zārka, viņš neiet; šī lūdzas,

viņš neiet; šī lamājas, viņš neiet un tikai skubina: „Noskaiti dikti

un pilnīgi „tēva reizi", tad iešu."

Ķēniņa meita sāka skaistīt, bet noskaitījusi trešo dalu, sāk

aplam runāt un neskaita tālāk ne par ko. Sāks atkal šī vilkt viņu
no zārka ārā, viņš nepadodas; sāks lūgt, viņš neiet un tikai sku-

bina: „Noskaiti lūgšanu visu!"
Šī noskaita līdz „amenim" un apstājas, to vārdu nesaka, lai

kas, un sāk atkal ķīvēties. Bet viņš ne par ko nelaiž. Šī viņu

lamā, lād, lūdz: „Laid zārkā!
' bet viņš tikai pastāv, lai noskaita

lūgšanu. Beidzot šī ņemsies un noskaitīs visu pareizi līdz bei-

dzamam vārdam. Tirgotājs nu kāpj no zārka ārā, bet ķēniņa
meita neguļas vairs tur iekšā, šī krīt viņam gar kaklu tencinā-

dama, ka izglābis.
Otrā rītā abi aizgāja pie ķēniņa; ķēniņš paaicināja zelli un vi-

ņam klat esot, salaulāja tirgotāju ar savu meitu. Ķēniņš atdeva

savam znotam valsti un visu savu bagātību. Zellis palika pie jau-
na ķēniņa par ministri;_viņi valdīja gudri un laimīgi, visas lietas

vedas, ta kā labi iestellēts pulkstens.
Viņi savaldīja seši gadi, te reiz visi trīs, ķēniņš, viņa sieva

un ministrs,_gāja gar jūras malu pastaigāties. Staigāja, staigāja,
beidzot apsēdas. Tad ministris ieteicās uz ķēniņa: „Vai atmini,
brālīti, kad es salīgu pie tevis par zelli, tu apsolīji visu dalīties ar

mani uz pusēm."

„Tas taisnība!" sacīja ķēniņš.
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„Bet es tagad gribētu šķirties no tevis," ministris teica, „un

tev ir sieva, tad nu puse pieder man."

To sacījis, ministris izvilka savu zobiņu un pāršķēla sievu pa

vidu. Lai gan tas ķēniņam nebija pa prātam, bet pretoties viņš

nevarēja, tāpēc ka pašam nebija zobiņa līdz. Pārcirtis pa vidu,

ministris saka ķēniņam: „Nem savu puisi, es ņemšu savu."

Ķēniņš nezināja, ko darīt. Tad ministris sacīja smiedamies:

„Ņem miesas gabalus, izmazgā labi jūrā; tu redzi, kāda viņai sirds,
viena puse sarkana, otra melna. Mazgā melno pusi, kamēr tikpat

sarkana paliek kā otra puse."

Ķēniņš ņēmās mazgāt savas sievas miesas — mazgāja, maz-

gāja, kamēr abas puses palika sarkanas. Pēc tam ministris salika

abas puses kopā, atdzīvināja ķēniņieni un teica: „Man laiks aiziet;

es esmu eņģelis, sūtīts no debesim tevi glābt un sargāt. Nu tu vari

dzīvot un tev viss vedīsies. Ja es nebūtu pārcirtis tavu sievu un

tu nebūtu izmazgājis, tad viņa drīzumā būtu palikusi tāda pati kā

agrāk; bet nu vairs nekad ne."

To teicis, ministris pazuda, bet ķēniņš ar savu sievu gāja uz

mājām un viņi sadzīvoja laimīgi un priecīgi līdz nāves brīdim.

15. A. 307. 505. Jēkabs Birģe ris Mežotnē. LP, VII, I, 187. L p.

AŠ, 111, 11.

[Tēva dēls iet pasaulē laimi meklēt un sastop vienu biedru,
ar ko sadrauadzējas un nu ceļo kopā. Viņi norunā turēties arvien

kopā un dalīt visu pelnu uz pusēm. Viņi nonāk svešā ķēniņa zemē.

kur ķēniņš piespiež tēva dēlu sargāt baznīcā savu mirušo meitu.

Ceļa biedrs nu pamāca, kā izsargāties no velna apsēstās ķēniņa
meitas. Trīs naktis sargājis, tēva dēls atpestī ķēniņa meitu no

ļaunā gara, par ko vecais ķēniņš tam atdod glābto meitu par

sievu. Bet nu ceļa biedrs, kas bijis Dieva eņģelis, paģēr pusi no

ķēniņa meitas.]
Tad eņģelis ar izglābēju paņēmuši atpestīto ķēniņa meitu katrs

pie savas kājas, pārplēsuši pa vidu un iemetuši jūrā. Pa brītiņam
no jūras izpeldējusi skaista meita. Tad eņģelis teicis: „Ņem nu

to par sievu un dzīvo laimīgi! Ja nebūtum pārplēsuši to, tad pēc

neilga laika velns atkal būtu ieskrējis viņā; bet nu tas vairs ne-

notiks."

16. A. 307. Indriķis Reķis Kroņa Renda, Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 199. 1. p. 19. AŠ, 111, lm.

[Tēva dēls, pa pasauli ceļodams, saticis ceļa biedru, ar kuru

nu noslēdzis tādu brālību, ka abi turēšoties vienādi kopā un visu

pelņu dalīšot arvien uz pusēm. Bet tas ceļa biedrs bijis Dieva

eņģelis.]
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[Braukdami pār jūru, viņi nonākuši pie kādas pilsētas, kur ke-

niņš piespiež tēva dēlam sargāt viņa mirušo meitu baznīcā. Pec

ceļa biedra padomiem tēva dēlam izdodas nosargāt ķēniņa meitu

un izglābt viņu no velna varas.] Kad ķēniņa meita izcēlusies no

zārka, tā bijusi briesmīgi nejauka: acis kā bunduļi, mati ka krē-

pes. [Priecādamies par meitas glābšanu, vecais ķēniņš atdod viņu

glābējam par sievu. Viņš to arī apprecē, paliek pie ķēniņa un aiz-

mirst savu ceļa biedru jūrmalā.]_
Vēlāk, kad izglābto apprecējis un kad divi bērnus jau piedzī-

vojis, tad ķēniņa znots ar savu sievu un bērniem reiz pastaigāju-
šies gar jūrmalu un atraduši toreizējo padoma devēju (eņģeli) smil-

tīs apputinātu. Viņam palicis žēl; bet eņģelis teicis, Jai vienu bērnu

ar zobiņu cērtot pa vidu pušu. Paklausījis. Kad pārcirtis, eņģelis
teicis: „Saliec pārcirstās puses kopā un uzber smiltis virsū!"

Uzbēris — bērns atkal atdzīvojies un nu eņģelis izrāpies no

smiltim un pazudis.

17. A. 307. 505. A. Rītiģers Embūtē 1864., A. Bīlensteina kr.

LP, VII, I, 200. 1. p. 23. AŠ, 111, ln.

Viens tēvs mirdams piesacījis savam dēlam: „Kad es nomir-

stu un tu mani ar radiem un draugiem esi pavadījis, tad neej no

kapsētas ar citiem reizē uz mājām. Ej viens pats pa citu ceļu un

to pirmo, ko iedams satiec, saderi par draugu un klausi, lūdzams,

viņa padomam, tad tev klāsies labi."

Tēvs nomiris — apglabājuši — un kad nu dēls, pa sānu teku

gājis mājā, saticis staltu, jaunu puisi, sniedzis tam roku un derējis
draudzību. Labi. Te pēc kāda laika jaunais draugs skubinājis
dēlu laivu taisīt un pa jūru preces vadāt. Labi. Nu braukuši, brau-

kuši ar precēm pa jūru, uzbraukuši vienu pilsētu, kurā pagānu ķē-

niņš dzīvojis un tam bijusi elku baznīcā velna apmākta meita —

gulējusi tur nomirusi.

Tad draugs teicis: „Tai baznīca neej!"
Bet dēls atcerējies paradumu: ja baznīcai garām ej, ieej ma-

zākais, ja vairāk ne, tēva reizi noskaitīt un krustu pārmest — un

iegājis. Līdz iegājis, pagānu ķēniņš vairs nelaidis ārā: lai izsar-

gājot viņa velna apmākto, nomirušo meitu trīs naktis no vietas!

[Pēc drauga padoma dēlam izdevies nosargāt ķēniņa meitu un

atsvabināt viņu no ļaunuma. Tā viņš apprecē izglābto ķēniņa
meitu. Bet nu atnācis arī draugs un paģērējis pēc agrākā līguma
pusi no ķēniņa meitas. Nekas nelīdzējis, viņš paņēmis ķēniņa meitu

un pārcirtis to vidū pušu.J
Kad draugs sievu pārdalījis uz pusi — atraduši sievas sirdī

zalkti. Draugs zalkti izņēmis, iesviedis jūrā, paņēmis sacirstos

miesas gabalus, salicis rūpīgi kopā, iepūtis pa muti un nāsim dvašu
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— tūliņ sievai miesa sadzijusi, vina cēlusies augšā un nu bijusi

otrutiek tik daiļa kā papriekšu. To padarījis, draugs piepēži pa-

zudis.

18. A. 307. Lizete Vibeķe Nogalē. LP, VII, l, 199. 1. p. 22.

AŠ, 111, 10.

Viens tirgotājs, pa jūru braukdams, aizbraucis uz tādu pilsētu,
kur kuģu un laivu mastu bijis tikdaudz, ka notālēm domājis: „Tas

laikam nodedzis mežs."

Kad piebraucis pilsētai klāt, nokāpis no kuģa un gājis maizi

pirkt. Bet visā pilsētā neviena cilvēka neredzējis — tikai ķēniņu
vien ar saviem apkalpotājiem manījis. Lūdzis ķēniņam, lai pārdo-

dot maizi, bet ķēniņš atteicis: „Atrāk maizi tev nedošu ne druskas,

kamēr neapsolies trīs naktis manā baznīcā nomirušo meitu apsar-

gāt, jo tā man apēdusi visus pavalstniekus."

Tad jaunais tirgotājs aizgājis uz kuģi atpakaļ apvaicājies kap-

teinim, kas nu darāms. Kapteinis pamācījis, lai pirmo nakti iero-

kas kaulos, otrā lai kāpj lukturī, trešā lai gul zārkam blakus.

[Tirgotājs visu tā izdara, atsvabina ķēniņa meitu no ļaunuma
un dabūj viņu par sievu.]

19. A. 307. K. Plēsājs Mežotnē. LP, VII, I, 182. 1. p. AŠ, 111, lr.

Viens vīrs apprecējis sievu; bet tā sieva bijusi eņģelis. Un tai

pašā laikā šim vīram miris tēvs; tas mirdams pateicis tā: „Dēls,

kad tu ar savu sievu gar baznīcu ej, neej garām — ej iekšā pātarus

noskaitīt!"

Un tā viņš ar sievu ejot vienreiz gar upmalu. Tur bijusi veca

baznīca. Sieva paliekot upmalā, šis ejot uz baznīcu pātarus no-

skaitīt. Bet tā baznīca bijusi velna apsēsta. Katru nakti velnam

vajadzējis cilvēku ko ēst un ja neesotbijis kādreiz cilvēks, tad ķēni-
ņam! neliekot mieru. Un kā šis nu nogājis pie baznīcas, tā tūliņ

iegrūžot šo iekšā velnam ko ēst. Bet šis lūdzoties, lai mazākais

vēl palaižot uz upmalu ar sievu aprunāties. Palaiduši. Nogājis uz

upmalu, sieva bārusi: „Ko tu tur gāji?" Izbārusi un tad pamācījusi,
kas baznīcā darāms.

Pēc tam aizgājis uz baznīcu un apskatījies, vai nevar kur pa-

slēpties? Sagudrojis — kāps luktā. Bet tur apakš luktas bijusi
liela čupa kaulu. Un kā nu pulkstens nācis ap divpadsmitiem, tā

velns izceļoties — ožot, ožot — saožot šo tur luktā un nu kāps pa

kauliem uz augšu. Kāpj, kāpj —kā būtu pakāpis, tā kauli sāk brukt

un šis atveļas atpakaļ. Samocījies pāri pa pusnakti, te kāpdams,
te veldamies; beidzot aizdziedājies gailis un nu kāpējam bijis jā-

sprūk zārkā atpakaļ.
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Bet otrā naktī spieduši vēl vīru, lai iet baznīcā velnam par

ēsmu. Tad viņš atkal lūdzies, palaist ar sievu aprunāties. Laiduši

gan. Nogājis uz upmalu, sieva bārusi: „Vai neteicu, ko tu todien

tur gāji?" Izbārusi un tad pamācījusi, kas nu atkal baznīcā da-

rāms
...

Un tā nākot pulkstenis divpadsmit, velns atkal ceļoties augšā;
bet vīrs uzskrejot kancelē un ātri, ātri apvelkot ar krītu riņķi sev

apkārt. Velns gribot riņķim pāri tikt — nevarot. Kā nevarot, tā

šis paķerot miroņa stilba kaulu un dzēšot uzkrītējumu ārā — beržot

ar to kaulu. Bet kur velns izberž, tur vīrs, iekšpus riņķa stāvē-

dams, uzkrītē atkal par jaunu. Neko darīt — gailis atkal aizdzie-

dājis — velnam jāiet zārkā atpakaļ.
Bet trešā vakarā spieduši vēl vīru baznīcā palikt, šis arī

mierā, tikai lūdzies, lai palaižot drusku uz upmalu pie sievas apru-
nāties. Labi. Nogājis, sieva nu vēl vairāk bārusi: „Vai neteicu to-

dien, neej baznīcā?" Izbārusi un tad pamācījusi, kas atkal šai

naktī baznīcā darāms
...

Un kā nākot pulkstenis divpadsmit, braiks! sprāgstot zārkam

vāks augšām un velns klups laukā zārkam pa kājgaļu. Bet netika

ne soli, vīrs jau laikā bija ar ķēblīti kājgalam virsū. Nu velns te ne-

grib pa galvas galu izsprukt, bet vīrs atkal tur ar ķēblīti
virsu. Tā samocījušies līdz gaiļiem. Pašos gaiļos, tiklīdz gailis
nodziedājis, kas nu par brīnumiem! Mans velns uz reiz paliek

par labu cilvēku, par daiļu meitu. Un kā nu vīrs ieraugot tik daiļu

meitu, ta tai pašā brīdī aizmirstot pavisam, ka sieva upmalā pa-
likusi, tikai_ tas vien prātā: meitu skubināt, lai nākot līdz pie mā-

cītajā laulāties. Gājusi,_ salaulājušies un sadzīvojuši divi gadi.
Pec divi gadi viņš atminējies, ka vecā, pirmā, sieva stāv upmalā.
Nu skrējis raudzīt — ja: ir gan vēl. Atvainojies tur kā nekā un

vaicajis,_ko viņa gribot, lai viņš maksājot? Atteikusi: viņa vai-

rāk neka negribot, kā pusi no viņa sievas. Viņš nedodot. Bet šī

ejot pakal un ar zobiņu pārcērtot sievu divos gabalos un izņemot
no vidus lielu čūsku. Izņēmusi no sievas čūsku, saliekot abas

puses atkal kopā, sieva atkal vesela. Promejot pirmā sieva, eņ-

ģelis, teikusi: „Ja es nebūtu izņēmusi tavai sievai to čūsku, tad

viņa tevi pēc pusgada būtu apēdusi."

20. A. 650A. 307. 1095. 1045. 1132. M. Stārķis Lielvārdē, Ausekļa

atl. raks t., Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 211. 1. p. AŠ, 111, lv.

Vienreiz raudāja viens puika mežā. Viens zemnieks, kas to

dzirdēja, uzņēma viņu savos vāģos (ratos). Puika tam prasīja,
kur šo vedīšot? Zemnieks atbildēja: „Uz manu māju!"

„Ne!" sacīja puika, „pārdod labāk mani tam, kas pirmais
mus satiks!"
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Labi. Brauc talak, satiek kara lielkungu pirmo. Zemnieks

tad sacīja: „Pirciet šo puiku!"

„Cik maksa?" kara lielskungs prasīja.

„Simtu rubļu! Pirciet droši — būs labs puika! Atdošu arī

par 50 rubļiem!"

Lielskungs zemniekam 50 rubļus aizmaksājis, paņēma zeņķi

un brauca uz māju. Bet kamēr līdz pilij nobrauca, tik ilgi puika

bija izaudzis par lielu tēviņu. Tad kungs pavēlēja zeņķim: „leber

zirgiem auzas!"

Zeņķis piebēra kā ķinķēziņš pilnu sili. Kungs atkal sacīja,

lai sienu aizbāžot! Zeņķis piebāza tik pilnas redeles, ka siens

pāri pa redelēm līdz pusstallim izvazājās.

Tagad kungs sacīja: „Atnes ūdeni, padzirdi zirgus, padzirdi

govis un vēršus!"

Zeņķis nesa, nesa, bet spaņņi viņam bija par daudz mazi.

Te viņš piepēži ieraudzīja lielo katlu, kur kara spēkam putru vā-

rīja, un paķēra to. Paķēris to, nu nesa, un nesa ūdeni un lēja un

lēja laidarā, kamēr bija pilns ar ūdeni un vērši un govis peldus

peldēja. Peldēja, peldēja — dažas jau apslīka un kara kungs, pa-

manījis nelaimi, apsauca zeņķi: „Diezgan būs!"

Labi — kad diezgan, tad diezgan. Bet no tā laika kara kungs
dikti bijās no žeņķa un to vien gudroja, to vien domāja, kā varētu

nonāvēt zeņķi? Te pēdīgi labs padoms tam iešāvās prātā. Viņš

zināja, ka gar ķēniņa pili neviens nedrīkstēja iet, kas gāja, tam

nāve. Un tādēļ sūtīja zeņķi tur, lai atprasot ķēniņam viņa (kara
kunga) tēva naudu. Labi. Zeņķis aizgāja uz pili, sāka taujāt pēc

naudas, ķēniņš atbildēja, ja būšot uzmodināt viņa meitu, kas baz-

nīcā zārkā guļot, tad dabūšot naudu, tad tikšot uz mājām. Zeņķis

mierā; bet lai dodot šim trīs podi smagu bumbu, riekstus un kār-

tis baznīcā līdz.

Labi. Nu aizgāja uz baznīcu, nosēdās pie ķēniņa meitas zārka

un sāka viens pats kārtis spēlēt un riekstus kost. Koda, koda, te

ap pusnakti nāca velns baznīcā šņākdams, krākdams un pie žeņķa

piegājis, sacīja tā: „Labais draugs, caurais trauks! Ko mēs abi

nīdīsimies, iesim labāk kārtis paspēlēt. Ja es tevi vinnēšu, tad es

tev došu ar dūri pa dibenu un raušu aiz matiem pa baznīcu."

Zeņķis atbildēja: „Un ja es tevi vinnēšu, tad es tev tāpat da-

rīšu, kā tu man dzīries darīt."

Sāka spēlēt, zeņķis vinnēja un nu ķēra velnu aiz matiem,
rāva trīs reizes pār baznīcu un ar dzelzs bumbu deva tā pa di-

benu, ka bumba salīda iekšā. Velns muka, cik spēja, bet zeņķis

pakal, kliegdams: „Atdod manu bumbu!"

Velns klupdams, krizdams iemuka ezerā, kur viņam dzim-

tene bija. Rītā ķēniņš sūtīja zaldātus uz baznīcu, lai aprokot žeņķa

kaulus, jo viņš domāja, ka zeņķis būšot apēsts. Zaldāti nogāja
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baznīcā, bet par brīnumiem atrada zeņķi dzīvu un ķēniņa meitu

jau elpojam
...

Otrā vakarā zeņķis lūdzās, lai ķēniņš dodot līdz dzelzs cim-

dus, riekstus un jaunas kārtis. Labi — dabūja. Tad zeņķis atkal

nosēdās ķēniņa meitas zārkam blakus un koda riekstus, viens

pats kārtis kravādams. Te ap pusnakti velns pa logu atkal baz-

nīcā iekšā un šņākdams, krākdams sacīja uz zeņķi: «Labais

draugs, caurais trauks! Ko mēs abi nīdīsimies, iesim labāk kār-

tis paspēlēt. Ja es tevi nospēlēšu, tad raušu tevi trīs reiz pār baz-

nīcu aiz matiem un došu ar plauku pa muguru."

Zeņķis atbildēja: „Un ja es tevi vinnēšu, tad es tev tāpat da-

rīšu, kā tu man dzīries darīt."

Sāka spēlēt, zeņķis vinnēja un nu ķēra velnu aiz matiem,

rāva trīs reizes pār baznīcu un sita ar dzelzs cimdu tā pa mu-

guru, ka cimds salīda mugurā un velns aizmuka. Bet zeņķis

skrēja pakal kliegdams: „Atdod manu dūri un manu plauku!"
Velns klupdams, krizdams iemuka ezerā, kur viņam dzim-

tene bija. Rītā sūtīja ķēniņš zaldātus, lai aprokot žeņķa kaulus;

bet zaldāti atrada zeņķi dzīvu un meitu jau runājam. Ķēniņš, to

zināt dabūjis, gauži priecājās.

Trešā vakarā zeņķis lūdzās, lai dodot 5 dzelzs pirkstus, riek-

stus un jaunas kārtis. Labi. Tad zeņķis atkal nosēdās ķēniņa
meitas zārkam blakus, koda riekstus un kravājās ar kārtim.

_

Ap

pusnakti šņākdams, krākdams ieskrēja velns pa logu baznīcā un

sacīja uz zeņķi: „Labais draugs, caurais trauks! Ko mēs abi nī-

dīsimies, iesim labāk kārtis spēlēt. Ja es tevi vinnēšu, tad tevi

raušu aiz matiem trīs reizes pār baznīcu un ar visiem pieciem

pirkstiem sitīšu tev pa kaklu."

Zeņķis atbildēja: „Un ja es tevi vinnēšu, tad es tev tāpat da-

rīšu, kā tu man dzīries darīt."

Sāka spēlēt, zeņķis vinnēja un nu ķēra velnu aiz matiem,
rāva trīs reizes pār baznīcu un sita ar visiem pieciem dzelzs cim-

diem tā velnam pa kaklu, ka visi pirksti turpat palika iekšā.

Velns aizbēga ezerā un ķēniņš, tūliņ dabūjis zināt, ka viņa
meita no zārka laukā, lika zirgus karietē sajūgt un zeņķi ar meitu

vešus pārvest uz pili. Tad ķēniņš prasīja zeņķim: „Vai tu par to

darbu gribi visu manu valsti jeb tev pietiktu ar pusi?"

Zeņķis atbildēja: ,JĢs vairāk negribu, kā vienu lūku riteni."

Ķēniņš par tādu runu gauži brīnījās, bet tomēr deva to lūku

riteni (kamolu). Un paņēmis riteni, aizgāja uz ezeru un iesāka

tīklus pīt (aust). Velns, to redzēdams, iznāca un prasīja: ko ar

tīkliem darīšot?

„Ko darīšu? Zvejošu velnus no ezera!"

Tad velns solīja daudz naudas, lai ta nedarot. Labi — salīga.
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Nu velns iejūdza savu sirmo ķevi un aizveda uz žeņķa maju mil-

zumis naudas.

Nu pārgāja pie kara kunga atpakaļ, kara lielskungs plecus
vien rausta par zeņķi un bijās vēl vairāk. Tikām bijās, kamēr

norunāja ar savu sievu labāk no žeņķa bēgt. Viņi piebīdīja divi

maisus: — vienu ar baltu maizi, otru ar drēbēm un tad nu bēg-

šot. Bet zeņķis visu bija noklausījies, tas slepeni izkrāva baltu

maizi no maisa laukā un ielīda pats maisā. Rītā, kad kara liels-

kungs ar sievu labā gabalā bija bēguši, tad abiem iegribējās ēst

un nu raisīja baltās maizes maisam galu vaļā. Atraisīja, izlīda

zeņķis no maisa un kā krāva ar knipi kungam pa pieri, gatavs arī

bija; bet kunga sievu, to dzina atpakaļ uz māju. Pēc tam zeņķis

apņēma izpestīto meitu par sievu un dzīvoja bez bēdām.

21. A. 307. H. Skujina, Andrs Ziemelis
?

no Emmas Briedēs

Aumeisteros.

Vienam ķērnīnam bīsi viena pati meita un tā pati bīsi vēl ap-

sēsta. Princese bīsi tik vienu stundu par dienu dzīva, pārējās
stundas viņa bīsi beigta. Kērnīc licis princesi ielikt zārkā un aiz-

nest uz baznīcu. Tur nu viņa gulēsi glāžu zārkā un no pulkstens

vienpacmitim līdz divpacmitim cēlusies no zārka ārā un ēdusi

cilvēkus. Princese varēsi tikai tad no ļaunuma vaļā tikt, ja
kāds to varētu trīs naktis no vietas novaktēt. Bet neviens nav

varēš princesi trīs naktis novaktēt, jo tiklīdz tā cēlusies no zārka

ārā, tūlī klupuši vaktētājam virsū un to apēdusi. Nu ķērnīc iz-

laidis tādu ziņu, ka viņš atdošot princesi un savu valsti tam, kurš
varēšot to trīs naktis no vietas novaktēt.

Princesi gāši vaktēt daudzi prinči un augstmaņi, bet tos

visus princese apēdusi. Netālu no ķērnīna pils dzīvos vecs na-

bags puiša cilvēks, vārdā Dāvīts. Dāvīts ganīš pie viena saim-

nieka cūkas. Bet Dāvīšam daudzreiz vie licies, ka tam kāds pie
auses čukst: „Ej, ej, tu ar! ej tu ar un paprovē!"

Nu Dāvīts domāš tā: „Tā kā tā man reiz jāmirst. Labāki jau

mirt baznīcā, kā nabagu mājā. lešu ar un provēšu roku!"

Dāvīts savīkšies un gāš uz baznīcu. Viņš piegāš pie baznīcas

un sacīš baznīcas sargam, ka šis gribot princesi vaktēt un lai šo

laižot baznīcā iekšā. Bet sargs nu sācis pilnā kaklā smieties un

sacīš, ko tad šis tur tāds meklēšot, ne šim zobiņa, ne plintes.
Te esot visādi nākuši, gan ar plintēm, gan ar zobinim, bet ne-

viens nekā neesot izdarīš, ko tad un šis, tāds cūku gans, kurš
tikko savus kaulus varot pavazāt. Tā nu sargs visādi izsmēš

Dāvīti un negribēš to pavisam baznīcā iekšā laist.

Dāvīts klausījies, klausījies, neka ar liela nesaciš sargam pretī
un pēdīgi sacīš: „Tā kā tā reiz jāmirst vie būs, vai nu baznīcā,
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vai cūkas ganot." Nu sargs ar pēdīgi bīš ar mieru Dāvīti laist

baznīcā. Dāvīts iegāš un tam uzreiz nācis pretī mazs vīrīc un

sacīš tā: „Tas ir labi, Dāvīt\ ka tu atnāci. Tev gan būs grūti, bet

nekas. Aizlien tik pie altāra, labā pusē, aiz staba un notupies.

Šonakt jau nekādas lielas briesmas nebūs, viņa būs akla. Bet tu

tik nesaki ne nu, un sēdi."

Vecīts tūlī aka pazudis un Dāvīts palicis vienc. Viņš

līdis aiz staba un notupies. Ka pulkstens tornī sitis vienpacmit,

tad zārka vāks nolēcis zemē, princese izlēkusi no zārka un sā-

kusi ostīties. ~Ui, vi kristīga cilvēka smaka!" kliegusi princese

un sākusi skriet pa baznīcu riņķī vie un grābsities gar sienām.

Bet nu Dāvīšam palicies skaudīgi bailes un viņč trīsēš un

virinājies pie visas miesas. Bet princese skraidīsi pa baznīcu

apkārt un kliegusi: „Kas tur nu būtu, vienc pats kumosīc mums,

vesalam simtam!"

Aka princese skrēsi un grābājusies gar sienām, bet kā neva-

rēsi, tā nevarēsi Dāvīša dabūt rokā. Tornī pulkstins sitis div-

pacmit, princese lēkusi atpakaļ zārkā, vāks noblākšējies un bīš

aka virsū un princese bīsi beigta.

No rīta baznīcā ienācis ķērnīc ar sargu un meklēši Dāvīti. Nu

Dāvīts izlīdis no spraugas un bīš tā pārbijies, ka tam no bailēm

bīš degunc ierāvies. Kērnīc bīš laimīgs un vedis Dāvīti uz pili,
mieloš to un dzirdīš. Otrā vakarā aka Dāvīts gāš uz baznīcu.

Tiklīdz Dāvīts bīš baznīcā iekšā, ka šim aka nācis mazais vecīts

pretī un sacīš tā: „Tev nu šonakti gan būs daudz grūtāki, kā bija.
Bet tu nesaki nekā. Nogulies princeses zārkam kreisā pusē un

guli mierīgi. Tikko zārka vāks kritīs nost, viņč tev uzkritīs

virsū un princese tevi nemaz nepamanīs."

Dāvīts nogūlies zārkam kreisā pusē un nedrīkstēš ne pirstīna
pakustināt. Ka nu pulkstins aka sitis vienpacmit, tā zārka vāks

celies no(st) un blaukš! Dāvīšam virsū. Bet zārka stūris ķēris
Davīšam pa pirstukaulu. Tas nu sāpēš, skaudīgi sāpēš un Dā-
vīts no lielām sāpēm sācis gandrīz vai bļaut, bet pa laimi iedomā-

jies, ka princese ir no zārka laukā. Nu tam bīš aka tik bailes, tik

bailes, ka princese šo nepamana. Bet tā nu skrēsi pa kaktu

kaktim un nevarēsi Davīša dabūt rokā. Ka pulkstins tornī sitis

divpacmit, tā princese aka drāzrusies zārkā iekšā un vāks bīš

virsu. Nu viņa pamanīsi, ka Dāvīts gulēš zem zārka vāka. Bet
bīš jau par veļu un tūlī princese aka bīsi beigta.

No rīta nācis ķērnīc un sargs. Viņi nākuši skatīties, vai Dā-
vīts ir vel pie dzīvības, vai pagalam. Dāvīts no lielām bailēm
un no sitiena tikko spēš kājas pavazāt. Kērnīc nu Dāvīti vedis

uz savu pili, mieloš to, dzirdīš un bīš traki laimīgs.



32

Trešās dienas vakarā Dāvīts aka aizvilcies uz baznīcu. Viņč
bīš pavisam stīvs un beigts. Ka nu Dāvīts iegāš baznīcā, tā tam

aka nācis tas pats vecīts pretī un sacīš:

„Nu gan tev būs pavisām reizām grūtāki. Bet nekas, ka

viņa [princese] tevi pamanīs, būs jau pa vēlu. Tagadin nu tu

dabū aukliņas un piesienies pie griestim visaugstākā vietā, pie
altāra un nerunā un nekusties."

Vecīts aka pazudis un Dāvīts gāš pēc aukliņām. Ka nu viņš
aukliņas dabūš, tā piesējies pie griestim un gulēš tik mierīgi un

klusu, ka būtu pagalam.
Ka nu pulkstins tornī nositis vienpacmit, tā tūlī princese bīsi

no zārka ārā. Viņa skrēsi, meklēsi un kliegusi: „Un, vi, kristīga
cilvēka smaka! Tur nu man būtu vienc mazs mazs kumosīc, es

trīs dienas nav ēdusi!"

Pēdīgi princese pamanīsi, ka Dāvīts karājas pie griestim. Nu

viņa ķērusi beņķus un krāvusi kaudzē. Bet pirmo reiz netikusi

klāt un nogāzusies ar visim beņķim zemē. Nu tā krāvusi aka

beņķus pa otram lāgam un uzkrāvusi par augstu. Kad nu rāpu-
sies aukšā, tā galva bīsi pāri un aka netikusi Dāvīšam klā. Nu

princese krāvusi beņķus pa trešam lāgam. Nu tie bīši labi un viņa
jau ar nagiem ķērusies pie kājām. Dāvīts manīs, ka nupat ir bei-

gas. Viņš spēris ar kāju. Princese ar visiem beņķiem gāzusies
zemē. Arī pulkstins tornī sitis diupacmit un princeses stunda bīsi

pagalam.
Ka nu otrā rītā ķērnīc ar sargu ienākuši baznīcā, tā nevarēši

Dāvīša rokā dabūt. Pēdīgi viņi to uzkatīši pie griestim un

tas bīš no lielām bailēm pamiris.
Kērnīc nu sasaucis dakterus un licis Dāvīti ārstēt. Dāvīts ilgi

sagulēš uz gultas un tā atlabis. Nu ķērnīc šim devis savu meitu

par sievu un tie dzīvoši laimīgi.

21. A. 505. 307. 303. 300. Pogu Jānis, Bechmanis, 1879. g. LP, VI,

115, 10 d AŠ, 111, lp.

Reiz bija jauns ķēniņš. Un to bija apstājušas sēras: lai viņš

darīja, ko darīdams, lai gāja, kur iedams — arvienu bija nopietns
un bēdīgs. Gan viņu raudzīja iepriecināt, bet viņš nezināja un

nezināja, par ko varētu priecāties.
Te vienu dienu atnāk noskrandējis übags ķēniņa pilī un lū-

dzas gabaliņu maizes. Ķēniņš saka: „Viens gabaliņš maizes

maza lieta; bet es tev dotu maizi uz visu gadu un nezin ko vēl,

ja tu spētu tikai mani iepriecināt."

„Tu paliksi līksms!" nabags atteica, „ja pieņemsi mani par

savu padoma devēju."

„Labi! Tad paliec man par padoma devēju!"
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Un kas nu ir? Šie ieiet abi iekšpusē, apsēžas, paēd un par

to īso laiciņu ķēniņš neviļot jau iedzīvojies citāda prata — sēras

kur palikušas, kur ne. Tie bija brīnumi gan. Bet padoma devēju

ķēniņš tad nu arī izturēja kā savu brāli, un to vien darīja, un to

vien klausīja, ko viņš vēlējās, jeb ko viņš par labu atzina.

Tā pagāja gads. Te otrā gada ķēniņam iešaujas prata pa

jūru pavizināties, lai padoma devējs arī braucot līdz. Tomēr šis

atsaka: „Nevizināsimies vis šoreiz — tev uzbruks klizma."

„Ej, niekalbi, ej!" ķēniņš atsaka, „tik rāmā laikā jau neslīk-

sim ne; drīzāk mums negaidīta laime uzsmaidīs un tad, zināms,

tu arī pusi no šīs laimes dabūtu. Vai esi tā mierā?"

„Labi, ķēniņ, lai notiek. Pusi man, pusi tev!"

To sacījuši, abi iekāpa kuģī un iesāka braukalēt. Brauca,

brauca, te piepēži sīvs negaiss sagrāba kuģi un vēja spārniem nes-

tin pārnesa otrā jūras malā, svešā pilsētā, kur tobrīd valdīja ne-

laimīgs ķēniņš. Viņam bija velna apsēsta meita —tā tā nelaime.

Šī meita gulēja iezārkota lielā lielā baznīcā un katru nakti tai bija

jādod viens cilvēks apēst; ja ķēniņš to nedotu, tad viņa pašu ķē-

niņu apēstu. Bet tādā klizmā ķēniņš arī bija gudrs diezgan. Bei-

dzamā laikā viņš nedeva vis vairs savus pavalstniekus apsēstai,

bet iegrūda arvienu svešniekus, kas nezinādami pilsētā atkūlās.

Un šodien mūsu jaunajam ķēniņam: tāda paša reize bija pienākusi.

Līdz ko šis labi no kuģa izkāpis, pilsētas ķēniņš pretim: „Tev,

draugs, nākamu nakti jāiet lielajā baznīcā pie manas meitas —

tur nelīdz ne lāsti, ne pātari. Pie mums tāds likums!"

Vai akls! nu šis atmožas gan, ka nav vairs joki; bet padoma

devējs atsaka: „Vai tev mājā neteicu, nebrauksim, nebrauksim

šoreiz jūrā? Bet tu jau neklausīji — are, kā nu klājas. Tomēr

pēc manām domām vēl tādā ziņā te līdzams. Tu aizej šonakt baz-

nīcā, saliec krēslus čupā apakš tā lielā kroņa luktura, kur caurām

dienām un naktim sveces deg, un iekāp pa krēsliem lukturī pa-

slēpties. Augšā ticis, pasper tikai beidzamo krēslu drusku ar kāju,
tad viņi visi aizvilksies katrs savā vecajā vietā atpakaļ."

Labi. Jaunais ķēniņš tā darīja. Un līdz arī bija paslēpies

lukturī, te torņa pulkstenis apsita vienpadsmit un no lielā dzelzs

zārka, baznīcas vidū, trokšņodama izlēca apsēstā ķēniņa meita.

Viņa skrēja pa kaktu kaktiem suku sukumiis ēst meklēdama un

allaž iesaucās: „Smarža ir, bet cepeša nav, smarža ir, bet cepeša
nav!"

Bet sazini Dievs, jo vairāk viņa tur iesāka skraidīt, jo stip-

rāki lukturis sāka trīcēt; beidzot pavisam drebēt nodrebēja un šī

— kad tevi! — pacels acis un apmānīs savu cepeti kroņa lukturi.

Ko nu? Tā tūliņ raus tikai krēslus kopā un taisīsies augšā kāpt;
bet jaunais ķēniņš pamanījās beidzamo krēslu ar kāju pagrūst, visi

tulin vecā vietā atpakaļ. Gan apsēstā vēl pa jaunu krāva, bet
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šis katrreiz izšķīdināja krēslus, ka nevarēja un nevarēja augšā
tikt. Par to starpu pulkstenis nosita divpadsmit un nu nemiernie-

cei bija jāiet zārkā atpakaļ.

Rīta agrumā pilsētas ķēniņš atnāk baznīcā raudzīt, kur jaunā

ķēniņa kauli palikuši, bet še nu tev! Jaunais ķēniņš sēž kroņa
lukturī kā kungs sveiks un vesels. Tas pilsētas ķēniņam patika,

viņš teica: „Nāc zemē! Mielosimies un dzīrosim šodien. Bet nā-

kamu nakti nāksi vēl te baznīcā, jo tu māki ar nelabiem izkau-

ties." •

Labi! Abi ķēniņi sadzīroja cauru dienu. Bet vakarā jaunais

ķēniņš, uz baznīcu iedams, atkal aprunājās ar savu padomu de-

vēju, ko nu šonakt iesākt?

„Ko iesākt?" tas atteica, „šonakt tu sanes visus baznīcas

krēslus ģērbkambarī, sablīvē līdz griestiem čūpā un pats tad pa-

slēpies apakš viņiem."
Labi. Jaunais ķēniņš tā izdarīja. Te naktī līdz pulkstenis

apsitis vienpadsmit, zārks brākšķēdams vaļā atkal un meita kā

pati nelabā sāks ārdīties pa baznīcu: „Smarža ir, bet cepeša nav.

Smarža ir, bet cepeša nav!"

Beidzot saodīs, ka smarža nāk no ģērbkambara puses un tā

tūliņ klups krēsliem mugurā un sāks tikai dauzīt smalkās druskās.

Un sadauzīja arī gandrīz visus; tikai viens vienīgs krēsls vēl bija
un taisni apakš tā tupēja savilcies jaunais ķēniņš, te — laime, kur

tu nāci — pulkstens sit divpadsmit un meitai klūpot jāskrien
zārkā atpakaļ.

Rīta agrumā atnāk pilsētas ķēniņš baznīcā, ierauga: visi

krēsli samalti drupās, vai akls! nu nebūs labi klājies. Bet pa-

skatās ģērbkambarī — jaunais ķēniņš sēž atgāzies atlikušajā
krēslā sveiks un vesels. Tas pilsētas ķēniņam vareni patika,

viņš teica: „Šodien dzīrosim vēl jautrāki; bet nākamu nakti vēl

trešo reizi nāksi te baznīcā ar velniem izkauties."

Labi. Sadzīroja cauru dienu. Bet vakarā padoma devējs
saka: „Nu, šo beidzamo nakti, nostājies zārkam galvas galā un

gaidi, kamēr zārks sprāgs vaļā; bet līdz viņš atsprādzis un ķē-

niņa meita laukā izlēkusi, klūp veikli, ātri pats zārkā un uzrauj

vāku virsū. Tā tu tur paliec tik ilgi, kamēr apsēstā ķēniņa meita

visas apēsto cilvēku miesas būs izvēmusi, jo šonakt tas velns

muks no viņas ārā, tādēļ ka, trīs naktis neēdis, ilgāki badā ne-

var izciest."

Labi. Jaunais ķēniņš tā izdarīja. Līdz ko meita, zārkam

vaļā sprāgstot, pa kājgaļu izlēca ārā, ieskriedama ģērbkambari
— šis, ka nožibēja vien, pa galvasgalu zārkā iekšā, vāks virsū

un nu guļ kā sasalis. Bet meita līdz divpadsmitiem nejauki satra-

koja pa ģērbkambari. Beidzot kad divpadsmit nosita, atskrēja

pie zārka un plosījās un ēdās; bet vāka nevarēja atdabūt, lai ko
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dara. Tomēr galu galā trakule palika arvienu rāmāka, arvienu

rāmāka; te — tas varēja tā ap gaismu būt — sāks šī tikai vai-

manāt, trīcēt, ākstīties un beidzot vemt. Labi iztīrījusies
L

tā sāka

Dievu lūgt. Jaunais ķēniņš, to padzirdējis, tūliņ nogrūda zār-

kam vāku un nu — kas par brīnumiem — ieraudzīja daiļu meitu

pie altāra sēžam un trakulība tai ne prātā vairs. Drīzi arī saule

lēca un pilsētas ķēniņš pašu laiku ienāca baznīcā šos raudzīt. Tie

tikai bija prieki vecajam, kad atrada savu nelaimīgo meitu izdzie-

dinātu, veselu. Tūliņ atdeva jaunajam ķēniņam viņu par sievu

un tai pašā dienā vēl sarīkoja kāzas.

Tomēr kāzu priekus pirmajā brīdī jaunā ķēniņa padoma de-

vējs pavisam izjauca. Viņš, tikko kāzās atnācis, sacīja uz savu

ķēniņu nopietnā garā: «Izbraukdami nolīgām, ka pusi no tavas

laimes es dabūšu; tagad tu precies, tādēļ pusi no tavas sievas es

paņemšu, pusi tev atstāšu."

To sacījis, padoma dēvējs paķēra zobiņu, pārcirta jaunā ķē-

niņa sievu pa vidu, iesvieda abas puses jūrā: vienu pusi pa kreiso

roku, otru pa labo, un tad pats arī tik piepēži nozuda tīri kā ūdeni.

Jaunais ķēniņš brīnum žēlojās pēc savas sievas, un bēdās ne-

zināja, kur dēties. Tā pagāja tā nakts. Bet —ko domāt — otrā

rītā no jūras izpeld jaunā ķēniņa sieva tik daiļa kā rīta blāzma

un ienāk pie sava vīra, sacīdama: „Laime, ka mani pārcirstu

jūrā metāt. Nu no velna esmu pilnīgi šķīstījusies."
Jaunais ķēniņš tagad vai mēms palika priekā; bet sieva at-

teica: «Izpriecājies, izpriecājies tagad — vēl vienas bēdas tikpat
tava mūžā būs."

Tomēr ķēniņš tiem vārdiem neticēja. Ko uz priekšu nu va-

rot zināt? Labāk jāhraucot tikai mājā, gan jau viss vedīšoties kibi.

Un tā tūliņ jaunais ķēniņš sarīkoja savu kuģi, paņēma sievu

un pārbrauca savā pilī...
Pagāja daži gadi; visādi viņam dzīvē par to laiku bija laimē-

jies, tikai viena klizma: mantinieku nevarēja piedzivot. Un jo
nu ķēniņš palika vecāks, jo arvienu vairāk sāka mantinieka labad

bažīties; beidzot viņam dzīve tīri apnika, un neviens vairs ne-

spēja to iepriecināt.
Ta nobēdājies tas vienu dienu staigāja gar jūrmalu un do-

maja_ un domāja. Te — kur gadījies, kur ne — piestājās vecītis,
vaicādams: «Nu, ķēniņ, kas tavu sirdi tā grauž?"

Ta un ta — ķēniņš atsaka: «Drīzi esmu vecs, bet mantinieka
neka."

«Ai, ķēniņ, ta maza baža —es tevim pamācīšu zāles. Sit

ar savu nūju te ūdenī, tad gadīsies liela zivs; šai zivij nogriez ga-
balu gaļas un pārnes ķēniņienei apēst — būs mantinieks, kā es to

galvoju. Tikai noteic, lai viņa liek tādam cilvēkam gaļas gabalu
vārīt, kas nav kars: — kas vārīdams ne smēķē, ne ož."
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„Labi!" — ķēniņš patencina un iesit pa ūdeni ar nūju. Tai

pašā brīdī gadās liela zivs. Zivij viņš izgriež paprāvu gaļas šķēli,
pārnes mājā un liek meitai vārīt to ķēniņienei. Meita nokasa zivi

laukā pie laipas un aizmirst zvīņas noslaucīt.

Kamēr šī nu vara, ķēniņa jājama ķeve, gar laipu ēzdama,
ielaizījusi, vai arī ar zāli kopā ieēdusi no šīm zvīņām.

Pa brīdi zivs izvārīta. Meita iesmel trauciņā un ienes ķēni-

ņienei; tikai maza tiesiņa vēl katliņā atlikusi, ko nevar traukā sa-

liet. Šo tiesiņu meita, nekā ļauna nedomādama, ņemas, katliņu

mazgādama, izēst, vēl vienu puskaroti atmezdama arī nabadzei,
kas pa to laiku atkūlusies večos.

Tā nu paliek. Bet kas ir? Pēc gada laika, vai agrāk, ķē-

niņa pilī notiek lielākie brīnumi. Ķēniņienei piedzimst dēls, meitai

dēls, nabadzei dēls un ķēvei arī dēls. Un tas viss no tā zivs ga-

baliņa cēlies.

Bet ķēniņš, kad nu ta noticis, saka: „Lai tie četri puikas aug

kopā pie manis, redzēs, kas tad tur galā izjuks."

Uja! un tad auga arī visi četri kā briedēni, īsos gados īsti

milzeni izskrēja; bet ķēves dēls bija vēl pārāks un stiprāks par

tiem trim.

Reiz ķēniņš tīšām gribēja redzēt, kurš no viņiem tas vingrā-
kais. Viņš pavēlēja cīkstoties. Cīkstojās, cīkstojās — beidzot

ķēves dēls nosvieda pa kārtai vien šos citus.

Tas ķēniņam tā kā nepatika. Viņa dēls palicis ķēves dēlam

apakšā! Lai tādēļ ejot mežā un tur pie resnā ozola vēl reiz iz-

spēkojoties. Kurš ozolu ar saknēm izraušot, tas tas pārākais.
Labi. Aizgāja pie ozola. Izrāvās nabadzes dēls — ozols ne-

maz nekust, izrāvās meitas dēls — jau nokrikšķēja, rāva ķēniņa
dēls — jau drusku saknes pacilājās, bet izraut nejaudāja; beidzot

kā liksies ķēves dēls klāt — ozols iznāca ar visām saknēm, ka no-

vārījās vien, un vēl sparā uzšāvās tik augstu gaisā, ka ne sare-

dzēt. Tagad ķēniņš tikai plecus vien paraustīja sacīdams: „Tur,

dēli, neko nevar darīt. Ķēves dēls jums jāpieņem par vadoni, vai

gribat, vai ne. Jūs to nespējat, ko viņš."
Bet ķēves dels, tadu uzslavu padzirdējis, tulin lūdzas ķēni-

ņam, lai laižot viņus drusku pa pasauli.
Ķēniņš domāja, domāja — c! lai jau iet arī.

Un tā nu otrā dienā visi četri milzeni aizgāja. Tomēr ceļā

viņi atjēdzās, ka tik lielā pasaulē plikām rokām nav vērts stai-

gāt. Jāiegriežoties tepat pie kalēja un katram jānokaļot labs me-

tamais.

Labi. Tūliņ kala arī, ka plīsa vien. Nabadzes dēls nokala

5 podi smagu nūju, meitas dēls 10, ķēniņa dēls 15 un ķēves dels

veselu birkavu.
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To padarījuši, visi četri steidzās tālāk. Gāja, gāja — beidzot

izgāja uz lielu pļavu, kur viens zirgu gans, pulka zirgu ganīdams,

gauži raudāja.

„Kas tad tev par nelaimi, ta raudat?" ķēves dels apvaicājas.

„Ja, kā neraudāšu? Manam ķēniņam sava daiļā meita jāved

pie sausās upes velnam atdot, jo velns mūsu zemei atņēmis ūdeni,

solīdamies ātrāki upei ūdeni neatdot, kamēr nebūšot dabūjis

meitu savos nagos."

„Tā tā!" ķēves dēls nodomā pie sevis, „tad jau būs jāiet ar

velnu aprunāties. Bet pasaki man, zirgu ganītājs, kurā vietā ta

sausā upe meklējama?"

„Sausa upe ir tur dziļi meža pie liela kalna, nav vairs talu

no šīs vietas."

Labi. Ķēves dēls nu satvēra savu birkavas nūju un iegāja

viens pats mežā; bet saviem biedriem piesacīja, lai tie par to

laiku tepat pļavā nosnaužoties; ja viņam varbūt mežā būšot viņi

vajadzīgi, gan tad viņš pasviedīšot savu cepuri un uzmodināšot.

Milzeni nolikās zālē un drīzi krāca, ka visa pļava trīcēja vien.

Bet ķēves dēls par to starpu jau bija aizgājis pie sausās upes

meža vidū, kalna malā, un atradis, ka pār upi liels tilts un kalna

malā dziļa ala. Viņš vairāk neko —ielīda alā un gaidīja, kas te

notiks. Ja, un pareizi —pa kādam brīdim ķēniņš ar meitu klāt.

Šis alā redz: meita loti nobēdājusies. Un kā arī ne? Labi redz

— nāve acu priekšā. Bet ķēniņš upmalā noliek zelta krēslu, ap-

sēdina tur meitu, pārsien zīda drānu viņai pār acim un tad aiziet.

Tomēr līdz ķēniņš projām, ķēves dēls izlien no alas, noraisa

meitai drānu no acim un mierina: „Nebēdā neko — es ar velnu

kaušos un tevi izglābšu. Bet kamēr viņš nāks, man vēl laika

diezgan nogulēties, jaunus spēkus iedabūt. Tikai ievēro labi!

Tiklīdz pa sauso upi sāk ūdens nākt šņākdams, tad paķer manu

nūju un sit man pa galvu, lai ātri atmožos, jo mums milzeņiem loti
pulka miega — nevaram tik ātri atmosties kādreiz."

Labi. Tā palika. Te ne visai ilgi, sāks upē ūdens ar vālu

gāzties un kaukt kā pats nelabais. Ķēniņa meita nu kampa ķē -

ves dēla nūju, lai to modinātu; bet to nelaimi, meita nejaudāja

smago dzelzeni kustināt. Ko nu? Laiks arī vairs nav daudz.

Izsamisusi, nabadzīte sāka gauži raudāt. Te vienai asarai gadījās
nobirt uz ķēves dēla pieri un tā gulētāju tūdaļ atmodināja. Ķēves
dels stāvus uzlēca kājās un ar nūju aizskrēja patiltē velnu gaidīt.
Un drīzi viņš nāca arī: pats melnā zirgā un trīs ērgli nopakaļus.
Bet atjāj uz tilta, zirgs saklūp un nu velns bļauj nelabi: „Ptrū!

maita, ķēves dēls!"

Tos vārdus padzirdējis, ķēves dels tulin izlēca no patiltes un

velnam pretim: ko viņš gribot no ķēves dēla?
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Bet velns, ne vārda neatbildējis, iesita ķēves dēlu līdz padu-
sēm zemē; ķēves dēls gan zvēla ar nūju pretim, bet nevarēja

vairāk velnu zemē iedzīt kā tikai līdz gurniem. Jau velns taisī-

jās otrreiz ķēves dēlam gāzt; bet ķēves dēls atturēja sacīdams:

„Pagaidi, esmu par smagu saģērbies, drusku novilkšos; tu vari

tamēr atpūsties."
Tas velnam patika; viņš bija ar mieru, ka dabū atpūsties.

Bet ķēves dēls nu norāva cepuri un drāza gaisā. Cepure nokrita

taisni tur pļavā, kur milzeni, vina biedri, snauda.

Tie atmodas iesaukdamies: „Mums jāiet viņam palīga!"

Un tā tūliņ klupdami, krizdami aizsteidzās arī. Aizskrēja pie

upes — šie abi jau cīnās atkal. Bet tagad sakrita visi četri vel-

nam čuprā un nu bija tikai viens paņēmiens pa visiem — velnu

nosita.

To padarījuši, ķēves dēls paņēma ķēniņa meitu un aizveda

pie tēva. Vecais tagad bija par daudz priecīgs. Are, meita iz-

glābta, ūdens upē atdabūts un velns vēl patērēts — kā nepriecā-
sies? Tūliņ vēl tai pašā dienā ķēniņš atdeva savu meitu ķēves
dēlam par sievu un gribēja uz pēdām kāzas rīkot; bet ķēves dēls

atteica: „Paldies, paldies! par visu labu, bet man vēl viens darbs

veicams. Man jānogalina velnu mātes; ja to padarīšu, tad va-

rēšu kāzas svinēt."

To teicis, ķēves dels paņēma birkavas nūju, pasauca savus

milzeņus un aizgāja.

Gāja, gāja — uzgāja augstu kalnu, kas bija noaudzis ar asā-

kajiem ērkšķiem un žēpuru kokiem. Ķēves dēls uzmocījās, ar

nūju žēpurus šķibīdams, kalna galā un atrada slepenu caurumu.

Tūliņ devās caurumā iekšā; bet milzeņiem pavēlēja, lai turpat
ārpusē viņu gaidot, kamēr izlīdīšot pa caurumu atpakaļ.

Milzeni gaidīja un šis nu tik rāpās pa alu alām arvienu dziļāk,
arvienu dziļāk, kamēr tad iekļuva lielā istabā, kur ieraudzīja trīs

traukus. Vienā traukā glabājās stipruma zāles, ortā nestipruma
un trešā svaidāmās zāles; ja pirmās zāles iedzēra, tad palika ap-
lam stiprs, ja otras, tad nejēdzīgi vājš, bet ar trešajām kad ie-

svaidījās, tad varēja pārvērsties, par ko vien vēlējās.
Un tā ķēves dēls tūliņ iedzēra labu klunkšķi no stipruma zā-

lēm un sāka iesvaidīties ar tām trešajām. To padarījis, tas pār-
vērtās par mušu, lai varētu ielīst pa atslēgas caurumu un klusumā

novērot, kas īsti tur dibena istabās vēl atronams.

Labi. Izlīda pa dzelzs durvju atslēgas caurumu, ierauga: trīs

velnu mātes sēž spriezdamas, kā tikai tos nolādamos milzeņus
lai nomaitātu?

„Citādi neiet! Rītu rādīšu aukstu laiku un pati palikšu par
siltu māju. Tiklīdz tad milzeni labi būs nosaluši, tie iegriezīsies

mājā sasildīties un tad viņus nomākšu."
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Otra velna mate saka:

„Bet ja vini tomēr par salu nebēdātu, tad es raudzīšu citādi.

Uzsūtīšu lielu karstumu, īstu bula laiku, lai milzeņus cepinātu,

un pati palikšu par vēsu avotiņu. Bet tiklīdz tie no avotiņa dzers,

es viņus nomākšu."

Treša velna mate saka:

„Bet ja viņi no avota nedzertu, tad es palikšu par ābeli ar

sarkaniem, smaržīgiem āboliem un kārdināšu ēst. Tiklīdz tad

milzeni baudīs, es viņus saplosīšu."

„Tas labi!" pirmā vēl reiz iesacījās, „bet sakiet, vai jūs nekā

nesaožat? Es jau manu visu laiku te savādu, svešu smaku. Kad

tikai kāds nav iezadzies pie mums?"

„Ej, ej, ko nu muldi? Kas te nu varēja ielauzties? Durvis

tik cieti aizslēgtas," tās divas apmierināja un tā palika.

Bet ķēves dēls ilgāki nečūrojās vairs, izlīda par mušu caur

atslēgas caurumu atpakaļ, pārvērtās par cilvēku, uzrāpās pie
saviem biedriem un gaidīja, kas īsti notiks tālāk.

Ja, otrā rītā sāks tikai pirmā velna māte strādāt. Uzsūtīja
tādu sala laiku, ka šie kalna galā nemaz vairs elpu atdabūt, skai-

dri svilina ausis nost. Neko darīt — bija jākustas uz priekšu, lai

vismaz ejot siltums kauliem rastos. Bet jo nu gāja, jo sniegs
sāka putināt. Beidzot putenis tā aizvilka ejamo taku, ka ne vairs

uz priekšu paklāt, ne atpakaļ. Te— kur gadījusies, kur ne —

ierauga turpat acu priekšā māju, kas no siltuma garot garoja.

Biedri, tādu laimi redzēdami, tīri priekā vai iekliedzās un

šauj jau iekšā sildīties; bet ķēves dēls pasteidzās iepriekš un

ar birkavu nūju cērt mājai krusteniski tik dikti, ka uz vietas iz-

putēja smalkās druskās un — brīnumi, tavi brīnumi — lielais

sals tūliņ, kur palika, kur ne. Bet nu tai vietā briesmīgs kar-

stums atkal radās un sauss, dedzinātājs vējš dzina gan smiltis,

gan svelmi acīs, ka ne atņemties. Milzeni slāpdami sāka gandrīz

jau pagurt. Te piepēži ierauga zaļu lāmiņu ar dzidru avotiņu.

„To laimi!" abi biedri iegavilējās, steigdami turp atdzerties;
bet ķēves dēls krusteniski gāza ar birkavu nūju dzestrajam avo-

tam tik dikti, ka tas iekunkstējās vien un uz pēdām izsīka. Tulin

bula laiks beidzās un turpat izauga slaika ābele ar sarkaniem,

smaržīgiem āboliem. Biedri jau snaikājās ābolus raut: bet ķē-

ves dēls zvēla ābeles galotnei ar birkavu nūju. Galotne tūdaļ
nolūza. Bet no pārlauztās vietas izlēca liela meža cūka. klup-
dama milzeņiem pie kājām un ar ilksim ēzdamās, tīri vai traka

palikdama. Gan ķēves dēls zvēla ar nūju, bet negantā cūka to

ne manīt nemanīja. Par laimi ķēves dēls pacēla acis un ierau-

dzīja gabalu tālāk kalējam smēdi. Tūliņ, kamēr biedri ar cūku

gaiņājās, aizsteidzās smēdē, nodedzināja nūju tik baltu, ka dzirk-

steles sprēgāja, un tad iegrūda dzelzeni cūkai pašā rīklē. Cūka,
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redzēdama, ka nu vairs nav joki, sāka lūgties, lai saudzējot dzī-

vību; bet ķēves dēls tam tīšām negantniecei tikmēr dauzīja galvu,
kamēr sadauzīja drumslās un izšķaidīja pa zemi kā drabiņas.

Pēc šī darba ķēves dēls uzkāpa otrreiz kalnā, ielīda alas

dibinā izmeklēt smalki, kas apakšā, velnu pilī, īsti atronams. Me-

klēja, meklēja — vairāk neatrada, kā trīs varenus zirgus: vienu

melnu, otru zilu, trešo sirmu. Tie divi pirmie nejaudāja ķēves
dēlu panest ar tik smagu nūju; bet sirmais ne matīt nematīja par

smagumu. To ķēves dēls paturēja par jājamo zirgu. Bet atkal

nelaime, kā uzdabūt zirgus augšā? jo alas caurums par šauru.

Neko darīt — bija jāpārvērš par pelēm un nēšus jāuznes augšā.
To padarījis, ķēves dēls sēdās sirmajam mugurā un pārjāja kā-

zas svinēt ar ķēniņa jaunāko meitu.

Piezīme. Uzrakstītājs jeb teicējs te ir ne visai veikli sapinis divas

pasakas kopā. Pirmā dala (A. 505. 307) ir jau galīgi nobeigta pasaka, kamēr

otrai daļai (A. 303. 300) trūkst tuvāka sakara ar pirmo. P. Š.

23. A. 307. Teicēja 76. g. veca I. Staleidzāne, Atašiene,

Kultūras balss kr-

Kaids buorinīts treis godi ganīja pi saiminīka lūpus par vā-

daru. Pa treju godu ganīšonu saiminīks īdevja buorinīšam treis

graši un maizes kukulīti. Buorinīts sajēmja sovu lūni un īt pa-

saula pasavārtu. It buorinīts un sateik übogu. „Kur īsi?" prosa

übadziņš.

„Eju pasauļa pasavārtu!" atbildēja buorinīts.

Tad buorinīts übadziņam īdevja vīnu grasi un atgrīzja maizes

nu kukulīša. Übadziņš pasacījis: ~Lai Dīvs tev paleidz!" aiz-

guoja.
'It buorinīts tuoluok un sateik ūtru übogu Utram übogam buo-

rinīts arī īdevja vīnu grasi un atgrīzja maizes nu kukulīša, un

aizguoja kotrs sovu ceļu. It tuoluok buorinīts un sateik trešu

übogu. Übogs taipat izvaicuoja, kur jis īt? Buorinīts trešajam
übogam atdevja pādējū grasi un maizes gabaliņu. Tad übogs
soka: „Juo tu, puisīt, taids lobs, še tev itvs komulīts, svētītais

vudens, gruomota un vēzdiņa. Tu nūsvīd komūlīti, komūlīts vel-

sīs, un tu ej pēc komūlīša pakal. Komūlīts tevi pīvess pi kaida

ķēniņa pils. Ķēniņam bvus nūmvruse meita un stuovēs baznīcā.

Tei meita ir apbūrta un jai pvrmuos treis naktis juoapād pa cyl-
vākam. Ķēniņš tevi jems par sorgu pi sovas meitas un tu pasa-

jem. Pvrmā naktī tev liks stuovēt uz kuorim. Kuopdams uz

kuorim, tu aizkristi tuos durovas, juo tei meita iztaisīs nu kauli-

ņim trepes un gribēs izkuopt uz kuorim pi tevis, tu pīsadur pi

trepēm ar vēzdiņu un jei naizkuops. Utrā nakti tev vajadzēs sēdēt

krāslūs. Tu apvelc rinki ap sevi apkuort, atsasēst krāslūs un
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skaiti gruomuotu. Trešā naktī tev vajadzēs stuovēt pi škierstā.

Kod kēnipa meita izkuops nu škierstā un skrīs uz tevis viersā,

tu svīd jai acīs ar svētītā vudeni, un kad jau navarēs atsasorguot,

tad kreit tu šķierstā un guli. Kad gaili aizdzīduos, tu varēsi kuopt
nu škierstā uorā. Pēc tuo vysa kēninš spīss tevi ar meitu pre-

cētīs, bet tu nasaprecēj. Pvrmuok aizived ķēniņa meitu uz pierti,
sagrīz jū gobolūs, izjem juos sirdi un puorgrīž pušu. Nu sirds

izskrīs malns kačs. Tad atkon salīc gobolus kūpā, palaisti meitu

ar atlvkušū svētītū vudeni, meita atsadzeivvnuos un tad precē-
jis!" Itus vordus pasacījis, übadziņš aizguoja sovu ceļu.

Buorinīts nūsvīdja zemē komūlīti. Komūlīts veļas un bouri-

nīts īt pakaļ. Cik jis ilgi guoja pēc komulīša, nav zvnuoms, un

tai pīguoja jis pi kaida ķēniņa pils. Vysur beja izkuorti paziņo-
jumi, ka ķēniņam vajadzīgi treis sorgi nūmvrušos meitas sorguo-

šonai. Tei meita nabeja nūmyruse, bet beja apbūrta un jai va-

jadzēja kotruos pyrmuos trejuos naktīs dūt pa cvlvākam apēšo-
nai vai nūmūcīšonai.

īguoja buorinīts pi ķēniņa un pasajēmja par sorgu. Ķēniņš

sorgam nikaidas moksas napīsūlīja, juo zynuoja, ka sorgs dzeivs

napaliks. Atguoja vokors un buorinīts aizguoja uz baznīcu meitas

sorguotu. Buorinīšam pīsacīja, ka pyrmā naktī vajag sorguot uz

kuorim. Buorinīts izkuopja uz kuorim, aizkristīja durovas un

sēd. Pašuos pusnaktīs pīsacēia nu škierstā ķēniņa meita un soka:

„Kur tu tik augši izkuopi? Dabuošu es tevis tur."

Un skrēja jei pi durovom. Durovas beja aizkristītas un ke-

niņa meita navarēja īt.

„Gudrs, aizkristījis durovas," smīdamuos soka keniņa meita,

„dabuošu es tevis pa cyturīni!"

Sakruovja ķēniņa meita nu kauliņim trepes un kuop pi buo-

rinīša. Buorinīts pakustynuoja trepes ar vēzdiņu un juos sa-

krita. Aizdzīduoja gails un ķēniņa meita atkon atsagula škierstā

un guļ.
Reita keniņš syuta šovus kolpus uz baznīcu un soka: „Izi -

svīdīt sorga kauliņus nu baznīcas!"

Kolpi aizguoja uz baznīcu un redz, ka sorgs kai sēdēja, tai

sēd uz kuorim. Pajēmja kolpi sorgu un atvedja pi ķepiņa. Ķē-

niņš prosa nu buorinīša: „Kū redzēji baznīcā?"

„Nikuo naredzieju," atbildēja buorinīts.

Utrā vokorā otkon ķēniņš nūsyutīja buorinīti uz baznīcu mci-

tas sorguotu un pīsacīja par nakti sēdēt krāslūs. Buorinīts ap-

vylka ap sevi rinki, atsasāda krāslā, aizdedzja svecītes un skaita

gruomotu. Pašuos pusnaktīs pīsacēia nu škierstā ķēniņa meita

un, skrīdama uz buorinīti, soka: „Šūdīņ gon tu nu munim nogim

naizbēgsi!"
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Bet pīskrēja kēnina meita pi apvvlktuo rinka un navar pī-

skrīt pi buorinīša. Tai svtuos, svtuos ķēniņa meita pi rinka, gails

aizdzīduoja un ķēniņa meita otkon atsagula škierstā.

Buorinīts atsēdēja leidz reitam, cikom otkon atguoja kolpi un

aizvedja jū pi ķēniņa. Otkon ķēniņš prasīja nu buorinīša, kū jis

redzēja baznīcā? Bet buorinīts atbildēja: „Nikuo naredzēju!"

Trešā vokorā ķēniņš aizsvutīja buorinīti uz baznīcu meitas

sorguotu un pīsacīja pi škierstā stuovēt. Buorinīts aizguoja uz

baznīcu un stuov pi škierstā ar svētītu vudeni rūkuos. Pašuos

pusnaktīs otkon pīsacēļa nu škierstā ķēniņa meita un soka: „Šū-

dīņ jau man na vajag ni cik tuoli īt pēc tevis!"

Jou ķēniņa meita gribēja buorinīti sagvut, bet buorinīts svīdja

jai acīs ar svētītū vudeni un jei atlēcja tuoluok. Otkon jei lem pi
buorinīša un grib sagvut buorinīti, bet buorinīts īsvīž jai acīs ar

svētītū vudeni un jei atlāc. Redz buorinīts, ka jau naizzasorguot nu

ķēniņa meitas, krīta juos škierstā un guļ. Ķēniņa meita Ivudzās

un prosa palaist jū škierstā un sūlēj vairuok nikod nikuo ļauna na-

darīt buorinīšam, bet buorinīts nalaiž un vys gul. Te aizdzīduoja

gails un ķēniņa meita soka: ~Isim obi pi oltuora, atsamessim

celūs un skaitīsim puotorus!"
Buorinīts pīsacēia nu škierstā, aizguoja ar ķēniņa meitu pi

oltuora, atasmetja celūs un skaita puotorus. Reitā atguoja ķē-

niņa kolpi uz baznīcu un īraudzēja buorinīti ar ķēniņa meitu at-

samatušūs celūs pi oltuora. Pajēmja ķēniņa kolpi un aizvedja

jūs pi ķēniņa. Ķēniņš un ķēniņa meita leinas pi buorinīša, ka

tvuleņ precetūs, bet buorinīts soka: „Pyrmuok vajag aizīt uz

pierti, izzamozguot un tad precēsimēs!"

Ķēniņa meita nagrib īt uz pierti, bet buorinīts otkon nagrib
precētīs. Nikuo cyta darīt. Izkurinuoja pierti un bourinīts ar ķē-

niņa meitu aizguoja uz pierti. Piertī buorinīts sagraizīja ķēniņa
meitu gobolūs, izjēmja juos sirdi un puorgrīzja pušu. Nu sirds

izskrēja malns kačs un aizskrēja prūjom. Tys kačs beja valns.

Tad buorinīts salyka otkon gobolus kūpā, palaistīja ar svētītu

yudeni un ķēniņa meita atsadzeivynuoja. Cēlās ķēniņa meita

kuojuos, atguoja ar buorinīti uz pili, apsaprecēja un dzeivuoj lai-

mīgi.

22. A. 307. No Kapiņiem, N. Rancana kr.

Sen senejus laikus tai beja, ka varēja cylvāku puori nodēt
[nolādēt]. Vīnam kēneņam beja meita, un jis dusmēs reizi jū i

nuluodēja, jei tyulen palyka par vainu. Tipat beja natuolu baz-

neica, jei aizguoja uz tu bazneicu un tur dzeivuova. Tad jei āz-

guoja uz tu bazneicu un sācēja: „Ka tu man dūtim kotru nakti

pa vīnam cvlvakam; a ka nadusi, tad es tevi apēsšu.'
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Ķērienam nyu vajadzēja katru nakti dūt jai pa viņam cylvā-

kam, un jis ar syutēja katru nakti cvlvākus. Kai tik taids cvl-
vāks āzguoja un īguoja bazneicā un kai tik atguoja pusnakts, tvu-
leņ izskrīn valns un apād jū.

Daguoja reizi tur īt vīnai meitai. Jei guoja, guoja un satvka

uz ceļa vācu veceiti. Tys nabeja vys veceitis, tvs beja pats

Dīvs. Un tys veceitis soka: „Meitiņ, kuo tu raudi?"

Jei atbild: „Kai es narauduošu, ka man juoīt uz smerti

[nāvi]?"
Veceitis soka: „Es tevi izgluobšu nu smertis."

Jis nyu padevja tai meitai sovu vēziņu un sācēja: „Ej tik

uz bazneicu un skaiti puotorus! Kad īskrīs valns, tad tu ar itū

vēziņu apvelc apleik sevis, un valns navarēs daskrīt pi tevis."

Kai tik valns īskrēja, tyulen jei apvylka ar tū vēziņu apleik
sevis. Valns gan daskrēja pi tuos vītas, kur beja apvylkts, bet

īškā tur natyka. Tad valns apsamete par vylku, par tuorpu un

par vysaidu zvēri, bet navarēja nikuo padareit. Tai ta meita

palyka dzeiva ar Dīva vāzu.

2. Ragana zārkā.

1. A. 307. J. Bankins „Šis un tas" 11, 1875., 5.

Vecos laikos, kad vēl raganas un pesteli mājoja un dauzījās
laužu starpā, tad kāds vīrs apprecēja raganas meitu par sievu.

Reižu lūdza vīru nāburgos uz kāzām, bet pasaka tam, lai sievu

neņemot līdza. Šis domādams, ka sieviešu tur pavisam nebūšot,

aiziet viens pats, bet nonācis, uziet citus viesus ar savām sie-

vām. Viņš nu prasa, kādēļ šim nav bijis brīv sievu lidza ņemt?

Tie atbild: „Tāpēc nevarējām tavu sievu lūgt kāzās, ka tā

ir ragana. Ej uz māju un sukā to, kamēr viņa apņēmās atstā-

ties no savas burvības."

Vīrs saskaities dodas uz mājām un nolauž krūmos labu šķe-

sti, ar ko sievu miekšēt. Bet sieva jau tek līdz vārtiem pretī, tam

uzsmaida, to mīlīgi apkampj un bučo, ka šim visas dusmas pār-

iet, un viņš vairs ne domāt nedomā uz pēršanu. Pēc gada laika

ir kristības tai pašā mājā, kur kāzas bija, atkal lūdz tikai \īru

vien uz kristībām. Tas aiziet un redz, ka citiem vīriem visiem

sievas ir līdza. Kad viņš prasa, kādēļ šā sieva vien neesot lūgta
kristībās, tad viņam atbild: „Tāpēc, ka tā ir ragana."

Tas nu dodas atkal uz māju to sukāt. Sieva atkal gan nak

mīlīgi pretī, bet šis neko nerēķinādams, sāk to lāpīt. Pēc pāra

cirtieniem tā pakrīt pie zemes un nomirst.

Par sodu tam sieva bija trīs naktis javakte baznīca. Vakarā

turp iedams, viņš ierauga netālu no baznīcas uguni, iet turp un



redz tur vecu vīriņu pie ugunskura sildoties. Tas arī daiet pie

ugunskura un sāk sildīties. Vecis to jautā: „Kur tad Jūs tik vēlu

vakarā?'

Vīrs atbild: „Man javakte sieva, kas bija ragana."
Vecis pasniedz tam panniņu un saka: „Še tev tā! Kad tu ieej

baznīcā, tad uzkāp uz Pestītāja krusta koka un gaidi tur. Ap

pusnakti, kad sieva nāks no zārka ārā, tad berzē ar roku pa pan-

niņu riņķī."
Vīrs aiziet uz baznīcu un nostājas uz krustakoka. Kad pulk-

stins ir vienpadsmit, tad sieva no zārka ārā un skraida pa baz-

nīcu viņu meklēdama; virs to redzēdams, berž ar roku pa pan-

niņu. Sieva to neatrod, un kad pulkstins divpadsmit pagalam,
tad jau, zināms, sieva zārkā atpakaļ iekšā. Vīrs atstāj panniņu
baznīcā un dodas priecīgs uz māju.

Nākošu vakaru tas atkal iet uz baznīcu, uzkāp uz krustakoku

un dara tāpat kā pagājušu nakti.

Trešo nakti viņš atkal tāpat dara, sieva viņu meklē, meklē,
bet nevar dabūt, tā nu spraužas pa durīm laukā. Virs domā, ka

tā būs aizskrējusi, taisās kāpt zemē, bet uz reižu pa baznīcdu-

rīm ienāk pulks raganu. Šās nu sāk meklēt, bet arī nevar viņu

atrast. Tad sieva izsaucas: „Paga, paga! lešu pēc resnās Ilzes,"

un izskrien pa durīm.

Pēc kāda brītiņa tur ienāk šī raganu ķēniņiene, kas bija dū-

šīga mātīte ar lieliem zobiem un gariem baltiem matiem; viņa
nosēžas pie krustakoka un skatās visapkārt. Citas raganas tā-

pat skraida aDkārt meklēdamas. Te uz reižu vecene citām raga-

nām uzsauc: „Ko tad jūs meklējat? Skataities uz augšu! raug',
tur viņš sēž."

Bet kā tad nu viņu zemē dabūt? Vecenei ātri padoms ie-

krīt prātā un tā saka: „Skrejat uz mežu, salasāt apdegušus cel-

mus un atnesat tos!"

Tās nu visas aizskrien, tikai vecene vien paliek. Pēc kāda

brītiņa ikkatra ragana nāk ar savu klēpīti un nokraun pie krusta.

Tad vecene liek uguni klāt, celmi sāk degt un lieli dūmi iet vī-

ram acīs, tā kā tam gandrīz jākrīt zemē. Par laimi pulkstins
sita divpadsmit, raganas vairs ilgāki nedrīkst palikt, citas dodas

pa durīm ārā un viņa sieva iegulas zārkā. Vīrs apskatās, kā

tikt zemē, bet nu vairs nav ne malkas, ne dūmu, ne arī panniņas.
Tas nu kāp priecīgs zemē un dodas krustu ne metis uz māju.

2. A. 307. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 1, 44. AŠ, 111, 2c.

Kuods veirs apprecēja roganas maitu. Un tis godījās, ka tū

veiru oicināja iz vīnām kuozām, bet pīsacīja, lai sīvas (sievas)
leidza navadūt. Veirs dūmāja: citīm veirim arī sīvu leidzi na-

44
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tīkut un tuopec aizguoja vīns pats. Bet kuozas redzāja, citīm vu-

sīm sīvas leidz — viņam nav.

Nu citi prasīja, kuopec sīvas naašut leidza vedis? „Voi tava

sīva rogana? Ja rogana — ej iz muojām un labi nūper!"
Veirs guoja iz muojām un dūmāja pērt; bet sīva nuoca pretī

un apkampa tū meilīgi. Veiram sirds puorguoja un viņš sīvai pī-

deva.

Pēc kuoda loika veiru oicināja kristabās, bet pīsacīja, lai

sīvas leidza navadūt. Veirs dūmāja: citīm veirim arī sīvu lei-

dzi natīkūt un tuopēc oizguoja vīns pats. Bet kristabās redzāja:
citīm vusīm sīvas leidz — viņam nav.

Nu citi sacīja: „Tava sīva rogana -«- nusit viņu!"
Tad veirs apskaitās, puorguoja muojā un tik kū treis raizes

īsita — sīva nūmira. Bet tad beja tuods īradums: kad sīva nū-

mirusa, tad veiram 3 naktis baznīcā juovaktē. Veirs bēdīgs nū-

guoja baznīcā pī sīvas zuorkā un «redzāja guni.
Bet pī baznīcas bej vecīts; tis prasīja: „Kur nu idams?"

„Mana sīva bej rogona; bet nu numira un man juovaktē."
Tad vecīts īdeva panniņu sacīdams: „Kad tava sīva pusnaktī

nu zuorkā nuok lauka, tad izkuop iz pestītajā krusta un berza ruku

tu panniņu."
Labi. Ap pusnakti sīva suoka pa baznīcu skraidīt, bet tei na-

redzāja, kur veirs iz krusta beja. Pēc pusnakts sīvai bej atkal

jaīt īškā zuorkā.

Utrā naktī tuopat. Bet trešā naktī, kuo sīva iznuoca nū zuor-

kā, tuo pa durvim luokā un veirs dūmāja: „Nu viņa prūjām —

kuopšu zemē!"

Bet te uz raiz īnuoca sīva ar daudz daudz roganām un vusas

skraidīja pa baznīcu apkuort, bet vinu naredzāja. Beidzāt sīva

sacīja: „Išu pēc rasnās Ilzes."

Labi. Nu atnuoca vīna vecana, skatījās vusapkuort un sa-

„Kas juos dumas asat! Redzat tur viņš ir! Bet kuo lai

zemē dabū? Pag, pag, aita iz mežu, atnasat calmus!"

Vusas roganas nūguoja un atnesa ikkotra savu calmu, nūlik-

dama pī krusta. Tad vecana īkūra tādus doumus, ka veirs vai

zemē gribāja nūkrist. Bet par laimi pusnakts beidzās un sīvai

bej juoīt zuorkā. Nu vusas nakts bej laimīgi pavadītas.

3. A. 307. J. Bitaks Liten ā. LP, VII, I, 196. 1. p. 13. AŠ, 111, 2d.

Viens vīrs apprecējis raganu. Reiz viņu aicinājuši kaimiņu
kazas, bet sievu ne, tāpēc ka tā bijusi ragana. Tad virs kāzās

vaicājis: „Vai te tads ieradums sievas neaicināt kazās?"

Atteikuši: „Nav nekāda ieraduma, bet tava sieva ir ragana.

nevaram aicināt."
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Nu vīrs saskaities, nolauzis labu binguli un skrējis mājā ra-

ganu slānīt. Bet tā smaidīdama iznākusi pagalmā pretim un ap-

remdējusi vīra dusmas.

Otrreiz aicinājuši vīru krustībās un atkal tāpat teikuši, ka

viņa sieva ragana. Nu vīrs nolauzis labu vāli un kā skrējis mājā,
nositis sievu (raganu). Bet tai valstī bijis tāds ieradums, ja kāds

sievu tīši jeb netīši nogalinājis, tad viņam sieva trīs naktis baz-

nīcā jāsargā. Vīrs gājis sargāt [un divas naktis viuam izdevies

laimīgi paglābties no savas sievas un velniem. ]

[Trešo nakti viņš uzkāpis uz altāra un paslēpies tur. Velni

atkal nevarējuši atrast, bet tad atsaukuši] vecu raganu: resno

Ilzi. Resnā Ilze tad liek sanest no meža apdegušus celmiņus un

apakšā pie altāra aizdedzināt, lai vīru ar dūmiem slāpinātu un

notriektu zemē; bet uguns nebija labi iedegusies, te gaiļa dzies-

ma aizdzen raganas.

Piezīme. Vītols uzrakstījis līdzīgu pasaku, Kursīšu Sūbru Vītolos, kur

teikts, ka baznīcā velns bijis jāsargā un nevis meita.

4. A. 307. Anna Krūmiņa Ūziņos. LP, VII, I, 196. 1. p. 15. AŠ, 111, 2b.

Vienam vīram bija sieva liela ragana. Un pēc kāda laika

nomira šī ragana. Tai pusē nu bij tāda paraša: ja nomira vīrs,
tad sievai trīs naktis mirušais jāsargā; ja nomira sieva, tad jā-
sargā vīram trīs naktis.

Vīram tad nu nācās mirušo sievu trīs naktis baznīcā sargāt.
Sargāja — pienāk pusnakts — šī ceļas no zārka ārā un grib vīru

saplēst. Vīrs, nabadziņš, bailēs ielīda aizkrāsni un, kamēr sieva

tur nu sameklē — gailis padzied — šij jāiet zārkā atpakaļ.
Otrā naktī vīrs paslēpās kancelē, kamēr gailis aizdziedāja.

Trešā naktī, uz baznīcu iedams, vīrs satiek vienu vecīti un žē-

lojas par savu likstu: tā un tā. Vecītis iedeva vīram skārdas pan-

niņu un sacīja tā: „Ar šo tu varēsi glābties. Aizej baznīcā, no-

skaiti pātarus, uzkāp uz dievgalda bildi un sāc berzt panniņu."

Labi — sacīts, darīts. Pusnaktī sieva celsies atkal augšā —

un oda un meklēja, bet nevarēja meklējamo nekur atrast. Neko

darīt — izgāja laukā un sabļāva visas raganas. Sanāca citas ra-

ganas — arī nevarēja atrast.

Tad ta viena sacīja: „Izeita pec resnas Ilzes!"

Līdz Ilze ienāca, ta tudal paradīja: „Are, tur viņš ir!"

Bet kā vīru zemē dabūt? Beidzot raganas sanesa kartupeļu
lukstus un kvēpināja šo, ka nabadziņš nemaz, nemaz vairs izciest.

Te dziedāja gailis par laimi, un nu raganas aizgāja projām — nu

sieva bija izsargāta.
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5. A. 307. Ointers Vīšinķē. LP, IV, 63, 12. AŠ, 111, 11.

Vecos laikos lies muižā nomirusi meita un tā bijusi ragana.

Nolikuši baznīcas līķu pagrabā. Bet meita tur dauzījusies cau-

rām naktim. Gan gājuši vaktēt, tomēr, kurš aizgājis, to meita

nožņauguši. Beidzot kungs izsolījis veselu sieku naudas tam,

kas meitu apsargā.

Gadījies stiprs, drošs vīrs, kas apņēmies: kungs bijis itin

priecīgs. Vīrs jau laiku nogājis uz baznīcu. Bet līdz gājis pa baz-

nīcas durvim, saticis tādu veci krūtīs. Tas iedevis vīram grā-

matu un pamācījis, lai kāpjot uz kanceli un gaidot.
Labi. Nākusi pusnakts; te meita no zārka ārā un sākusi tik

skraidīt pa baznīcu, saukdama: „Saost varu, redzēt nevaru! sa-

ost varu, redzēt nevaru!"

Beidzot sanākušas pulku raganu un visas meklējušas vīru.

bet neatradušas.

Te piepēži viena iesaukusies: „lesim pec garas lizes, tā viņu
atradīs!"

Aizgājušas viena pēc otras. Ilze atnākusi un tūliņ saodusi

šo uz kanceli. Ko nu? Sākušas, vadzi, krēslus čupā kraut, lai

pakāptos. Gandrīz jau varējušas vīru kancelē sasniegt, te gailis

iedziedājies un visas pazudušas kā ūdenī.

No rīta kungs samaksājis sieku naudas, bet pieteicis, lai vēl

otru nakti ejot, tad dabūšot otru sieku. Šis gājis arī un nu vecais

vīriņš pamācījis, lai ejot uz altāra stāvēt. Gājis, un viss noticis

tāpat, kā pirmo nakti.

Kungs iedevis otru sieku naudas un runājis, lai vēl trešo nakti

ejot. Labi. Trešo reizi vecis pamācījis, lai virs noguļoties zār-

kam blakus un gaidot, kad meita būs izlēkusi no zārka. Tad lai

mudīgi pats ielecot zārkā un ieguloties tā, kā no apģērba ne stū-

rītis nepaliktu uz zārka malas. Labi. Vīrs apgulies zārkam bla-

kus. Te ap pusnakti braikt! zārka vāks aizsprādzis šim pāri
un meita prom. Vīrs iegulies zārkā, kā pamācīts. Kad nu pēc

pusnakts gailis iedziedājies, meita nākusi, kūliņus mezdama, zārkā

atpakaļ, bet netikusi. Sis jau priekšā. Nu lūgusi un lūgusi, lai

taču kāpjot ārā, bet šis ātrāki ne, kamēr vina noskaitīšot pātarus.

Neko darīt — sākusi skaitīt. Aizskaitījusi līdz „atpesti mūs no

ļauna!" un tad vairāk nevarējusi un nevarējusi. Bet vīrs ne par

ko: ja neteikšot visus vārdus, tad zārkā netikšot. Ar lielām mo-

kām beidzot izteikusi arī, un tā tūdaļ vīrs no zārka ārā un šī,
Dievu tencinādama, viegli iegulusies un aizmigusi uz mūžību. No

ta laika nekad vairs nav dauzījusies pa naktim.

Bet vīrs nu gājis no baznīcas ārā saņemt savu trešo sieku.

Pie vārtiem saticis to pašu veci. Vecis atprasījis grāmatu un tei-

cis, lai no naudas arī viņam kaut cik iedodot.
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„Nedošu ne graša!" mantrausis atcirtis.

Tā vecis, nezin kur izrāvis zobiņu, kur ne — šņākt! šņākt!

sacirtis vīru gabalos un iemetis Dūcdīķī, ne tālu no baznīcas. Bet

dīķī gabali sapeldējuši kopā, saauguši kā bijis, un re, vīrs iznācis

vesels kā rutks no ūdens.

Tagad dīķis pa daļai uzarts, tik paša vidu ūdens un to nosauc

vēl šodien par Dūcdīķi.

6. A. 307. J. Trejs Eķengrāvē, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I,

197. 1. p. AŠ, 111, lv.

Viens zemnieks lika kuģi taisīt un gribēja pasauli apceļot.

Viņam par ceļa biedru brauca līdz tāds vecītis. Bet šis vecītis

bijis pats Dievs.

Brauca, brauca — pietrūka ko ēst. Piebraukuši pie lielas

pilsētas, zemnieks gāja vidū (iekšā) maizes pirkt. Bet vecītis

pieteica, lai neejot tādā traktierī, kur stipri spēlēšot un dancošot.

Zemnieks iegāja pilsētā; bet kad tam traktierim garām gāja, kur

spēlēja un dancoja, tad nevarēja nociesties vidū negājis. Un tur

bija muzikanti, tur spēlēja un dancoja un traktiernieks visiem par

velti deva ēst un dzert, kas tikai gribēja. Bet traktierniekam

viena meita bija nomirusi un baznīcā nolikta.

Kad nu zemnieks iedzērās, traktiernieks vēdinājās viņu sade-

rēt, ka mirušo meitu nenosargāšot. Zemnieks, kā jau iedzēries,

derēja, ka būšot nosargāt. Bet dzērumu izgulējis, zemnieks at-

jēdzās, kam vajadzējis derēt? Un raudādams gāja uz kuģi at-

pakaļ pie vecīša pēc padoma. Vecītis sacīja, lai prasot traktier-

niekam 12 maisu maizes sagrieztu mazos kancīšos (kumosos)
un lai ienesot maisus baznīcā pie dievgalda. Naktī, tiklīdz meita

ceļoties, šos maizes kancīšus pa vienam vien lai metot meitai

mutē, tad šim nekā nepadarīšot.
Labi. Tā darījis, ienesis maizi baznīcā un gaidījis. Te ap

pusnakti meita cēlās augšā no zārka, izstaigāja pa visu baznīcu

meklēdama un beidzot ar atplēstu muti skrēja uz dievgaldu zem-

niekam virsū. Šis, nabadziņš, nobijies un sāka negantniecei pa

vienam vien kancīšus mest mutē. Un tad rija arī nesātniece,

lai Dievs pasargā. Jau viens maiss tukšs, otrs, trešs — jau bei-

dzamais kumoss rokā — te pašu laiku gailis ari dziedāja un meita

tūlīt iekrita zārkā.

Rītā traktiernieks, domādams: zemnieks būs pagalam, nāca

uz baznīcu viņa noskrubinātos kaulus izsviest laukā; bet zem-

nieks smaidīdams sēdēja uz saviem maisiem pie dievgalda. Nu

traktiernieks aizmaksāja viņam daudz derības naudas un izlaida

no baznīcas, lai iet uz kuģi atpakaļ.
Labi. Bet vakara zemnieks atjēdzas, ka prieka bija aizmir-

sis maizi nopirkt — bija jāiet atkal uz pilsētu atpakaļ.



Divreiz vēl viņš iet maizi pirkt un divreiz vēl dabu baznīcā

meitu sargāt, tādēļ ka ar traktiernieku dzērumā saderējis. Otrā

reizē vecītis pamācījis, lai baznīcā ienesot 12 kubulu ūdens un to

lai lejot meitai rīklē.

Labi. Trešo reizi licis zārkam blakus gulēt. Kad nu meita

līdz gaiļiem netikusi zārkā atpakaļ, tad velns izskrējis no meitas

ārā un aizgājis, ka zeme vien norībējusi. Tūlīt meita apsēdusies
uz zārka malas un sākusi ar zemnieku runāt.

Gaismiņā traktiernieks nācis sarga kaulus laukā mest; bet

ieraudzījis savu meitu veselu un dzīvu sēžam, apkampis zemnieku,

atdevis vai visu savu naudu un meitu vēl par sievu.

7. A. 306. 307. F. Reķis Rendā, Brīvzemnieka „C6opHHK-b v 91.

LP, VII, I, 192. 1. p. 10. AŠ, 111, 2e.

Reiz dzīvoja saimnieks. Pie šā saimnieka neviens stiādnieks

nevarēja visu gadu izkalpot, tik grūts darbs pie tā bija. Reiz

salīga pie šā saimnieka viens kalps par lielu algu. Izdzīvojis pirmo
dienu — nekas; bet tikko pienācis vakars — tā ienāk saimnieces

meita — tā bijusi liela ragana — uzmauc kalpam iemauktus un

aizjāj ar viņu pa ciņu ciņiem, kamēr nojāj pie liela sakārņa. Tur

viņa piesien kalpu, bet pati ieiet sakārnī kā istabā. Tikai pret
rītu iznāk ragana no turienes atpakaļ, uzsēžas atkal kalpam mu-

gurā un lieliem lēcieniem vien aizjāj uz mājām. Otrā dienā kalps
satiek vienu vecīti un vecītis nu to pamāca. „Ja viņa vēl kādu

nakti tevi jādelē, tad norauj ar kreiso kāju sev apaušus nost un

uzmauc tai pašai galvā!"
Otrā vakarā ragana atkal uzmauc kalpam apaušus galvā, un

uzsēdusies mugurā, jādelē tik nikni, lai dubli uz visām pusēm

šķīstu. Aizjāj pie sakārņa, piesien kalpu un pati ieiet iekšā. Bet

kalps norauj ar kreiso kāju iemauktus, izceļas kājās un skatīsies,
ko šī tur iekšā dara. Redz: iekšā daudz velnu — visi dej; vie-

nam viena kāja pēc mieta, otra pēc slotas. Arī ēst ēd velni. Šis

noskatīsies, ko tādi ēd. Ed vīzes un pastalas pankoku vietā —

nosistas čūskas un zirgu pinekļus desu vietā, bet vīna vietā dzer
asinis. Izdejusies, izsērsusies ragana pie velniem, bet pret rītu

šķīrusies no viņiem, lai jātu prom. Un kā nu iznākusi laukā, tā

kalps paķer iemauktus, uzmauc tai galvā un tad sēžas pats viņai

mugurā un jāj uz mājām.
Pārjāj mājā, bet iemauktus neņem vis nost tai. Rītā kalps

ved savu ķēvi (raganu) pie kalēja un liek apkalt. Trešā dienā

visiem tā pagasta laudim bija jāved jebkura manta kungam rādīt.

Tad kalps aizjāja tur savu ķēvi, jo citas mantas tam nebija. Gan

zviedza, gan šķaudījās ķēve uz vienu pusi, uz otru pusi, bet vaja-
dzēja tomēr visu dienu palikt muižā. Vakarā kalps pārjāja mājā

49Latviešu pasakas un teikas, 111. d. — 4.
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un tiklīdz tad nomauca viņai iemauktus, tulin šī atkal pārvērtas

par cilvēku, bet nokrita gar zemi nedzīva.

Tad tevs noplēsa viņai (raganai) pakavus un ielika mironi

zārkā; bet kalpam pieteica :„Ej rijā pie mirušās sēdēt!"

Kalps neklausīja, bet aizgāja atkal pie vecīša pēc padoma.
Vecais pamācīja: „Ej tikai prasi saimniekam sieku naudas par to!

Viņš būs mierā tikdaudz dot. Tad tu aizej uz riju, uzlien ārdos,

kur labību žāvē, un nerunā ne ar vienu pašu ne vārda, lai nezin

nemaz, kur esi."

Pienāca vakars, kalps prasīja saimniekam sieku naudas par

to, ka jāiet rijā pie mirušās sēdēt. Saimnieks domāja: „Labi, prasi,

cik tīkās, ja tikai gājējs vien esi — gan tevi velni tur saplosīs un

naudu tikpat nevajadzēs izmaksāt," — un tādēļ sacīja: „Labi, tu

dabūsi sieku naudas, ej tikai!"

Kalps aizgāja uz riju, uzlīda ārdos un gaida, kas nu būs. lesā-

kumā nekas, bet ap pusnakti sāks tikdaudz velnu salasīties kā

skudras skudru pūznī. Arī nomirušā izkāpa no zārka un nu visi

kopā meklē šo rokā. Meklēja, meklēja — visus kaktus izgrāb-
stīja — nekur atrast. Beidzot viens velns paskatījās uz augšu
un iesaucās: „Redzi, kur tavs cepetis!" Bet tikko bija izteicis

to, te iedziedājās gailis — visi velni tūliņ izklīda, mirušā iespruka
zārkā un kalps likās gulēt.

Rīta atnāk saimnieks, vaicā kalpam: „Ka labi gulēji naktī?"
Šis atbild: „Uti labi!"

„Nakamu nakti tev atkal jasež rija pie miroņa; es tev došu

divi sieki naudas!"

Kalps atkal aizgāja pie vecīša un izteica: „Ta un ta, ko nu lai

daru?"

Vecais atsaka: „Nakamu nakti vel vairāk velnu sagadīsies,
nekā vakar; bet tu ielien krāsnī, tur viņi tevi neatradīs."

Pienāca vakars, nogāja kalps atkal uz riju, ielīda rijas krāsnī

un gaida, kas būs. lesākumā nekā; bet ap pusnakti sanāca velnu,
ka čūkst vien. Velni vaicā mironim: „Vai te ir tas cepetis, ko tavs

tēvs atsūtījis?'

Nu iesaka gan pa ārdiem meklēt, gan pa visiem kaktiem, bet

nav nekur. Beidzot viens velns iesauksies: „Jāmeklē viņš krā-

snī!"

Tas pienāca pie krāsns un jau gribēja viņu aiz kajam vilkt

arā, te iedziedājās gailis — visi velni pazuda.
Trešo vakaru saimnieks apsolīja kalpam trīs sieki naudas, lai

ietu uz Tiju pie miroņa sēdēt. Tā bija beidzamā nakts — otrā rītā

vajadzēja to paglabāt. Atkal kalps aizgāja pie vecīša un tas atkal

pamācīja: „Tu nosien zārku šonakt ar deviņām liepu lūku vir-

vēm un nosprungulo ar deviņiem sērmūkšļa sprunguliem, bet
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pats ieej labības šķūnī un uzrāpies pa liepu lūku virvi līdz šķūņa

ģēvelei. Bet rītā, kad meitu vedīs glabāt, tev jāpalīdz velniem

mironi nest. Velni tad tev mīs uz papēžiem, bet neskaties atpakaļ;

ja atskatīsies — velni tevi saplosīs. Liec zābaku apakšām pie-

šūt deviņas zoles, jo kamēr līdz kapsētai aiziesi — visas deviņas
būs noplīsušas."

Vakarā kalps aiziet uz piedarbu un izdara, kā viņam vecītis

mācījis — apsien un nosprungulo zārku, bet pats ieiet šķūnī un

uzrāpjas ģēvelē. Ap pusnakti sāks velni sanākt — daži bija pat

ar deviņām galvām. Atnāk pie zārka, grib to atvērt. Ilgi sagra-

binājās tur apkārt, bet atdabūt neatdabūja. Pēc tam sāka kalpu
meklēt. Izmeklējās visās malās, bet nevarēja atrast. Beidzot

pats lielākais velns izgāja šķūnī un ieraudzīja kalpu, bet kalpam

blakus karājās liepu virve.

„Ko nu darīt?" lielais velns vaicā. „Jāskrien viņpus juras
pēc zāģa un jāzāģē virve pušu!"

Tad viens velns aizskrēja viņpus jūras pēc zāģa un drīzumā

bija atpakaļ. Kalps skatās: kas šiem par zāģi? Abos galos ap-

dedzināts skals. Nu velni sāka ar šo virvi pušu zāģēt. Gan-

drīz jau bija pārzāģējuši, te kalpam iesitās prātā plaukstis sasist

un par gaili iedziedāties. Velni sacēlās kājās un to vien attapa

ieteikties: „Ja būtum agrāk to zinājuši — par putekšliem un pel-
niem tev bij palikt!" Velni aizgāja, bet kalps gulēja līdz rītam.

Pēc pusdienas mironi veda uz kapsētu. Aizveda līdz kapiem
un sāka zārku nest. Kalpam bija jānes priekšgals. Velni ne-

mitēdamies mina kalpam uz papēžiem un kamēr zārku aiznesa

līdz kapam, tie atplēsa viņam visas deviņas zābaku zoles. Bet

tiklīdz nu laida zārku kapā, velns mironi saplosīja gluži, zārks

vien palika ko apglabāt. Nu saimniekam vajadzēja kalpam sa-

maksāt visu apsolīto naudu; bet vecītis, kas tam padomu piedeva,
atdeva kalpam savu meitu par sievu. Nu kalps dzīvoja laimīgi.

8. A. 306. 307. J. Dlcmanis Liegos Lejas Kurzemē. „Pasaku

vācelīte" 1891., s>. Saīsināta pie LP VII, 1,194.1.p.

11 un AŠ, 111, 2t.

Pie kāda saimnieka dzīvoja puisis, vārdā Pēteris. Šis bija
loti nonīcis un novārdzis. Kādu dienu, uz lauka strādājot, pienāca

ciemiņa puisis pie viņa. Ciemiņa puisis, redzēdams viņu tik loti

novārgušu un vāju, sacīja uz Pēteri: „Vai, kāds tu loti novār-

dzis un nogājies izskaties! Vai tev saimnieks nemaz nedod ēst,

jeb vai tev ir pārlieku grūti darbi? Saki man, kas tev īsti ir par

nelaimi? Tevi nemaz vairs nevar saukt par Pēteri, bet par

Vārgu Pēterīti!"

„Ka nebušu tads novārdzis? Saimnieka mate mani iknaktis
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jāj. Tikko esmu jau iemidzis, te vina klusi pienāk pie manis,

uzmauc man iemauktus galvā un es tūliņ topu par smuku, melnu

zirgu. Tad viņa man sēžas mugurā un jāj pa pasauli. Un tā viņa

mani jāda iknaktis," Pēteris atbildēja savam draugam.

„Neesi jel muļķis! Neļaujies sev bez laika ādu novilkt! Vai

zini ko? Klausies draugs, man ir tevis gaužām žēl, mitosim vie-

tas! Nāc tu pie mana saimnieka, es iešu pie tava. Gribu re-

dzēt, vai vecā ragana ar mani arī tā varēs spēlēties un mani tāpat

jādelēt, kā vina ar tevim tagad dara?"

Ta itin nopietni sacīja ciemiņa puisis. Pēteris bija pilnīgi

mierā un viņi tai pašā dienā samitojās.
Tūliņ pirmā naktī saimnieka māte pienāca iten klusi pie

puiša gultas un uzmauca iemauktus viņam galvā. Puisis arī lā-
vās un likās, ka ir cieti aizmidzis. Tiklīdz kā vecene iemauktus

bija uzmaukusi, te tūliņ puisis palika par smuku, melnu zirgu, kā

jau Pēteris viņam to bija sacījis. Vecene nu sēdās smukajam

melnelim mugurā un aizjāja no mājām projām. Viņa nojāja pie
kādas tumšas, zemē iegrimušas pils. Vecene piesēja savu melno

pie koka, kur jau daudz tādu zirgu atradās piesieti, un iegāja

pilī.
Bet ko melnelis dara? Šim paliek garlaicīgi pie koka pie-

sietam gaidot. Viņš nomaucās un gāja pie pilsloga skatīties, ko

vecene iekšā dara. Viņš redzēja caur logu pilī lielu pulku velnu,

kuri visādi iekšā trakoja un ērmojās; starp šiem viņš redzēja
arī savu jājēju, saimnieka māti.

Piepēži kads no velniem uzsauca: „Berniņi, līksmojieties, bet

apskatiet arī savus zirgus!"
Puisis to izdzirdis, tūliņ skrēja atpakaļ pie minētā koka un

iebāza galvu iemauktos. Velni tur pilī trakoja un maisījās līdz

pat pusnaktij. Tiklīdz gailis padziedāja, te visi bija atkal zirgos
un katrs aizjāja uz savām mājām.

Otru nakti vecene tāpat klusiņām pienāca pie puiša gultas

un mauca viņam iemauktus galvā, bet puisis šoreiz nelāvās vis

uzmaukties, saķēra iemauktus un uzmauca tos vecenei pašai

galvā. Vecene tūliņ palika par smuku melnu ķēvi. Puisis sēdās

ķēvei mugurā un nojāja pie kalēja. Viņš lika kalējam piesist ķē-
vei podu grūtus pakavus, iten sarkani nodedzinātus. Kalējs no-

dedzināja pakavus iten sarkanus kā uguni un tad lika ķēvei pie
kājām. Kas ķēvei par lielām sāpēm! Ķēve gan spraukšlāja un

spārdījās, bet tas nekā nelīdzēja. Kad ķēve bija apkalta, tad pui-
sis vēl labi izjājās un tad laida uz mājām. Tūliņ ari gailis padzie-

dāja, ķēve krita savā gultā palika atkal par veceni, visas četras

izstiepa un bija pagalam.
No rīta saimnieks ieraudzīja savu mati gultā nomirušu gu-

ļam un pie rokām un kājām dzelža pakavus. Saimnieks tūliņ
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saprata, ka viņa puisis to darījis. Viņš teica uz savu puisi: „Es

labi zinu, ka tu manu māti nomocīji, tādēļ bez soda tu nevari pa-

likt. Citu sodu es tev nedošu par tavu pārgalvību, tev tikai va-

jaga trīs naktis manu māti rijā sargāt."
Puisis bija ar tadu sodu miera un sacīja uz saimnieku: „Bet

Jums man jādod simts rubļu par pirmās nakts sargāšanu."

Saimnieks apsolīja puisim simtu rubļu, domādams: „Gan jau

puisis atradīs savu galu rijā!"
Vakarā puisis paņēma no saiminieka simtu rubļu un izgāja.

Viņš nogāja pie otra saiminieka, kurš bija liels burvis, un izteica

saimniekam savu grūto likteni. Saimnieks teica puisim: „Ja tu

man dod pusi no tās naudas, tad tevi pamācīšu, kā tev jādara, lai

tu dzīvs paliktu."
Puisis bija pilnīgi ta miera, jo viņam bija diezgan bail, ka velni

viņu nenomāc. Viņš iedeva saimniekam piecdesmit rubļu.
Saiminieks nu mācīja puisi: „Kad tu noej rija, tad ieej istabiņa

un uzgulies uz devīto ārdu, tad velni tevis neredzēs."

Puisis nu nogāja rija, iegāja istabiņa un apguļas uz devīto

ārdu.

Ap pusnakti viņš izdzirda rijas tuvumā lielu troksni. Pēc

kāda maza brītiņa pienāca rija pilna ar velniem, šie sāka puisi

meklēt, bet nevarēja viņu nekur atrast. Viens no velniem teica:

„Tēvs mums labu kumosu ir nolicis, bet mēs to nevaram atrast!"

Puisis uz ārdiem gulēdams, visu redzēja un dzirdēja. Viņam
visi kauli purēja no bailēm. Kamēr viņi tā vēl meklēja, gailis pa-

dziedāja un visi velni bija atkal projām.
No rīta saimnieks steigšus dodas uz riju, domādams atrast

savu puisi velnu nogalinātu, bet nekā — puisis nāk trallinādams

saiminiekam pretī.

Otru nakti bija puisim atkal jāiet veceni sargāt. Vecene bija
nolikta istabiņā apakš ārdiem. Puisis šoreiz prasīja saimniekam

divi simti rubļu par mātes sargāšanu. Saiminieks ari nežēloja
divisimti rubļu, jo šonakt, viņš domāja, velni viņu tā kā tā saplē-
sīs. Puisis, paņēmis naudu no sava saiminieka, aizgāja atkal pie
pazīstamā saiminieka un teica, ka viņam šonakt atkal jāiet sai-

minieka māti rijā sargāt, un ka saiminieks esot viņam divisimti

rubļu iedevis.

Saiminieks teica: „Dod man pusi no naudas, tad es tevi atkal

pamācīšu, kā tev būs darīt, lai tu dzīvs paliec."

Puisis bija pilna miera un iedeva saiminiekam simtu rubļu.

„Nogajis rija, ielien rijas krāsnī, tur tevi neviens nedz redzes,
nedz dabūs," saiminieks teica puisim.

Puisis pateicas saimniekam, aizgāja uz riju un ielīda krāsnī.

Ap pusnakti pienāca atkal pilna rija velnu, gan lielu, gan
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mazu, un saka riju cauri meklēt. Papriekš viņi izmeklēja pie-

darbu, tad nojūmu un pēdīgi sanāca visi istabiņā.

~Te viņam visādā ziņā vajaga būt uz ārdiem," kāds pavecīgs

velns iesaucās. Velni ņēmās istabiņu meklēt un vandīja visas

malas apkārt, tā kā saiminieka māti gandrīz ar visu zārku apgāza,
bet puiša nevarēja dabūt. Velni palika it dusmīgi, un neģēlīgi

blāva: „Tēvs mums gan labu kumosu nolicis, bet mēs to neva-

ram atrast!" Te arī tūliņ gailis padziedāja un visi velni bija no

rijas ārā un prom.

Saiminieks no rīta uz riju atnācis, atrada puisi dzīvu.

Vēl pēdējo nakti bija puisim jāiet veceni sargāt. Saiminieks

šonakt puisim deva trīssimti rubļu. Puisis bija arī mierā, viņš

dabūja no saiminieka naudu, aizgāja pie sava padomnieka un pa-

sacīja viņam, ka vēl šo trešo nakti viņam jāejot uz riju.
Saiminieks teica puisim: „Šoreiz ir loti grūti apstākli, bet

nekas! Dod man pusi no naudas, es tev gribu labprāt arī šonakt

izlīdzēt. Noej uz mežu, nogriez liepas un novij labi paresnu lūka

virvi. Kad tu noej rijā, tad piesien to piedarbā pie devītās šal-

menes (kņutas) un pats iesēdies virvē, tad viņi tevis neredzēs!"

Puisis nogāja uz mežu, novija garu lūka virvi un nogāja uz

riju. Rijā viņš piesēja virvi, tad pats viņā iesēdās un gaidīja, kas

tālāk notiks. Šonakt, tāpat kā divi pirmās naktis, pienāca pilna

rija velnu. Šī nakts bija puisim visbailīgākā. Kāds starp velniem

bija no izskata visulielākais un vecākais, loti lieliem acuvākiem,
uzačiem. Šis bija pats velnu tēvs. Kad velnēni bija riju izmeklē-

juši un puiša nebija atraduši, tad vecais pilnā rīklē uzbļāva: „Dēls,

paņem mēslu dakšas un pacel man acuvākus, tad es viņu gan
ieraudzīšu!"

Dēls paņēma dakšas_ un pacēla vecajam acuvākus. Tikko

vecais acis uz augšu pacēla, viņš tūliņ ieraudzīja puisi pie šalme-

nes sēdam un skali iesaucās, tā kā visa rija notrīcēja: ~Rau, kur

viņš jau tup, tur augšā jumtā!"
Velni runāja: „Ka viņu dabūsim zeme?"

Vecajam ienāca derīgs padoms prata, viņš teica: „Mans dels,
skrej pēc zāģa!"

„Kur tad ir zāģis?" dels prasīja.
„Zaģis ir aiz Melnas juras," vecais atteica.

Dēls skrēļa pēc zāģa. Puisim palika bail, kad atnesīs zāģi,
tad virvi pārzāģēs, viņam būs jākrīt zemē un velni viņu saplēsīs.
Nepagāja ne piecas minūtes, kad dēls bija ar zāģi jau klātu. Velni

tūliņ sāka virvi zāģēt pušu. Vēl viena pati prīste tikai turējās,

tad virve būs pušu un puisim vajadzēs krist zemē, velniem par

zobiem, kuri jau no prieka lēkādami un mutes izplētuši, uz augšu
skatījās un gaidīja nokrītam solīto kumosu. Bet puisim par lielu

laimi gailis tanī pašā acumirklī padziedāja un visi velni, cik ātri
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vien varēdami, aizskrēja no rijas projām. Puisis arī šoreiz bija

glābts.
Saiminieks rīta brīnīdamies ieraudzīja savu puisi vel dzīvu.

Ceturto nakti saiminieks sūtīja atkal puisi uz riju, nevis māti

sargāt, bet aizvest viņu un paglabāt kapos. Saiminieks grib vai

traks palikt no dusmām, ka nekādi puisim nevar atriebt par mātes

nogalināšanu. Viņš dod šoreiz puisim četri simti rubļu, lai puisis
iet māti uz kapiem aizvest un aprakt, cerēdams, ka šonakt velni

puisi visādā ziņā saplosīs. Puisim jābūt mierā. Viņš aizjūdz di-

vus zirgus pie ratiem, paņem no saimnieka četri simti rubļu nau-

das un brauc uz kapiem rakt vecenei bedri, bet iepriekš, savam

saimniekam nemanot, viņš nobrauc pie sava zināmā saimnieka,
burvja, un izteic tam savu bīstamo uzdevumu, kas puisim darīja
vairāk rūpes un bailes, nekā visi iepriekšējie.

„Dod man pusi no naudas, tad gribu arī šai reizē tev labprāt
palīdzēt," saimnieks sacīja. Puisis bija mierā un iedeva viņam
divisimti rubļu.

Saimnieks viņam sacīja: „Noej tūliņ uz kapiem un izroc

bedri. Pēc tam noej uz mežu, nogriez liepas, novij no tām labi

garu lūku virvi un pataisi deviņas sērmokšla stīpas. Vakarā rijā
deviņām stīpām apstīpā vecenes zārku, un ar lūka virvi cieti pār-

sējis, ieliec viņu ratos. Tad par nakti aizved veceni uz kapiem
un aproc!"

Puisis tā pamācīts pa dienu visu it labi sataisīja. Kad nakts

iestājās, puisis veda veceni uz kapiem aprakt. Viņš nebija vēl
necik tālu pabraucis, kad jau liels pulks velnu gar ratiem saradās

un gāja gar abām pusēm līķim līdzi.

Te uz reiz sāk rati un līķis degt. Puisim paliek loti bail,

viņš nezin vairs, ko darīt! Mukt nevar, jo apkārt ratiem ir velnu,
ka mudž vien! Viņš brauc tik ar vien tālāk uz priekšu, rati un

zārks vienumēr vēl deg. Jau nokrīt no zārka viena stīpa, otra,

trešā, ceturtā, pietkā, sestā, septītā un vēl astotā viena pati stīpa

vien tik vēl turējās. Bet puisim par lielu laimi bedre jau arī bija
klāt! Viņš tūliņ iegrūž veceni bedrē un apmet ar smiltim. Velni
kapa uz vecenes kapu un sāka visi viņu mīdīt un palika vēl vece-

nes kapu mīdot, bet puisis pārbrauca mājās sveiks un vesels.

9. A. 307. Pelēks 1872. Suntažos. LP, VII, I, 195. AŠ, 111, lg.

Viens ķēniņa dēls braucis uz svešām zemēm pa jūru un jūras
malā dzirdējis balsi. Paskatījies — saucējs bijis svētais gars.

Dels garu ņēmis biedros līdz. Vēlāk šim dēlam liek baznīcas pa-

grabā tādu meitu sargāt, kam velns iekšā, un kas katru nakti ce-

ļas no kapara zārka ārā un vienu cilvēku nomaitā. Svētais gars
tad nu dēlam dod padomu, kā meita sargājama.
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[Ķēniņa dels to nosargā un apprecē savu izpestīto jaunavu.]

Piezīme. Kr. Šēnberģis Rucavā uzrakstījis līdzīgu pasaku (A. Bīlen-
šteina kr. LP, VII, I, 199. 1. p. 21), kur viss cits līdzīgs iepriekšējam variantam,
tikai tur teikts, ka nolādētā jaunekle gulējusi baznīcā.

10. A. 306. 307. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis
t
Aumeisteros.

Pie viena saimnieka dzīvojis puisis. Pa dienu saimnieks

puisi sūtījis pie sava darba, bet pa naktim saimnieka māte, veca

nejauka vecene, ar puisi jājusi. (Vecene bijusi ragana). Kad pui-
sis aizmidzis, tad vecene piegājusi pie viņa gultas, uzmaukusi

tam galvā iemauktus un puisis tūliņ pārvērties par varenu ērzeli.

Vecene uzkāpusi ērzelam mugurā un aizjājusi uz velna pili. Tur

ragana savu ērzeli piesējusi un pati iegājusi pilī ar velniem līks-

moties.

Puišam nebijis nekāda gala. Viņš savas bēdas izstāstījis nā-

burgu puišam, ar kuru bijuši lieli draugi. Puiši norunājuši izmī-

ties. Nāburgu puisis bijis tāds āķīgs. Viņš nu atnācis un vecais

puisis aizgājis uz nāburgu.
Jau tūliņ pirmā naktī vecene bijusi pie jaunā puiša gultas klāt

un uzmaukusi tam iemauktus galvā. Puisis pārvērties par skaistu

ērzeli un ragana ar viņu aizjājusi atkal uz velna pili. Kad ragana

ērzeli piesējusi pie pils un pati iegājusi iekšā, tad ērzelis ar kājām
nokārpījis sev iemauktus no galvas un tāmi pārvērties par cil-

vēku. Viņš sācis apstaigāt pili. Velni un raganas to pamanījuši
un viens teicis saimnieka mātei: „Tavs ērzelis jau nu par daudz

ālējas."

Ragana ar velniem izskrējusi no pils un ar varu uzmaukuši

puišam iemauktus galvā, kurš tūliņ atkal par ērzeli pārvērties.

Nākamā naktī puisis vairs negulējis savā gultā. Viņš aiz-

gājis uz nāburgiem. Vēlu naktī puisis nācis uz māju. Viņš stalla

priekšā sameklējis iemauktus un klusi ielavījies istabā. Puisis ne-

dzirdot piegājis pie vecenes gultas un uzmaucis tai iemauktus

galvā. Vecene tūliņ pārvērtusies par skaistu ķēvi, puisis uzlēcis

tai mugurā un ar visu uz kalēju prom.

Kalējam puisis licis nokalt podu smagus pakavus un tos kar-

stus piekalt ķēvei pie kājām. Ķēve gan sprauslojusi un negribē-

jusi laisties, bet kalējs ar' vis nebijis nieka vīrs. Beidzot apkā-
ruši ķēvi un puisis aizjājis uz māju. Pie stalla puisis ķēvei norā-

vis iemauktus no galvas, iegājis istabā un apgūlies savā gultā.
Otrā rītā saimnieka māte bijusi nomirusi un tai pie rokām un

kājām bijuši pienagloti lieli pakavi. Veceni ielikuši zārkā un aiz-

nesuši uz riju. Saimnieks licis puišam nomirušo raganu vaktēt.

Puisis negribējis. Saimnieks uzstāvējis un beidzot iedevis pui-

šam simtu rubļu. Tad puisis bijis ar mieru iet raganu vaktēt. Pui-



57

sis saņēmis no saimnieka naudu un pa krēslu aizskrējis pie sava

vecā saimnieka. Tam viņš visu izstāstījis. Vecais saimnieks tei-

cis: „Dod man pusi no naudas, tad es tevi izmācīšu un velni tevi

neapēdīs."
Puisis atdevis pusi no saņemtās naudas un vecais saimnieks

tam pateicis, kā lai dara. Puisis aizgājis uz savu māju, paēdis

vakariņas un aizgājis uz riju raganu vaktēt. Viņš uzlīdis uz de-

vītā ārda no malas un gulējis. Ap pusnakti rijā sanākuši velni un

sprieduši: „Tēvs mums labu kumāsu ir iegādājis."
Velni izmeklējušies, bet nevarējuši puiša, laba kumasa, at-

rast. Priekš pirmiem gaiļiem velni no rijas pazuduši.
No rīta piedarba ienācis ziņģedams saimnieks. Puisis gājis

tam pretim svilpodams.

„Nu, vai labi izgulējies?" prasījis izbrīnējies saimnieks.

„Ja, labi gan!" ta puisis.

„Nu tad tev vel bus nākama naktī javakte!" ta atkal saim-

nieks.

„Ja divi simti dosi — vaktešu."

Saimnieks iedevis puišam divi simti rubļu un puisis apņemies

arī nākamo nakti vaktēt raganu.

Kad puisis no sava saimnieka saņēmis naudu, tad tūliņ aiz-

skrējis pie sava vecā saimnieka pēc padoma. Ja, par pusnaudu
saimnieks puisi izmācījis.

Nākamā vakarā puisis ielīdis rijas krāsnī. Sanākuši atkal

velni, bet puiša neatraduši. Tie dusmīgi izgājuši no rijas. Saim-

nieks akai no rīta iegājis ziņģēdams piedarbā, puisis gājis tam

svilpodams pretim.

Nu saimnieks bijis vēl vairāk izbrīnējies, ka ieraudzījis puisi
sveiku un veselu. Lai vēl vaktējot pēdīgo nakti, tā saimnieks. —

Ja, par trīs simti rubļu puisis bijis ar mieru vaktēt. Saimnieks pui-
šam iedevis naudu. Puisis krēslā atkal aizskrējis uz nāburgu

padomu prasīt un par pusnaudas saimnieks to izmācījis. Puisis

aizskrējis uz mežu, nocirtis trīs sērmūkšļus un iztaisījis begonas

[klūgas]. Begonas viņš uzvēris uz ārda un pats iesēdies tanīs.

Ap pusnakti rijā atkal sanākuši velni pēc labā kumāsa. Ve-

cais velns ar bijis. Tie izmeklējušies puisi un beidzot arī atra-

duši. Tad vecais velns teicis uz vienu velnu: „Dēls, paņem man

tas trīszaru dakšas, pacel man tos acu vākus."

Velns aizskrējis pēc trīszaru dakšām un ar tām pacēlis ve-

cam velnam acu vākus, tik lieli tie bijuši. Vecais velns apskatījis
begonās sēdošo puisi un prasījis: „Kur zāģis?"

„Pie Mellās jūras!" atbildējis viens velns un aizskrējis, ka

zeme vien nodimdējusi. Drīz vien velns bijis atkal ar zāģi atpa-

kaļ. Zāģēšana neveikusies. Velni pūzdami, elzdami zāģējuši un
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līdz pirmiem gaiļiem varējuši tik vienu begonu pārzāģēt. Tad

tie lādēdamies aizgājuši.
No rīta atkal saimnieks jautrā dūšā nācis piedarbā, bet

puisis svilpodams tam nācis pretim. Puisi ieraugot, saimnieks

bijis izbrīnējies par lieku.

Nu, tagad vairs nebūšot jāvaktē. Bet lai puisis aizvedot

māti uz kapsētu, tā saimnieks. Viņš sajūgšot zirgus ...

Ne, puisis negribēja vest. Sak\ diezgan esot ar velniem pa

riju izrāvies. Ne, nevedīšot vis
...

Saimnieks draudējis puisi nodot valdīšanai, jo viņš esot ve-

ceni nomušījis...

Ja, tas esot tiesa, — ta puisis. „Bet tadu raganu vajadzēja jau
sen sadedzināt."

Nu arī saimnieks manījis, ka ar ļaunu nekā nepanāks. Viņš

puišam solījis četri simti, lai tas veceni aizvedot uz kapsētu.

Kad saimnieks puišam iedevis apsolītos četrus simtus, tad

tas bijis ar mieru raganu uz kapsētu vest.

Puisis aizskrējis atkal uz savu veco saimnieku pec padoma.
Tas par pusnaudu atkal izmācījis.

Puisis aizgājis uz mežu un iztaisījis deviņas sermuškla stīpas

un ar tām sastīpājis raganas zārku.

Saimnieks sajūdzis divus zirgus un palīdzējis zārku iecelt vā-

ģos. Bet tiklīdz puisis izbraucis no mājas, tad no visām pusēm
sākuši skriet velni kā suņi laizīdamies un zārkam no pakaļas.

Sērmūkšļu stīpas ap raganas zārku sākušas pašas no sevis degt.

Puisis braucis, cik vien ātri varēdams. Stīpas viena pēc ctras

sadegušas. Kad puisis ar zārku pie kapa ticis, tad jau devītā

stīpa degusi. Viņš iegāzis zārku kapā un pa kaklu, pa galvu stei-

dzies no kapsētas ārā.

If. A. 307. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Tas noticis tais vecos laikos, kad vēl apkārt staigājuši dzie-

dātāji. Trīs dziedātāji gājuši gar krogu. Viņi iegājuši krogā un

piedzērušies. Kad tie atkal gājuši tālāk, tad viens dziedātājs pa-

licis iepakaļš un mežā apmaldījies. Viņš mežā apgūlies.

Dziedātājs redzējis briesmīgu sapni. Viņu žņaugusi ragana.
Kad viņš pamodies no sapņa, tad tam uz krūtim sēdējusi jauna
sieviete un patiešām to žņaugusi. Dziedātājs atkratījies no žņau-

dzējas un uzķēries tai uz muguras. Viņš sācis sievieti sist un tei-

cis, lai to (dziedātāju) nes no lielā meža ārā. Sieviete sākusi lūg-

ties, bet dziedātājs to vēl niknāki dauzījis. Tad sieviete uzreiz

pacēlusies gaisā ar visu dziedātāju. Viņa bijusi patiesi ragana.

Ragana dziedātāju aiznesusi uz lielu muižu.
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Dziedātājs gājis savu ceļu, ragana iegājusi muižā. Pēc gada

dziedātājam gadījies atkal tai muižā ieiet. Lielskungs to laipni

uzņēmis, bet vakarā piespiedis dziedātāju iet uz baznīcu un vā-

ķēt vina nomirušo meitu. Dziedātājs gan negribējis, bet liels-

kungs to piespiedis. Toreiz jau lielkungiem bijusi liela vara.

Dziedātājs paņēmis bībeli un aizgājis uz baznīcu lielkunga

nomirušo meitu vāķēt. Viņš iegājis baznīcā un apskatījies no-

mirēju. Tā bijusi tā pati ragana, kura viņu toreiz lielā mežā žņau-

gusi un vēlāk atnesusi uz muižu. „Nu nebūs labi", domājis pie

sevis dziedātājs. Viņš apsēdies un apvilcis sev apkārt ar krītu

lielu riņķi... Tad viņš sācis bībeli lasīt. Ap pusnakti baznīcā

sanākuši velni. Ragana uzcēlusies zārkā sēdu un skrējusi ar visu

zārku pa gaisu. Zārka stūris sities dziedātājam pa galvu. Bet

viņš tik lasījis, galvu nepacēlis
...

„Kur viņš ir?"prasījis viens velns

„Te tak viņš lasa!" atbildējis otrs.

„Ne, nevar redzēt," teicis kads cits velns.

Dziedātājs tik lasījis. Kad dziedājis gailis, tad velni uzreiz

pazuduši un ragana atkal gulējusi mierīgi savā zārkā.

Kad dziedātājs iznācis no baznīcas, tad tam bijuši gluži sirmi

mati no bailēm palikuši.
Nākamo nakti dziedātājs vairs negribējis iet raganu vāķēt,

bet lielskungs to ar varu ieslodzījis baznīcā.

Ap pusnakti atkal baznīcā sanākuši velni. Ragana atkal

skrējusi ar visu zārku pa gaisu. Dziedātājs tikai lasījis bībelē,

galvu nepacēlis.

„Kur viņš ir?" atkal prasījis viens velns.

„Te tak viņš lasa!" atbildējis otrs.

„Ne, es neredzu!" tā teicis kāds cits velns.

Tad pirmais velns atkal teicis: „Ej, pasauc veco Viju."
Viens velns aizskrējis pēc vecā Vijas. Tas drīz vien bijis

klāt. Vecais Vija bijis vecs, vecs un ar tik lieliem acu plakstiem,
ka tie nokārušies līdz grīdai.

„Atnes dakšas," teicis vecais Vija. „Pacel man acu vākus!"

' Viens velns aizskrējis pēc dakšām un drīz vien bijis klāt.

Velni ar dakšām pacēluši vecam Vijam acu plakstus. Dziedātājs
no brīnumiem apklusis un skatījies uz velniem

...

„A, te jau viņš ir," teicis vecais Vija.

Velni saklupuši ap dziedātāju un sākuši to bakstīt ar dakšām.

Ragana dziedātāju dauzījusi ar savu zārku. Kad dziedājis gaiļis,
tad uzreiz visi velni pārvērtušies gan par sikspārņiem, gan čūs-

kām unšķirgāliem un izklīduši pa baznīcu. Sikspārņi sametu-

šies uz ērģeļu luktas. Ragana atkal mierīgi gulējusi zārka.

No rīta dziedātāju atraduši tikko dzīvu. Tas bijis nomocīts
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līdz nāvei. Priekš nāves dziedātājs ataicinājis mācītāju un visu

tam izstāstījis. Tad viņš nomiris.

Mācītājs licis visus šķirgāļus, sikspārņus un čūskas uzmeklēt

un saķert, kuri bijuši baznīcā atrodami, un sabāzt ādas maisā.

Maisu aizsējuši ar deviņu krustu mezgliem un pakāruši dūmos.

Tur nu velni vel šo baltu dienu dūmos žāvējoties un smokot,

ja vien kāds nejēga tos neesot no maisa izlaidis...

12. A. 307. Dandenis Drustos, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I,

149 .1. p.

Vienā mājā nomirusi meita. Veduši uz kapsētu. Pie kapa

dziedot, iznācis velns no kapa, paņēmis zārku ar visu miroņu, uz-

licis uz pleciem un tad pa gaisu aiznesis projām. Kad bērinieki

uz māju braukuši, tad velns nometies un uzsviedis tukšu zārku

uz ceļa. Bērinieki aizveduši zārku uz māju. Pēc kādām dienām

mirons atkal ieradies zārkā. Bērinieki otru reizi veduši aprakt.
Bet ceļā mirons izlēcis no zārka un pa gaisu aizskrējis projām.

No tās dienas vienādi redzējuši miroņu pa naktim staigājam.

13. A. 307. J. Banka Gulb c nē, Zi n. Ko m. kr. LP, VII, I, 139. 1. p.

Vienās mājās nomirusi vecene. Nākamā svētdienā glabājuši.
Bērinieki aizbraukuši uz kapsētu, mājā tikai palikusi viena mei-

tiņa. Tā nosēdusies pie kurošas krāsns un sildījusies. Te pie

viņas pienākusi tā pati glabājamā vecene un prasījusi ēst. Bet

meitiņa pamanījusi pēc tāda brīža — tūliņ neredzējusi — ka ve-

cenei kājas ar spalvām, mutē dzelzs zobi, lieli zobi. Izbailēs aiz-

sprukusi uz klēti, aizšāvusi no iekšpuses durvis. Bet vecene pa-

kal: lai laižot iekšā. Nelaidusi. Kā nelaidusi, vecene sākusi durvis

grauzt. Jau gandrīz bija izgrauzusi cauri, te par laimi gailis aiz-

dziedājies un vecene tūdaļ aizsprukusi.

14. Paegļu Mārtiņš, Lielvārde Zi n
.

Ko m. kr. LP VI, 11, 4.

Reiz bijusi dikti bezdievīga lielmāte, septiņi gadi negājusi pie
dievgalda un velnam vien padevusies; bet astotajā gadā ataici-

nājusi mācītāju, lai nu dodot dievmaizīti!

Labi, devis. Bet pa to starpu jau aptumsis un lielmāte pie-

runājusi mācītāju, ko vairs kulšoties mājā, lai izguloties labāk pa
nakti.

Ja, ja — mācītājam nekas pretim, palicis. Bet kas ir? Ap

pusnakti piebrauc melna kariete četriem melniem zirgiem pie pils

durvim, no karietes izkāpj melni kungi un aicina lielmāti līdz ar

visu mācītāju.

Neko darīt — pretim atturēties nevar — jābrauc. Un ta nu

lielmāte iekāpusi pie tiem kungiem melnajā karietē, bet mācītājs
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ar kučieri un saviem pašu zirgiem laidis pakal. Brauc, brauc pa

šādām vietām, pa tādām vietām — svešums vien acu priekšā.

Pēdīgi aptura pie lielas, lielas pils. leiet pilī, redz: tā pati elle.

Un ko nu velni? Tūliņ lielmātei apkārt, apsēdina nodedzinātā

dzelzs krēslā un uzstāj: „Nolādi visu, ko tu redzi un zini!"

Lielmāte nelādējusi. Kā nelād — velni pagrābj nodedzinātu

dzelzs ķemmi un tikai ķemmē lielmātei galvu, sacīdami: „Nolādi

visu, nolādi visu!"

Lielmāte vēl nelādējusi. Kā nelād — velni pagrābj brie-

smīgu stabuli un tikai stabulē lielmātei ausīs, tā ka asinis pa muti

un degunu nāk.

Tagad lielmāte neizcietusi vairs, nolādējusi sauli, zemi, visu.

visu radību.

Bet velni pēc tam iemetuši lielmāti vārošā katlā; bet mā-

cītāju nedrīkstējuši aiztikt, tas izgājis laukā un braucis mājā ar

savu kučieri. Braukuši, braukuši — no ceļa vairs ne vēsts —

purvi un meži vien. Beidzot pārdevis zirgus, karieti un tad —

nezin pēc cik ilga laika — tikai sasniedzis mājas.
Piezīme. Šī pasaka ir līdzīga sekošas pasakas 25. variantam. P. Š.

3. Burvis zārkā.

1. A. 307. J. Bankins „Š i s un tas" 11, 1875., 4.

Reiz dzīvoja tēvs ar saviem trīs dēliem mazā būdiņā. Tēvs

ar abiem vecākiem dēliem bija lieli buri un vella kalpi. Pēc kā-

diem gadiem abi vellam padevušies dēli nomira; tēvs no žēlabām

arī pēc kādas nedēļas atstāja šo pasauli.
Tanī vidū bijis tāds ieradums, ka ja tēvs vai māte miris, tad

cik tam bērnu bijuši, tik naktis nomirējs bijis jāvaktē baznīcā.

Kad nu šim tēvam gan trīs bērni bijuši, bet divi jau nomi-

ruši, tad dzīvajam visas trīs naktis vienam pašam bijis jāvaktē.

Dēls zināja, ka tēvs viņu nožņaugs, tādēļ ka viņš tam pašam
kungam nebija kalpojis, kuram tas bija padevies. — Vakarā uz

baznīcu iedams tas ir gluži bēdīgs un iet pie viena avotiņa nodzer-

ties. Tur dzerot, viņam vecs vīrs danāk un prasā: „Kam tu tā

raudi?"

Šis vel stiprāk raudādams atbild: „Ka es neraudāšu? Man

ir jāiet uz baznīcu tēva vaktēt un ir gluži bailes."

Vecis to iedrošinādams saka: „Ej tik droši, bet nogulies zār-

kam labajā pusē."
Šis paklausa veča padomu un dara tā. Pēc pulksten vien-

padsmitiem tēvs ir no zārka laukā, bet zārka vāks tik skunstīgi
bija uzkritis dēlam, ka tēvs to gan meklēja, bet neatrada. Viņš
ta nu jau vienu nakti briesmas laimīgi bija pārcietis.
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Otru vakaru vēl bailīgāks dodas uz baznīcu, un iet tāpat ka

vakar pie avotiņa nodzerties. Vecis atkal tam piestājas un teic:

„Apvelc ar krītu baznīcā trīs riņķus uz grīdas apkārt, un sēdies

pats vidū iekšā!"

Viņš nu ir it priecīgs un arī dara tā. Uz reižu ap pulksten div-

padsmitiem tēvs no zārka ārā, skrien tam virsū un saka: „Paga,

paga, putniņ! Nu tu esi manās rokās!"

Bet pie riņķa daskrējis, atsitas kā pret mūri un paliek tur stā-

vot. Viņš ilgu laiku nopūlējies, bet nevar un nevar tikt riņķam

pāri. Pulkstens jau sit divpadsmit un tam nu jāsteidzas zārkā at-

pakaļ. Tā nu otra nakts laimīgi bija pagājusi.
Bet Dievs, mīļais Tēvs, zina, kā nu trešo nakti izdosies? —

Dēls arī šoreiz, uz baznīcu iedams, iet pie avotiņa nodzerties;

bet no veča nav ko manīt. Baiļu pilns iet uz baznīcu un nostājas
pie pašām durvim. Ap pulksten vienpadsmitiem tēvs, tāpat kā

pagājušās reizes, speras no zārka laukā un dodas tam virsū. Šis

nu sprūk no baznīcas ārā un — par laimi turpat bija liela priede
— priedē augšā. Tēvs mēģina kāpt, bet nevar, viņš tādēļ sāk

kost priedi ar zobiem. Tas gan grauž, un grauž, kamēr priede
sāk locīties, bet par laimi pulkstens tikmēr jau ir divpadsmit, un

tēvs, ilgāk nevarēdams palikt, ieskrien baznīcā un ir zārkā

iekšā.

Dels nu kap priecīgs no priedes zeme un pateic mīlam Die-

vam par laimīgo izglābšanos.

2. A. 307. J. Dīcmanis Lejas-Kurzemē, „Pasaku vācelīte"

1891., 17. LP, VII, I, 188. 1. p. AŠ, 111, 2a.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri un trešais muļķis. Vai

viņš patiesi muļķis bija, to dzirdēsim vēlāk; bet pasakās tā arvien

mēdz sacīt. Gadījies, ka viņam tēvs nomira.

Tēvu ielika zārkā un nonesa baznīcā. Dēliem nu bija katram

savu nakti tēvs baznīcā jāvaktē. Bet arī abi gudrie dēli nomira

un muļķis viens pats palika; muļķim vienam pašam bija jāiet tēvu

sargāt. Vakarā, kad saulīte nogāja, muļķis gāja uz baznīcu tēvu

sargāt un gauži raudāja. Pa ceļu viņam pretim nāca vecs vīriņš,
baltu bārzdiņu.

Vecais vīriņš prasīja muļķim: „Dels, kapec tu ta loti raudi?"

„Ja, ka man neraudat? Man jāiet uz baznīcu sargāt tevu un

man ļoti bail," muļķis skumīgs atbildēja.
Tad vecais vīriņš teica: ~Neraudi vis, es tev gribu izlīdzēt!

Kad tu noej baznīcā, tad nocel tēva zārkam vāku, noliec to bla-

kām zārkam un pagulies pats apakš vāka. Ap pusnakti, kad tēvs

iziet no zārka, tad iegulies tu viņa zārkā. Pēc pusnakts, kad tēvs

pārnāks, tad ātrāki zārkā viņu nelaid, līdz viņš nenoskaita visu

tēvareizi."
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Muļķis nogāja baznīcā, nocēla zārka vāku un pagulās apakš
tā. Uz pusnakti tēvs izcēlās no zārka un izgāja no baznīcas. Mul-

kis tūliņ izlīda no vāka apakšas un iegulās tēva zārkā. Pēc kāda

laiciņa pārnāca tēvs. Redzēdams dēlu zārkā gulošu, viņš sauca,

lai viņu laižot zārkā, bet dēls nelaida vis. Tad tēvs lūdza dēlu,
sacīdams: „Apžēlojies, un laid mani ātri vien zārkā, jo drīz laiks

būs pagalam!"

„Atraki es nelaidīšu, līdz nenoskaitīsi tēvareizi," mulkis at-

bildēja. Tēvs ne par ko to negribēja darīt un ilgi tiepās ar dēlu.

Redzēdams, ka dēls citādi nelaidīs, un manīdams, ka gailis
drīz dziedās, viņš sāka arī skaitīt. Līdz tai vietai: „Atpestī mūs

no visa ļauna," izskaitījis, viņš tālāk vairs neskaitīja. Reižu rei-

zām viņš sāka šo minēto teicienu skaitīt, bet nevarēja un neva-

rēja izskaitīt. Katru reizi izskaitījis: „Atpestī mūs no," apstājās
un tālāk vairs neskaitīja, gribēdams izvairīties. Bet dēls nelaida

un nelaida tēvu zārkā. Tēvs baidījās, ka gailis nepadzied un iz-

skaitīja arī šos vārdus. Tikko viņš šos vārdus bija • izteicis un

dēls no zārka izkāpis, te arī tūliņ gailis padziedāja un tēvs iekrita

zārkā. No rīta muļķis pārgāja mājā.
Otras dienas vakarā muļķis gāja atkal uz baznīcu tēvu sar-

gāt. Pa ceļu iedams, viņš atkal loti raudāja. Viņš satika atkal to

pašu veco vīriņu.

„Kalabad tu ta skali brec?" vecais vīriņš muļķim atkal pra-

sīja.

„Ka es nebrēkšu? Man šonakt ir atkal baznīca tevs jāsargā,

muļķis loti bēdīgs atteica.

Vecais vīriņš iedeva muļķim krīta gabaliņu un sacīja: „No-

gājis baznīcā, pašā baznīcas vidū apvelc lielu, lielu riņķi un iesē-

dies riņķa vidū, tad tēvs tev nekā nevarēs padarīt!"

Muļķis nu palika drusciņ jau drošāks. Viņš baznīcā nogājis,
apvilka ar krītu lielu riņķi baznīcas vidū un tad pats tajā iesēdās.

Ap pusnakti tēvs izkāpa no zārka un ar joni skrēja dēlam

klat, briesmīgi un velnišķīgi bļaudams: „Pag, pag, nu es tik tev

radīšu!"

Tēvs pie riņķa pieskrējis, atsitās kā pie mūra. Vecais vī-

riņš bija padarījis šo riņķi ļaunajam garam par cietu un stipru
mūri. Šis vecais vīriņš bijis pats Dievs. Tēvs gribēja var varu

tapt dēlam klāt, bet nevarēja. Lāgu lāgiem viņš ar visu spēku
skrēja pret riņķi, bet katru reiz atsitās kā pie cieta mūra. Tā viņš
lielu laiku nodarbojās, līdz pēdīgi gailis padziedāja un tēvs iekrita

zārkā. No rīta, kad diena ausa, muļķis pārgāja mājā. Vēl viņam

vajadzēja vienu nakti sargāt tēvu.

Trešo vakaru, tikko saulīte nolaidās, muļķis devās atkal uz

baznīcu. Šovakar viņš bija vairāk noskumis un vēl diktāki brēca,

nekā citiem vakariem. ledams viņš vienādi vien skatījās uz vienu
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pusi un otru pusi, vai veco vīriņu kur neieraudzītu, bet nekur ne-

varēja viņu pamanīt. Tā brēkdams un baiļodamies, viņš nogāja

uz baznīcu. Baznīcā iegājiss, viņš ieraudzīja pie griestiem piekabi-
nātu lielu, lielu lukturi. Tūliņ viņš uzkāpa uz lukturi un apsēdās.

Uz pusnakti tēvs kāpa atkal no zārka ārā. Izkāpis no zārka,

viņš briesmīgi uzbļāva, tā ka visa baznīca notrīcēja: „Pagaid tik!

Nu es tev rādīšu! Šonakt tu no maniem nagiem gan vairs neiz-

bēgsi!"

Dēlam visi kauli trīcēja no bailēm, dzirdot tēvu tā bļaujamies.

Tēvs nu lēca ar joni pret lukturi. Muļķim par lielu laimi viņš ne-

varēja sakacēt. Tēvs nevarēdams pats sasniegt, izgāja ārā un

ieveda lielu aplam garu sievieti. Šī nu tūliņ grāba savām gara-

jām rokām pēc muļķa, bet arī nevarēja sakacēt; gandrīz jau būtu

sakacējusi, tomēr tikai vēl viena pirksta platuma trūka. Redzē-

dama, ka tā tikai nieki būs, garā sieva teica: „Noiesim mežā, sa-

lasīsim ciekožus un labi sakvēpināsim baznīcu, tad viņš nokritīs

— citādi mēs viņa nedabūsim rokā!"

Viņi tūliņ nogāja uz mežu. Drīz viņi bija atpakaļ ar cieko-

žiem un baznīcu piekvēpināja ar tādu biezu tvaiku, ka muļķis ne-

varēja nemaz vairs dvašu vilkt. Acumirklī viņam vajadzēja
krist zemē, —te par lielu laimi gailis padziedāja. Tūliņ tēvs ie-

krita savā zārkā, lielā sieviete pazuda un muļķis tūliņ nokāpa no

luktura. No rīta, tikko gaisma ausa, muļķis pārgāja mājā.
Ta muļķis dels, daudz bailes un grūtības izcietis, iemantoja

sava tēva māju ar visu mantu.

3. A. 307. A, Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 4, 2. AŠ, 111 2g.

Viens saimnieks, labs burvis, mirdams noteicis saviem dē-

liem, lai paši neved viņu uz kapiem, lai labāk aizmaksājot kaut

kuram vīrelim, kas aizved viņu paglabāt.
Labi. Dēli tā darījuši. Pamaksājuši kaimiņu vīram un tas

nu vedis pa dienas vidu paglabāt; jo cik tad tur tā darba! — tā

viņš domājis. Bet kur tu Dieviņ? Nebijis vis tik ātri padarāms!
Līdz izbraucis pa vārtiem, zirgs ne pakustēt, pavilkt, jādomā: ak-

meņi zārkā gadījušies, vai kas. Nu mocījies, nu mocījies, kamēr

beidzot aizmocījies sila malā, kur domājis zirgu atpūtināt. Kamēr

zirgs pūties, pats nosēdies uz zārka iepīpot, bet tai pašā brīdī

mironis sāks tikai zārkā spārdīties, Ko nu darīt? Nogriezis pī-

lādža klūgas un noklūgojis zārku; are, bail, ka neuzsper vāku-

Un kā nu noklūgojis, palicis gan šis tāds mierīgāks. Sācis atkal

braukt. Bet kur nu pabrauksi? Ik pāris soļu pavelk, ik jāpūtina.
Pienācis vakars un vēl tepat bijis pie trijžuburu priedes.

Neka cita darīt, jūdzis nost, lai pust šis pa nakti turpat ratos.

Bet līdz pagrasījies pie apaušiem grožu raisīt, te mironis izspēris
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zārkam galu un līdis ārā vīru grābt. Par laimi nabadziņš patapis vēl

laikā trijžuburu priedē uzsprukt. Bet mironis sācis to žuburu

krimst, kur šjs galā, un nokrimtis arī; tomēr vīru nedabūjis, šis

uzlēcis atkal otrā žuburā, kad pirmais kritis. Nu krimtis otru žu-

buru. Bet tas bijis resnāks un ilgi, ilgi aizgājis, kamēr nokrimtis.

Tomēr arī tagad vīru nedabūjis. Līdz ko žuburs sācis līgoties,
šis ielēcis trešā žuburā. Nu krimtis atspēries arī to vēl; bet ne-

dabūjis pabeigt, gailis iedziedājies un mironim bijis jābēg zārkā

atpakaļ.
Saulei lecot, vīrs nolīdis no priedes, aiztaisījis zārka galu un

braucis atkal. Bet tālāk par pusceļu todien neticis, pie viņsētas

rijas atkal pienācis vakars un par varu gribējis zirgu nojūgt, bet

nedabūjis un nedabūjis. Mironis atkal pa zārka galu ārā un šis ar

lielām mokām tik tik attapies pa lodziņu rijā ieklupt. Arī mironis

lauzies pakal tikt, bet virs grūdis ar ecēšas tapu degunā un tā

neietapis vis. Ilgu laiku tur izmocījies; beidzot iedziedājies gailis
un tad iesprucis atkal zārkā.

Saulei lecot, virs izlīdis no rijas, aiztaisījis zārkam galu un

braucis atkal. Tai dienā aizmocījies gandrīz jau līdz kapiem. Nu

skubinājis, cik jau vien varējis, zirgu, lai līdz pusnaktij kapu vār-

tus aizsniegtu, kas arī izdevies gan. Bet tur kapu tuvumā arī bi-

jušas mājas un tanīs mājās tonakt svinējuši kāzas.

Un ko nu vedējs darīs? Domājis: „Piesiešu zirgu un iešu kā-

ziniekiem parunāt, lai palīdz zārku kapā ielaist."

Bet nekā! Līdz ko pagrasījies pie apaušiem, tā mironis sper
atkal galu ārā un klups šim mugurā. Nu nabadziņš vairs netau-

pījis solus, iemucis elsdams kāzu namā un nosēdies galda galā

starp brūtes un brūtgāna svecēm; bet kāzinieki patlaban jau gu-

lējuši aizmiguši garā strīpā uz grīdas sienā. (Brūtes un brūtgāna

sveces vēl nebijušas izdegušas, un tās nemēdz izdzēst, pašām jā-

izdeg).
Un kā nu šis tur galda galā apsēdies, te mironis arī pakal, ve-

dējam virsū. Bet vedējs ātri pakampis katrā rokā sveci. Kā mi-

ronis nācis pa vienu pusi galdam — grūdis brūtes sveci šim de-

gunā, kā gribējis pa otru pusi galdam iet — grūdis brūtgāna sveci

degunā, un nevarējis un nevarējis piekļūt. Beidzot atstājis savu

vedēju un sācis gar kāzinieku rindu staigāt. Apstājies pie viena

kāzinieka, apskatījies: „Ne — tas ir apzīmēts!" atteicis un gājis

pie otra.

„Ne, tas arī apzīmēts!" un gājis pie trešā; bet tas arī bijis
apzīmēts. Un tā nu izgājis visu rindu cauri, kamēr tad galā at-

vienu, kas nav bijis apzīmēts. Tam tūliņ kā klupis pie rīkles

un sācis asinis sūkt, vēl aicinādams vedēju, vai tas arī negribot
iesūkt. Vedējs atteicis: „Sūc tikai tu, ko gribi no manis?" (Šis
neapzīmētais kāzinieks bijis iedzēries un tādēļ skurbā neatjēdzies
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krustu aizmest, gulēt iedams. Tapec mironis spējis viņam pie-

kļūt).
Beidzot, kad labi bijis sasūcies, tad palicis itin rāms un lū-

dzies vedēju: „Nāc nu un ved mani kapā, tagad mani apglabāsi
bez bēdām."

Saulei lecot, vedējs tad iegāzis arī nezaņķi kapā un apracis.

Beidzot vēl uzsitis ar šķipeli krustiem pa kapu, teikdams: „Guli

nu tu cilvēku ēdējs, nu vairs augšā netiksi!"

Un ta viņš gul an tad.

4. L Zeberga Rīga, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz kāds burvis mirdams teicis saviem dēliem, lai šie paši

viņu uz kapsētu nevedot, bet lai pieņemot vedēju. Tiklīdz tēvs

nomirst, dēli pieņem arī vedēju. Bet zārks ir tik smags, ka zirgs
ne pavilkt. Ar mokām līdz pusnaktij vīrs aizkuias līdz mežam,

domā apsēdīsies un atpūtinās zirgu. Bet tikko vedējs atsēstas,

te mironis spers zārkam galu vaļā. Vīrs tomēr nav no muļķiem,

nogriež pīlādžu klūgas, noklūgo zārku un brauc tālāk. Līdz pus-

naktij notiek līdz otram mežam, vīrs nu atkal domā atpūtināt
zirgu, bet tiklīdz apsēstas, mirons sper otrreiz zārkam galu vaļā
un klūp vīram mugurā. Par laimi vīrs dabū uzsprukt trijžuburu

priedē. Tiklīdz vīrs ir uz pirmā žubura, mirons kremt pirmo žu-

buru nost, vīrs tamēr kāpj uz otra žubura. Mirons sāk krimst

otru, vīrs tamēr uz trešā. Mirons sāk krimst jau trešo žuburu,
kad par laimi gailis iedziedas un mironim jāiet atpakaļ zārkā.

Nu vīrs brauc atkal tālāk. Ap pusnakti jābrauc garām kā-

dai mājai, kur svin kāzas. Mirons sper zārkam galu vaļā un ve-

dējam virsū. Tam palaimējas iemukt kādā kāzu mājā, bet visi

kāzinieki jau apgulušies. Vedējs apsēžas starp brūtes un brūt-

gāna svecēm. Tiklīdz kā mirons nāk no labās puses, tā šis grūž

brūtgāna sveci degunā; tiklīdz no kreisās puses, tā brūtes sveci.

Beigās mirons sāk apstaigāt kāziniekus. let pie viena, tam

krusts priekšā, iet pie otra, trešā, arī tiem krusts priekšā. Bei-

dzot pēdējo atrod bez krusta. Šis tūlīt pie kakla klāt un sāk sūkt

asinis. Piesūcies saka vedējam, lai nu vedot uz kapiem. Nu šis

likšot šo mierā. Vedējs nu viegli varēja aizvest uz kapiem.

5. J. Bankins „Š i s un tas" I, 1872., 19.

Dauča saimnieks esot bijis liels būris un stāvējis ar pašu
vellu draudzībā. Un būriem visas lietas labi izdevušās, visus dar-

bus tie ar vella palīdzību žiglāki pastrādājuši nekā citi ļaudis. Šis
reižu stellējis savu puisi uz mārku linu vilkt. Kad puisis liniem

slogus noņēmis un tos sācis mest malā, tad kuru sauju (pēdu) no
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mārka izmetis, to vārnas, žagatas un kraukli ciet, uz tīrumu prom

un tur izstāda. Puisis, to redzēdams, sabijies un iesaucies: „Ai
Jēzī Kristī, kas nu nebūs!"' Tūliņ visi lini atpakaļ un blākš!

mārkā iekšā.

Kad saimnieks nonācis mārku aplūkāt, un puisis savus brīnu-

mus stāstījis, tad viņš šim tik atteicis, ka nevajagot brūkēt tik vī-

zīgas mutes.

Kad nu šis lielais būris nomiris, tad, kad šo uzveduši uz kap-

sētu, negants viesulis, ap zārku gaudodams un svilpodams, plosī-

jies. Lai gan zārku mājā ar trim bērza klūgām bija sasaistījuši un

saklūgojuši, tomēr, kad to kapsētā taisījuši vaļā, no līka tur vairs

ne smakas nav bijis. Tas, kam viņš dzīvojot kalpojis, to laikam

izrāvis un izņēmis no zārka.

6. K. Bra manis Rīgas ap g. LP, V, 9, 5.

Kāds tēvs mirdams noteicis savam dēlam divas naktis tūliņ

pēc bērēm viņa kapu sargāt. Labi. Bet bēru dienā dēls ierunā-

jies ar vecu prātīgu vīru, tas pamācījis: „Ja šovakar noej pie tēva

kapa, tad apvelc viņa kapam ar kautkādu kociņu švītru un sēdi

bez bēdām; bet otrā naktī paliec aiz kapsētas žoga un arī apvelc
taī vietā, kur stāvēsi, švītru."

Dēls vakarā tā izdarījis. Te naktī nāks tikai miroņi no ka-

piem laukā un prasīs: „Cik gribi, cik gribi par savu tēvu?"

„Sieku zelta!" dēls atbildējis.
Tūliņ nobēruši uz kapa zeltu un pazuduši. Otrā naktī dēls

palicis ārpus žoga, apvilcis švītru un gaidījis. Naktī sanākuši at-

kal miroņi, ieņēmuši tēvu savā pulkā un pazuduši zemes apakšā.

7. LP. Džūkstē-Piena vā. LP, I. 75.

Reiz dzīvojis saimnieks, kurš saviem pesteļu darbiem bijis
talu jo tālu pazīstams. Pēc kāda laika tas, loti mocīdamies, no-

mirst un piederīgie aiznes mironi uz riju. No rīta noiet līki aprau-
dzīt bet rija neizskatās vairs tāda, kā bijusi: ārdi nogāzti, krāsns

sagāzta. Piederīgie tūdaļ nomana, kas noticis, un steidzas jau
trešā dienā bēres taisīt. Bērinieki sabrauc, atnes mironi uz

istabu un sāk maltīti turēt. Vecais māju suns arī paņem kauliņu
un grauž turpat zārka galā. Te uz reizi mironis izlec no zārka un

pārplēš veco suni pa vidu. Bērinieki visi loti pārbīstas un aizmūk

uz kaimiņiem. Bet kā nu lai aizdabū mirušo pesteli no mājas?
Ludz vienu palīgā, lūdz otru — neviens negrib uz to pusi griez-

ties. Beidzot gadās drošs puisis, kurš nostīpo zārku un ved uz

kapiem. Bet pusceļā pestelis nosper zārkam stīpas un ceļas augšā.
Puisis tik lielām mokām spēj priedē uzbēgt. Pestelis pie priedes
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klāt, grauž un kremt resno koku. Bet kamēr šis priedi grauž, ta-

mēr citi bērinieki klusu aprok zārku. Daudz vairs priede netu-

rējās, kad zārks jau bija aprakts un nu pestelim gribot negribot

bija jāiet pie miera.

8. M. Muzikants Rūjienas Tornejas Pinķe r to s. L.P. V,9,39.

Sen, sen atpakaļ — tas jau nu bus mazākais savi simts gadi
— braucis viens vecīts no Rūjienas uz Pērnavu. Vakara krēslā

caur Kuninas mežu braukdams, viņš nejauši ierauga cilvēku ka-

rājamies eglē, vai arī citā kokā, kur tas nu bijis. Vecītis domā:

„Ā! diedelnieks, ko šis te man karāsies," un sāk tikai ar pātagu

plītēt: „Nāc zemē, nāc zemē — brauksim uz Pērnavu!"

Tai pašā brīdī kārējies tiešām nonācis zemē — valgs esot

pārtrūcis — pukodamies: „Kam nedevi man mieru? Vai gan do-

māji, ka še bez ziņas esmu karājies? Sargies tagad! Ja tevi rokā

dabūšu — pakāršu pie tā paša koka, kur es biju karājies."

Vecītis, to dzirdēdams, nejauki sabijies: ielēcis zirgā un aiz-

aulekšojis, ka sniegs vien noputējis. Bet kas ir? Jo nu mucis,

jo kārējies dzinies pakal. Par laimi gadījusies maza mājiņa, kur

uguns spīdējusi. Nu mudīgi, mudīgi piesējis zirgu un iesteidzies

istabā pie cilvēkiem. Bet kur tu Dieviņ! Neviena cilvēka neat-

radis; tikai zārkā gulējis mirons un galdi bijuši piekrauti ar ēdie-

niem un dzērieniem — tas viss. Nu vecītis nopratis, ka te ir bē-

res, tādēļ uzmucis krāsns augšā paslēpties, lai pakal dzinējies ne-

atrastu. Toreiz pa bērēm esot bijis vēl tāds vecumu vecs iera-

dums: beidzamā naktī salikuši visādus ēdienus un dzērienus uz

galda, atvēruši zārku un atstājuši miroņu vienu pašu, lai vēl bei-

dzamo reizi varētu netraucēts izmieloties un ar citiem miroņiem

jau iedraudzēties, kas arī nākuši ēdienus baudīt. Paši mājinieki

turpretim aizgājuši kaimiņu mājā, vai citur kur izgulēties.

Un ta nu vecītis gaiši nopratis, ka bēres te ir, un ka tadel
krāsns augšā jāguļ mierīgi, lai miroņus netraucētu.

Bet tai pašā brīdī pakaļdzinējies atskrējis pie loga un saucis:

„Dod man to ārā, kas tur istabā paslēpies, ja ne — iešu pats

pakal."

Izsaucies tādu brīdi, neviens neatbildējis. Nu atvēris durvis

un nācis iekšā: bet tagad mirons izlēcis no zārka un grūdis šo

atpakaļ, jo zārkā gulētājs bijis miris labā nāvē, šis turpretim pats

pakāries, tādēļ nesaderējuši. Cīnījušies, cīnījušies, beidzot izgrū-

dis gan šo laukā un tā tūliņ gulies mierīgi atpakaļ savā zārkā.

Gaisma pārnākuši mājinieki no otras mājas un nu vecītis no-

kāpis no krāsns un izstāstījis, ko naktī piedzīvojis.
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9. A. Bumanis Kalnaciema, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 4, 16.

Kāds miesnieks, vēlā naktī pa mežu iedams, bija nokusis.

Gājis, gājis — ieraudzījis uguntiņu. Piegājis klāt, bijusi maza mā-

jiņa. legājis pārgulēt; bet tos brīnumus! Neviena cilvēka ne-

manījis, galds bijis pilns ar ēdieniem un dzērieniem un zārkā gu-

lējis mironis, tas viss. Neko vairāk — ēst gribējis, sēdies pie

galda un ēdis, bet savam sunim, kas līdz tekājis, licis apakš benka

gulēt.
Te ap pusnakti — kas ir? Suns sācis ņurdēt. Viņš atsaucis

suni, jo it nekā neredzējis. Bet suns drīzi vien sācis ir riet un nu

redzējis, ka mirons zārkā kustējies. Kā šis kustējies, tā suns

klupis mironim virsū un sācis plēsties; bet miesnieks bailēs pa
durvim ārā — prom. Gabalu skrējis, atskatījies atpakaļ un —ko

domāt — ieraudzījis mironi sev itin klātu. Nu pārbijies pavisam,

nokritis gar zemi un noģībis. Pēc kāda laika atmodies, bet nekā

vairs neredzējis. Gājis uz pilsētu un izstāstījis visu, ko piedzī-
vojis.

Otrā dienā pilsētnieki gājuši uz mājiņu raudzīt, kas tur īsti ir

par nelaimi. Aizgājuši, prasījuši mājiņas samniekam, tas gribējis,

gribējis liegties; beidzot pateicis arī, ka pagrabā esot gan miro-

nis, viņa nelaika tēvs, tas esot velna pilns bijis.
Nu ņēmuši mironi, aiznesuši uz lauka, uzlikuši uz lielu kau-

dzi malkas un sadedzinājuši.

Piezīme. Nogalē teikts, ka meita jājusi. Bet iekams jājusi, tā izvā-

rījusi ēst un devusi arī atjājējam ēdienu; bet tas atteicis: „Lai, lai — neēdīšu

vis; es jau paēdu no tiem garoniem/ Nu jājuši. Nojājuši kapos — redzējusi:
divi kapi vaļā; tai vienā kapā iegājis atjājējs (brūtgāns), otrā ieskrējis zirgs;
bet zirgam nu priekškājas palikušas par rokām un vilkušas meitu arī kapā.
Te par laimi gailis kaut kur iedziedājies un nu tikusi vaļā.

Sesavā teikts, ka āzis skrējis bēglim pakaļ un cinījies ar viņa suni.

10. H.Skujioa, Andrs Ziemelis, Smiltenē.

Dzīvojuši divi brāli vienā mājā. Dzīvojuši un ķildojušies.
Vecākais nomiris. Jaunākā nebijis mājā. Mājinieki nomirēju ap-

ģērbuši un aiznesuši uz riju. Aiz pārskatīšanās uzvilkuši miro-

nam dzīvā brāļa kreklu.

Atbraucis jaunākais un uzgājis, ka trūkst viena krekla. Sā-

cis meklēt un lamāties. Mājinieki beidzot pateikuši, ka šie lai-

kam kreklu esot mirējam uzvilkuši. Aizskrējis jaunākais uz riju
un sācis miroņu noģērbt. Bet kad vilcis kreklu mironam pār

galvu, mirons saķēris ar labo roku dzīvā brāļa kreiso roku un sa-

spiedis tā kā stangās.

Jaunākais palicis stāvot pie miroņa un mirons to turējis pie
rokas.
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Atsaukusi ārstu. Ārsts gribējis nogriezt miroņa rokai pirk-

stus, bet tiklīdz miroņa rokā griež — jaunākais aiz sāpēm kliedz

un raud kā mazs bērns.

Atsaukusi mācītāju. Mācītājs dziedājis un lūdzis Dievu. Bet

mirons turējis dzīvo brāli joprojām aiz rokas un nelaidis vaļā.
Beidzot atsaukusi kadu vecu pesteli. Pestelis tomēr izdarījis,

ka dzīvais tiek no miroņa vaļā.
Bet no ta laika dzīvam bralam kreisa roka, kuru mirons tu-

rējis, nokaltusi un izdilusi.

11. M. Zemesarāja Talsos, T. Dzintarkalna krājuma

Zlēciniekos agrāk bijis paradums likt mironim bēru naktī

zem zārka podiņu ar biezputru, pudelīti brandavīna un pakavas

naglu. Kad mironi aizveduši uz kapsētu, tad biezputru izgāzuši

zemē, brandavīna pudelīti sasituši, bet naglu iesituši istabas

slieksnī.

Reiz Zlēkā dzīvojis kāds savāds vecis, kuru visi turējuši par
burvi. Ja kādam notikusi kāda nelaime, tad veci allaž turējuši

par vainīgu pie šās nelaimes. Šis vecis piepēži saslimis un no-

miris. Bērēs, kā jau parasts, zārks ienests priekšnamā un zem

viņa aplikts trauciņš ar biezputru, brandavīna pudelīte un nagla.
Pusnaktī bērinieki izdzirdējuši lielu troksni. Priekšnamā

kaut kas vaidējis, rūcis un klabinājis durvis. Visi stāvējuši kā

sastinguši no bailēm, vecas māmiņas sākušas skaitīt lūgšanas, bet

nevienam nav bijis tik daudz dūšas iet paskatīties, kas tur notiek.

Par laimi iedziedājies gailis. Priekšnamā vēl kaut kas kritis un

tad palicis viss klusu.

Nu rodas pāris drošinieku, kas saņēmuši dūšu un gājuši rau-

dzīt, ko burvis dara. Bet ko viņi redz? Burvja zārks ir tukšs!

Tikai vairs burvja tupeles gulējušas pie krāsns cauruma, kā no-

kritušas. Pēc atstātām zīmēm bijis redzams, ka velns aizrāvis

burvi pa krāsns caurumu uz elli.

Visiem bijis bail no burvja un visi vēlējušies jo drīzāk dabūt

viņu kapā. Bet kā lai to izdara? Kas zin, vai neatnāk vēl kādu

reizi atriebties? Tad tik vēl ļaudis atelpojuši vieglāki, domādami,
ka nu vairs neesot no burvja jābaidās. No rīta veduši uz kap-
sētu tukšu zārku un paglabājuši tāpat, kā kad līķis tur iekšā gu-
lētu.

12. E. KrokumsTalsosno 70 g. vecasHedasßieksts,T. Dzin-

tarkalna krājuma.

Viens mežasargs, kas bijis burvis, juzdams savu pedejo brīdi

pienākušu, teicis: „Sieviņ, kad būšu nomiris, tad paņem bērnus
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un steidzies bez kavēšanās prom, kamēr vēl nav pusnakts pie-

nākusi." Sieva tikai nobrīnījusies par vīra vārdiem, bet nekā

nav tam atbildējusi. Vīrs vēl reiz piekodinājis, lai paklausot vi-

ņam, un tad nomiris.

Sieva, nekā ļauna nedomādama, prātojusi, kam gan šai no

pašas vīra esot jābaidās, un jāiet ar bērniem pie svešiem laudim.
Tā nu viņa apņēmusies palikt, lai notiek, kas notikdams. Viņa

nomazgājusi nelaiķi, kā pienākas, ieģērbusi miroņu drānās, ielikusi

ozola zārkā, uzlikusi vāku virsū un pie galvgaļa aizdedzinājusi

sveces. Tad viņa apsēdusies zārkam blakus un sākusi lasīt bībeli,
kamēr bērni aizgājuši gulēt.

Kad pulkstens nositis divpadsmit, tad zārka vāks jau sācis

kustēties un drīz pēc tam nokritis ar lielu troksni. Tad relaiķis
lēni pacēlies sēdus, pārlicis papriekšu vienu kāju, tad otru pār

zārka malu un vēlāku nostājies visā augumā uz grīdas. Pēc tam

viņš pieņēmis briesmīgu izskatu, sācis nejaukā balsī kaukt un

skraidīt pa istabu. Tad pieskrējis pie bērniem, kuri saldi gulē-

juši, un sācis tos plosīt un rīt. Sieva palikusi kā apstulbusi, bet

kad atjēgusies, tad bērni jau bijuši pagalam. Viņa nu metusies

blakus istabā un aizslēgusi durvis ar krusta atslēgu. Drīz vien

ari mironis sācis lauzties pie durvim, bet krusta atslēgas dēl ne-

varējis tikt cauri. Tad viņš atkal kaucis un skraidījis, sitis trau-

kus un lauzis istabas lietas. Pēdīgi mājā viss palicis klusu. Sieva

jau gribējuši slēgt durvis vaļā, kad uzreiz pamanījuši, ka no grie-
stiem birst smiltis. Tad no augšas ticis atplēsts viens griestu
dēlis un caurumā parādījusies miroņa galva, pēc tam pleci un

rokas. Tad piepēži sācis gailis dziedāt un līķis palicis griestos

karājoties.

13. M. Skrupska no vecas māmiņas Nereta, Folkloras

arehīva krājuma.

Vienai sievai aizgājis uz pļavām vīrs zirgu ganīt, bet rītā at-

rasts nomocīts. Nu pārved mironi mājā un ieliek klētī. Tur gā-

jis lielceļš gar to māju. Kamēr mironis nebijis paglabāts, tikmēr

viņš vienam un otram esot rādījies, kam gadījies tur pa nakti iet.

Tur netālu bijusi muiža, un tanī muižā dzīvojis mācītājs. Vienā

naktī mācītājam gadījies braukt gar to māju, kur gulējis tas vīrs.

Kad nu tikuši pie tās mājas, tā mācītājs redz, ka nāk tas virs balts

ģērbies. Arī kučērs redz: piegājis pie zirga ilksim, pieķeras, un

skrien līdzi; bet ne kučērs ko saka, nedz arī mācītājs. Nu viņi

piebraukuši pie mājas. Mācītājs ātri izlēcis no ratiem un ieskrē-

jis istabā. Kučērs apgriezis zirgus un braucis uz stalli, jo viņš
domājis: tagad labi nebūšot. Šis nu piebraucis pie stalla, bet vīrs

stāvot arvien pie ilksim. Nu kučērs nokāpis, gājis zirgus atjūgt

un teicis: „Redzi, ķēms, ko tu te stāvi?"
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Vīrs nu ķēris kučēram aiz rīkles, bet te arī mācītājs klāt ar

bībeli un sācis lasīt viņam zināmos vārdus. Tiīlin vīrs palaidis
kučēru vaļā un aizgājis, acis nolaidis.

Otrā rītā mājnieki atraduši iekritušu zārka kņupu, un tad

mācītājs ņēmis apsvētījis mironi. Kad viņu paglabājuši, tad vairs

vairāk nav rādījies. Bet kučēram bijusi ilgi zīme pie kakla re-

dzama.

14. P. Š. no P. Zel tinas Rīgā.

Vienai sievai nomiris vīrs, kas bijis ļauns cilvēks. Mirdams

viņš teicis savai sievai: „Kad es būšu nomiris, tad tu neguli tai

pašā istabā, kur es gulēšu!"

Sieva to nav ievērojusi un palikusi savā istabā guļam. Ap

pusnakti viņa pamodusies, kad suns sācis dikti rūkt, un zobus at-

ņirdzis, skatījies uz durvim. Sieva arī tur paskatījusies un ie-

raudzījusi, ka tur nāk liels bars velnu, ķēdēm žvadzot.

Sieva nu lielās bailēs paķērusi savu bērnu, kas turpat blakus

gulējis, izlēkusi pa logu un aizbēgusi pie kaimiņiem. Tur viņa

izstāstījusi, ko viņa redzējusi, un palikusi par nakti.

Otra rīta atraduši mirušo vīru seta iznestu un pušu pār-

sprāgušu.

15. Juris Bokums 1868. Durbes Raibenieku Rutkos.

LP, VII, I, 133. L P.

Senāk lielā mežā bija viena būdiņa, kur dzīvoja liels burvis.

Ar šo burvi visi baidījās un laicījās satikties. Beidzot vecuma

galā burvis vienu lāgu dikti saslima un ilgi vārga. Vārga, vārga,

pienāca mirstamais brīdis, bet nomirt ne par ko nevarēja. Brī-

žam gan izlikās itkā būtu nomiris, bet tas nav ilgi, plēš acis atkal

vaļā un briesmīgi vien runā, solās sievu nožņaugt, ko neko. Tā

viņš dažu dienu mira, ēdās un nenomira.

Beidzot sieva manīja: „Nu ir tiešām pagalam," un ielika mi-

roni šķirstā. lelika miroņa šķirstā, aizdedzināja uguni un pirmo
nakti sargāja to, lasīdama grāmatu. Salasīja līdz pusnaktij —

nezin kā pacels acis — ierauga, uz krāsns gala tup lielu lielais

krauklis. Tā šī paķer nūju, atver durvis un dzen kraukli ar ne-

godu laukā. Izdzen vienreiz —pa brītiņam tup atkal, dzīs otr-

reiz. Izdzen otrreiz —pa brītiņam tup atkal, dzīs trešreiz. Kā
izdzen trešreiz — te vīrs šķirstā piecēlās sēdus un sauc uz-

saukdams: „Tu, sieva diedelniece tāda, tu dzīsi mani no istabas

ārā! Kā naģi tevi pārplēsīšu!"
Un ta tulin arī patiesi izloca no šķirsta un ķers sievu roka;

bet tā, nabadzīte, aši izskrēja pa istabas durvim, iemuka klētī un
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ar krustis slēdzamu atslēgu aizslēdza durvis. Gan šis durvis ki-

bināja vaļā, plēzdamies kā traks, bet krusta atslēgu, kauču gan

tā gaužām netārpa bija, nevarēja atplēst: krusts priekšā — tā tā

lieta.

Kā nu nevar atraut, sāks šis klēts durvim malkas asi kraut

priekšā, lai sieva netiktu laukā. Aizkrāva durvis, tad lēca uz

jumtu, plēsa salmu jumumu zemē un gudroja pa jumtu pie sievas

tikt, lai to nožņaugtu. Bet līdz beidzamo klēpi salmu nogrūda

zemē, līdz arī padziedāja gailis un šis, trakulis, palika izplēties uz

jumta guļot — sieva bija glābta.

Rītā gaismiņā brauca ceļa ļaudis garām, izdzirdēja sievu pa

klēti brēcam un aurējam un izlaida laukā, lai gan mokas bija lielas

atridēt durvis, jo dažus klučus trakulis tādus bija aizvēlis durvju

priekšā, ka ne četri vīri nenesīs. Pēc tam ceļinieki noņēma mi-

roni no jumta, nogrieza galvu, ielika to kāju vidū viņam un apraka
mežā. Apraka un nu vairs netika laukā no bedres; tikai divpad-
smit naktis pusnaktīs apakšzemē tas sadauzījās vēl, tā kā zeme

virs bedres trīcēja, bet tad bija miers.

Piezīme. Gluži tamlīdzīgu Kalnamuiža Anna Brigadera jkdze uz-

rakstījusi.

16. P. Paulīts Straupē. Jkr. V, 151. I. p. LP, VII, I, 132, 1. p.

_

Muižas mežsargs bija tik bezdievīgs, ka nemaz no Dieva ne-

bijās. Reiz viņš loti saslima un jau bija tuvu miršanai. Te tas

piesauc savu sievu pie gultas un tai nosaka, lai tā, kad viņš no-

mirst, neatstājot viņa istabā.

Ne ilgi pēc tam mežsargs nomira. Sieva lūkoja to iznest ārā,

bet velti, tas bija palicis tik smags, ka tikko varēja pakustināt.
Nu viņa izlaida uz kula salmus un to veltin izvēla no gultas uz

kuļu. Tā nu viņš palika tur zemē guļot.

Nākamā naktī, taisni ap pusnakti, mežsargs uzslējās no sal-

miem augšā, un piegājis pie gultas, kurā viņa bērni gulēja, sāk

tiem rokas un kājas lauzīt. No bailēm pārņemta, mežsarga sieva

izskrej ārā un aizbultējās pieklētī. Vīrs dzenas tai pakal un sāk

durvis grauzt.

Bija jau vīrs labu caurumu durvīs izgrauzis, kad sieva atpakaļ
atskatījusies, ierauga kaktā sirmu vecīti ar bībeli rokā. Vecītis

viņu laipni uzrunā un saka, lai nebīstās vis, viņš tai palīdzēšot.
Nu caurums durvīs jau tik liels izgrauzts, ka pa to varēja iekšā

ielīst un mežsargs arī ielien pa viņu un dodas sievai taisni virsū.

Bet vecītis vilka tam ar bībeli tā pa pieri, ka tas uz vietas bija
nost.
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17. M. Šitninš no And. Ziberģa Bruknā. Etn. 111, 16. 1. p.

LP, VII, I, 134. 1. p.

Kādreiz nomiris mežsargs, kas bijis liels burvis. Mežsarga

mājā nekas vairāk nedzīvojis, kā tikai viņa sieva, bērni un pa-

līgs. Pirmajā naktī pēc nomiršanas mežsargs dauzījies pa istabas

virsu, baidēdams gulētājus. Otrā naktī mežsarga palīga nebijis

mājā. Tad arī jau mežsargs sācis dauzīties un plēsties pa istabas

virsu. Mežsardziene — lai būtu drošāki — iesaukusi istabā savu

lielo suni. No bailēm vaļējām acim gultā gulēdama un troksni

klausīdamās, tā piepēži ieraudzījusi, ka viņas vīrs, miroņa drā-

nās iet gar logu, ka zābaki vien klaudz, un grib nākt istabā. Nama

un istabas durvis bijušas aizsietas, bet pa tām vīrs ienācis, kā

nokrakšķējies vien. Nu suns kritis ienācējam virsū un nu iesācies

liels cīniņš. Mežsargs suni drīzi pārvarējis un iesācis to smalkās

druskās saplosīt. Mežsardzene no bailēm izsprukuši pa logu un

aizskrējusi uz tuvāko māju, bet bērnus aizmirsusi turpat, jo tie

bijuši aizmiguši.

Kad citi atnākuši raudzīties, kas būs ar bērniem noticis, tad

pusnakts jau bijusi pāri un mežsargs gulējis zārkā, nosmērējies

ar vieniem aseņiem. Suns bijis pavisam saplēsts, bet bērni ne-

bijuši aiztikti, jo bijuši vēl aizmiguši. Par tādu spokošanos de-

vuši tiesām ziņu. Tās likušas mironim nocirst galvu, ielikt starp

kājām, paglabāt un caur krūtim izdurt sērmaukšas mietu. Kad

viss tas bijis izdarīts, tad tas vairs nebaidījis cilvēkus.

18. JurisUpītisGatartasMīlakšos. Z- Ko m. kr. LP, VII, 1,135.

Reiz nomiris liels burvis. Mironi nolikuši piedarbā. Otrā

dienā citi mājineki kaisījuši sienu, viena sieva atkal cepusi rijā
maizi. Cepusi — piepēži dzirdējusi: piedarbā zārks rīb. Skatī-

jusies pa piedarba logu, kas tur ir? Redzējusi: mirons izcēlies

no zārka un grib patlaban pa piedarba logu rijā kāpt pie šīs (ce-

pējas); bet šī nobijusies, laikā vēl izšmaukusi pa durvim laukā

pie siena kasējiem un elsodama stāstījusi, ka mirons izcēlies. Gā-

juši raudzīt, bet tad vairs nekā neatraduši, gulējis atkal zārkā.

Tomēr naktī mirons parādījies cepējai sapnī, pavēstīdams, ka gri-

bējis šo rijā nožņaugt, tāpēc esot cēlies no zārka laukā.

Drīzi pēc tam veduši mironi uz pēdējo dusas vietu. Aizve-

duši uz kapsētu, rakuši, rakuši — nevarējuši nekādi aprakt. Ik

kapu piebēruši, ik šis atkal ar visu zārku gadījies virs zemes. Tad

viens cits burvis pamācījis: citādi neaprakšot, lai dzenot zārkam

cauri taisni mironim caur sirdi sērmūkša mietu, tad ja. Labi, da-

rījuši tā un tad necēlies vis vairs augšā mirušais burvis.
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19. J. Sprogis Koknese. Brīvzemnieka „C6opHHKT>" 97.

LP, VII, I, 134. 1. p.

Vienreiz bija viens kaprālis jeb arī cits kāds zaldātu virs-

nieks. Par šo zaldāti melsuši, ka viņš esot burvis. Vienalga —

bet tad viņš nomiris un, zināms, paglabājuši, kā godam pieklājas.
Tomēr pec nāves saks šis tikai apkārt blandīties. Viņa sulainis

redz vienreiz, otrreiz: kungs katru vakaru atnāk savā agrākā dzī-

voklī, ienāk istabā, apsēžas, izsēžas. izdomājas un šo, to tur arī

dara līdz pusnaktij — gaiļiem. Bet tiklīdz gaiļiem laiks dziedāt,

šis pazūd. Tā viņš tur sastaigāja ilgu laiku.

Te vienreiz vīram nokļūdījās: gailis jau nodziedājis, šis vēl

turpat istabā un nu arī paliek tur, ka ne pakustēt. Ko nu ar tādu

darīt? Beidzot tā pulka palkavnieks saaicinājis visus zaldātus

un vaicājis: „Kas var šo mironi otrreiz paglabāt?"
Visa pulka viens vienīgs tad atsaucies: „Es — ka teikts —

maku gan!"

„Nu labi!" palkavnieks saka: „ņem un paglabā šo mironi!"

Un tas paņēmis mironi, nogriezis tam galvu, ielicis kāju

starpa tam, pārdūris ar mietu sirdi vel un tad apracis. No ta laika

mironis nerādījies vairs.

20. V. ozoli ņ š no P. Cc r a Vesti c ņ ā. LP, VII, I, 135. 1. p.

Vienu mironi nevarējuši uz kapiem novest. Tad viens pa-

macījjs, lai_mironi perot ar sērmūkšļa koku. Labi — pēruši. Tad

ieskrējis zārkā melns krauklis. Nu mudīgi aizcirtuši zārku, ap-
rakuši un, atpakaļ neskatījušies, braukuši uz māju. Viss tad bi-

jis labi.

21. K. Mačulāns Lašos. LP, VII, I, 135. 1. p.

Kāds cilvēks dzīvojis loti nesaderīgi ar saviem kaimiņiem,
tapec arī visi teikuši, ka viņš esot velna apstāts. Beidzot ne-

gantais nomiris. lezārkojuši, ienesuši baznīcā. Bet mācītājam
aizlūgumu lasot, sacēlies negaiss un pa baznīcas durvim ieskrējis
viesulis, apgāzdams zārku, mācītāju un baznīcas lukturu. Kad vie-

sulis nostājies, ielikuši mironi atkal zārkā, veduši uz kapsētu. Bet

braucot viesulis atkal sacēlies, izraudams mironi no zārka, aiznez-

dams. Vajadzējis paglabāt tukšu zārku.

22. A. Lerchis-Puškaitis Džukstē-Pienava. LP, I, 99.

Bija reiz nejauki sīksts saimnieks. No sīkstuma tas baidās

pat precēties: sieva prasot ēst. Tā sīkstulodamies, tas sakrāj
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lielu kuli naudas. Citi gan melsa, ka velns palīdzējis ari savu

tiesu krāt; tomēr redzējis neviens nebija un melst var daudz ko.

Pēc gadiem sīkstulim pienāk nāves stundiņa un beidzamā

brīdī viņa vienīgā vēlēšanās ir, lai naudas kuli paliktu zārkam

pagalvī. Mājinieki mironi iezārko, noliek naudu pagalvī un tad,
pēc veca ieraduma, ņemas pirmo nakti aizgājušo vāķēt. Ap pus-

nakti citi iemieg; vecs vīriņš tik paliek kājup. Te ienāk bries-

mīgs kungs un skatās zvērošām acim vīriņam virsū. Viņš ne-

liekas ne redzot. Uz vienu reiz kungs izrauj dukātu kuli no pa-

galvja, izber zemē, parauj mironi, piekar pie griestiem un velk

ādu nost. Nomauc ādu, nosviež zemē pļekt! Bet kamēr kungs

galējās mironi zārkā likt, tamēr vīriņš piedur ar zobiņu ādu pie
grīdas. Kungs prasa, lai atdodot viņa ādu, bet šis neliekas ne

dzirdot. Kungs nu paliek par vilku; šis vilka nemaz neredz.

Kungs paliek par lāci; šis lāča nemaz neredz. Kungs paliek par

suni; šis suņa nemaz neredz. Kungs taisās skriet virsū; šis stāv

kā miets. Beidzot iedziedas gailis — kungs pa durvim ārā. No

durvju ciršanas uzmostas citi ļaudis; bet vīriņš, kamēr šie sace-

ļas, paņem dukātus — ieliek zārkā, paņem ādu — ieliek zārkā

un nesaka nevienam ne pušplēsta vārdiņa, kāda alga mironim,

sīkstulim bijusi.

Piezīme. Šī un divas sekošās pasakas atgādina 5. numura pasakas

par velnu zārkā. P. §.

23. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 36.

Kādam kungam bija uzticams sulainis Jānis vārdā. Kungs
mirdams piekodināja Jānim: ~Kad nomiršu, tad nāc trīs naktis

manu kapu sargāt!"

Labi. Līdz kungu nu apglabāja, Jānis vakarā paņēma grā-

matu, malku, uguni, ķeksīti un aizgāja pie kunga kapa. Tur tas

uzkūra uguni, nosēdās uz kapu kopiņas un lasīja. Te garu stundā

atnāks velni un iesolīs lielu naudu, lai pielaižot pie kapa. Jānis

nelaiž. Nu līgst, nu tiepjas lielu laiku, kamēr garu stunda pagalam
un velniem jāiet projām, vai grib, vai negrib. Otrā naktī tāpat.

Trešā naktī velni daudz netiepjas, tūliņ kā nāk, tā sāk tikai

dziļu alu rakt, gabaliņu no Jāņa uguns. Rok, rok, aizelsušies —

un ko domāt — izrakuši alu tik dziļu, ka varējuši no apakšas pie-
kausties kungam klāt. Velni izrāvuši kungu laukā un sākuši tur-

pat ādu novilkt. Bet Jānis ar savu ķeksi aizkabinājis ādu un at-

vilcis pie sevis. Nu velni lūgušies, lai pārdodot kunga ādu, viņi

maksāšot, cik spēdami. Jānis teicis: „Atnesiet papriekš to

naudu!"

Velni atnesuši veselu puru. Bet līdz ari atnākuši, te kaimiņu

mājās gailis iedziedājies, šie nosvieduši naudu un klupdami, kriz-
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dami aizbēguši. Jānis sagrābis naudu, apracis kunga adu un gājis
mājā.

Ceturtā naktī kungs parādījies sapņos Jānim, teikdams: „Tas

labi, ka manu ādu atņēmi, citādi viņi būtu aizrāvuši mani uz elli.

Tagad dusēšu mierā." Bet Jānis no velnu naudas pārticis visu
mūžu.

Piezīme. Sal. iepriekšējās pasakas piezīmi. P. Š.

24. H. Sk ūjina, Andr s Ziemelis, Bilska.

Viens saimnieks bijis būris. Kad viņš gulējis uz nāves cisām,
tad tas savam dēlam novēlējis visu savu mantu un piekodinājis,
lai tas pirmās trīs naktis nāk uz kapsētu un apsargā viņa kapu.
Lai paņemot sērmūkšļa kūju, tā tēvs mirdams dēlu mācījis, uz

tas lai uzgriežot trīsdeviņus krustus un ar kūju lai apvelkot sev

riņķī švīku, tad neviens tam klāt netikšot.

Kad saimnieks nomiris un bijis jau aprakts, tad dēls iztaisījis
tadu kūju, ka tevs pavēlējis, un gājis uz kapsētu tēva kapu vak-
tēt. Viņš nostājies netālu no kapa un ar kūju apvilcis sev apkārt
riņķi. Pirmā naktī dēls nekā neredzējis. Otrā naktī pār kapsē-
tas setu pārvēlies melns dunčkuls un pie kapa klāt gan. Dunč-
kulam bijušas divas melnas, melnas ķepas un tas sācis atkast

saimnieka kapu. Tas bļjis tik redzējiens, ka kaps bijis atrakts

un melnais dunčkuls ievēlies kapā. No kapa atskanējuši bries-

mīgi kliedzieni un vaimanas. Nomirušais saimnieks tur kliedzis,
jo melnais dunčkuls, kas bijis pats velns, noplēsis saimniekam
adu. Dels skatījies, ko_ melnais dunčkuls kapā darījis. Drīz

vien dunčkuls atkal izvēlies no kapa ar saimnieka ādu. aizkasis
atkal kapu ciet un visu sataisījis, kā bijis.

Bet pa to laiku dēls paķēris tēva ādu un ievilcis to savā riņķī.
Kad dunčkuls bijis jau kapu sataisījis, un taisījies aizvelties, tad

adas nav vairs atradis. Viņš sācis ādu meklēt un to uzskatījis,
sniedzis ķepu. Dēls zvēlis ar kūju. Dunčkuls nelabi ieblāvies
un atrāvis ķepu atpakaļ. Bet tad tas sniedzies atkal pēc ādas.
Dels atvilcies vēl labāki un zvēlis pa krietnam. Dunčkuls sācis

nelabi bļaut un lūgties, lai atdod ādu. Bet dēls vis nebijis dumjš,
viņš teicis: „Atnes man sieku kapara naudas, tad es tev varbūt

varēšu palīdzēt."
Dunčkuls aizvēlies. Dēls gribējis pa to laiku aizbēgt ar

visu adu, bet viņš nepaspēja ne pāra solus paspert, ka jau dunč-

velies pār kapsētas sētu. Dēls skrējis atpakaļ un nostājies
sava riņķī. Dunčkuls pievēlies, izbēris pie dēla kājām sieku ka-
para naudas un prasījis, lai atdod ādu. Dēls nedevis un teicis:

~Ja tu man atnesīsi sieku sudraba naudas, tad es tev varbūt ādu

arī atdošu ..."
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Dunčkuls aizvēlies un drīz vien bijis atkal atpakaļ ar pilnu
sieku sudraba naudas, Viņš izbēris naudu un prasījis atkal ādu.

Bet dēls nedevis un teicis: „Ja tu man atnesīsi sieku zelta nau-

das, tad es tev ādu atdošu."

Dunčkuls gan negribējis pēc trešā sieka naudas velties, bet

kad dēls ādas nedevis, tad beidzot arī aizvēlies. Bet dēls gu-

drojis, ko lai vēl liek nest, kā nav āda jāatdod. Trešo reiz dunč-

kuls tik ātri neatgriezies. Dēls jau gribējis bēgt, bet tad pārli-
cis un gaidījis.

Drīz vien arī dunčkuls vēlies pār kapsētas sētu un izbēris

naudu pie dēla kājām. Kad nauda bijusi izbērta, tad kapu sarga

gailis dziedājis
1

Dunčkuls nelabi ieblāvies un acumirkli pazudis.
Dēls apracis tēva ādu, tai virsū uzlicis sērmūkšļa kūju ar trīs-

deviniem krustiem. Tad viņš sagrābis naudu un laimīgs gājis uz

māju.

Piezīme. Sal. abas iepriekšējās pasakas. P. Š.

25. Lapas Mārtiņš Rūjienā, „G udr a i s Ansis un velns" 111,

Smltenē 1902., 13.

Kādā muižā dzīvojis bezdievīgs kungs, kas ne pats apmeklē-

jis baznīcu, nedz saviem laudim ļāvis to darīt. Dieva lūgšana, ga-

rīgu dziesmu dziedāšana un pātarošana bijusi pie vina cieši aiz-

liegta. Kungs bijis pārdevies velnam un velns izpildījis katru

viņa vēlēšanos.

Bet kad dievbijīgais kungs nomanījis, ka viņam drīzumā jā-
mirst un sava dvēsele jāatdod velnam, viņš licis atlūgt mācītāju,
lai atbraucot pasniegt viņam svētmielastu. Mācītājs iesākot gan

negribējis izpildīt lūgumu, tādēļ ka kungs visu mūžu bija dzīvo-

jis bezdievīgi, bet tad apdomājies cerēdams, ka kungs vecuma

dienās sāks atgriezties pie Dieva, un tādēļ braucis pie kunga un

izpildījis viņa vēlēšanos.

Pēc tam kungs mācītāju loti lūdzis, lai nebraucot uz māju, bet

lai paliekot pie viņa pa nakti un lūdzot Dievu par viņu. Mācī-

tājs papriekšu gan negribējis izpildīt šo lūgumu, bet tad apdomā-

jies un tomēr to_ darījis redzēdams, ka kungs nopietni grib at-

griezties un izglābt savu dvēseli.

Bet kādu brītiņu priekš pusnakts kāda melna kante ar če-

triem melniem zirgiem ar lielu troksni piebraukusi pie kunga
nama durvim un kāds melns kungs, kuru mācītājs tūliņ pazinis
par velnu, ienācis un pavēlējis kungam iziet un iekāpt karītē. Mā-

cītājam velns sacījis: „Tu man gribēji atvilināt manu cilvēku. Tev

nu jābrauc man līdz, lai tu redzētu, ka tava dievlūgšana še vairs

neko nav līdzējusi. Tu vari braukt pats savos ratos."
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Mācītajam bijis jāiet modināt savs kučērs un jāliek tam aiz-

jūgt zirgi.
Kad mācītāja kučērs zirgus piebraucis pie kunga trepēm,

velns trīcošu kungu kā nieku iznesis un iegrūdis melnajā karītē,
tad nogaidījis, līdz mācītājs iesēžas savos ratos un tad pats arī

iesēdies melnajā karītē un pavēlējis melnajam kučēram traukt.

Braukuši pa nepazīstamiem ceļiem un tumšiem mežiem, līdz

pēdīgi piebraukušipie lielas pils. Tur velns kungu ienesis iekšā

un pavēlējis mācītājam iet līdz.

Kad nu_ iegajuši_ pilī, velns kungu iesēdinājis nodedzināta

dzelzs krēslā un pavēlējis nolādēt Dievu.

Kungs cietis lielas mokas, bet tomēr nelādējis.
Tad velns atnesis nodedzinātu dzelzs ķemmi un ar to skrā-

pējis kunga galvu pavēlēdams: „Nolādi Dievu!"

Kungs lielas mokas sakodis zobus un nelādējis.
Tad velns sasaucis elles muzikantus un tos nosēdinājis ap

kungu un pavēlējis viņiem pūst savās melnajās, lielajās taurēs.

No tā izcēlies tik briesmīgs troksnis, ka mācītājam aiz šauša-

lām mati cēlušies stāvu un ausis aizkritušas; bet kungam pa muti

un degunu izplūdušas asinis.

„Vai tagad nolādēsi Dievu?" velns jautājis.
Kungs vairs nevarējis izturēt mokas un nu lādējis Dievu.

Pēc tam velns kungu iemetis vārošā katlā un mācītāju iz-

grūdis no pils sacīdams: ,Turpmāk vairs nelūkā man novilināt

manu cilvēku!"

Melnas karītes vairs nebijis pils priekša. Mācītājs iesēdies

savos ratos un kučērs sācis braukt.

Kad izbraukuši no tumšā meža, tad ceļš kučēram bijis pazī-
stams un viņš rīta krēslā nobraucis mācītāja muižā. Bet mācī-

tājs no piedzīvotām izbailēm saslimis.

Piezīme. Še salīdzināms iepriekšējās pasakas 14. variants. P. Š.

26. Jaunzemju Berta Alūksne, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 13.

Sen senos laikos dzīvojis greznā pilī bagāts muižas kungs.
Viņš bijis neprecējies vientulis un vismīlāki uzturējies savā rak-

stāmā istabā. Un šī pati istaba arvienu bijusi dikti silta — īpaši
ziemu vēl; citas pils istabas nekad nebijušas tik siltas. Apakš-
nieki, kad vajadzējis ar kungu ko runāt, drīkstējuši siltajā rak-

stāmā istabā katru brīdi ienākt; tikai ap pašām pusdienām un

pusnaktim cieši bijis aizliegts tur kāju spert.
Bet vienu dienu stārasts — vai nu piemirsis, vai citādi kā

laiku pārskatījies — nejauši ienācis siltajā rakstāmā istabā ap pa-

šām pusdienām un sācis stāstīt savas vajadzības.

Kungs stārastu brīnum bijis iemīlējis un katrreiz ar viņu
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laipni vien sarunājies; bet šoreiz bargi, dusmīgi raudzījies uz

stārastu un nikniem skatiem sarunājies ar nejauku, sarkanu

kaki, kas tupējis krāsns augšā. Stārats
L

nevienas atbildes nesa-

gaidījis, aizsteidzies laužu istabā un stāstījis citiem, ko piedzī-

vojis. No tās dienas visi sargājušies aizliegtajā laika kungu
traucēt.

Bet vienreiz kungs piepēži tik dikti saslimis, ka galu tikai pa-

redzējis; tādēļ noteicis savam stārastam pie laika: ja viņš mirtu,

lai tad lieliskām bēres sarīkojot. Visiem muižas laudim jātērpjo-

ties jaunās drēbēs, un taupīt nevajagot itin nekā.

Un tā nu kungs nomiris. Kā nomiris, tūliņ stārasts sparīgi

rīkojis lepnās bēres; pat jaunas, skaistas jo skaistas kamanas li-

cis uz bērēm steigšus sasteigt: tikai par nelaimi ziemas laika jau-

najām kamanām apmālēiums tik ātri nežuvis. Neko darīt —sa-

steigt vajaga — licis kamanas nelaika kunga siltajā rakstaina

istabā ievilkt, tur žūšot ātrāki. Labi, ievilkusi. Bet otrā rīta

ieies kamanas raudzīt — atron drupatas un skaidas vien.

Kas kamanas saēdis, kas ne, to nevarējuši izprātot. Nu, tas

nu ar kamanām. Bet tai pašā bēru reizā tur arī skroderis strā-

dājis. Visiem bērēs vajaga jaunu drēbju, kā tad nestrādās? Un

tas, pavecīgs vīrs, lūdzies stārastam siltāku istabu. Stārasts ie-

laidis siltajā rakstāmā istabā. Zināms, to arī teicis gan skrode-

rim, kas ar kamanām tai naktī noticis; bet skroderis atsacījis:

„Man nav bail!" un gājis tomēr tur strādāt, kad tikai silts.

Strādājis, strādājis — te uz reizi ieraudzījis krāsns augšā sar-

kano kaķi it nejaukām acim uz viņu raugāmies. Nu skroderis

pāršalcis gan, bet vēl neko. Tomēr piepēži kaķis audzis lielāks

un lielāks, tad velšus novēlies no krāsns un spiedies šim vien-

mēr vairāk virsū. Tagad skroderis izmucis pa logu un ieskrējis

pie stārasta. Rītā gājuši raudzīt, kas rakstāmā istabā noticis —

atraduši šujamās drēbes smalkās skrandiņās pa istabu izkaisītas.

Pienākusi bēru diena. Bet kā atbraucis mācītājs, kā taisī-

jis zārku vaļā — atraduši zārkā mirēja kunga vietā tikai apde-
gušu bluķi. Neko darīt — mācītājs apsvētījis un aizveduši to pašu
bluķi uz kapiem.

26. Lapas Mārtiņš Rūjiena, „Gudrais Ansis un velns" 111,

Smiltenē 1902., 8.

Kādā muiža dzīvojis loti bagāts un skops kungs. Viņš visu

mūžu palicis neprecējies, lai nebūtu jāuztura sieva un bērni. Kungs
dzīvojis lielā pilī, bet tā ziemā bijusi stipri auksta, tādēļ ka kungs
aiz skopuma aizliedzis kurināt krāsnis. Tādēļ ka visas pils ista-

bas bijušas aukstas, kungs dzīvojis, strādājis un ēdis savā gu-
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lamā istabā, kura vienmēr bijusi silta, kaut gan ari tās krāsns ne-

tapusi kurināta. Kalponei biijs brīvu tikai no rīta ieiet kunga gu-

ļamā istabā, uztaisīt gultu un uzmēst istabu, ķēkšai turpretī bijis
brīvu tikai maltītes laikā kungam ienest ēdienu un iznest tukšos

traukus. Citiem muižas gājējiem bijis stingri aizliegts ieiet pie

kunga, izņemot tomēr vagāru, kam bijis atļauts katrā laikā —

tikai pašā pusdienā un pusnaktī ne — ieiet pie kunga, tam ziņot

par muižas darbiem un saņemt kunga pavēles, jo vagārs izpildījis
arī muižkunga vietu, tādēļ ka kungs aiz liela skopuma negribējis

algot muižkungu.

Reiz vagārs steidzībā bijis aizmirsis, ka viņam ap pusdienas
laiku aizliegts ieiet pie kunga, un tādēļ iegājis kaut ko nekavējamu
pavēstīt un sācis ar kungu runāt. Bet tad viņš ieraudzījis, ka uz

krāsns tup sarkans kaķis, ar kuru kungs sarunājies. Par traucē-

jumu kungs vagāru loti dusmīgi, gluži zvēriski, uzskatījis, bet neko

neatbildējis. Vagāram metiēs bailes un viņš tādēļ steidzies no

kunga guļamās istabas laukā.

Kad vagārs vēlāk, atļautā laikā, iegājis pie kunga par to pašu
lietu runāt, tad sarkanā kaķa uz krāsns vairs neredzējis un kungs
ar viņu atkal runājis tikpat laipni, kā citās reizēs, neviena vārda

neiebilzdams, par pirmītējo traucējumu.
Par šo kungu bijis izdaudzināts, ka tas mantas kārības un

lieliska skopuma dēļ pārdevies velnam un ka velns tam sanesot

naudu, ko tas glabājot tumšā istabā, lielos dzelzs šķirstos. Bet

kad vagārs citiem muižas laudim pastāstījis par kunga istabā re-

dzēto sarkano kaķi, tad vairs neviens nešaubījies par to, ka kungs
stāv ar pašu velnu biedrībā.

Reiz kungs piepēži saslimis.

Viņš licis iesaukt savu vienīgo uzticības vīru, vagaru, un tam

pasacījis, ka viņam drīzumā jāmirstot.
Vagars dzīries no pilsētas likt atvest ā'stu. kas kungu iz

ārstēšot.

„To tikai ne!" kungs pretojies. „Arsts man vairs nevar lī-

dzēt, jo man jāmirst. Radinieku man neviena nav, kam atstāt

savu mantu. Tādēļ ar manu naudu, ko atradīsi zem manas gul-
tas dzelzs lādē, izrīko man kuplas bēres visiem muižas un pa-

gasta laudim. Gādā par to, ka visi top bagātīgi paēdināti un pa-

dzirdīti. Pārējo naudu godīgi izdali visiem maniem dzimtslau-
dim vienlīdzīgās dalās, lai viņi mani ilgi pieminētu un par manu

dvēseli lūgtu Dievu. Līdz bēru dienai tev pa nakti jāsēž nomodā

pie mana zārka, par ko tev nolēmu simts dālderus, kurus še tev

jau tagad iedodu. Bēru vajadzības visas liec sagādāt citiem_ lau-

dim. Tev pašam tikai jāpārlūko, vai viss bagātīgi top sagādāts

un sarīkots."

Vagars apsolījis izpildīt kunga pēdējās pavēles.
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kurā ieguldījis kungu un tad miroņu novietojis pils zālē. Tad viņš

vairāk sapratīgiem vīriem uzdevis sagādāt bēru vajadzības.
Lai gan viņš zāles divas krāsnis licis pa dienai stipri iekuri-

nāt, tomēr zāle bijusi un palikusi auksta.

Vagārs neiedrošinājies viens pats pa nakti palikt pie miroņa

un tādēļ kādu vīru ņēmis sev biedros. Bet viņiem bijis loti auksti,
pat brandavīns nebija varējis viņus sasildīt.

Nākošā dienā vagārs visu dienu licis kurināt zāles krāsnis un

tās vakarā bijušas stipri karstas, bet zāle tomēr palikusi auksta

un līka sargātāji pa nakti atkal saluši.

Kaut gan vagāram no kunga guļamās istabas bijis bailes, tur

reiz redzētā sarkanā kaķa dēl, tomēr viņš pēdējā vakarā priekš
bērēm saņēmis dūšu un licis miroņu ienest kunga guļamā istabā,

kura vēl vienmēr bijusi silta, lai pēdējo nakti pie miroņa nomodā

sēžot, nebūtu jāsalst.

Kad abi miroņa sargātāji vakarā guļamā istabā iegājuši pie
miroņa, vagārs drošības dēļ paņēmis bībeli līdz. Bet tikko viņi
apsēdušies un vagārs sācis šķirstīt bībeli, viņi blakus stāvošā

tumšajā istabā, kur pēc laužu domām mirušais kungs bija pagla-
bājis velna sanesto naudu, un kuras dzelzs durvis bijušas aiz-

slēgtas, dzirdējuši savādu troksni, it kā dzelzs šķirstu vāki taptu

atslēgti un vārstīti. Troksnis tapis vienmēr lielāks un ap pus-

nakti dzelzs durvis tapušas atslēgtas, tā kā vagāram aiz bailēm

bībele izkritusi no rokām.

Tūliņ pēc tam dzelzs durvis ar lielu troksni tapušas atgrū-
stas un kāds sarkans kaķis pa tām iznācis un miroņa sargātājus

ugunīgām acim dusmīgi uzskatīdamies, tiem uzsaucis: „Vairs ne-

līdz ne jūsu Dieva lūgšana, nedz pātaru skaitīšana! Tas, kas

te zārkā gul, dzīvs būdams piederēja man un arī nomiris bū-

dams pieder man! Taisāties tik projām!"

Miroņa sargātāji aiz izbailēm vēl stomījušies; bet kad sarka-

nais kaķis vienmēr pārvērties lielāks un nācis viņiem tuvāk, viņi
mukuši pa durvim laukā un izskrējuši no pils, vairs neiedrošinā-

damies griezties atpakaļ.

Arī nākoša rītā, bēru dienā, vagārs ar savu biedru neiedro-

šinājies ieiet guļamā istabā, bet viņi gaidījuši mācītāju, kurš bijis
aicināts miroņu izvadīt ar dievvārdiem.

Kad mācītājs atbraucis, vagārs tam pastāstījis pagājušās
nakts piedzīvojumu. Mācītājs papurinājis tikai galvu, bet neko

neatbildējis. Viņš piegājis pie zārka un pavēlējis nocelt vāku. Bet

zārku attaisot, izrādījies, ka viņā vairs nav mirons, bet apdedzis

bluķis. Mācītājs pavēlējis tūliņ zārkam uzlikt atkal vāku un pie
zārka neizdarījis nekādas izvadāmās ceremonijas. Viņš pavēlē-
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jis zārku paglabāt kapsēta un par to, ka kunga līķis neatradies

zārkā, neko neizpaust.
Miroņu šķesteris paglabājis, tādēļ ka mācītājs licis pavēstīt,

ka nevarot iet pie kapa, esot piepēži saslimis, bet viņš tik negri-

bējis nākt, tādēj ka zārkā vairs nebijis mirons, bet tikai bluķis.

Kunga bēres bijušas loti bagātas.

Vagārs pēc kunga nosacījuma izdalījis laudim zem kunga gul-
tas dzelzs lādē atrasto mantu. Viņš aicinājis vairāk vīrus līdz

uz guļamistabai blakus stāvošu tumšo kambari, to pārmeklēdami,

viņi tur atraduši visu dzelzs šķirstu vākus vaļā un šķirstā naudas

vietā tikai apgruzdušas koku lapas.

28. P. Paul ī t i s Stra v p ē. Jkr. V, 151.

Muižas mežsargs bija tik bezdievīgs, ka nemaz no Dieva

nebijās. Reiz viņš loti saslima un jau bija tuvu pie miršanas. Te

tas piesauc savu sievu pie gultas un tai nosaka, lai ta(d), ka(d)

viņš nomirst, viņa neatstājot istabā.

Neilgi pēc tam mežsargs nomira. Sieva lūkoja izvest to ārā,
bet velti: tas bija palicis tik smags, ka to tikko varēja pakusti-

nāt. Nu viņa izlaida uz kula salmus un to veltin izvēla no

gultas uz kula. Tā nu viņš palika tur zemē guļot.
Nākamā naktī, taisni ap pusnakti, mežsargs uzslējās no sal-

miem augšā, un piegājis pie gultas, kur gulēja viņa bērni, sāk

tiem lauzīt rokas un kājas. Baiļu pārņemta, mežsarga sieva iz-

skrien ārā un aizbultējās pieklētī. Vīrs dzenas tai pakal un sāk

grauzt durvis.

Bija jau vīrs izgrauzis durvīs labu caurumu, kad sieva, at-

pakaļ atskatījusies, ierauga kaktā sirmu vecīti ar bībeli rokā.

Vecītis viņu laipni uzrunā un saka, lai nebīstas vis: viņš tai palī-
dzēšot. Nu caurums durvīs jau tik liels izgrauzts, ka pa to va-

rēja iekšā ielīst, un mežsargs arī ielien pa viņu un dodās sievai

taisni virsū. Bet vecītis vilka tam ar bībeli tā pa pieri, ka tas uz

vietas bija nost.

29. H. Skujirja, Andr s Ziemelis, Aumeisteros.

Tas noticis tais vecos laikos, kad cilvēki rijās dzīvojuši.

Saimnieks bijis būris. Kad viņš uz nāves cisām gulējis, tad tei-

cis uz savas sievas: „Kad es nomiršu, tad tu mani vaktē."

Sieva apsolījusi vaktet. Saimnieks drīz vien nomiris. Viņu

nomazgājuši, saģērbuši un uzlikuši piedarbā uz dēliem.

Pirmo nakti sieva vaktejusi, viņa rijas kambarī audusi; bet

ap pusnakti sieva manījusi, ka mironam nokrīt no dēliem kaja.
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Viņa piegājusi pie tā un uzllikusi kāju atkal uz dēļiem, aizgājusi

pie stellēm un audusi tālāk. Pēc maza laiciņa no dēliem nokritusi

atkal kāja. Sieva apstājusies aušanā un gribējusi jau celties un

iet uzlikt nokritušo kāju. Bet tūliņ arī nokritusi roka un mirons

sācis kustēties. Sieva nosviedusi atspoli, paķērusi lielāko mei-

teni no gultas un kliegdama izskrējusi no kambara. Mirons trū-

cies augšā, lēcis pa durvim ārā un skrējis pakal. Pa laimi sieva

dabūjusi vēl laikā nāburgu istabā ieskriet.

Mirons izvandījis visu kambari un nokodis mazo meiteni, kas

šūpulī gulējusi un ko māte nepaspējusi paņemt līdz.

Otrā rītā sieva gājusi ar nāburgu cilvēkiem uz riju. Viņi

atraduši miroņu pie krāsns zemē guļam.

Tai paša diena buri aprakuši purva un uzkrāvuši tam virsu

lielu akmeņu kaudzi.

Nākamā naktī sievai atnākuši līdz uz rijas kamban viņas

māte, veca vecenīte. Viņas nevarējušas ilgi iemigt. Tāds ka

nelabs vien gaidījies.

Ap pusnakti bijis atkal nomirušais būris klātu. Dauzījies pie

durvim un kliedzis, lai laiž iekšā. Sieva nelaidusi. Tad būris sā-

cis rijas durvis lauzt. Drīz vien tās bijušas jau vaļā un būris ie-

nācis piedarbā. Sieva ar bērnu izbēgušas pa rijas lodziņu. Sievas

māte izkāpusi beidzamā, aizsējusi ar valgu rijas lodziņu un

metusi krustus priekšā. Tāpat viņa aizsējusi rijas durvis. Nu

būris bijis rijā iesprostots.
Sieva ar savu māti aizgājušas uz nāburgiem un lūgušās pa-

līgus. Nāburgos sataisījušies lieli un mazi un gājuši dziedādami

uz riju. Pa to starpu būris bijis jau izgrauzis durvīs lielu cau-

rumu un izbāzis galvu. Kad dziedātāji nākuši tuvāk, tad būris

rēcis: „l! ...
i!

...
sievai govs un tele mājā... ī! ..."

Nāburgu saimniekam bijis cirvis līdz. Viņš zvēlis ar to bu-

ram pa galvu. Uguns vien lēkusi, bet galvas nevarējuši nocirst.

Tad dabūjuši sudraba nazi un ar to nogriezuši buram galvu.

Buri atkal aprakuši purvā un tam virsū sakrāvuši lielu ak-

meņu kaudzi. No tās reizas būris nekad vairs nenācis atpakaļ
uz riju.

27. St. Ulanovska Viļānos, Zbior wiadomosci do antro-

pologii krajowej. T. 18. Krakavā 1895., 487. L p.

Bjeja kungs cīši skūps, jis saslvma i lvka atņast zalta bu-

cjeņu, kur jam bjeja, tū vysu naudu nūreja i pats nūmvra. Pa-

globuoja jū zam baznīcas, i nu tuo laika suoka tamā baznīcā cīši

bīdjāt. Nakti obrazi [svētbildes] vvsi bjeja apgrīzti; svjecis ap-

grauztvs, sazalauzjētys, sabarztvs. Nu vot baznīckungs apjovjēja
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[izsludināja], kas nupilnavuos [nosargās] i sagius tu baili, kas tai

dora, to jis jam labi aizmoksuos.

Atguoja treis puiši i soka baznīckungam, ka jī pilnavuoškuš:

„A kū tu mums aizmoksuosi par tu?"
Soka baznīckungs: „Vysim trejim dušu pa svmtam rubļu, a

kas nūbjāgs, tam dūšu svmtu puoru žogoru."
Jī vaicuoj: „Voi varas kartuot [kārtis spelet] baznīca?"

Baznīckungs soka: „Djel kam na? Var!"

Nūguoja tī puiši iz baznīcu, pastotjēja goldu, aizdjadzja svjeci

i suoka kartuot: div sjād suonim, trešs ar mugoru iz oltuori. Ka

jau daguoja pušnakts, tai tys nabašnīks [mirons] i izleida nu za-

kristejis [ģērbkambara]. Tī divi, kur sjād suonim, tī radz, ka jis

atīt, a tvs trešvjs, kur ar mugoru stuov pretī, tvs naradz. Jī soka:

„Tu jauc kartvs, a mjes īsim uorā mjeiztu."
I izguoja. Jis jauc kartvs, a tys nabašnīks nūstuoja aiz mu-

gorys jam i pyuš, grib svjaci appvust, bet natur cik [tik daudz]
gora, kab appyust, djel tam, ka jis nabašnīks. Tys puiss atsa-

vier atpakaļ i vieras, ka ti stuov kaids vjeirs i soka tai iz tū puisi:

„Kartuoj ar manim!"

Puiss atsoka: „Labi, sjestīs!"

Tys nabašnīks šādās, suoka spjēlāt. Kai puorkartuoj, tai

kraukuoj iz golda zalta naudu, pjēc tuo vjal kartuoj. Nu i paspjē-

iāja vysu naudu, vysu izkraukuoja, i nava jau ar kū moksuot jam.

Tūlaik giva tam puišam aiz cakula, a puiss jam giva aiz ca-

kula, sazajēmuši i sjād aba divi par tū, ka abi bjeja vīna spāka.

Aizdzīduoja gails i natjeirs gors izguoja nu tuo nabašnīka, ti pier-
sti jam atkrypa, jis i nalaiž vaļā tū puisi, kai giva aiz matu, tai

i tur.

Izausa gaisma, atīt zvaneitu i tai jūs atroda abi sjēdjējūt, ca-

kulus turādamīs Pajēmja tu nabašnīku, atruovja nu puiša i pa-

globuoja. Pjēč jau bjeja mīrā tamā bazņīcā, nabīdjēja vairuok.

Baznīckungs pazvolēja [atjāva] puišam pajemt tū vvsu zalta

naudu, kur jis bjeja izkartuojis, i vjal īdevja jam treis simti rubļu.

Atī, kur nūbāga, tūs sagiva i īdevja jīm pa symtu puoru žogoru.

28. P. Bvcans Kapiņos, N. Rancanakr.

Beja vīns cīši bednys [nabags] cylvāks, atsarada jam bārns.

Jis navarēja dabuot ni kristtāva ni kristmuotes. Staiguovis, stai-

guovis pagal [?] nedēlis, a bārns beja vys nakristeits. Bednais

sadūmuoja papraseit nu tivējuo grāfa kolpu un kolpyuni. Nūguoja
jis da kungim i suoka praseit, lai kungs atlaid kolpu nūkristcit jam

barnu. Grāfs soka: „Es pots nūbraukšu i nūkristeišu i kolpu ar

kolpyuni palaisšu."
Atbrauca grafs, nukristeja pots barnu un īdeve vel tavam

simtu rubļu naudas. Paīt laiks, atīt ziņa, ka bednajam juoīt da
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grāfam iz balli. Grāfs izgastēja jū, īdeve jam vēl naudu un sā-

cēja: „Es tev jau paleidzēju i vēl paleidzeišu, bet paprīšku nū-

mieršu un tad tu treis naktis pvlnavuoskvs [polu pilnowac\

sargāt]. 44

Bednais i apsajeme dumuodams: „Itik lobām kungam vajaga

papylnavuot. 44

Paguoje laiki, atīt ziņa, ka grāfs nūmiris, i ka muižā gaida

juo kyumys. Jis aizguoje, nūmozguoje mirūni, i pyrmū reizi

jam daguoje pvlnavuot klētī. Bednais stuovēje klētī un pvlna-

vuova, pi pusnakts laika grāfs pasakustvnuova, atsasēda, pīsa-

cēle i vaicuoj: „Pylnavuoj? 44

Bednais stuov ni dzeivs ni miris un atbild: „Pylnavuoju.
tk

Par šalti grāfs otkon atsagula nadzeivs.

Utru reizi bednajam daguoja bazneicā pvlnavuot. Grāfs tai-

pat pasakustvnuova pasacele, daguoje pi sova kyumys i vai-

cuoja: „Pylnavuoj, voi ne?'
4

„Pylnavuoju,
44

jis atsaceja.
Par šalti grāfs otkon atsagula.

Atguoja dīna, grāfu paglobuoja,a itam laime. Jis pavaicuova
nu bazneickunga, kū dareit? Bazneickungs jam īdeve vāzdu i

sācēja: „Ka atsasēssi, tai apVedi ar šū vāzdu krugu apleik se-

vis! Krugs nalaiss jū pi tevis.44

Bednis pvlnavuoj vīns pots pi dūbes, naktī vieras: grāfs at-

saraka poša rūkom, izīeida nu dūbes i pavaicuova: „Pilnavuoj?"

„Pylnavuoju!' 4

No i dapylnavuoj da galam!
44

Par šalti mirūns aizguoja, īleida dūbē i zeme poša aizzaroka.

Pylnavuotuojs klausīs, nazkas ap pušnakti ap vuortim runuoj:
„šūdīn grāfu še paglobuova.

44

Daguoje divi cylvāki, suoka rakt mirūnu uorā, izroka, nū-

plēse jam uodu i nūlyka molā. A tys pilnavuotuojs īvyika uodu

ar vēzdeņi sovā krugā. Valni jū atkon aproka, bet uodys vair

nava. Vieras, īrauga, itū cvlvāku i runuoj: „Atdūdi myusu uodu!4t

„Ite grafa uoda, na jiusu. 44

Atdūdi uodu lobuok ar lobu! 44

„Nadušu. 4i

Valni navar īskrīt da jam krugā i atjemt uodys, pylnavuo-

tuojs vēl syt ar sovu vāzu. Valni gon baida, gon prosa ar lobu,

pvlnavuotuojs nadūd. Tad valni prosa: „Ar tu puordūdi? 44

„Uoda duorga.44

„Cik tad jei duorga? 44

„Vīnu vazumu zalta. 44

Valni nuskreja, atvede vazumu zalta i saceja: „Mes dūsim

zalta naudu, a tu dūd uodu! 44
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Grafa kvuma soka: „īberīt zaltu kruga, tureiz atdusu uodu! 1'

Valni sabere naudu, bet kvuma soka: „Uoda grafa duorga,
nadūšu. Atvedlt ūtru vazumu zalta!"

Valni nuskreja pec zalta, atvede utru vazumu i soka: „Tagad
dūd uodu paprīšku!"

„Uodys paprīšku es nadušu."

„Ka nadūsi, to mes atjemsim."

„Kai gribit."
Laiks vysai zam gailu dzīduošonys, juosteidzas, sabere i utru

vazumu zalta krugā.

„Nyu dūdi!"

„Nadušu, uoda duorga, atvēdīt trešu vazumu zalta naudys!"

Vīns valns soka: „Juo nadūsi, tyulen sarausteisim."

„Nadušu nikuo!"

Ūtrs valns soka: „īsim mudruok i atvessim trešū vazumu

zalta!"

Pirmais soka: Jis vyss leidza nadūs uodys."
Dreizi jau dzīduos gaili, navar ilgi gaidīt. Valni mudri nū-

skrēja i atvede trešū zalta vazumu. Tad jī runuoj: „Tagad na-

byusim tik glupi tev paprīšku naudys bērt. Dūd mums uodu, a

mes tev zaltu."

Grafa kyuma soka: „Es nadušu uodys paprīšku. Berīt pa-

prīšku zaltu krugā!"
Valni jēme i sabēre zaltu krugā, bet kyuma nadeve uodvs.

Valni nūsasirdēja, bet navarēja nikuo dareit. Aizdzīduoja gailis,
valni izgaisa, a uoda i treis vazumi naudys palyka.

Bednais kyuma, dagaidējis dīnys, aizguoja uz sovu sātu.

Grāfa uodu jis atdeve bazneickungam, a bazneickungs tū sada-

dzynuova. Treis vazumi zalta palyka kyumam par pylnavuošonu
Daguoja nakts, sapynā pilnavuotuojam pasaruoda grāfs i

soka: „Paldīs, mīļais kyumeņ, ka tu nūpvlnavuovi i izsorguovi
munys uodys! Jem par tū pusi munys muižys i pusi munys

monta!"

Tymā pat naktī jis pasaruodēja sapynā sovai sīvai [ saceja:

„Atdūd pusi vysa kuo pylnavuotuojam! A ka tu paturēsi poša,
to es nalikšu tev mīra."

Bednais kyuma nyu palyka par boguotu kungu.

4. Burvis ar dievmaizi zārkā.

1. J. Ozols Sauka, Brīvzemnieka „C6ophhkt>" 83. LP,VII, I.

146. 1. p.

Reiz bijis tāds vīrs, kas nekad svēto dievmaizīti nerijis di-

binā, bet arvienu to iespļāvis drāniņā. Par to tad viņš arī zina-
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jis, kur apslēptas mantas; varējis arī garus redzēt, slimus dziedi-

nāt, veseliem slimības uzsūtīt — vienā vārdā: viņš bijis burvis.

„Kad nomirstu," viņš pieteicis, „tad ieliekat man zārka, pa-

galvī, dievmaizīti!"

Darījuši ari tā un pēc tam ari aprakuši viņu. Bet tad pie kap-
sētas pa naktim sācis viens cilvēks garāmbraucējiem parādīties,

apsolīdams lielu naudu tam, kas nāktu uz kapsētu līdz vienu zārku

izrakt un mironim no pagalvja vīstoli izņemt. Neviens tomēr

negājis.

Reiz nakti gar kapsētu braucis vecītis. Tam iznācis no kap-
sētas labi ģērbies kungs uz lielceļa pretim un biedinājis to nosist,

ja nenākšot viņam līdz zārku izrakt; bet ja nākšot un izņemšot

no turienes vīstoli, tad solījis pulka naudas dot. Neko darīt —

vecītis paklausījis, pārmetis krustu un sācis rakt. Ne piecas mi-

nūtes nepagājušas, jau zārks bijis izrakts un vīstolis izņemts.

Bet tiklīdz tas bijis padarīts, tūliņ viesulis sakampis zārku

un ar visu mironi aiznesis. Kapu aizbērt arī vecītim daudz pū-

les nebijis, smiltis it kā pašas no sevis birušas bedrē. Pēc tam

vecītis aizgājis pie sava vezuma un atradis tanī lielu maisu, pilnu

zelta, sudraba naudas. Vecīša ķēvele tik tik spējusi pavilkt. Tā

vecītis palicis bagāts uz bērnu bērniem.

Bet otrā dienā atraduši kapsētā tikai smalki samaltas kaulu

drupačiņas, jo tas kungs, kas vecītim naudu devis, nekas cits ne-

bijis, kā pats velns. Mirušo burvi viņš ātrāki nevarēja rokā da-

būt, kamēr dievmaizīte no zārka pagalvja nebijusi izņemta.

2. Jānis Dicmanis Liecos, „Pasaku vācelīte" 25. LP, VII, I,

147. i. p.

Reiz gāja pa ceļu vanderzellis un viņam uznāca vakars. Viņš

iegāja krogā un lūdza nakts mājas. Krogs bija šovakar par daudz

pilns ceļa ļaudim, tā kā vanderzellim nekur vairs nebija rūmes,

kur piespiesties un pārgulēt. Krodzenieks teica uz ceļinieku:

„Redziet, rūmes te vairs jums nav, ja jums tiktu līdz viņam kro-

gam noiet" — krodzinieks rādīja uz necik tālu krogu — „varbūt.

ka tur jums vēl rūme būtu."

Tad vanderzellis vaicāja krodzeniekam, kur varot uz to krogu
noiet? Viņam rādīja, ka gar kapiem jāiet, bet tur arvienu spo-

kojot. Kāds cits no ļaudim sacīja: ~Kas zin, vai šis cilvēks no-

ies uz turieni?"

VanJeizellis, to dzirdēdams atteica: „Neko .ar mani nebe

dā.iiet, gan es noiešu!"
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Nu viņš izgāja no kroga. Tiklīdz ka naca pie kapu vārtiem,

ieraudzīja baltu vīru pie vārtiem stāvam.

„Nac šurp tu, nieka puiķeli!" baltais vīrs uzsauca.

„Ne, nac, tu šurp pie manis!" vanderzellis droši atbildēja.

Baltais vīrs nu arī atnāca pie vanderzella un to veda uz ka-

piem. Baltais vīrs bija pats velns. Velns veda vanderzelli pie
viena zārka, kuru viņš nupat kā no bedres bija izvilcis. Zārkā

gulēja mironis.

Velns teica vanderzellim: „Apakš šā miroņa galvas ir sep-

tiņas dievamaizes; ja tu tās maizes vari izņemt, tad es tev došu

daudz naudas.'

Vanderzellis izņēma maizes un velns tūliņ paņēma miroņa

galvu un to saplēsa. Par dievmaizītes izņēmumu velns ie-

devis daudz naudas vanderzellim, tā kā nespēja to nest. Van-

derzellis spokam daudzreiz pateicās par naudu un taisījās let uz

minēto krogu, bet naudas maiss bija par grūtu. Viņš lūdza

spoku, lai palīdz nonest naudu līdz krogam. Velns ari paklausīja

vanderzella lūgumu, paņēma lielo naudas maisu un nonesa to

līdz krogam. Velns svieda naudas maisu tik stipri kroga durvīs,
ka viss krogs notrīcēja un kroga durvis kā nieks no eņģēm iz-

sprāga. Vanderzellis tūlīt saķēra spoku un turēja, gribēdams to

citiem laudim parādīt, bet nekā! Spoks bija daudz stiprāks kā

vanderzellis. Spoks izplēsa tam acis un tūliņ pazuda.

Vanderzellim nu bija gan daudz naudas, viņš nu bija palicis

bagāts, bet ko tas viss līdzēja? Ari abas acis bija pazaudējis
un tam vajadzēja neredzīgam palikt visu savu mūžu.

3. A. Briedis. Piperu Augusts, Erglu Piperos, Zin. Kom. kr

LP, VI, 11, 14.

Reiz vienā mājā dzīvojis loti zaglīgs saimnieks. Tas turējis

septiņus puišus; un tie vairāk nekā nedarījuši, kā tikai palīdzē-

juši viņam zagt. Bet vienreiz zaglīgo saimnieku pieķēruši un nu

viņam bijis jābrauc uz pilsētu pie tiesas.

Piebraucis pie kroga apzeltītā karietē, četriem zirgiem un

vaicājis, pa kuru ceļu varot aizbraukt uz pilsētu? lestāstījuši,
kad uzbraukšot kalnā, tad tur būšot divi celi: pa vienu ceļu — pa

kreisi roki — esot 12 verstis tālāk līdz pilsētai; pa otru ceļu —

pa labi roki — 12 verstis tuvāk; bet kas pa labi roki aizbraucot,
tas vairs atpakaļ neatbraucot.

Labi. Uzbraucis kalnā un nu ilgi pārdomājis, pa kuru braukt,

pa kuru nebraukt? Beidzot braucis taču pa labi roki, kas tur tiek,

tiek. Braucis, braucis — ceļš te bijis brīnum labs — aizbraucis
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šīpus pilsētas, tur bijusi kapsēta. Nu, nekas — kapsēta paliek

kapsēta — laidis tikai tālāk. Bet pārbraucis bēru kambarim ga-

rām — zirgi apstājušies, negājuši ne ar koku dzenami un viena

balss no pakaļas saukusi, lai nu vai zirgus sitot, vai ko darot,
bet uz priekšu tie vairs neiešot! Nu šis atskatījies un ieraudzī-

jis uz kapsētas mūra lielu tēviņu sēdam. Tēviņš sacījis: „Ja
nāksi pats pie manis, tad aprišu tevi vienā kumosā; ja man jāiet
tev klāt, tad lupināšu pa mazām skrambiņām."

Saimnieks pārdomājis, grūti būšot sāpes paciest, ja pa ma-

zām skrambiņām šo lupināšot, labāk lai tad uz reizi aprij—nematī-
šot nekādu sāp(j)u. Un nu gājis klāt. Bet lielais tēviņš neēdis vis

šo: ievedis kapsētā pie viena kapa un teicis, lai to atrokot un

izceļot zārku laukā. Izcēlis — lielais vīrs (tas bijis pats velns) —

— sacījis, lai attaisot vaļā un izņemot mironam to dozīti no ro-

kas. Kad nu atvēris zārku, tad tam mironam viena roka bijusi

vaļā, otra cieti, dūri savilkta, ar misiņa dozīti plaukstā. Atstiepis

dūri, izņēmis dozīti un sniedzis to velnam. Bet velns, dozītei ne

virsū nepaskatījies, klupis tikai mironam kaklā un aprijis kā ogu.
Tad viņš teicis: „Šis mirons bija mans kalps; bet nomirušam

sieva tam ielika dievmaizīti plaukstā un man te trīsdesmit gadu

bija jāsasēž, kamēr vienu sadabūju, kas kapu atrok. Visi citi ga-

rāmbraucēji labāk ļāvās aprīties, bet klāt man nenāca. Tu esi

pirmais, kas paklausīja."
To padarījis, zaglīgais saimnieks atkal iesēdies karietē un

nu zirgi gājuši kā vaļā. Aizbraucis pilsētā, kā par brīnumiem

visur laimējies tagad; ari tiesa attaisnojusi par nevainīgu un drīzi

jo drīzi ticis atpakaļ uz mājām.
Mājā braucot, velns vēl reiz iznācis pretim un iebēris karietē

pilnu maisu naudas. No tās dienas viņš arī varējis zagt. kur gri-
bēdams, nekad vairs nespējuši pieķert.

4. J. Upīte Gat ar tiešu Mīl akšos. LP, V, 9, 18.

Reiz labs dzērājs, skauģis un burvis tik loti saslimis, ka bijis
jāsūta pēc mācītāja. Mācītājs slimajam sniedzis sv. vakariņu.
Bet slimais — kamēr mācītājs neapskatījies — tīšām izņēmis sv.

dievmaizīti no mutes. Otrā dienā slimais mirdams noteicis savē-

jiem, lai sv. dievmaizīti ieliekot zārkā viņam uz krūtim.

Labi. Bet drīz pēc bērēm kāds kaimiņu vīrs naktī braucis

gar kapiem un sastapis divus ļaunus garus. Tie sacījuši: „Atrāk
garām netiksi, kamēr neatraksi to burvi, kuru aizvakar paglabāja,
un nenoņemsi viņam no krūtim dievmaizīti, jo mums viņam jā-
pietiek klāt, bet dievmaizīte stāv priekšā — nevaram."

Vīrs gan negribējis, negribējis, bet ļaunie gari ar varu pie-
spieduši. Neko darīt — atracis kapu, noņēmis dievmaizīti no krū-
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tim un patlaban gribējis ārā kāpt, te apskatījies: ļaunie gari jau
sagrābuši burvi pa vidu un aizrāvuši pār kapsētas žogu, ka no-

rībējis vien.

5. P. Š. no P. Dankas Rauna.

Reiz dzīvāš viens būris, kas baznīcā pie vakariņām ejot, iz-

ņēmis vienādi dievmaizi no mutes un paglabāš mutslaucī. Mirstot:

viņš licis savim bērnim, lai ieliekot viņam tās dievmaizītes kreisā

padusē un tāpat lai viņu ar' apbedot. Viņa dēli arī tā izdarīši.

Pēc bērēm iznācis vienam vīram braukt nakti gar to kap-

sētu, kur būris bīš apbests. Viņam nācis pretī viens melis kungs,
ievedis šo kapsētā un licis viņam izņemt vienam mironam zārkā

no kreisās paduses mazu mārksnīnu. Kā nu vīrs izņēmis šo

mārksnīnu, tā mellais kungs — tas bīš velis — sagrābis miroņu

rokās un aizskrēš ar viņu par gaisu.

Ejot apakalis uz saviem vāģiem, vīrs tur atradis lielu maisu

naudas. Velis to tur bīš iesviedis par maksu, ka viņš noņēmis
buram dievmaizes mārksnīnu.

Piezīme. Tāda pati pasaka ir īsuma atstāstīta no Raunas arī Lercha-

Puškaiša pasaku krājumā (LP. V, 9, 18 piez.).

6. Paegļu Mārtiņš Lielvārde, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 5

Viens braucis gar kapsētu pašā pusnaktī. Te piegadījies
melns kungs, apturējis zirgu pie galvas un saucis braucēju kap-
sētā. Domājis: „Jāmirst tā kā tā — iešu!"

Kapsētā melnais aizvedis pie viena kapa: lai rokot augšā to

mironi un izņemot no galvas apakšas vienu maciņu!
Neko darīt — šķipele tur jau bijusi — racis un izņēmis to

maciņu. Kā to padarījis, melnais pasviedis racējam maisu ar

naudu, paķēris mironi un pazudis; kur aizrāvis mironi, to nezin,
bet maciņš palicis pie kapa.

Nu racējs tīšu skatīsies, kas īsti tai makā ir? Atron — diev-

maizīte.

Melnais esot bijis velns; bet atraki viņš nevarējis mironim

piekļūt, kamēr dievmaizīte izņemta.

7. Martiuš Stārķis Lielvārdē, Ausekļa atl. rakst.

LP, V, 9, 10.

Viens vīrs vēlā laikā gājis pār kapsētu un ieraudzījis baltu

spogu rokamies. Gribējis redzēt, kas tur notiek. Spogs racis,

racis, beidzot uzracis zārku, izņēmis mironim tādu doziņu no pa-
duses un atdevis vīram, sacīdams: „Piesit dozei trīs Teiz un vē-

lies, ko gribi — viss piepildīsies!" Vīrs paņēmis un nu drīzi jo

drīzi palicis bagāts.
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8. G. Krūm i v š Gulb c nē, Zi n. Ko m. kr. LP, VII, I, 148. 1. p.

Stāsta, ka bijusi tāda kapsēta, kur pusnaktī nevarējis neviens

garām tikt: uz ceļa stājies mirons priekšā. Bet vienam kungam

bijis aplam drošs kučieris, tas apņēmies pašā pusnaktī viens pats

kapsētai aizbraukt garām. Viņš aizjūdzis divi zirgus, paņēmis

plinti un braucis.

Kapsētas tuvumā parādījies balts mirons. Kučieris gribējis

šaut, bet mirons sacījis, lai nešaunot, nošaušoties pats sevi, bet lai

nākot šim līdz. Labi. Tad mirons kučieru pievedis pie kapa un

licis noņemt vienam mironam gredzenu. Kad kučieris gredzenu

nomaucis, iznesis no kapa, baltais mirons paņēmis gredzenu, pa-

zudis un no tā laika nekad vairs nerādījies uz ceļa.

5. Velns zārkā.

1. G. DandenisDrustos. -LP, V, 46, 5.

Vecos laikos dzīvojis mežsargs, kas cauru mūžu nopinies ar

velniem. Reiz mežsargs itin piepēži grūti saslimis — tas bijis tā

pret vakaru. Sieva, zināms, glāstījusi šo raudādama; bet šis

neko. Tikai aizsūtījis puisi, lai atnākot tas un tas saimnieks un tā

vairāk ne vārda.

Par to laiku aptumsis. Te uz reizi sieva izdzird: lielais suns

namā briesmīgi ērcējas. Laidusi iekšā. Suns ātri palīdis apakš

slimnieka gultas un nu vēl vairāk ņurdējis, zobus atņirdzis; bei-

dzot lēcis stāvus un ēdies kā traks. Sieva nejauki sabijusies; pa-

rāvusi savu meiteni un skrējusi uz kaimiņiem pēc laudim. Bet

līdz bijusi pie rijas — te redz: lielais suns nāk pa sētsvidu un plēš

velnu. Ātrumā nabadzīte ieskrējusi piedarbā, uzbēgusi piedarba

augšā un uzrāvusi redeles, kā neviens nevar klāt tikt. Necik ilgi

velns, ar suni plēzdamies, jau piedarbā iekšā un par varu grib

augšā tikt pie saimnieces. Bet ik šis gar sienas malu, kā kaķis

skrāpēdamies, palec, ik suns norauj pie papēžiem atpakaļ. Samo-

cījies ilgu laiku, kamēr tad suns pievarējis un aizdzinis pa pa-

sauli.

Par to starpu arī puisis ar saimnieku bijuši tuvumā. Saim-

nieks teicis: „Steigsimies! Ja mežsargs būs miris, tad saimniece

sveikā nebūs palikusi, es tās lietas pazīstu."
Nākuši gar riju — pareizi: saimniece bļauj, lai glābj. Nocel

to no rijas, ieiet istabā — kā tad — mežsargs nomiris.

Tas nu tas. Pienāk bēru diena. Citi grib šo glabāt, kā katru

cilvēku, bet šitais saimnieks saka: „Tā nē! Ļaujiet man savu svē-

tību mironim pielikt, tad būs labi. Padodiet svārpstu un dzelzs

stīpas — gan redzēsit."
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Sastīpojis zārku un izurbis galvas galā caurumu; tad izkau-

sējis svinu un ielējis pa caurumu taisni mironim acīs. Bet tai pašā
acumirklī zārks izputējis lupatās ar visām stīpām un pats velns

akluma izlēcis, aizskriedams sisdamies kā putenis.

„Re, kā līdzēja!" urbējs smējies, „es jau zināju, ka mežsarga
miesas te vairs nav, diezin kur tas velns aizrāvis. Nu jūs redzē-
jāt: velns pats te gulēja iekšā un gribēja mūs uz kapiem piejokot."

2. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 9, 27.

Kuoda_ muoja bej nūmiris veirs. Turpat bej divi rejas: vīna,
kur dzeivāja, ūtra, kur lobību kuola. Tū mirūni nūlika kuļamā
reja, nacik tuolu nu dzeivāmas rejas.

Te, tai poša sirmajā noktī — kod leiķis bej īnasts — nuoca

ziergu zogli ziergus zogt. Bet navilšu uznuoca brīsmigs lītus.

Ziergu zogliīskrēja kuļamā re jā nū lītus pogluobtīs un uzlīda
kruoss ougšā. Tur gulādami, tī po breitinam īrouga treis veirus

ar guni īnuokam. Zogli dūmāja: tī bous ķārāji, bet nabeij vus tuo.

Tī toisni guoja pī zuorkā, nūnēma vuoku un īsuoka leiki nū golvas
opaliski deirāt. Uodu pleišūt, tī runāja par zoglim, kuri kruoss

ougšā, socīdami: „Loi vini šūraiz izskotas loi, gan viņus ari reiz

dabīsim!"

Zoglim tik drebules vīn puorguoja po koulim, tu dzierdūt, tī

boiles — iz kruoss tupādami — opņēmās neimoz vairs nazogt, kod

tuo īt.

Kod nu tū uodu tam leiķam bej nūplāsuši, tod ponēma mīsas

un po visim trim opēda; bet tūs koulus svīda ar līlu spāku zemē,
tuo kuo īgrima dziji jū dziji cītajā klūnī. Leika uodu turpretim
suoka vilkt tam garākam mugurā, bet navarēja: uoda bej por

mozu. Nu vilka vidējam, bet tam ari nauzguoja. Beidzāt vilka

trešajam, tam uoda derēja. Uodu apvilkuši, tī īguldināja tū trešū

zuorkā, socīdami tūs vuordus: „Knakīts, trešu raizi bedams, ve-

dams, un ruodams!"

Nu opsedza ar leiķa drebem gluži topat ko bejs, loi napama-

nitu, ko tur svašs īlīds, un tod tī divi oizguoja.
Bet zogli naīdrūšinajušīs nei vīnu sūli nū kruoss zemē īt, ka-

mār dīna suokusi austīs. No reita sonuoca reijā sīvas, bārni, rodi

un žālūjās un rouduoja por oizguojušu; bet zogli izteica, kuo nūtics,

loi naroudūt, loi lobak otnasūt spangi vuorīta oudans. Lobi —

atnesa vuorītū oudani. Nu zogli pocēla zuorķam vuoku un izguoza

veiram viersū. Tis izspēra vuoku uordūs, ko uords puorlouza un

tad aizskrēja prūjām.
Rodi nu izroka leiķa koulus un poglabuoja kopsātā. Bet zogli

nū tuo laika otstuoja zogšanu un polika gūdigi cilvāki. Un loi nu uz

prīkšu ori vallim naizdūtūs tuo ar leiķim opītīs, tod nūspreida kotr-
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raiz leiķus treis noktis sorgat. Tadel vel šudīn leikus sorga,

īkams opglobā.

3. Lapas Mārtiņš Rūjiena, „Dievs un velns", Smiltene

1904., 10.

Kāds vīrs savu mūžu nodzīvojis loti bezdievīgi. Viņš neap-

meklējis baznīcu, nekad mājā nelūdzis Dievu, ar saviem kaimi-

ņiem un savu saimi dzīvojis loti nesaticīgi, bieži lamājies un lā-

dējies, pieminēdams velna vārdu, plītējis pa krogiem un padarījis
dažus grēku darbus, tā kā katrs zinājis, ka viņš pilnīgi padevies

velnam un no tā nagiem vairs nekad nevarējis izsprukt.

$im vīram bijis viens dēls, un arī tas sācis dzīvot pēc tēva

ļaunās priekšzīmes. Bet Dievs to gribējis izglābt no velna varas,

un tas arī noticis.

Reiz kad negantā vīra dēls pļavā viens pats pļāvis sienu, kāds

vecs vīrs viņam pienācis un to uzrunājis:_ „Mīlais krustdēls, tu esi

iesācis dzīvot tikpat bezdievīgi kā tavs tēvs un gribi savu dvēseli

atdot velnam. Bet kad tu zinātu, kā tavam tēvam pēc viņa nāves

klāsies, tev uzietu lielas izbailes un tu nestaigātu tēva pēdās."

„Kā tad tu to zini, kā manam tēvam pēc viņa nāves klāsies?"

„To es skaidri zinu, un tādēļ atnācu tevi pamācīt un biedināt,"
vecis atbildējis. „Ja vēlies redzēt, kādā nāvē tavs tēvs mirs, tad

steidzies uz māju, uzkāp uz kambara griestiem, izurb ar svārpstu

grieztos caurumu un ieskaties pa to kambarī. Caurumu izurb

tēva gultas vietā, kurā viņš tagad atrodas, un pēc kāda brīža no-

mirs. Noskaties tēva miršanu, un ko tu tur redzēsi, tas tevi tā sa-

baidīs, ka tu sāksi citādi dzīvot, nekā tavs tēvs dzīvoja, lai tev

reiz nebūtu tikpat briesmīgi jāmirst."

Dēls paklausījis vecīša padomam, gājis uz māju, uzkāpis pa

redeli uz kambara griestiem un tēva gultas vietā ar svārpstu iz-

urbis griestos caurumu. Ko viņš pa caurumu, kambarī ieskato-

ties, redzējis, tas viņu tiešām briesmīgi izbiedējis. Viņa tēvs gu-

lējis gultā un pie gultas trīs velni ar izstieptām ķetnām stāvējuši,

gaidīdami tēva miršanu, lai varētu grābt viņa dvēseli.

Uz reiz tēvs sācis vaimanāt: „Es paredzu, kādas mūžīgas
mokas manai dvēselei sagaidāmas! Esmu dzīvojis loti bezdievīgi,

atgriešanās ir par vēlu, jo Dievs mani vairs nepieņem, tādēļ ka

es dzīvoju velnam un man jāmirst velnam! Kaut jel es savam dē-

lam mirstot varētu dot padomu, lai viņš top par labāku cilvēku,
nekā es biju, lai viņam nebūtu tikpat briesmīga miršana, kā man

tagad. Bet viņš pārnākot mani vairs neredzēs dzīvu. Lai Dievs

viņam ir žēlīgs."

Velni nejauki ņirgājušies un ar savam ketnam vienmēr snie-

gušies mirējam tuvāk. Tad mirējs dikti iekrācies un viņa dvē-
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sele pa muti izskrējusi laukā, kuru viens velns tūliņ sagrābis un

ar to izskrējis no kambara. Otrs velns paķēris mirēja miesas un

ar tām steidzies pirmajam velnam pakal; bet trešais velns iegu-
lies miroņa gultā un pārvērties nomirušā vīra izskatā.

Mirušā dēls to visu noskatījies un, lielās izbailēs trīcēdams,

nokāpis no kambara augšas un steidzies projām uz pļavu, kur

vecītis viyu sagaidījis, kuram viņš pastāstījis visu, ko bija redzē-

jis, un loti žēlojās par to, ka viņam velns būšot jāpaglabā tēva

vietā.

„Lai tev tas nebūtu jādara, tajā ziņā varu dot tev padomu",
vecītis sacījis. „Kad vakarā iesi uz māju, tad no kāda sērmokša

nogriez krietnu nūju un sāc ar to velnu gultā pērt, un lai viņš vai

kā lūdzas, pirms nemitējies, līdz viņš apsola atnest tava mirušā

tēva miesas."

Mirušā vīra dēls izpildījis vecīša padomu un vakarā ar sēr-

mokša koka nūju sācis sloksnēt gultā gulošo velnu, kurš neganti
brēcis un lūdzies, lai viņam ļauj aiziet.

„Pirms ne, līdz būsi apsolījis atnest mana teva līki, ko tavs

biedrs pirmīt aiznesa."

„Atnesīšu! Atnesīšu! Tikai lūdzams mitējies mani sist!"

Tad viņš nostājies pērt un velns kā viesulis izmucis pa dur-

vim laukā. Pēc maza brīža viņš ar miroņu bijis atpakaļ, iemetis

to gultā un tad tūliņ atkal aizmucis.

Dels pienācīgi paglabājis tevu. Bet ko viņš bija redzejis,_tē-
vam mirstot, tas viņu padarījis par dievbijīgu un godīgu cilvēku.

4. Embū t ē, A. Bilenš te i n a kr. LP, VI, 4, 19.

Kāds vīrs visu mūžu bija dzīvojis bezdievīgi vien. Viņam
bija dēls un tas pamazām sāka arī tēvam pakal trakot.

Te vienu dienu dēls laukā ara. Tā pienāk vecs, vecs vīriņš
un saka: „Vai tu gribi tāpat dzīvot, kā tavs tēvs dzīvojis? Ja esi

tā nodomājis, tad ej mājā un skaties kādā nāvē tavs tēvs mirst!"

Dēls vaicā: „Kā to varēšot redzēt?"

„varēsi gan! Nomauc tam zirgam to silksni no kakla, paņem

līdz. uzkāp istabas augšā, izurb ar svārostu griestiem caurumu,

bet tiešām uz tēva guļas vietas — tad uzliec tur silksni un skaties

pa caurumu, gan tad redzēsi, kā tavs tēvs mirst, un kā dienās arī

tu mirsi, ja labāk nesāksi dzīvot."

Labi. Dēls darīja, kā vecais bija licis. Un līdz to silksni bija
nolicis, ieraudzīja — trīs briesmīgi velni stāv pie tēva gulas ar

izspīrētiem nagiem, it kā ko gaidīdami. Sagaidīja arī — tēva

dvēseli sagaidīja. Bet līdz arī dvēsele izšāvās pa muti, tā viens

velns pakampa dvēseli — aizskrēja, otrs pakampa miesas — aiz-
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skrēja; bet trešais iegulas teva vieta un pārvērtas gluži tai paša
izskatā kā tēvs.

Dēls, to visu redzēdams, trīcēdams nokāpa no istabas augšas
un izsamisis aizgāja uz lauku. Bet vecītis atkal bija priekšā: nu

lai pastāstot, ko esot redzējis.
Dels izteic ta un ta, un gaužas par to, ka nu velns glabājams

tēva vietā.

Vecītis saka: „Nesaki nekā! Tu viņu viegli izdzīsi no zārka.

Bēru dienā, kad taisāties uz kapiem vest, uzvāri labu katlu vā-

roša ūdens, uznes istabas augšā un lej pa to pašu caurumu, kur

šodien skatījies, taisni zārkā, gulētājam virsū, tad tu redzēsi, kur

viņš paliks. Tikai sargāties, ka neviens tai brīdī nestāvētu dur-

vīs, viņam pretim. Vislabāki durvis atveriet līdz galam vaļā, ka

viņš karstumā neiziet ar visām durvim ārā."

Dels ta izdarīja un patiesi izdzina velnu no zārka, paglabāja
tukšu zārku.

Un no tās dienas viņš palika pavisam citāds cilvēks. Ne nu

vairs ar kaimiņiem plūcās, ne rājās, pat saviem māju laudim cieši

aizliedza ir mazāko ienaidu.

5. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste Pienava. LP, I, 123.

Reiz nomirst kāda vecene, ragana. Mājinieki aiznes līki uz

riju. Bet tai pašā vakarā atkulas nabags un lūdzas nakts mājas.

Saimniekam citur rūmes nav — lai ejot uz riju guiēt. Nabags

bailes nepazīst, viņš aiziet un nogulas rijas krāsns bēdrē. Ap

pusnakti laukā saceļas nejauka vētra, krusa, lietus un rijā saronas

burvji, raganas ap vecenes zārku. Beidzot tie paņem veceni, aiz-

stiepj projām un ieguldina vienu no saviem biedriem zārkā. Na-

bags stāv kā sastindzis bedrē un gaida, kamēr gailis iedziedāšoties.

Pēc brīža arī dzied. Tagad nabags droši izkāpj no bedres un iet

uz istabu citiem stāstīt. Atnāk citi; tomēr, kā nelūgto viesi no

zārka izdabūt? Bet nabagam netrūkst apkēriena: viņš node-

dzina īlenu sarkanu un sāk tik šo bakstīt. Tas līdzēja; īlens aiz-

dzina kā tauriņu.
No rīta bija jāpaglabā tukšs zārks.

6. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 10.

Vienā muižā bijis tāds kungs, kas ļaudis nemaz neieraudzījis
(neieredzējis). Bet kad nu šim bargajam mirstamais laiks pienā-

cis, tad cieši piesacījis, lai kāds puisis viņu, nomirušu, katru nakti

sargājot.
Labi. Un kā nu nomiris, aiznesuši uz klēti. Bet puisis paņē-

mis līdz bībeli, aizdedzinājis sveces un bez bēdām savaktējis mi-

roni veselu nedēlu. Tomēr beidzamo nakti — tā kā rītu kungu
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būtu glabājuši — joki nebūs, sanāks klētī daudz velnu, un ap va-

ļējo zārku sāks tikai priecāties. Puisis stāv pie bībeles nobijies,

un skatās platām acim, kas te nu izjuks? Ja, un tā uz reizi velni

cels mironi ārā, nodīrā ādu, nodīrātā ādā iebāž vienu velnu un

ieliek šo miroņa vietā zārkā atpakaļ. Šis gul arī kā katrs mironis

un vēl nopriecājas: „Tā tad nu visi mani bučos un pēc manis

raudās!"

Rītā, bēru dienā, sabrauks radi un kungu, kā jau parasts,
ienes istabā. Visi nu zināms, raud, visi zārkam apkārt; bet puisis

iečukst lielmātei, lai nebučo mironi. Tas nav mirušais kungs, tas

it nelabs gars.
Lielmāte brīnās, kā tā varot runāt? Bet puisis izstāsta, kā

viņš to redzējis, un kā tas tur noticis; tādēļ velnu vajagot ar vā-

rītu ūdeni izdzīt no zārka.

Labi. Un nu puisis izurbj zārkam caurumu, pa caurumu ielej
karstu ūdeni un uzsauc bēriniekiem, lai tikai ridējoties no durvim

nost. Līdz šie ari labi pagājuši sāņus, tā velns klūp no zārka ārā,

pa durvim laukā un vienu durvju stenderi vēl izrauj līdz, skrie-

dams savā trakumā.

Bet lielmāte velak apprecējusi to puisi, un dzīvojusi laimīgi.

7. Bramanis. LP, V, 46, 6.

Vienreiz kādam puisim iegadījies rijā gulēt. Te ap pusnakti

dzirdējis nejauku troksni. Paskatījies pa lodziņu — redz: četri

velni stiepj zārku rijā. Šis paslēpies uz ārdiem un grib taču re-

dzēt, kas te notiks. Ja, ienesuši, izņēmuši mironi un vilks, vadzi,
ādu nost. Viens divi tas padarīts un nu ņemsies mironi sadalīt

trijās dalās: tie trīs velni patura katrs vienu dalu un pazūd; bet

tas ceturtais ielien tai ādā kā maisā un liekas zārkā gulēt. Tā

nu paliek. Bet no rīta, ko puisis darīs? Uzsilda labu katlu ūdens

un lej vārošu ūdeni velnam zārkā. Kā viņš bija sprucis pa kaklu,

pa galvu no ādas laukā un tikai bļāvis, ka sūrstot. Bet miroņa

ada palikusi turpat un to nu apglabājuši kapos.
Velni daudzreiz paslēpjoties zārkos, velēdamies, lai pagla-

bājot viņus kapos. Kādēļ, to stāstītājs nezinot teikt.

8. Ūsiņš Bikstos. LP, V, 46, 6. piez.

Rijā ienākuši divi velni: lielais velns un mazais velns. Tur

rija zārkā gulējusi vecene. Velni norāvuši vecenei (mironim) ādu

un mazais ievilcies ādā un iegulējies zārkā, teikdams: „Tā tad rītā

nu mani apdziedās; visi brēks, ēdīs un dzers vēl ap zārku."

Bet mazajam velnam neizdevies. Puisis, kas rijā gulēdams
to noklausījies, ielējis zārkā vārošu ūdeni un aiztriecis velnu. Ti-

kai attapis vēl iesaukties: „Bij man to zināt — tev vajadzēja auk-

stam palikties!"
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9. Juris Upītis Gatartas Mīlakšos, Zin. Kom. kr. LP, VII, I,

144. 1. p.

Viens mironis, kurš vellam piederējis, bijis ienests
_

klētī.

Dienu priekš paglabājamās dienas puisis atkal gājis uz klēti zir-

giem miltu grābt un manījis, ka patlaban velis bijis ienācis pie mi-

roņa un stāstījis tam, ka viņu (vellu) rītu daudz bučošot. Mironis

vaicājis: „Kāpēc tad tevi tik daudz bučos?"

Velis atteicis: „Rītu, tava glabājama diena, es iegulšos tava

zārkā un tad tavi radi atškirdamies, atvadīdamies, mani bučos."

Puisis to noklausījies un pastāstījis bēreniekiem. Tad bēre-

nieki sarunājuši vellu pārmācīt, izurbuši zārkam caurumu un ie-

gāzuši karstu alvu vellam acīs. Velis sāpēs izsitis zārkam dibinu

un bijis prom. Bet īsto mironi bērenieki atraduši rudzu apcirknī

iesviestu, to bijis iemetis velis tur, kad kāpis zārkā.

10- H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Saimnieka tēvs bijis būris, viņš nomiris. Saimnieks tēvu

ielicis zārkā un to aiznesuši uz klēti. Vakarā saimnieks teicis uz

ganu puiku: „Tu ej uz klēti un vāķē manu tēvu!"

Ganu puika ne par ko negājis. Ta būris palicis bez vaketaja.
Otras dienas pusdienā ganu puika uzkāpis uz klēts augšas,

izurbis griestos caurumu, apvilcis sev apkārt riņķi, nogulies uz

griestiem un pielicis aci pie cauruma.

A pusdienas laiku klētī ienākuši četri velni. Nomirušais bū-

ris uzcēlies zārkā sēdu. Trīs velni viņam prasījuši un ceturtais

rakstījis.

„Vai tu nenositi to veci liela meža?" prasījis buram viens

velns.

„Ja, nositu gan!" atbildējis būris.

„Un to meitas bērnu tak tu ar nožņaudzi un paliki zem gu-

beņa grīdas?" prasījis otrs velns.

„Ja, nožņaudzu gan!" atbildējis būris.

Vel velni daudz nedarbus prasījuši nomirušam buram. Ce-

turtais velns pierakstījis visas viņa atbildes.

„Mēs tevi apēdīsim. Tu esi mūsu," teikuši beidzot velni.

Būris nekā neatbildējis. Velni sagrābuši buri un tas bijis tik re-

dzējiens, ka buram bijusi jau āda pār acim. Velni to aprijuši.
Viens velns ielīdis bura ādā un iegūlies zārkā.

„Uz svētdienai nu ap mani raudas un dziedas," priecājies
zārkā gulošais velns.

„Nu, priecājies, priecājies!" atbildējis viens velns.

„Ka tik tev izdodas labi," piebildis otrs velns.

„Bet ja tev ielej acīs svinu, kas tad bus?" noteicis trešais

velns.
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„Ko nu niekus runa?" teicis zārka guļošais velns. Kas to

šiem dos zināt! ?

„Ta vien runājat, ka kads nenoklausās," piebildis pirmais

velns.

Citi velni aizgājuši un klētī palicis tikai zārkā guļošais velns.

Gans nokāpis klusītiņām no klēts augšas un aizgājis uz istabu.

Tur viņš izstāstījis saimniekam, ko redzējis un dzirdējis. Saim-

nieks neticējis un teicis:

„Ko nu grabi, ka pūslis?"
Ganu puika apgalvojis, ka tas viss ir patiesība, un teicis, ka

to varot izprovēt.

Saimnieks paņēmis svārpstu un izurbis zārka vākā divus

caurumus, taisni pret to vietu, kur mironam acis bijušas. Ganu

puika izkausējis svinu un to ielējuši pa izurbtiem caurumiem.

Acu mirklī zārks ar visu velnu izskrējis no klēts. Zārku at-

raduši labu gabalu no mājas, zemē nokritušu. Viņā bijusi tikai

buram noplēstā āda.

Svētdiena aprakuši tukšu zārku ar buram noplēsto adu.

H. Sk ūjina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz ilgus gadus atpakaļ ap pusnakti gājusi meita uz piedarbu
pēc lopu barības. Meitai bijis jāpasteidzas, jo rītā bijis jāiet mui-

žas kārtās. Tādēļ arī tik agri gājusi, jo zinājusi, ka agrāk no mui-

žas nepārnāks, kā vēlā vakarā. Uznākusi meita luktā un piesējusi

zirnājus nēšu dekī. Gribējusi nestu sviest no luktas uz klona, kad

ieraudzījusi, ka piedarbā ienāk divi melni kungi. Meita paslēpu-
sies zirnājos. Viens no ienākušiem kungiem sacījis: „Kurš no

mums gulēs zārkā un kurš nesīs?"

„Es gulēšu zārka un tu nes!" ta otrs.

„Nu, labi," teicis pirmais, „guli ar* Bet kad cilvēki butu tik

gudri, tad gan tevi izdzītu no zārka."

„Ka tad?" otrs jautājis.
„Nu lai piegrūž vien tev, kad tu zārkā gulēsi, pie lūpām sa-

karsētu dzelzi, tad būsi no zārka ārā, ka vējš vien gar ausim no-

rūks."

„Vai tā nu būs? Kas to cilvēkiem stāstīs?" tā otrs atteicis.

„Nu cilvēki atkal smuki izdziedāsies pie mana zārka un izraudā-

sies," smiedamies piebildis otrs velns.

Abi velni izgājuši no piedarba Meita bijusi loti nobijusies.
Sirds bijusi tāda smaga. Pabarojusi lopus un sākusi vīkšties. Drīz

vien bijusi sataisījusies, kā var iet uz muižu. Meklējusi saimnieku,

bet saimnieka nekur nebijis. Izsaukusies vēl saimnieku, jo arī

viņam bijis uz muižu jāiet, bet saimnieka ne jutin nejūt. Beidzot

atraduši saimnieku dārzā pie ābeles pakārušos.
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Meita izstāstījusi saimniecei, ko piedarbā redzējusi un dzir-

dējusi. Sākuši vīkšt bēres un dienu priekš bērēm arī izmēģinājuši,
kas notiks, kad zārkā gulošam saimniekam pie lūpām piegrū-
dīs karstu dzelzi. Sacīts — darīts! Vējš vien nogaudojis un zārks

palicis tukšs. Saimniecei tas nepaticis, ka velni aiznesuši saim-

nieku, un rīt vajadzējis arī bērēm būt. Kā nu lai tukšu zārku uz

kapsētu ved? Saimniece sūdzējusi meitu pie tiesas. Tiesas kun-

giem meita izstāstījusi, ko piedarbā redzējusi un dzirdējusi, un tie

viņu atlaiduši uz māju.

No ta laika mājas gaili, viens melns otrs balts, uz istabas aug-

šas gulēdami ik rītus dziedājuši: „Tepat ir! Tepat ir!" tā melnais.

„Prom! Prom!" ta baltais.

12. H. Skujiņa. Andrs Ziemelis, Bilska.

Dzīvojuši vienā mājā tēvs un dēls. Tēvs bijis būris. Kad
tēvs nomiris, tad to ielikuši zārkā un aiznesuši uz klēti. Kad va-

kars nācis, tad dēlam ienākušas prātā nelabas domas, tā vien li-

cies, ka kas ar nomirušo tēvu pa naktim notiks. Dēls nolēmis

pa nakti iet uz klēti miroņu vaktēt. Dēls vakarā iegājis klētī,
ielīdis apcirknī un palicis tur visu nakti.

Ap pusnakti sākusi zeme dimdēt un zirgu pakavi klaudzēt.

Pie klēts piebraukusi karīte. Drīz vien klētī ienākuši trīs savādi,
tādi kā cilvēki, bet kājas tiem bjušas zirgu kājas un katram pakaļā

pa garai astei. Tie bijuši velni. Savādie ienācēji piegājuši pie

zārka, kur gulējis nomirušais saimnieks, un viens ienācējs teicis:

„Te nu gul tas vecais maita."

Bet tad velni sākuši ostīties un viens sacījis: „Te ir tada ka

dzīva cilvēka smaka."

Velni sākuši staigāt pa klēti un meklēt. Bet saimnieka dēlu

tomēr neatraduši. Beidzot vini apmierinājušies. Divi velni izcē-

luši no zārka nomirušo saimnieku un trešais iegūlies zārkā. Tad

tas velns, kas zārkā gulējis, teicis: „Apskatat nu, vai es tāds pats
izskatos, kā tas maita?"

Abi velni apgalvojuši, ka tāds pats vien esot. Abi velni izne-

suši nomiuršo saimnieku un ielikuši karītē. Pakavi vien noklau-

dzējuši, kad tie aizbraukuši. Trešais velns palicis klēti, zārkā gu-

ļot miroņa vietā. Dēls visu to redzējis un dzirdējis. Viņš palicis
klētī līdz rīta gaismai.

Gaismai austot dēls iznācis no klēts un licis meitai ūdeni vā-

rīt. Kad ūdens vārījies, dēls ielējis to spainī un aizgājis uz klēti.

Verdošu ūdeni viņš uzlējis zārkā gulošam velnam. Bet velns vēl

nekustējies. Dēls gājis vēl reiz pēc ūdens un atkal to uzlējis vel-

nam —
nekā! Kad dēls trešo spaini uzlējis velnam, tad tas lēcis

no zārka ārā un aizskrējis ar visu klēts jumtu. Zārks palicis tukšs.
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13. P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Rīs a.

Reiz dzīvojis viens saimnieks, kas bijis loti skops un skaudīgs
cilvēks. Kad viņš nomiris, tad viņu nolikuši 'līdz bēru dienai klētī.

Beidzamā vakarā priekš bērēm mājas puisis gājis uz klēti zir-

giem pēc auzām. lekāpis apcirknī, viņš izdzirdis savādu troksni

un ieraudzījis, ka klēts pienāk pilna ar velniem. Puisis paslēpies
apcirknī un no bailēm nezinājis, ko darīt. Pa dēļu šķirbu viņš re-

dzējis, ka velni izņem saimnieku no zārka un noplēš viņam ādu.

Viens velns nu ielīdis noplēstā ādā un iegulies zārkā priecādamies:
„Tad ta nu rītu mani bučos!"

Citi velni nu aizgājuši un paņēmuši miruša saimnieka miesu

līdz.

Puisis tūliņ steidzies uz istabu un visu izstāstījis, ko klētī re-

dzējis. No rīta nu ļaudis nokarsējuši vārotu ūdeni un lējuši līķim
mutē, un zili dūmi vien izskrējuši no mutes laukā. Tad aizsituši

zārku ar naglām, pakāruši to kādā bērzā, pakrāvuši sārtu apakšā
un aizdedzinājuši. Tā nu ļaudis tikuši vaļā no velna, kurš būtu

tos baidījis un mocījis.

14. M. Skrupska no vecas māmiņas Nereta, Folkloras

archīva kr.

Vienai sievai nomira vīrs un viņa kliegusi dienām un naktim.

Pa naktim gājusi arī uz klēti pie vīra zārka gulēt. Te vienu nakti

viņa dzird, ka tas nāk, runā un pie klēts durvim apstājas. Sieva

atri aizskrien aiz tīnes un paslēpjas. Viņa redz: ienāk divi melni

vīri, bet tuvāki apskatījusies ierauga, ka tie ir velni. Tas viens

teic ostīdams: „Man liekas, ka še ir cilvēka smaka."

Otrs atbild: „Vēl tam pašam mirušajam nav izgājusi cilvēka

smaka. Ģērbies tik ātri!"

Nu velns noģērbjas, apģērbj mirēja drebēs un ieliekas zārka.

Otrs paņem mironi, pārsviež par pleciem un aiziet.

Sieva, nogaidījusi brītiņu, izskrien ārā un aizskrējusi uz istabu

teikusi, ka velns guļot zārkā. Cilvēki gājuši arī skatīties, bet ie-

raudzījuši tur tikai vīru, tādu pašu, kā viņi apģērbuši un ielikuši.

Bet sieva pastāv, ka tas ir velns. Viņi nodomājuši, ka viņai no

lielām žēlabām esot galva jukusi.

Vīru būs vajadzīgs rītu paglabāt, un tā kā šodien ienesuši to

istabā vēl pa nakti vāķēt. Attaisījuši zārku vaļā un visi dzied,

bet sieva, iekūrusi uguni, vāra ūdeni. Tikko sācis vārīties, viņa

paķērusi trumuli, pieskrējusi pie zārka un uzlējusi velnam uz

acim. Velns kā sprucis augšā, tā pa durvim ārā. _Nu visi paliek
stīvi no brīnumiem, bet sieva teic: „Jūs man neticējāt; redzat nu,

ka man bija taisnība."
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Nu tukšo zārku aiznesa atpakaļ uz klēti un ta vīrs palika ne-

paglabāts, jo velns to bija aiznesis.

15. Teicēja 76. g. veca I. Staleidzane, Kultūras

balss k r.

Kaidu reiz vasaļa viertine zemnīku braucja nu pilsātas uz

sātu. Ceļā vīnam zemnīkam pīstuoja zyrgs un jis navar nū-

braukt uz sātu. Cvti zemnīki aizbraucja, bet jis palyka uz ceļa.

Jau beja vokors. Zemnīks īsašlvucja kaidā ustobā. Tur beja
nūmiris tuos ustobas saiminlks un gulēja rejā. Zemnīks papra-

sīja nu saimnīka dālim naktsmuoju. Dāli soka: „Jo tu nasabeist,

tad ej uz reju gulātu, kur gul mvusu nūmvrušais tāvs! Cytur

mums vītas nav, juo šūnakt sabrauks vīsi!"

„Es nasabeistu!" atbildēja zemnīks un aizguoja uz reju gu-

lātu.

Reja beja izkurinuota un zemnīks izkuopis uz rejas cepļa at-

sagula. Pašuos pusnaktīs zemnīks dzierd, ka nazkas īt pa duro-

vom īškā. Pacēla zemnīks golvu un redz, ka pa durovom

īguoja treis cvlvāki. Vīns beja lela auguma un nesja zuodži, ūtrs

vidēja auguma un nesja lukturi, trešais moza auguma un guoja

taipat. Pīguoja vysi treis pi nabašnīka un pasādvnuoja jū sādu.

Vvduskais atdevja lukturi možajam un pats tur nabašnīku, bet

lelais suoka ar zuodži grīzt nabašnīkam apkuort ap golvu. Zem-

nīks sēd uz cepļa ni džeivs, ni mīrs. Tai lelais grīzja, grīzja ap-

kuort ap nabašnīka golvu un nūjēmja pakauša kaulu. Pvrmuok tū

kaulu jis izmaucja sev uz golvas, bet naleida: beja par možu,

tad maucja možajam, tam otkon beja par lelu, tad vvduskajam
un tam atsatvka. Vvduskais palvka kai reize [taisnil, kai na-

bašnīks nu atsogula škierstā. Lelais lyka nabašnīku sev uz pla-

cim, možais pajēmja zuodži nū lukturi un jī izguoja pa durovom-

Tai vvduskais gul škierstā, bet zemnīks sēd uz cepļa ni dzeivs,
ni mīrs.

Atguoja reits. Reitā beja nūlyktas bēres un saguoja uz reju

vysi nabašnīka radinīki. Zemnīkam tyka drūsuok un jis nūkuopja
nu cepļa. Radinīki pīguoja pi nabašnīka: vīns raud, ūtrs skaita

puotorus, bet vysi bāduojas. Tad zemnīks soka: „Itys gulātuojs

nav tys, pēc kura jyus raudīt un puotorus skaitīt!"

„Napluopuoj, napļuopuoj!" — atbild radinīki.

„Par itu noraudīt! Dudīt man vaļu tu paruodīt jyusim!" soka

zemnīks.

Nabašnīka dāli atluovja zemnīkam darīt, kū grib ar nabaš-

nīku. Zemnīks pīsacīja dālim atnest molkas un īkūrt cepli. Dāli

tū izdarīja. Tad zemnīks pajēmja lemesnīcu un īlyka ceplī nū-

karsēt. Kad jau lemesnīca beja sorkona, zemnīks izvylka jū nu
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cepļa un pīlvka nabašnīkam pi dvbvna. Nabašnīks gulēja, gulēja,

cītja, cītja, bet naizcītja, trvukuos kuojuos un klīgdams aizskrēja

prūjom. Zemnīkam beja taisnība un jis bērnīkim izstuostīja nakts

nūtykumu.

6. Tornī ieslodzītā jaunava.

A. 310. 510A. 300. J. Miglenieks Līvānos.

Dzīvoja kāda meitene ar savu tēvu. Viņai māte bija nomi-

rusi. Meitenes tēvs apprecējis citu sievu, kas bijusi ragana. Mei-

tenes pamātei bijušas trīs neskaistas meitas, bet bārenīte bijusi

loti skaista.

Kādreiz kēnina dēls braukājis pa visu savu valsti un apskatī-

jies savas valsts iedzīvotājus. Nobraucis arī bārenītes tēva mājā.
Kad pamāte ieraudzījusi ķēniņa dēlu pagalmā iebraucot, tad viņa

savas meitas saģērbusi skaistās drēbēs, bet bārenīti iespiedusi

ķēķī. Ķēniņa dēls iegājis istabā, apskatījies un jautājis: „Vai tik

vien jūs esat?"

Pamāte atbildējusi, ka esot vēl kalpone, kas esot tāda vien-

tiesīte. Ķēniņa dēls gribējis to redzēt un pavēlējis viņu pasaukt.
Pamāte gan negribējusi viņu aicināt, bet ķēniņam par varu gribē-

jies bārenīti redzēt. Neko darīt — vajadzēja tomēr iesaukt bāre-

nīti. Ķēniņa dēlam bārenīte loti patikusi un viņš to nodomājis

precēt. Pamāte to dabūjusi zināt, ka ķēniņa dēls grib bārenīti

precēt, nolēmusi to nogalināt.

patiesi bijusi loti skaista. Kaut ga i drēbes viņai bi-

jušas vecas, bet viņas īstais krāšņums bijis viņas skaistie garie

mati, kas divās bizēs karājušies pār pleciem.

Kādu vakaru pamāte izdzēsusi uguni, sūtīja bārenīti pie citas

raganas pēc uguns. Pamāte ar raganu bija norunājušas bārenīti

iznīcināt. Kad bārenīte aizgājusi pēc uguns, tad ragana to saķē-
rusi un ieslodzījusi, kādā tornī, ko apsargājis pūķis.

Ķēniņa dēls dabūjis zināt par bārenītes likteni, tūlīt devās to

atsvabināt. Ceļā viņš saticis vecīti, kas pastāstījis, ka torni, kur

ieslēgta bārenīte, apsargājot pūķis un bez burvju akmeņa pūķim
nevarēs neko darīt. Ķēniņa dēls lūdzis vecītim padomu. Vecītis

pamācījis, lai braucot aiz deviņām jūrām, kādā mežā dzīvojot vecs

vīriņš, kas viņam iedošot burvju akmeni, ar ko varēšot pūķi ie-

midzināt.

Ķēniņa dēls tūdaļ nopratis, ka vecītis bijis Dievs. Ķēniņa dēls

devies ceļā un visu atradis, kā viņam bijis stāstīts. Izlūdzies no

vecīša burvju akmeni un iemidzinājis pūķi. legājis torņa priekš-
istabā un ieraudzījis uz vadža pakārtu lielu bunti atslēgu. Sācis

pēc kārtas visus kambarus slēgt vaļā, bet nevienā bārenītes ne-
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atradis. Pēdīgi zem kādas bildītes atradis loti mazu atslēgu cau-

rumiņu. Sācis apskatīt visas atslēgas un ieraudzījis vienu loti
smalku atslēdziņu, atslēdzis durvis un nu redzējis kambarī bāre-

nīti. Bārenīte kļuvusi loti priecīga un apskāvusi savu glābēju. Ķē-

niņa dēls to aizvedis uz savu pili un apprecējis.

7. Trīs māsas velnam par sievām.

L A. 311. Strauss Ērbēģē. LP, IV, 44, 1. AŠ. 111, 3a.

Vienai mātei trīs meitas. Reiz māte vakara laikā sūta savu

vecāko meitu uz klēti kaut ko atnest. Meita iet caur dārzu un ie-

rauga, ka zaķis rotājas ar sudraba ābolu. Meita saka: „Zakīti, dod

man ābolu!"

„Nac man līdz uz maju, tad dabūsi ābolu!"

Labi, viņa iešot. Zaķis nu aizved meitu lielā mežā; tur bija

muiža un tai muižā liela pils. Pili zaķis iedod meitai skaistas drā-

nas un baltu pautu, pieteikdams: „Pa visām istabām tu vari stai-

gāt, bet tai devītajā istabā tu neej! Tur nejauki put un tavas

drānas paliks nejaukas."
No rīta zaķis bija pārvērties par velnu, aiziedams mežā me-

dīt. Meita paliek viena pati mājā un izstaigā visas istabas. Ari

devītajā istabā labprāt gribētos ieiet, bet tā ar lūciņu aizsieta.

Nu domā ilgi, vai raisīt lūciņu vaļām, vai ne. Beidzot raisīs

taču. Un tā tūliņ durvis atveras un šī ieklūp tādā istabā, kur liels

asiņu trauks turpat durvju priekšā. Nabadzīte nejauki sabīstas,
caur ko baltais pauts, no nagiem šļūkdams, iekrīt asinīs. Gan

ātri izrauj, gan slauka, bet nevar noslaucīt. Pārnāk velns, tas

uzprasa: „Parādi, kāds tavs pauts!"

Parada, asiņains. To redzēdams, velns paķer bez vienas ru-

nas zobiņu un nocērt meitai kaklu.

Naktī tas atkal aiziet par zaķi tai paša dārza. legadās mātei

vidējo meitu uz klēti sūtīt. Tā ierauga zaķi.

„Vai, zaķīt, kas tev par sudraba ābolu! Dodi man viņu!"
„Labprat, nac man līdz uz maju, dabūsi!"

Viņa iešot gan. Zaķis aizved vidējo meitu turpat, kur pirmo

māsu, un iedod atkal baltu pautu, tos pašus vārdus sacīdams. Bet

no rīta, kamēr velns (zaķis) medībās, šī ieiet devītā istabā un ie-

sviež pautu asinīs. Pārnāk velns, tam īss spriedums: nocērt ar

zobiņu kaklu, lai gul.
Naktī aiziet atkal par zaķi tai pašā dārzā ar sudraba ābolu ro-

sāties. Māte tai brīdī sūta savu jaunāko meitu uz klēti. Šī ie-

rauga sudraba ābolu un tūdaļ saka: „Vai, zaķīti, atdod man su-

draba ābolu!"
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„Labprat, nac man līdz uz maju!"

Viņa iešot gan. Zaķis ieved jaunāko māsu lielā mežā, mežā

ir muiža un muižā pils. Pilī iedod baltu pautu noteikdams, lai

devītā istabā neejot. Bet meita tūliņ ietin balto pautu deviņos

autiņos, lai nenotraipītos ar melnumiem.
Otrā dienā zaķis paliek par velnu un aiziet mežā medīt. Jaunā-

kā māsa izstaigā visas istabas un gribētu labprāt devītajā ari ieiet,

bet tā ar lūciņu aizsieta. Nu domā ilgi, vai raisītu lūciņu vaļām,
vai ne. Beidzot raisīs gan. Un tā tūliņ durvis atveras un šī ie-

klūp tādā istabā, kur aiz durvim liels asiņu trauks, un aiz asiņu
trauka viņas māsas nokautas. Nabadzīte nejauki saraujas, caur

ko pauts, deviņos autos ietīts, izšļūk no rokām un asiņu traukā

iekšā. Nu rauj ātri ārā, nu rauga, vai vēl balts. Ja — par laimi

tik astoņi auti asiņaini, devītais ar visu pautu balts. Nekā darīt

—asiņainos autus aprok zemē; bet durvis, tās aizsien tāpat ar lū-

ciņu, kā bijušas.
Parnak velns: vai esot pauts vel balts, lai paradot! Parada

— ja ir gan.

„Labi, tu māki izbēdāt, vari iet atdusēties!"

Šī aiziet, bet pēc tāda brīža ieskrien atkal pie velna. Viņa
esot iegriezusi pirkstā, vai neesot zāles, ar ko sadziedēt?

„Ja, zāles man ir! Ej trešajā istabā, tur būs tāds trauciņš. Tās

zāles ir tik varenas: ja tikai drusciņ ar viņām aptraipa, tad pat

nokauti atmostas."

„Tas labi, ka to zinu!" meita nodomā pie sevis, „mans pirk-

stiņš nemaz nebija pārgriezts. Es tik viņu aptinu, lai tevim iz-

krāptu zāles; dzirdējusi biju, ka tādas tev esot."

Un ko nu jaunākā māsa dara? No rīta, kamēr velns atkal

medībās, tā atdzīvina ar velna zālēm vecāko māsu, sacīdama tā:

„r:s tevi ielikšu šķirstiņā un aizslēgšu. Kad pārnāks velns, ru-

nāšu viņam: „Klausies, vai nevari šķirstiņu aiznest pie manas

mātes, izcepu viņai kukulīšus." Bet ja velns uz ceļa apstātos un

negribētu vairs nest, tad iesaucies šķirstiņā tādā lēnākā balsā:

„Redzu, redzu, vīriņ, ko tu gribi darīt!" Vairāk neko."

Labi, māsa ar mieru. Pārnāk nu velns, šī pretim: „Vai vī-

riņ, izcepu kukulīšus, sablīvēju šķirstiņā, vai nevari rītu pie die-

nas šķirstiņu manai mātei aiznest, lai viņa ari dabū pakosties?

Pet es uzkāpšu jumtā un skatīšos, r \i tik tu neapstājies nesdams."

Ja, ja to izdarīšot gan!
No rīta velns stiepj atspēries šķirstu, bet drīzi vien jau apstā-

jas. Te uz reizi dzird: „Redzu, redzu, vīriņ, ko tu gribi darīt!"

„Ak tu, krupīt, tavu spožu actiņu, kur tu tālu redzi!" velns

atbild un nes atkal, jo domā, ka tos vārdus teikusi jaunākā māsa

jumta galā. Beidzot sagrābj vēl reiz šķirstu un nu aiznes pie ma-

tēs durvim sacīdams:
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„Bum, bum, sievas mate, še tev kukuli! Vai neesmu labāks

par citiem znotiem?"
Līdz velns aizgājis, māte attaisa šķirstiņu un neatrod vis ku-

kuļus; atron savu vecāko meitu. Māte priecīga bez gala.

Bet kamēr velns no rīta atkal medībās, jaunākā māsa atdzī-

vina ar velna zālēm vidējo māsu, sacīdama tā: „lelikšu tevi šķir-

stiņā un aizslēgšu. Kad pārnāks velns, runāšu viņam: „Klausies,
vai nevari šķirstiņu aiznest pie manas mātes? Izcepu viņai kuku-

līšus." Bet ja velns uz ceļa apstātos un vairs negribētu nest, tad

iesaucies tādā lēnākā balsā: „Redzu, redzu, vīriņ, ko tu gribi da-

rīt!" Vairāk neko."

Labi, māsa tā ar mieru. Pārnāk nu velns, šī pretim: „Vai,

vīriņ, izcepu kukulīšus, sablīvēju šķirstiņā. Vai nevari rītu pie
dienas šķirstiņu manai mātei aiznest, lai viņa ari dabū pakosties?
Bet es uzkāpšu jumtā un skatīšos, vai tik tu neapstājies nesdams."

Ja, ja, to izdarīšot gan!
No rīta velns stiepj atsperies šķirstu, bet drīzi vien apstājas.

Te izdzird itkā tālumā: „Redzu, redzu, vīriņ, ko tu gribi darīt!"

„Ak tu, krupīt, tavu spožu actiņu, kur tu tālu redzi!" velns at-

bild un tad, šķirstu pa otram lāgam saņēmis, aizstiepj pie mātes

durvim sacīdams: „Bum, bum, sievas māte, še tev kukuli! Vai

neesmu labāks par citiem znotiem?"

Mate attaisa šķirstiņu, kad velns aizgājis, un atron savu vi-

dējo meitu. Tos priekus!
Trešā dienā, kamēr velns medībās, jaunākā māsa piekrauj

pilnu šķirstiņu ar sudrabu un aizslēdz. Pārnāk velns, šī pretim:

„Vai, vīriņ, izcepu kukulīšus, sablīvēju šķirstiņā. Vai nevari rītu

pie dienas šķirstu manai mātei aiznest, lai viņa ari dabū pakosties?
Bet es uzkāpšu jumtā un skatīšos, vai tu neapstāsies nesdams. Ja

tu apstāsies, tad es vairs tevi neskubināšu, kā citām reizēm, bet

kritīšu no jumta un būšu pagalam."

„Ne, ne, ne! neapstāšos, neapstāšos, labāk nemaz nekāp uz

jumta. Citām reizēm es jau neticēju, ka tik tālu saredzēsi, bet ta-

gad ticu. Ak tavu spožu actiņu, kādas tev!"

Velns nu cel šķirstu uz kamiešiem.

„Ak, tu, krupīt, tavus smagus kukuļus!"
Bet šī smiedamās atsaka: „Nes, nes, speķa tev diezgan. Ka

tu man uz ceļa neapstājies!"

Velns nes un ari aiznes pie matēs nama durvim.

„Bum, bum, sievas mate, še tev smagi kukuli!" un tā tulin,
sviedrus slaucīdams, projām.

Mate atslēdz šķirstu un atron tik daudz sudraba kā brīnums.

Bet ceturta diena, kamēr velns medības, jaunāka masa ņe-

mas bēgt. Līdz pusceļam gāja labi, bet tad vairs ne. Velna kalpi
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dzenas pakaļ un noķer šo. Kalpi grib atpakaļ vest, bet jaunāka
māsa atsaka:

„Iznacu piekurus, sviķu malku lasīt, palīdzat man labāk sala-

sīt, nekā bešā atpakaļ vezdami!"

Ja, ja, vini salasīšot sviķu malku, bet viņai tamēr jāstāvot pie
koka. Un tūliņ velna kalpi piesien nabadzīti pie koka, lai neaiz-

bēgtu un paši aiziet sviķu malku saraudzīt. Konu? Nekā darīt —

sāk šī raudāt pie koka piesieta. Te atnāk no labās puses balta

māmiņa, prasīdama, ko tā raudot?

Ta un ta.

„Pag, pag, es tevi palaidīšu vaļām; teci tik nu! Bet savu

balto galvas drāniņu pakarini te uz koka zara. Un ja tu kādu sa-

tiec, tad lūdzi: griez atpakaļ, ved man pie mātes!"

Jaunāka masa pakarina savu galvas draniņu pie koka un tad

aiztek, cik mudīgi vien varēdama.

Velna kalpi, sviķu malku lasīdami, arvienu paskatās, vai šī vēl

pie koka. Ja —ir gan, baltais lakats plivinās vien, kā Uz

vienu reizi sviķu malka salasīta, šie atnāk pie koka: „Pi tu, blēde!

lakats vien palicis. Skriesim velnam teikt, lai lobj pats pakal!"
Aizskrien pie velna — velns traks un ta tulin pakal.
Bet jaunākā māsa par to laiku bija satikusi stīpju vedēju:

„Vai! labais stīpju vedēj, griez atpakaļ un ved mani pie mātes —

velns dzenas pakai!"

„Nekas, nekas, meitiņ, lien manas stīpas paslēpties, es tevi

vedīšu gan!"
Necik ilgi velns stīpju vedēju panācis. Vai neesot redzējis

jaunu meitu, pa ceļu braukdams?

„Redzēju gan, bet tā jau aizgāja uz to pusi!" Velns aizlobj uz

to pusi, meklēdams. Bet tamēr stīpju vedējs saticis abru vedēju.
Meita izlien no stīpām un lūdz: „Vai, labo abru vedēj, tas mani

diezgan vedis. Vedi nu tu mani pie mātes — velns dzenas pakal!"

„Lien apakš abrām — aizvedīšu gan!"
Necik ilgi velns, to pusi apjājis, nāk atkal pakal un panāk abru

vedēju. Vai neesot redzējis jaunu meitu, pa ceļu braukdams?

„Redzeju gan, ta aizgāja uz to pusiļ"
Velns aizjož uz to pusi. Bet tamēr abru vedējs ar jaunāko

masu jau pie matēs mājas.
Meita izlec no abrām, patencina un tad ietek pie mātes. Velns

izskrējās velti.

Nu bija mātei atkal meitas un vel tik daudz sudraba.

2. A. 311. Uzrakstīta Svitenē, Bauskas apr. LP, IV, 44, 2.

AŠ, 111, 3b.

Tēvam bijušas trīs meitas, kuras velns gribējis dabūt savos

nagos.
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Viņš notraipījis sev bardu sarkanu, zirgus zilus, ratus mel-

nus un tad braucis uz precībām. Papriekš aizvedis vecāko māsu.

Otra diena notraipījis bardu atkal citādāku, tāpat zirgus un

ratus un tad, par citu precinieku izlikdamies, aizvedis vidējo māsu.

Treša diena atkal citādāki aizbraucis un tad aizvedis jaunāko
māsu.

[Abas vecākās māsas iegājušas velna aizliegtā kambarī un

velns tās nogalinājis. Jaunākā māsa bijusi izmanīgāka. Viņa at-

dzīvinājusi abas vecākās māsas un likusi velnam tās aiznest uz

vecāku māju. Pēdīgi arī viņa pati izbēgusi no velna|.

3. A. 311. A. Lerchis-P v š ka i t i s Džūkstē-Pienavā. LP, 11, 19.

AŠ, 111, 3c.

Reiz kādam melderim pietrūcis ūdens. Kādu dienu viņš sa-

runājas ar citiem melderiem un saka: „Ja man ūdens gadītos, tad

es atdotu nezin ko!"

Bet velns, aiz loga stāvēdams, atbild: „Dod man to, kas ār-

pus durvim, tad ūdens būs!"

„Kas tad tur var but? Ņem!" melderis atbild.

Bija gan kas: meldera vecākā meita tai brīdī bij iznākusi sē-

tas vidū. Velns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā pilns ezers

ūdens. Mājā velns iedod meitai zelta ābolu un nosaka tā: „Visur
tu vari iet; tik šinī vienīgā istabā neej!"

Otrā dienā, kamēr velns nav mājā, meita nevar nociesties

istabu neredzējusi; viņa paver durvis un domā mazuliet paskatī-
ties. Bet ieraudzījusi lielu asins mucu, tā loti sabīstas un zelta

ābols plunkt! asinīs iekšā. Pārnāk nu velns mājā, tas tūlīt, lai pa-
rādot zelta ābolu. Ko nu rādīs, kad nav? Par to velns sadusmo-

jas un nokauj meitu. Melderim tūlīt ūdens atkal pagalam.

Pec kādam dienam melderis saka citiem: „Tavu brīnumu, ka

man ūdens aptrūkās. Ja ūdens gadītos, tad atdotu nezin ko!"

Velns, aiz loga stāvēdams, atbild: ~Dod man to, kas klētī, tad

ūdens būs!"

„Kas tad tur var but, jo klēts aizslēgta? Ņem!" melderis at-

bild.

Bija gan kas: meldera vidējā meita tai brīdī bij aizgājusi pēc
miltiem. Velns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā ezers pilns.

Mājā velns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā: „Visur tu vari

iet; tik šinī vienīgā istabā neej!"

Bet kamēr velns nav mājā, meita paver durvis, ierauga asiņu

mucu, sabīstas un netīšu iemet zelta ābolu asiņu mucā. Velns no-

galina ari viduvējo meitu un melderim ūdens atkal pagalam.

Pec kādam dienam melderis saka citiem: „Brīnumi gan, ka
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ūdens aptrūkst mana ezera, ta aptrūkst. Ja reiz varētu ūdeni uz

ilgāku laiku dabūt, tad atdotu nezin ko!"

Velnsaiz loga stāvēdams, atbild: „Dod man to, kas mesle-

nīcā, tad ūdens būs mūžam!"

„Kas nu meslenīca var but? Ņem!"

Bija gankas: meldera jaunkā meita tai brīdī bij iznesusi mēs-

lus lauka. Velns panēm meitu un to aiznes. Otrā rītā ezers pilns
kā bļoda. Mājā velns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā:

„
Visur

tu vari iet, tik šinī vienīgā istabā neej!"
No rīta velns aiziet. Meita domā: „Tādu jauku ābolu nevar

vis tā brucināt, jāliek gultā, pagalvī. Bet pag, pag! kas tanī istabā

varētu būt? Nekas, kamēr viņš nav mājā, varu paskatīties."
Meita atver durvis un nejauki nobīstas, jo ierauga lielu asiņu

mucu un blakām abas māsas nokautas. Viņa aizcērt durvis un

nesaka nekā. Pārnāk velns — lai parādot ābolu. Šī parāda.

„Tas labi!" velns saka, „Paieska man galvu!"
Šī ieskā un atron uz galvas divas lapiņas.

„Kas tas par lapiņām?" meita jauta.

„Tās tu neaiztiec, viņas man vajadzīgas! Ja to vienu lapiņu
nokautam cilvēkam uzliek uz sirdi, tad tas atdzīvojas, un ja tai

otrā lapiņā iespļauj un kaut ko saka, tad lapiņa atbild, kad ari pats

tur klāt nebūtu."

To dzirdēdama meita nu tīšām ieskā galvu, kamēr velns aiz-

mieg. Tagad tā viegli, viegli atkasa lapiņas un iebāž kabatā. No

rīta velns atkal taisās aiziet. Meita saka: „Tu nezini, cik es šo-

dien slima esmu. Ja tu vakarā pārnāc, tad nemodini mani augšā:
ja trīs dienas cietā miegā nogulēšu, tad būšu vesela kā rutks."

„Ja, ja!" velns atbild un aiziet. Līdz ko velns projām, tā meita

aizliegtajā istabā iekšā, uzliek māsām velna lapiņu uz sirdim un

atdzīvina abas divas. Pēc tam tā paņem bērza bluķi, apģērbj to

cilvēka izskatā, ieliek tad gultā, labi nosedz un iespļauj tai lapiņā,
kas runā, sacīdama tos vārdus: „Vēl esmu slima, vēl nemodini!"

Tagad visas trijās piegrābj labas kules ar velna naudu, paliek

mazo lapiņu, atbildētāju, pagalvī un tad mudīgi, mudīgi aizbēg uz

tēva māju.
Vakarā velns pārnākdams domā: „Šo vakar vēl nemodināšu

vis, bet rītā, tad lai tik ceļas augšā!" No rīta velns sauc: „Celies

augšā, vai esi vēl slima?"

„Vēl esmu slima, vēl nemodini!" lapiņa atbild.

Vakarā velns atkal sauc: „Celies augšā, vai esi vēl slima?"

„Vēl esmu slima, vēl nemodini!" lapiņa atbild.

„Tie ir nieki, tev tagad jāceļas!" velns uzbļauj un pieskrien

modināt; bet atron tik bluķi. Ak, kājas spļāva, kā tas ganījās;

tomēr viss velti. Dusmās velns domā sagrābt bluķi un to nezin

kur aizlaist; bet nekā: spēks pagalam. Nu grābj ar vienu roku pec
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lapiņām uz galvu, grābj ar otru roku, bet kas deva? Nu ieskrien

aizliegtajā istabā, skatās, meklē: nokautās pazudušas. Beidzot

ieskries ari naudas istabā: nauda gandrīz visa pagalam. To re-

dzēdams, velns sakampj galvu un aizskrien pie citiem velniem

spēka meklēt. Bet citi velni smiedamies atbild: „Kur tu, ķēms, nu

vairs spēka dabūsi. Ja reiz lapiņas no galvas norautas, tad spēks
uz mūžu pagalam."

Tik melderis bij laimīgs: tam ūdens vairs netrūka un nauda,
ko meitas pārstiepa, pietika uz gadiem.

4. A. 363. 311. R. Bērziņš Smārdē. LP, IV, 44, 3. AŠ, 111, 3d.

Vienam tēvam trīs meitas. Tēvs tām gaida lepnus znotus.

Brauc šādi, tādi — neviens nav diezgan labs. Beidzot atbrauc

melns kungs ar misiņa bārdu lepnā karītē ar sešiem melniem zir-

giem. Šis kungs tēvam iepatīkas. Vecākai meitai jāaiziet pie
viņa.

Pēc kāzām kungs iecel savu sievu karītē un ved uz māju. Bet

naktī iekrīt braukt gar kapiem. Kungs aptura zirgus, izkāp un

aiziet uz līķu kambari. Sieva sēž, sēž — nevar sagaidīt. Bei-

dzot ies paglūnēt, ko šis tur dara. Aiziet pie lodziņa — ak tu

manu sūro dieniņu! Viņas misiņbārdis plēš miroņus un ēd, ka

tauki vien tek gar misiņa bārdu. Bet kur tauki tecējuši, tur bārda

palikusi zaļa. Sieva, to redzēdama, aizsteidzas karītē un rūgti
pārdomā, ko nu iesākšot.

Pec brīža atnāk misiņbārdis un nu brauc talak. Brauc, brauc

— sieva nemaz nerunā. Uz vienu reizi misiņbārdis liek sievai,

lai viņu nobučojot. Šī nebučo tādēļ, ka riebjas tādam līķu plēsē-

jam jel virsū paskatīties. Velns tūliņ nomana, ka sieva viņa ne-

darbus redzējusi, un tā līdz ko mājā — bez runas nokauj sievu un

iemet pie citiem līķiem.

Pēc kāda laika velns, savu misiņa bārdu citādi notraipījis,
brauc otru māsu precēt. Tēvs viņu vairs nepazīst un iedod ari

otru meitu. Bet tai, nabadzītei, gluži tāpat iziet, kā pirmai māsai.

Pēc kāda laika velns, savu misiņa bārdu citādi notraipījis,
brauc trešo māsu precēt. Tēvs viņu vairs nepazīst un iedod ari

trešo meitu. Pēc kāzām brauc uz māju. Bet ceļā viņa dabū re-

dzēt, ka velns līķus plēš un ka bārda zaļa paliek. Pēc brīža atnāk

misiņbārdis karītē un nu brauc tālāk. Brauc, brauc —uz vienu

reizi misiņbārdis liek sievai, lai nobučojot. Šī negrib, negrib, to-

mēr saņemas un nobučo ari. Velns domā: „Šī nu nav glūnējusi
vis, to var vest pilī!"

Labi, pārbrauc pilī. Velns atdod sievai visas atslēgas, bet

pats patura naudas kambara un līķu kambara atslēgas. Sieva

dzīvo labu laiku un neiet nemaz no savas istabas ārā citas istabas
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apskatīties. Velns domā: „Tai var droši dot visas atslēgas, \iņa

jau nekur neiet," un tā iedod ari naudas kambara un līku kambara

atslēgas glabāt.
Vienu dienu, kamēr velns nav mājās, sieva atslēdz naudas

kambara durvis un ierauga daudz zelta — viņa neko. Tad atslēdz

līku kambara durvis un ierauga nokautās māsas. Pārnāk velns —

viņa neliekās ne zinot.

Pec kada laika velns atkal nav maja. Tagad sieva klusītiņām
saliek kastē lielu pulku zelta un nokautās māsas.

Parnak velns, sieva tam apkārt: „Vai nebrauksim apserst ma-

nus vecākus?"

„Ja, ja!"
Vai nepaņemsim ari kādas dāvanas līdz? Es te kaste saliku

šo to — varētum gan līdz paņemt!"

„Ja, ja!"
Un tā nu otrā dienā aizbrauc pie sievas vecākiem. Bet te

meita slepeni parāda savam tēvam gan zeltu, ko atvedusi, gan no-

kautās māsas. Tēvs žēlumā apņemas tādu tēviņu pārmācīt. Viņš
izkurina pirti un pierunā velnu pērties iet. Velns iet ari. Bet

līdz labi uz lāvu, te tēvs pagrābj garmeti, aizbāž durvis, uzkāpj
uz pirti un pa dāres caurumu met tik tādu garu, kā bailes. Velns

gan sauc: „Diezgan, diezgan!" bet šis met un met. Uz vienu

reiz spruks, no lāvas zemē un meklēs durvis, bet nekā — durvis

cieti. Ko nu? Spruks pa lodziņu ārā. Bet līdz ko pabāzīs galvu,
tā sieva sagaida ar cirvi un sakapā neģēli gabalos. Tik paspēja
iesaukties:

„Bija man to zināt, tad tev bija aukstai palikt!"

5. A. 311. J. Aboliņšßūjienā. LP, V, 161.

Vienai mātei bija trīs meitas. Neviens viņu neprecēja. Mate

dažreiz pukojās: „Kaut vai pats velns naktu manas meitas pre-

cēt!"

Te ienāca arī velns ar salmu kājām, ka čaksteja vien, un pra-

sīja, lai dodot vienu meitu. Labi. ledeva. Velns pārveda meitu

un iedeva cilvēka galvu, acis un ausis, lai ēdot; pats aizgaja uz

lauku. Bet meita neēda galvu, palika paslieksni. Velns pārnāk-

dams tūdaļ vaicāja: „Kur galva, acis un ausis?"

„Paslieksnī!"
Par to velns, nejauki saskaities, nogrieza meitai galvu, ie-

svieda pagrabā un aizgāja pēc otras māsas, stāstīdams, ka vienai

garš laiks. Māte neko, iedeva otru meitu. Velns pārveda meitu

un iedeva cilvēka galvu, acis un ausis, lai ēdot; pats aizgāja uz

lauku. Bet meita neēda galvu, ielika ēdamo kulda pelnos. Velns

pārnākdams tūdaļ vaicāja: „Kur galva, acis un ausis?"
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„Kulda pelnos!
4'

Par to velns nejauki saskaities, nogrieza otrai -neitai galvu,
iesvieda pagrabā un aizgāja pie trešās māsas teikdams: „Otra

palika slima un pirmai garš laiks!"

Māte neko, iedeva trešo meitu. Velns pārveda meitu un ie-

deva cilvēka galvu, acis un ausis, lai ēdot; pats aizgāja uz lauku.

Bet trešā meita neēda galvu, ielika ēdamo azotē. Pārnāca velns:

„Kur galva, acis un ausis?"

„Silta, mīksta vēderiņa!"
Par to velns brīnum priecājās, viņš atdeva trešai meitai visas

atslēgas un atvēlēja visās istabās iet, tikai tanī ne, kas aizsieta

ar netīru lūciņu. Pats atkal aizgāja. Meita izstaigāja visas ista-

bas un tīšām iegāja arī tanī, kas ar netīro lūciņu aizsieta. Tur

viņa atrada māsu nedzīvās miesas un tādas zāles, ar kurām ne-

dzīvus spēj atdzīvināt. Viņa tūdaļ atdzīvināja māsas un piemā-

cīja, lai vēl pastāvot pagrabā, kamēr būs laiks.

Pārnāca velns, tas saka ar trešo meitu maltīti est, bet meita

gaudoja: „Mēs ēdam, mēs dzērām — kas dos mūsu māmiņai?"
Velns atteica: „Sataisi. sataisi, nes savai mamei!"

Labi. Otrā dienā, kad velna nebija mājā, meita lika māmei

zārku pagatavot, ielika dzīvo māsu iekšā, sabēra daudz zelta klāt

un piemācīja: „Nekusties zārkā; velns tevi nesīs pie māmiņas:

bet ja viņš nevīžotu nest, liktu zārku zemē, tad iesaucies vājākā
balsī: „Redzu, redzu, vīriņ,"ko tu gribi darīt!"

Pārnāca velns, treša meita sacīja: „Manam tēvam vajaga

zārka, aiznes viņam!"

Velns ņēma zārku pa muguru un nesa; bet zārks bija smags;

pusceļā nolika zārku zemē un gribēja vāku atvērt, lai redzētu, kas

tur tik smags. Te māsa ieteicas vājākā balsī: „Redzu, redzu,

vīriņ, ko tu gribi darīt!"

Velns sabijās. Tulin saņēma zārku na otru lagu, aiznesa pie

mātes un iesvieda pa logu, sacīdams: „Še, māte, tavs tuntulis!"

Māte atrada zārkā savu vecāko meitu un daudz zelta. Bet

velns pārskrēja mājā un atkal ēda ar trešo meitu maltīti. Meita

gaudoja: „Mēs ēdam, mēs dzērām — kas dos mūsu māmiņai!"

Velns atteica: „Sataisi, sataisi — nes savai mamei!"

Labi. Otrā dienā, kamēr velns nebij mājā, meita lika zārku

pagatavot, ielika otru dzīvo māsu tur iekšā, sabēra daudz zelta

klāt un pamācīja, kas ceļā sakāms, ja velns vairs nenestu. Labi.

Pārnāca velns, trešā meita sacīja: „Manai mātei vajaga zārka,
aiznes viņai!"

Velns saņēma zārku pa muguru un nesa; bet zārks bija smags;

pusceļā nolika zārku zemē un gribēja skatīties, kas tur iekšā. Te

otra māsa ieteicās: „Redzu, redzu, vīriņ, ko gribi darīt!"
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Velns sabijās. Tūliņ saņēma zārku pa otru lāgu, aiznesa pie
matēs un iesvieda paJogu, sacīdams: „Še, māte, tavs tuntulis!"

Mate atrada zārkā savu otru meitu un vēl daudz zelta. Trešā

masa vel dzīvoja tadu laiku pie velna; bet drīzi tai sāka bailes me-

sties, ka velns neieiet pagrabā un neatron māsas atdzīvinātas,
ka pazudušas. Un kamēr velns nebij mājā, viņa lika velna di-

manta kalējiem izkalt dimanta zārku un aiznest Daugavas malā.
Tur tad pati iegulās iekšā un aizrāva vāku.

Zārks šūpodamies, žvangādamies ieslīdēja Daugavā. Dauga-

vas ūdens aiznesa viņu labi tālu, kamēr kāds bagāts kungs, gar
Daugavas malu staigādams, ieraudzīja dimanta zārku un atrada

tanī daiļu meitu. Tūliņ bagātais kungs pārveda meitu savā pilī
un apprecēja. Viņai piedzima bērns. Bet reiz kunga sieva auklē-

ja bērnu un pamanīja velnu nākam. Nu muka pa trepēm zemē ar

visu bērnu; velns skrēja pakaļ. Sieva redzēja, ka nevarēs izbēgt,
tadeļ leca zemē sacīdama: „Dievs, pieņem mani ar visu bērniņu!"

Bet krītot iekrita vecīšam klēpī. Velns ari lēca domādams, ka
kritīšot vecīšam klēpī, bet neiekrita vis vecīšam klēpi, uzkrita ak-

meņiem un sašķīda. Nu sievai vairs nebija jābīstas no velna; tā

dzīvoja laimīgi ar savu vīru — bagāto kungu.

6. A. 311. A. Lerchis-Puškaitis Džukstē-Pienava. LP, I, 33.

Kāds tēvs, kam trijās meitas, taisās iet savu pļavu pļaut un

nosaka vecākajai meitai viņam uz pļavu pusdienu aiznest. Bet tā

ka pjava labi atstatu un pie tam vēl aiz lielāka meža; tad tēvs

iedams solās salmu kušķīšus kaisīt, lai meita varbūt nenomaldītos.

Tevs iedams kaisa savus salmu kušķīšus, bet velns nolasa salmus

no tēva tekas un nokaisa pa to ceļu, kurš uz velna pili aizved.

Meita, pusdienu nesdama, ieiet taisni velna nagos. Velns naba-

dzīti bez runas nokauj.
Vakara tevs pārnācis jauta: „Ķaped pusdienu neatnesāt?"

„Kā tad nu neaiznesa?" māte brīnās, ..laikam tad nesēja no-

maldījusies."
Otrā rītā tēvs nosaka viduvējai meitai ēdienu nest un kaisa

šodien sienu, bet viduvējai māsai tāpat iziet. Trešā rītā tēvs kaisa

zirņus un jaunākajai jānes ēdiens, bet velns ari šo aizkrāpj uz

savu pili un apņem par savu sievu.

Kādā dienā jaunā velna sieva ieiet tai istabā, kur ļaunais mēdz

cilvēkus kaut, un atron savas abas māsas nokautas. Viņa nesaka

nekā. Velnu nogaidījusi izejam, tā paņem īpašas velna zāles, ar

kurām katru nokauto spēj uz rāvienu atdzīvināt, aptraipa ar šīm

zālēm māsu galvas un atdzīvina abas vienā acumirklī. Bet lai

velns to nepamanītu, tā pamāca māsas lielā mucā ielīst un mierīgi

nogaidīt, kamēr atkal laiks tālāk atsvabināties.
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No rīta jaunākā māsa pieved velnu ar nodomu mucas tuvumā

un ludz skalā balsī, lai māsas mucā sadzirdētu, savu vīru, velnu,
vai nevarētu šo mucu pie viņas vecākiem aiznest. Velns apsolās.

„Bet, mīļo vīriņ!" tā šī tālāk, „ja nu apņemies šo vienu mucu

nest, vai nevari tad ari vēl pēc tam šo otru aiznest?"

„Varu abas uz reizi!" velns iesaucas.

„Ne, ne vīriņ, labāk vienu pakal otras, jo abas nesdams vari

saraustīties.'

Tā ari paliek. Bet kamēr velns vienu mucu nes, jaunākā
māsa knaši, knaši uztaisa cilvēka veidam līdzīgu muskuļu, nosedz

to velna gultā un tad pati ielien otrā mucā. Līdz ko ari labi ielī-

dusi, te velns klāt un stiepj atkal otru mucu uz sievas tēva māju.
Velns pēcāk gan nojēdz, ko izdarījis, bet nu par vēlu. Dusmās

tas spļauj baltu; bet nu splauji vesels!

7. A. 311. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava. LP. I,

33 piez.

Kādam tēvam zaķis naktī ēd kāpostus nost. Pirmo nakti tēvs

sūta vecāko meitu, lai aizdzen zaķi uz mežu. Meita iedzen zaķi
mežā un grib uz mājām nākt; bet zaķis paliek par velnu un aizved

meitu uz savu mājokli. Otrā naktī iet viduvējā meita zaķi dzīt;

bet zaķis atkal paliek par velnu un paņem ari šo. Trešā naktī jau-

nākajai tāds pats liktenis. Jaunāko māsu velns apņem par sievu

un stāsta, ka abas otras māsas nokāvis.

8. A. 311. St. Uļanovska Viļānos. Zbior vviadomosci do

antropologii kraio wei, T. 18. Krakava 1895, 321.1.p.

Bjejuši muotjai treis mjeitys, vvsas treis sazaladas i guoja
iz rūžu duorza doncuot. Daskrīn puiškins i soka tai iz vacuokū

muosu: „Ša, muosjeņ, pjeirāgs tjev! Isim mjes ar tjevim niu pa

ceļu!"
Jei soka: „Naīšu! Kas zvna, kur tu mani vjessi?"

„Nūvjesšu iz sovu sātu, tjev byus labi dzjeivuot pi manis!

Isim!"

Nu jei laižas _īt i nūīt ar jū, daīt pi sātas, juo sata bjeja.

Ivjad jū ustobā, īdūd jai uobjeleiti [ābolīti] i soka tai: „Staiguoj tu

ar itū uobjeli pa vvsom ustobom, tamā vīn ustobā naej, kur ar

zvrga svudim aizlvkta, ar Ivukim aizspīsta ir ar djegti aizsmā-

rāta!"

A tys nabjeja uobjels, bjeja dvjasjala! Pjēc tuo jis pats nū-

skrāja tys puiškins. Staiguoja jei, staiguoja pa vysom usto-

bom, jei morkotnys [baltkrievu markotny, garlaicīgs, bēdīgs]

tjeik, ka jei vīna poša palyka. Nu tai jei īs, pazaviers, kas ti iraida
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tvmā kambarī, ka jis nalvka jei īt? Vvsur jis pazvoļēja [baltkr.

pazvoļic', atļaut], ati napazvoļēja! Tai jei īt i īlīk ozūtjā uobjeleiti

sovu, staiguoja jei ti i vieras, ka cik ļaužu daudz, pīkauts i ašņa ku-

buli. Ka jei vieras i pīleic, īkreit ašņa kubulā tvs uobjeleits.
Izvalk jei jū nu kubula, apslauka i aiztaisa otkon, kai jis i bjeja,
tvs kambareits.

A jis atskrīn, tvs puiškins, i soka tai: „Paīskuoj tu maņ, mjei-

tiu, golvu!"
Jei īskuoj jam golvu, a jis soka tai: „Kas tja ir, ka smird kris-

tjeita cylvāka smoka? Voi tu bjeji ti?"

Jei soka: „Nabjeju."

„Paruodi uobjeleiti!"
Paruod jei uobjeleiti, jis jam ir puorgrīž ju, a tyis uobjeleits

pvlns ašņa. Jis soka: „Vot, es zvnu tagad, ka tu bjejusja!"
Vad ju kambarī līk iz kubula i atgrīž jai golvu. Nu jau vīna

imlvkta!

Pjēc tuo jis nūskrīn vjal, a juos muosvs palykušys vys dan-

cuoj tymā rūžu duorzjeņā, vys, vys dancuoj! Jis daskrīn i soka

tai iz vidiškū muosu: „Ša, muosjeņ, tev pjeirāgs!"

Jei pajām pjeirāgu, a jis soka tai: „Isim niu!"

Jei soka: „Može [baltkr. un polu može, varbūt] tu esi muons

kaids, vīnu myusu muosjeņu nazynu kas nūvjadja i nava juos.
Može tu esi tys?"

„Na, es naasu tys, es naredzeju tovys muosys! Isim liv!"

Jai laižās īt ar jū i daīt da juo ustobys. līt ustobā ar tū puiš-
kinu, a jis jai īdūd tiuleņ uobjeleiti i soka: „Staiguoj tu ar itū uo-

jeli pa vysom ustobom, tamā toļko [kr., tikai] ustobā naej, kur

ar zyrga syudim aizlykta, lyukim aizspīsta, ar djegti aizsmārāta."

I nūskrāja jis pa cjelu. Staiguoja jei pa vysom pokojom

[baltkr. pakoi, istaba] i breinīs jei, kam jis nalyka jai īt tymā kam-

barī? Kas ti iraida? I kaijai ti naīt? Jei īt i radz, ka tur ir ašņa
kubuli i cik laužu pīkauts. I radz, ka juos muosa ti nūkauta guļ.
•Jei kai tur uobjeleiti rūkā, īkreit tys uobjels tamā kubulā ašņa.

Jei izvalk, apslauka jū tiuleņ i īzaraud: „Vot, muosjeņ, kai tovu

galvjeņu nūgrīzja! Mušeņ [varbūt] nūgrīzs i munu tamā kam-

barī."

Jei cīši raud, izīt nu tuo kambari, a jis i atskrīn jau, tys puiš-
soka tai: „Paīskuoj tu maņ, mjeitiņ, golvu!"

Jei īskuoj jam golvu, a jis soka: „Kas tja ir, ka smird kristjeita
cvlvāka smoka? Vai tu bjeji ti?"

„Nabjeju!"

„Paruodi uobjeleiti!"

Jam, puorgrīž a tys uobjeleits pylns ašņa! Vot jis zyna ta-

god, ka jei bjejusja — pajām jū kambarī, līk iz kubulu i atgrīž jai

golvu. Jau ūtra nūlykta niu!
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Ati tjei vīna muosa palvkusja vys doncuoj pa sovu rūžu duor-

zu. I daskrīņ jis otkon, tvs puiškins, i soka: „Ša, muosjeņ, tjev

pjeirāgs, īsim!"

~Es naīšu! Tu tys, muszeņ, i esi, kur divs munvs muosjeņis

nūvjadja!"

„Na, es naasu tvs, es naredzjeju tovu muoseņu. Isim!"

Jei laižas īt ar jū i daīt da juo sātys, a jis tiuleņ īdūd jai uobje-
leiti i soka: „Staiguoj pa vysom ustobom, tymā tolko Iro-nbarī

naej, kur ar zyrga syudim aizlykts, ar lyukim aizspīsts, ar djegti
aizsmārāts."

1 nūskrāja pats pa cjelu. Staiguoja jei pa vysom ustobom

i aizagrib jei i tymā kambarī. Jei i nūīt, bet pajām uobjeleiti, sa-

tyn skustjeņā [polu chustka, lakats] i nūnas, skreineitja īlīk. A

tys uobjels dauzās i sytas pa skreineiti, kab jam sprukt vaļā. Nūīt

jei kambarī — īguojusja radz sovys muosys nūkautvs, aizaraud

jei brīsmjeigi i soka: „Može i man tja nūkauss!"

Izīt jei nu kambarīša uorā ir aiztaisja, kai bjeja, sjād pokojā
i raud. I atskrīņ tys puiškins tiuleņ. Šoka iz jū: „Voi tu bje-

jusja ti?"

Djel tuo, ka jam navar smokys šaust. Jei atsoka: „Nabje-

jusja."

Pajām puorgrīž uobjeleiti — nava uobjeleits ar asni. Soka jis:

„Vot loba, ka tu mani paklausjēji! To tu byusi man par sīvu jau!"
Jam jis jū par sīvu i dzeivuoj ar jū. Par cik laika jis radz, ka

jei nūskumjeiga, vaicuoj iz jū, iz tū mjeitu: „Kū tu taida nūskum-

jejga? Može tu gribi muotjai ar tāvu gastincu [baltkr. gostiņec,

dāvana] nūsvutjēt?"

„Gribu gon!"

„Cik tad tev lelu skreini taiset, kima gastincu nusyutet?"
Jei soka tai uz ju: „Pataisi treis ass garuma, div ass pla-

tumā."

Jis tjulen iz mježu pataisa skreini, kai jei prasjeja, atnas

iz jū i soka tai: „Šja tjev! Syuti muotjai ar tāvu!"

Jei pajām, pīlīk ti vysaidu duorgus trauku, i nažus zalta, liz-

jeikys rb?.ltkr. lyžka, karote] zalta, gluozis vyss zalta, i naudu

salīk zalta i sudroba. I pajām jei sovu muosu, kur bjeja nūkauta,
pyrmū, attrin ar zuolēm, atdzeivinuoj jū i īlīk jū skreiņā, ti, kur

vysi zalta trauki. Salykusja tjei skreiņā, soka jei tai: „Nu, ņas

tu jau niu!"

Jis līk tū skreini iz plaču i nas. A jei, palykusja sātā, pajām

cysu kiuli, apsadz ar boltu pologu.. iznas i izlīk iz jumta. Jis nas,

danas da upis i nūlīk tū skreini zjamjā — viersīs niu, kas ti iraida?

A jei, tjei mjeita, kur gul tamā skreiņā, soka tai: „Radzu, radžu,
koč tuoli, da radžu!"

Jis atsavieras atpakaļ, radz, ka stuov iz jumta juo sīva. Jis
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dūmuoj, ka jei klīdz iz juo. _Jis tiuleņ līk iz plaču skreini i nas par

upi, nunas da tuos mjeitvs sā'vs, īnas ustobā i soka tai: „Ša muo-

tja, tjev ar tavu gastvņči nu mjeitys'' i i'uleņ ats 1 rīn pats iz

satu.

Vot jī dzjeivuoj i dzjeivuoj par cik laika, otkon jei nūskumjeiga.
Jis vaicuoj: „K_u tu nūskumjeiga? Može tu gribi muotjai ar tāvu

vjal gastiņču nusvutjēt?"

„Djel kam na? Gribu gon!"

„A cik ta tjev lelu skreini taisjet djel gastiņču?"

~Pataisi četrys ass garumā, treis ass plotumā!"
Jis pataisa taidu skreini. Jei pajām, pīlīk ti otkon vysaidu

litu i nauda zalta i sudobra, ļ sovu muosu, vidiškū, kur bjeja nū-

kauta kambarī, attrin ar zuolēm, atdzeivinuoj i pīlīk skreiņā. Soka
tai: „Nu, ņas tu jau niu!"

Jis līk iz plaču, nas! A jei otkon cysu kiuli ar boltu pologu
izlīk iz jumta. Danas jis da upes tū skreini, grib pazavārtu, kas ti

ira vydā. Nu i tjei mjeita, kur skreiņā guj, soka taipat: „Radzu,
radžu, koč tuoli, da radžu!"

A jis dūmuoj, ka juo sīva klīdz iz jū, atsavieras, radz, ka jei
stuov iz jumta. Jis tiuleņ skreini iz plaču i nas par upi. Daīt da

tuos mjeitys sātys, īnas ustobā: „Vot tjev, muotja ar tāvu, nu mjei-

tvs gastinči!"
A pats mudri atpakaļ muoja. Par cik laika jei otkon nū-

skumjeiga.
„Nu, kū? Tu gribi vjal gastiņču syutjēt muotjai?" Vaicuoj

iz jū tvs puiškins. „Nūsyuti, ka gribi! Es skreini pataisjēšu, pa-
saki vīn, cik lelu taisjēt?"

Jei atsoka: „Pataisi pīcs ass garuma, četrys ass platuma!"

Jis i pataisa. Vot jei pīlīk tamā skreiņā vysu, vysu, napamat
jam nakur nikuo, tik vīnu enltjeuu. Pajām tuos zuolis. kur var

dzjeivu cvlvāku pataisjēt, attrin tūs vyss ļauds, kur bjeja nūkauti

kambarī, i salīk skreiņā vysys tuos zuolis, i vysu naudu salīk. Iz

cepļa pīlīk jei molkys pagaļu i skuju i apsadz ar boltu pologa augši,

augši, lai jis dūmuoj, ka jei gul iz cepļa. I cysu kiuls bjeja jai pa-

statjeits iz jumta. Pjēc tuo atsagulstas_ tama skreiņā. jis līk iz

plaču i nas. Danas da upis, grib pazavārtu, kas ti ir, a jei gulā-

dama soka tai: „Radzu, radžu, koč tuoli, da radžu!"

Pasavieras atpakaļ — stuov sīva iz jumta, bolta. Jis tiuleņ

skreini iz plaču ir par upi, danas da muotis: „Šja tjev, muotja ar

tāvu, gastiņči nu mjeitys!"

I pats skrīn atpakaļ, jam vys bails bjeja, kū jei ti dora muoja,

tjei sīva jau. Atskrīņ jis atpakaļ — vieras, ka stuov cysu kiuls

iz jumta. Izkuop iz cjepla, ati skujis, molkys pagales, apsagt's

ar boltu pologu. Apskrīn vysur, radz, ka nava nikur nikuo. Pajām
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jis iskapti i nusagrīžas i ar golvu čukstu aizbuož. Vot čorta

dzeivja i bjeigta!
I es ti bjeju, jēžu, dzjēru, mutjā ni lāsis natvka, a maņ bjeja

bjins treju godu. Kur bjejus, nabjejus — Donats ar Masjai ap-

jedja tus Es pagivu čepjelnīku, kai griužu čukstā Donatam

ar Masjai, i šūdīn tamā vītā malns caurums.

9. A. 311. Skolniece H. Urtana Kapiņos, R. Tabines kr.

Vīnam tāvam beja treis meitas, jī visi dzeivuoja lūti bēdīgi,
jīm beja tikai vīna ustabiņa un nalels puču duorziņš. Meitiņas lūti
mīluoja pučas un juom beja skaistas rūzes un lilejas.

Vīnu reizi vacuokuo muosa guoja uz baznīcu, pīplvukuse skai-

stu puču. Ceļā jū satvka braucūt boguots kungs un vaicuoj: „Kur
tu īsi, skaistuo meitiņ?"

Jei atbildēja: „Es eju uz baznīcu/

Kungs sacīja: „Es ari braucu uz baznīcu."

Jis aicynuoja jū laipni sovā ļiņeikā, bet meitiņa Jūti kaunējuos
un nagribēja tur sēst. Bet kad kungs suoka jū cīši lyugt, tad mei-

tiņa ari paklausēja un īsasāda pi juo ļiņeikā.

Tys nabeja nikaids kungs, bet čorts [velns]. Čorts nūveda

meitiņi uz sovu muoju, tur beja daudzi kambaru. Jis atļuova

jai staiguot pa visim kambarim, tikai vīnā pasacēja naīt. Pats aiz-

īdams pa ceļu, īdeva jai vīnu skaistu ūliņu.
Meitiņa staiguoja pa visim kambarim, bet jei gribēja īīt ari

tamā kambarī, kur nabeja atļauts. Jei izlika tū ūliņu uz golda un

īguoja tāmā kambarī. Iguojuse tur, meitiņa īraudzēja bal&ī asna,

cyvāka golvas un uz sīnas dyvas siksnas. Vysu apsaskatējuse,
jei daskrēja pi sovas ūliņas, bet tei beja ar ašņi. Meitiņa gribēja

jū apmozguot, bet nikai navarēja. Par laiku atguoja tis čortins

un vaicuoja: „Ar tu nabeji tamā kambarī?"

Meitiņa nusabeida un navareja nikuo pasacet. Tad jis otkon

sācēja: „Paruodi ūlu!"

Kad meitiņa paruodeja ulu, tad tik čortins tyulen īraudzēja
asni un sācēja: „Ej tamā kambarī!"

Meitiņa īguoja tama kambarī, tulaik jis pajema vīnu peieku
un kad īsyta reiz ar peieku, tai jei palyka nadzeiva.

Tad ūtru svātdīni guoja uz baznīcu vyduškuo muosa un sa-

tyka tū pošu kungu. Jis aicynuoja tū meitiņi braukt ieidza ar jū
uz baznīcu, bet meitiņa nagribēja braukt. Tad kungs pajēme mei-

tiņi un aiznesa uz sovu muoju. Jis taipat pasacēja ari vyduškajai

muosai, lai jei staiguoj pa visim kambarim, tikai vīnā lai naīt. Tad

īdeva jai vīnu ūlu, un pats aizguoja, kur jam vajadzēja.

Meitiņa staiguoja pa visim kambarim un īguoja ari tamā kam-

barī, kur jai nabeja atļauts īt. Kad jei īguoja, tad īraudzēja tur
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sovu muosu un baļģi ašņa un meitiņai īkryta ūla asni. Jei izvvlka

ūlu un gribēja jū apmozguot, bet navarēja. Par laiku atguoja pats

čorts un praseja, lai meitiņa paruoda ūlu. Kad jei paruodēja ūlu.

čorts īveda jū tymā kambarī, īsyta ar peieku un meitiņa polyka
nadzeiva.

Tai beja ari trešu svātdīni, kad jaunuokuo muosa guoja uz

baznīcu. Jei satyka otkon tū pašu kungu, kungs pajēma meitiņi
aiznasa uz sovu muoju un pasacēja pa visim kambarim staiguot,
tikai vīnā naīt. Tei meitiņa staiguoja, staiguoja, un jai gribējuos
īīt ari tamā aizlīgtā kambarī; bet jaunuokuo muosa nabeja tik

glupa kai vacuokuos, jei pameta ūlu pirmajā kambarī un tad īguoja
paša aizlīgtajā,Jkur gulēja juos vacuokuos muosas. Tur jei īrau-

dzēja sovas obējas muosas un divi peiekas. Meiiiņa pajēma vīnu

peieku un syta muosom, bet juos nazacēla. Kai jei syta ar ūtru

peieku, tai obējas palyka dzeivas, cēluos un puorstuostēja, kas

juom beja nūticis. Tad jaunuokuo muosa sācēja uz vacuokom.

„Leinit zam munu gultu, es jyus nūsyutīšu uz muojom."

Kad atguoja čorts, jis vaicuoja nu meitiņas: „Paruodi man

sovu ūlu!"

Meitiņa paruodēja un čorts, radzadams teiru ulu, saceja jai:

~Tu byusi muna sīva."

Meitiņa atbildēja: „Munu veiriņ, tu zini, ka muns tāvs dzei-

vuoj Jūti bēdīgi un nav ko jam ēst. Nūnes tu munam tāvam mai-

zis, es sataisīšu vīnu skreini [skrīni, šķirstu]. Tikai nasaver, kas

tymā skreinī ir, es vysu redzēšu un klīgšu."

Meitiņa pīlika vysa kuo skreinī, īlika tur vacuoku muosu un

pasacēja jai: „Kad jis viersīs, tad tu klīdz: radžu, radžu, veiriņ!*'

Tai jis pajēma tū skreini, nūnasa un īsvīda naboga tāva istobā.

Tad vēl par cik dīnom, vēl par cik laika, jei otkon sācēja čortam:

..Veiriņ, nūnes munam tāvam vēl kū!"

Jei īlyka skreinī vyduškū muosu leidza ar naudu un maizi,

un pasacēja jai: „Kad jis vierīs, tad klīdz: nasaver, veiriņ, es

radžu."

Kad čorts nūnesa skreini, jei otkon sācēja jam: „Es vēl satai-

sīšu vīnu skreini un poša gulēšu gultā, bet tu moni nacel! Kad tu

nūnes tū skreini, tad aizluodi muna tāva muoju, lai aizaug ar me-

žim un calmim, kab es juos vairs navarātu atrast.'

Tys čortins nūnesa tū skreini, īsvīda tāva ustobā un aizluo-

dēja, kab vair juos naotrast. Atguojis muojā, jis īraudzēja, ka juo

sīvas vair navā, vītā gul cysu kyulis. Tad čortam nabeja kū da-

rēt, jis nazynuoja vair atrast sovas sīvas un tai čorts palyka bez

sīvas. Tāvam beja otkon vysas treis meitas un jī dzeivuoja lai-

mīgi un boguoti.
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10. A. 311. B. Stankevičs Kapiņos, N. Rancana kr.

Dzeivuova tāvs un treis meitas. Tāvs beja vacs, jim nabeja
molkas muojā. Reitā tāvs guoja uz mežu zoru laseit un lvka jau-
nuokai meitai nūnest pušdīnas. Jei sācēja: „Es nazytiu, kur tev

nest."

Tavs saceja: „Es nulikšu da pat tam mežam skaidenu. Tu

ej pa tuom skaideņom da tam mežam, tur tu mani atrassi."

Jei īt, īt pa tuom skaideņom un daīt pilsētu. Sād tur naz-

kaids cilvāks malnuos drābēs, jei daīt pi tuo cvlvāka un jis vai-

cuoj: „Kur tu, meitēn, īsi?"

„Es nasu tavam est."

~Dud man, es nunesšu. Tu lobuok izverd man est."

„Es nazvnu, ku virt."

Tūlaik jis pajēma pīnese pylnu kotlu vudiņa, īlyka tur viersi

un sācēja, prūjom īdams: „Tu verīs vysus kambarus, tik tymā
nasaverēs, kurs aizpeits ar lyuceņim un aizlvkts ar māslim."

Malnais cylvāks, kas beja valns, aizīt, jei aizzaveras pa vi-

sim kambarim un jai gribīs pasavērt, kas tur ir tymā aizlīgtā kam-

barī. Jei pasaver tymā kambarī un radz, ka tur ir daudz apkautu
laužu. Jei cīši nūsabeist.

Dreizi atīt valns un vaicuoj: „Kur te smierd kristīta cvlvaka

smoka?"

Tad jis pajām tu meitiņi, nukaun un satacynuoj asni buča.

Utrā reitā ūtra meita nas tāvam ēst. Jei īt, īt pa puru un daīt

pilsata lelu muoju. Tys pats valns tur sad uz gankas malnuos

drābēs un vaicuoj: „Kur tu, meiteņ, īsi?"

„Es nasu tavam est."

~Dud man, es nunesšu, tu izverd man ēst."

„Es nazynu, kū tev byus virt ēst."

Jis pīnese pylnu kotlu yudiņa, īlyka tai viersi un atstuoja jai
virt. Aizīdams jis vēl pīsacēja: „Tymā kambarī tu naej, kas aiz-

peits ar lyuceņim!"
Kad valns aizguoja, tulaik jei izzavera pa visim kambarim,

īguoja ari aizslīgtā kambarī un īraudzēja tur sovas muosas golvu.

Dreizi atskrēja valns un vaicuova: „Kur te smird kristīta cvl-
vāka smoka?"

Tad jis pajeme tu meitu, nuvede uz tu kambari un nukave.

Tūlaik jau nas trešuo meita tāvam ēst. Jei dūmuova, ka juos

muosas paleidz tāvam zorus laseit. Jei īt, īt pa puru un mežu un

un daīt pilsātā lelu muoju. Radz, ka nazkaids cvlvāks sād uz gan-

kos, jei daīt tvvuok un jis vaicuoj: „Kur tu īsi?"

„Es nasu tavam est."

„Dud man, es nunesšu, a tu man izverd est!"

„Es nazynu, ku tev byus virt."
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„ris tev īdušu."

Valns pīnese pylnu kotlu yudioa, īlyka tur viersi un aizīdams

saceja: „Tu tyma kambarī nasaverīs, kas ar lyucenim aizpeits un

ar māslim aizlykts!"
Jei pasavera vysus kambarus, īguoja ari aizligtā kambarī un

īraudzēja tur sovu nukautū muosu golvas. Tū radzūt, jei cīši nu-

sabeida.

Par mozu saitiņu atīt valns un vaicuoj: „Kur te smird kri-

stīta cylvāka smoka?"

Meita otsoka: „Es sukuovu golvu un motus izsvīžu uz plītas."

Tūreiz valns nikuo nasacēja. Jei dzeivuova kaidu laiku mīrā.

Tad jei stuostēja, ka šuos tāvs slikti dzeivuoj. Valns soka: „Sa-
taisi tu man čumadantu ar vysaidu montu, es jam aiznesšu."

Jei īguoja tymā kambarī, kur beja nūkautas obējas muosas,

pajēme nu bučas gradzvnu, puorlauza tū un atdzeivvnuova jau-

nuokuo muosu. Jei pībēre škierstā zalta, īlyka muosu vydā un

sācēja jai: „Kad jis tevi liks uz zemes vērtīs, kas tur ira vydā, tu

tyulen aizzaklīdz!"

Valns nese, nese, tad svīde zarnā vērtīs, bet meita aizaklīdza,

un jis svīde otkon škierstu uz plaču un aiznese tū uz meitas tāva

muoju.

Kaidu laiku dzeivuojuse pi vaina, meita otkon suoka runuot,

ka šuos tāvs pavysam apdedzis. Valns soka: „Sataisi tu vēl ču-

madantu, es aiznesšu tavam tāvam."

Jei pajēme un nūmauce nu sovas rūkas gradzvnu, puorlauze
tū un atdzeivynuova ar tū ūtru muosu. Tad jei pībēre škierstā

naudu, īlyka muosu vydā un lyka vainām aiznest škierstu uz tāva

muoju.

Vainām nasut, meita aizbēga ari poša pi tava.

11. A. 311. Skolniece V. AneveirineKapi 1.10 s. R. Tabineskr.

Vīnai muotei beja divi meitas un reiz jai vaļadzēja maizi cept.

Jei pasyuta vīnu meitu uz mežu pēc slūtu. Nūīt meita uz mežu

slūtu lauzt, pīlauž slūtu, aizzamalda. Jei īrauga tur kaķeiti-zalta-
asteiti un klīdz pēc šuo kakeiša. Kaķeits meitas napagaidēja, nū-

skrēja uz mozu ustabiņu, kas beja mežā, un uzlēca uz puorta [pa-

varda, krāsns]. Meita īguoja pi kakeiša ustabinā un kaķeits suoka

runuot da meitai: „Še tev visi atslāgi, izstaiguoj vysus kambarus,

tik vīnā nalīn, kas ar lyukim aizpeits, ar žogorim aizlvkts."

Kū meitai dareit? Gribīs īt tymā kambarī, un jei ari īguoja
tur. Vieruos jei, ka tur gul daudzi ļaužu un stuov divi kubaly ašņa.

Jei pajēme un pamiercēja vīnā kubalā pierstu, un piersts suoka

suopēt. īguoja meita pi kaķeiša un paruodēja jam pierstu. Ka-

ķeits soka meitai: „īsim, meitiņ, da kambaram. es tev aplīšu pier-

stu ar zuolēm un tev sadzeis."
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Meita ari nuguoja da kambaram, bet kaķeits pajēme meitu i

nūkova.

Muote muojā gaida, gaida — meitvs navā. Jei svuta ūtru

meitu, ūtra meita ari nūīt uz mežu, īrauga otkon tū pošu kaķeiti,
ka jis skrīn da sovai ustobai. Meita skrīn kaķeišam ustobā pa-

kaļ, a kaķeits tur sēd uz puorta. Jis soka uz meitvs: „Še tev at-

slāgi, ej pa visim kambarim un skatīs, bet vīnā tik nalīn, kurs ar

lvukim aizpeits, ar žogorim aizlvkts."

Meita teišom īt tymā kambarī, vieruos — tur guļ daudz

ļaužu un ari juos muosa. Jei pajēme i aplēja ar ašni savu muosu

un vysus cvtus nūkautūs ļaudis. Nyu visi pīsacēļa, pateica meitai

par gluobšonu un nūguoja uz sātu.

Itvs kaķeits-zalta-asteite beja na kaķis, bet valns.

Nyu meita īguoja pi kaķeiša, a kaķeits soka jai: „Tu, meit,

sabuoz maisā drēbes un cytu montu, a poša izlīn uz ustobas i

gul!"
Meita dūmuoj: „Ku dareit? Na, lobuok poša leizšu maisa."

Meita pajēme cvsu kyuli, apvylka jam sovas drēbes, a poša
īleida maisā un aizsēja maisu cīti. Atīt kaķeits, pajām maisu iz

plaču i nas. Nas, nas — gryuts — gryb pasavērt maisā. A meita

dzierdēdama pamazītēm klīdz: „Radzu. radžu, ka tu vierīs maisā."

Kaķeišam baist — nas otkon. Inese meitas tāva nomā, īsvīde

vvdā i pats nūbāga da sovai muojai. Pajēmis nazi, kaķeits iz-

skrēja iz ustobas, suoka badeit meitu, bet tur na meita, a cysu

kyulis. Kaķeits aizzadusmuoja, sabadēja cysu kyulīti, bet obējas
meitas un citi izgluobtī ļaudis dzeivuoj i tagad.

12. A. 311 No Kapiņiem, N. Rancanakr.

Vīnam tāvam beja treis meitas. Tāvs struoduoja kur tuoļu
laukā, jis pīsacēja, lai juos aiznas jam ēst. Meitys soka, ka šuos

nazynus ceļa. Tāvs soka, ka šis pakaiseiškis skaidas, un pa tuom

skaidom ejūt, atraškus, kur šis struoduoj.

Jaunuokuo meita nas ēst, a valns pajām tuos skaidys, puor-

nas uz sovu ceļu, kurs īt da juo sātai. Tei meita īt, īt pa skaidys,
daīt lelu muoju, īīt tamā ustobā. Valns pajām tū meitu, nalaiž

prūjom.

Tāvs gaida laukā, navīns nanas jam ēst. Jis aizīt uz sātu,

ūtrā dīnā līk nest ūtrai meitai, pyrmuo kazy kur aizguoja. Otrā

dīnā ūtra meita nas ēst, jei nas un aiznas taišņi da vainām.

Tavs gaida, gaida — aizīt uz satu, veras: nav divēju meitu.

Vīnu reizi vīna meita soka vainām, ka šūs tāvs nabags, lai jis
paleidz jam. Valns pīlīk kastē naudu, jei palīk sovu muosu zemīn.

Valns aiznas kasti ar naudu un muosu meitu tāvam.
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Pa nagoru laiku meita otkon stuosta vainām, ka juos tavu

apzoga. Valns pasoka: „Nyu pīlīc ūtru naudas kasti!"

Meita atbild, ka kasti sataisējuse, jei iz jumta vierškūtīs. Jei

pastatēja cysu kyuli iz jumta, un aplyka jam savys drēbis. Tad

jei īlīn kaste un pīlīk naudas viersā. Valns aiznas ari ūtru kasti

uz meitys sātu.

It valns atpakaļ, veras: meita stuov iz jumta. Jis soka: „Kuop
zemē!"

Jei nakuop. Jis vel klīdz: „Kop tyulen zeme!"

Jei nakuop. Tad valns pajām muškotu [plinti] un šauj, bet

cisis vīn izput.

13. A. 311 Skolniece A. Vai aina Kapiņos, R. Tabines kr.

Reiži dzeivuoja kaidā zemē bruolīts un treis muosiņas. Reizi
bruolīšam vajadzēja īt tuoli pļaut sīna, bet muosas nazynuoja ceļa
uz tū vītu. Bruolīts sacīja: „Kad es īšu uz tū plovu, tad pīsprau-

dīšu visu ceļu ar kūciuim; tad jyus zynuosit ceju uz tū vītu."

Kad bruolis īdams beja pīspraudījis kūcinus, tad valns puor-

spraudīja tūs pa cytu ceļu uz sovu muoju. Atguoja laiks, kad va-

cuokajai muosai vajadzēja nest brūkasti šovam bruolam. Muosa

guoja pa nūspraudītu ceļu un īguoja lūti lelā mežā, kur valns jū
paķēra, salauzja kaulus un sabēra mucā.

Atguoja pušdīnas, un nyu ūtrai muosai vajadzēja nest dīneškas

bruolam. Muosa guoja pa nūspraudītu ceļu un īguoja dziļi mežā,
bet valns paķēra ari jū, salauzja kaulus un sabēra mucā.

Atguoja vokors, un nyu vajadzēja jaunuokajai muosai nest

bruolam vakariņas. Muosa guoja pa nūspraudītu ceļu, īguoja dziļi

mežā, bet valns jū paķēra un īvedja sovā muojā. Jis soka muosai:

„Naej tymā kambarī, kur ar lyuku aizsīts un ar dagutu aizzīsts

[aizziests, aizsmērēts]!"
Valns otkon aizskrēja uz mežu pēc barība», bet jaunuokuo

muosa naklausēja vaina pavēles, nūmaucja kurpes, īguoja ar ze-

ķēm tymā aizlīgtajā kambarī un redzēja, ka vysa zeme pylna ašņa

un ka muosu kauli sabuozti mucā. Kad viņa izguoja nu kambara,

tad durvis otkon aizsēja ar lyuku, aizzīdja ar dagutu un apmaucja

kurpes kuojuos.

Atskrēja valns un prasīja: „Vai tu naredzēji, kas te beja aiz-

līgtā kambarī ar vailokim?"

Muosa atbild: „Naredzeju."

Valns soka: „Tad ej uz muojom!"

14. A. 311. G. Spūlis Preiļos, B. Spūļakr.

Dzeivuoja tavs ar trejom meitiņom. - Atguoja sīna laiks, tavs

aizguoja sīna pļaut un sācēja meitiņom, ka juos nazynuoškas, kur
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nest. Tavs teica, šis īdams grīžkis skaideņus, juoms īt tik pa skai-

deņom i atraškūt.

Labi! Meitas izvuorēja brūkasti un vacuokuo muosa nese

tāvam. Jei guoja, guoja pa tu stidzeņu un īguoja mozā ustubenā.
Tur sēdēja luocis pret kruosni un sildēja sovas depes. Jis vaicuoj:
~Kuo meklēj, meitin?"

„Nasu tavam brūkasti."

„Padzeivuoj pi manis treis dīnas, tad aizvedeišu tevi da ta-

vam."

Jis izruodēja jai vysus kambarus, tik vīna naruodēja, kur beja
aizsists ar lyuciņu. Tad jis aizguoja uz mežu medeibuos, un sā-

cēja viņai, lai vuorēj pusdīnas. Kad jis tik aizguoja, tad jei tyu-

len īguoja pasaskatītīs tamā aizslēgtā kambarī. Tur jei redzēja
daudzi nūcierstu cilvāku golvu i lelu kotlu ar asini. Jei pamaisēja
ar pierstu un tvs asnis pīsakūde pi piersta, navarēja vairs nū-

mozguot, jei apsēja ar lupateņu.
Puornuoce luocis muoja un vaicuoja: „Kas tavam pierstam,

ka apsīts?"
Jei soka, ko gali ciertuse, to drusku īciertuse. Luocis tik pro-

sa, lai paruoda, jei soka, ka naasūt, kuo tur ruodeit. Bet jis nalyka

mīra, koleidz paruodēja. Jis īsaskotējuos, ka ar tū asni, īvede tamā

kambarī un nūcierta jai golvu.
Tāvs gaidīja, gaidīja, navarēja sagaidīt. Radz, ka vacuokuo

muosa naatīt, nyu nese jaunuokuo tāvam brūkasti. Jei īt pa tuom

pošom skaideņom, īīt tamā pošā ustabeņā. Jei vēl radz luoci

pret kruosni, kur jis sylda sovas depes. Luocis vaicuoj: „Kur īsi,

meitiņ?"

„Tavam brūkasti nasu."

„Padzeivuoj pi manis treis dīnas, tad es tevi aizvesšu da ta-

vam."

Jei palyka pi juo dzeivuot, luocis uz juos soka: „Vuorej pus-

dīnas, a es īšu uz mežu medeibā."

Jei pīcepe pluociņu un pīlvka maisā. Ko tik luocis atguoja nu

meža, tyulen lyka jam maisu uz kokla un nvu aiznese abi tāvam

brūkasti.

15. A. 311. A. Gar i-J uo ne no 45. g. v. Iv a s Sei 1 c s Muka š a nu

pag. Kultūras balss kr.

Vīnam tāvam beja treis meitas. Tam tāvam vajadzēja tuoli

staiguot uz dorbu, a meitas nesja jam ēst. Reizi tāvs aizīdams

soka vacuokai meitai: „Nunessi man, meit, ēst."

~Akai es zynuošu, kur nest?"

„Idams es pīsvaidīšu vēziņu pa keirai rūkai, tu ej vēzīņas

lasīdama un atrassi."
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„Labi" pasacīja meita. Tāvs aizguoja, vēziņas svaidīdams

ap keirajai rūkai, a valns tuos salasīja un nūsvaidīja pa labajai rū-

kai. Meita īt, īt ar ēdīni un breinuojas, ka vēziņas nusvaidītas pa

labai rūkai. Tāvs tok sacīja, ka svaidīs pa keirai rūkai. Meita

īt, īt un daīt pi pilis, attaisa durovas, īit īškā un vaicuoj: „Voi te

struduoj muns tāvs?"

„Te, te struoduoj," atsoka valns un atdūd jai atslāgas nu vysu

kambaru durovom. Tikai vīns kambars beja ar lvuku aizsīts

un ar sirguči [laku] aizkļeimots. Jei īsagribēja redzēt, kas tymā

trei attaisa durovas, īit īška un veras, ka vīna kokta

pīsvīstas cylvāku golvas un ūtrā stuov lels kotls, tamā kotlā

nazkas vuorējas un pa viersu loksta opola pūdziņa. Kai tikai jei

pasavēra kotlā, tai pūdziņa pīlypa jai pi mēles. Nūsabeiduse jei
izīt nu kambara norā. Valns vaicuoj: „Beji tamā kambarī, kurs

ar lyuku aizsīts un ar sirguči aizkļeimots?" —

„Nabeju."

„Beji tama kambarī, kurs ar lyuku aizsīts un ar sirguču
aizkļeimots?"

„Nabeju."
Tad vēl trešu reizi vaicuoj: „Beji tamā kambarī?" — „Na-

beju", atsoka meita. Valns tyuliņ pajem nūcierš jai golvu, nūsvīž

tamā kambarī koktā, a pašu ībuož kotlā.

Tāvs atīt nu dorba un vaicuoj: „Par kū mun nanūnesāt ēst?"

„Vacuokuo muosa jau nūnesja", pastuosta meitas, „vēj nava at-

sagrīzuse."
Tavs pasabreinuoja un soka: „Es naasmu nīvinas redzējis.

Tagad tu man nūnessi ēst", soka tāvs vidējai meitai.

„Bet kai es zynuošu, uz kurini nest?" vaicuoj utra muosa.

„Idams es pīsvaidīšu vēziņu pa keirai rūkai, tu ej vēziņas

lasīdama, un atrassi/'

„Labi!" pasacīja meita. Valns vysu dzierdēja. Tāvs aiz-

guoja, vēziņas svaidīdams pa keirai rūkai, bet valns salasīja un

nūsvaidīja pa lobajai rūkai. Vidējuo meita nas tāvam ēst, īt, īt

vēziņas lasīdama, un breinuojas, ka tuos nūsvaidītas pa lobai

rūkai.

„Tavs tok sacījās svīst pa kreisai. Daguoja jei pi pilis, nt

īškā un vaicuoj: „Vai te struoduoj muns tavs?"

„Te, te i struoduoj tovs tāvs," atsacīja valns un atdevia

jai nu vysim kambarim. Tikai vīns kambars beja ar

lyuku aizsīts un ar sirguči aizkļeimots. Meitai gribējās pasavērt,

kas tamā kambarī ir, jei attaisīja duruovas un īguoja īškā, redz:

koktā pylns cvlvāka golvu, a kotlā nazkas vard. Jei nūsabeida

un izskrēja nu kambara. Valns ir vaicuoj: „Beji tamā kambarī,

kurs ar Iyuku aizsīts un ar sirguči aizkļeimots?"
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„Nabeju."

„Beji tama kambarī?"

„Nabeju."
Vēl trešu reizi vaicuoj valns: „Beji tamākambarī?" „Nabeju",

atsacīja meita. Valns tyuliņ pajēmja un nūcierta meitai golvu,

īsvīdja koktā un pašu ībuozja kotlā.

Atīt tāvs nu darba un soka: „Par kū ēst nanūnesāt?"

„Vidējuo muosa nūnesja tev ēst, un nava atguojuse."
Tāvs pasabreinuoja vīn un soka: „Naasmu redzējis."

„Nu es gan aiznesšu," soka jaunuokuo meita, „bet kai es Tevi

atrasšu, tet?"

„īdams pa ceļu, es pīsvaidīšu vēziņu pa keirai rūkai, tu ej,
tuos lasīdama, un atrassi mani."

Jaunuokuo meita īt, īt un breinuojas, ka vēziņas pīsvaidītas

pa labai rūkai, bet tāvs sacīja, ka nūsvīss pa keirai. Daīt jei pi
pilis, īit īškā un vaicuoj: „Voi te struoduoj muns tavs?"

„Te, te struoduoj tovs tāvs," atsoka valns un atdūd jei vysu

kambaru atslāgas. A vīns kambars ar lyuku aizsīts un ar sirguči

aizkļeimots. Jai gribis pasavērt, īīt īškā un redz pylnu koktu ar

cvlvāku golvuom, a kotlā nazkas vuorējas. Atīt valns un vaicuoj:

„Tu beji tamā kambarī, kurs ar lyuku aizsīts un ar sirguči aizkļei-
mots?"

~Beju", atsoka meita.

„Tev tagad juoīt ar manim gulatu."

„Labi, es īšu. Tikai tev juoizdora treis dorbi. Atej pec lai-

ciņa un es pasacīšu, kas doruoms."

Valns aizīt cytā kambarī, meita par tū laiku atdzeivynuoj

obējas muosas ar dzeivības yudini, īlīk tuos skreinē, pīber kluot

zalta un vysaidu zalta trauku, pīlīk, cik tik lem, aiztaisa skreiņes

un posaka, lai nazakustynuoj. Atdzeivynuotuos muosas gulēja

kai nadzeivas. Atskrīn valns un soka: Kaids dorbs man juo-

dora?"

„īej kambarī, pajem skreini un nunes munam tavam."

„Labi!" valns pakera skreini un aizskrīn kai vejs. Aiznesis

atīt un soka: „Isim gulātu!"

„Aiznes vel utru skreini munam tavam."

„Labi!" valns kai ar vēju aizskrīn pi tava ar gryutu skreini.

atīt atpakaļ un soka: „Isim gulātu!"

Aiznes vel vīnu skreini, a es gulēšu apsasaguse ar boltu

pologu, atguojis gulstīs kluotu!"

„Labi!" soka valns un īīt ūtrā kambarī. Jaunuokuo meita

dreiži īlein skreinē, atstuojuse gultā apkluotu ar pologu lelu laiku
[lelli]. Valns paķer pādējū skreini, aiznas dreiži tāvam, a pats
dreiži atskrīn atpakaļ, pacel boltū pologu un lem gulātu, bet īrauga
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meitas vīta kalča ļkaļķuj ļalku. Nyu valns tik acs viri izpļatja, bet

beja par vaļu.

8. Maģiskā bēgšana ar meitenes palīdzību.
1. A. 313. A. Māturu Atis Grāvendālē.LP, VI, 119, 4. AŠ, 111. 4. g.

Kads saimnieks braucis no pilsētas mājās un gribējis dikti

dzert. Ceļmalā bijusi aka — gājis dzert; bet dzerot iekritusi ce-

pure. Palicis bēdīgs, kā lai bez cepures pārbraucot mājā? Te

izlīdis melns jaunskungs un teicis, lai atdodot to, kas viņam pir-
mais skriešot pretim, tad gādāšot dabūt cepuri. Saimnieks do-

mājis: kas gan cits kā suns skriešot pretim, un apsolījis. Tad da-

būjis cepuri, braucis uz mājām. Vēl nebijis piebraucis pie vārtiem,
kad jau viņa mazā meitene skrējusi pretim.

Nu bijis bēdīgs, ka jāatdod meitene, bet neko darīt. Otrā

dienā bijis jāved pie akas un jāsviež iekšā. Meitene izkritusi ūde-

nim cauri — tur bijis liels klajums un klajumā pils; tā pils piede-
rējusi velna kungam, kas tēvam todien cepuri bija atdevis. Velns

tad ievedis meiteni pilī un licis vārīt pusdienai biezo putru. Un

tur bijis iemūrēts aplam liels katls; tanī ielējusi seši spaņņi ūdens

un izvārījusi biezo putru. Bet velns, kad atnācis pusdienā, vēl

bāries, ka maz izvārīts, lai citā reizē vārot pilnu katlu! Otru

dienu vārījusi pilnu katlu. Un cita darba meitenei arī nebiijs, ka

jāvāra ēst un velnam jāieskā galva. Daždien bijusi viena galva,
daždien vairāk.

Bet meitenei maja vel palicis brālis. Tas arvienu taujājis:

„Kur māsa palikusi, kur māsa palikusi?"
Bet tēvs nekad nav teicis; tomēr vienreiz dabūjis taču zināt,

kur māsa palikusi, un tūliņ taisījies meklēt. Nonācis pie akas,
velns izlīdis pretim. Brālis vaicājis, vai viņam nevajagot kalpa?

Ka tad ne?" un tūliņ salīdzis. Bet nu brālis baidījies lekt aka;

velns drošinājis, lai tikai lecot, nekas jau ļauns nenotikšot.

Labi, lēcis. Nu velns aizvedis brāli uz pili un licis vienu teļu

ganīt. Māsa izgājusi ārā un teikusi, ka viņš nenoganīšot teļu, tas

esot velns. Nu šis palicis bēdīgs; bet māsa iedrošinājusi, lai ne-

bēdājoties un iedevusi sarkanu zīda diegu, lai to teļam gar kaklu

apsienot — neiešot nekur. Labi. Apsējis — noganījis gan teļu.
Vakara velns prasījis: „Vai varēji noganīt teļu?"

Atteicis: „Uja! vienu teļu nenoganīt!"

Otrā dienā devis citu darbu, vienu zirgu tā apkopt, ka ar-

vienu paēdis, arvienu pilnas redeles. Māsa prasījusi: kas nu

viņam par darbu? Atteicis, viens zirgs jākopjot. Šī sacījusi: „Tu

viņu nepieēdināsi — tas ir velns; bet paņem koku, aizej uz stalli

un drāz iesmu. Tad zirgs vaicās: „Ko tu dari?" Atteic: „Ja

daudz ēdīsi, tad to mutē iespraudīšu!"
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Viņš aizgājis un visu tā izdarījis. Zirgs lūdzies, lai nedurot
iesmu, nemaz neēdīšot. Pielicis pilnas redeles ar sienu un tā tās

stāvējušas visu dienu. Vakarā velns prasījis: „Vai varēji apkopt
zirgu?"

Atbildējis: „Kapec gan nevarēšu?"

Velns nobrīnējies, diezin, vai tik neesot sarunājies ar masu?

Ja to dabūšot zināt, tad abus nokaušot.

Treša diena velns teicis, lai apsējot atmatu, izaudzinot, no-

pļaujot, samaļot un izgatavojot no graudiem viņam dzērienu!

Nu zens bēdājies, ka to neizdarīšot; bet masa drošinājusi:

„Nenoskumsti!"

Un velnam bijusi sudraba taurīte; kad to taurējis, sanākuši

visi viņa kalpi un prasījuši, ko pavēlot?

Māsa nu iedevusi to taurīti brālim. Viņš aizgājis uz atmatu

un taurējis. Tūliņ visi kalpi klāt, sacīdami: „Kungs, ķēniņ, ko

pavēlat?"

Teicis, lai viņi uzarot, noecējot, apsējot to lauku un izaudzē-

jot graudus! Visi tūliņ ķērušies pie darba: viens aris, otrs ecējis,
trešais sējis, cits audzinājis, cits pļāvis, cits malis. Beidzot viņš

pats izspiedis sulu un nesis velnam dzērienu. Velns prasot, kā to

esot izdarījis? Citādi neesot, ka gan ar māsu sarunājies, tādēļ

nokaušot! Bet velns vēl aizgājis gulēt.

Nu māsa teikusi, ka jābēgot. Un velnam bijusi gudrības grā-

mata; ja to izmācījušies no galvas, tad varējuši palikt par ko tikai

vien gribējuši. Māsa arī izmācījusies un tad bēguši. Bet kad velns

atmodies, tūdaļ sasaucis visus savus kalpus un licis dzīties pakal.

Bēgli tomēr laikā pamanījuši, ka dzenas pakal, un tad māsa pa-

likusi par zelta zivtiņu, brālis par mazu strautiņu. Velna kalpi

aizskrējuši, nevarējuši viņus dabūt un gājuši tukšā atpakaļ. Velns

prasījis, kāpēc neesot noķēruši? Atteikuši, ka nevarējuši dabūt.

Velns jautājis: „Vai tad ceļā nekā neredzējāt?"

Atbildējuši, ka pamanījuši strautiņu un mazu zivtiņu tanī.

Velns iebrēcies dusmīgi, kādēļ neesot izsmēluši strautiņu un ziv-

tiņu noķēruši, jo tie abi viņi bijuši? Un nu sūtījis, lai dzenoties

atkal pakal!

Bet šie abi, pamanīdami, ka dzenas atkal pakaļ, arī rīkoju-

šies: brālis palicis par ābelīti, māsa par putniņu tanī. Kalpi at-

skrējuši, nepazinuši atkal viņus, gājuši otrreiz mājās. Nu velns

palicis ļoti dusmīgs, sasaucis visus kalpus un tad arī pats dzinies

līdz. Bet par to laiku brālis ar māsu jau bijuši mājās un uzvilkuši

ar krītu krustu uz durvim. Velni nevarējuši ietikt istabā, visi

gājuši atpakaļ uz velna pili tukšām rokām.
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Latviešu pasakas un teikas, 111. d. — 9.

2. A. 313 A. J. Ezers no Kļavu Jāņa Kalētos. Jkr. V, 43. 1. p.

LP, VII, 11, 21, 22. AS, 111, 4f.

Reiz kāds lielskungs jāja drebuļus meklēt. Jāt viņam apnika,

viņš sēdās kuģī. Uznāca ūdens trūkums. Lielkungam pārlieku

slāpa. Lai gan tas zināja, ka jūras ūdens nav dzerams, bet ko

darīt — viņš nevarēja atturēties un noliecās dzert jūras ūdeni.

Te satver viņu kāds vīrs aiz bārzdas un saka: „Šorīt tev dzimst

dēls, ja neapsoli viņu man, tad gaļs tev klāt."

„Pēc piecpadsmit gadiem vari dēlu ņemt," apsola lielskungs

pārbijies. Pārnācis mājās, viņš pastāsta to sievai. Šī par daudz

bēdājās.

„Nerupejies, sieviņ, rasi vel izdosies labi," lielskungs mie-

rina.

Pienāca dēlam piecpadsmitais gads. Tagad tēvs ar dēlu aiz-

gāja, bet katrs uz savu pusi. Lielskungs pienāca pie kāda pa-

kalna, kur vecs vīriņš līda līdumu.

„Ka jus, tads smalks kundziņš, pa krūmiem blandāties?" ve-

cis prasa.

„Mekleju drebuļus," atbild lielskungs.

„Nakat man līdzi!" vecis saka un atvel lielu akmeni. Abi

ielīda caurumā. Caurums aizkrita.

„Vai zini, kas es esmu? Vai pazīsti mani?" vecis prasa.

„Atceries, kad dzēri jūras ūdeni. Tavu dēlu jau esmu nolicis

īstā vietā. Tagad tu man nāc līdza!" Velns aizveda lielkungu

uz savu pili.

„Tagad gribu tavu tārpu (spēju, spēku) izmēģināt. Nāc šurp

un cel šitās durvis!" velns pavēl. Lielskungs nevar tās ne ku-

stināt.

„Ej suņu būdā, tur vari izgulēties. Tad iesēj šonakt miežus,

izaudzē, nopļauj, izkul, izdari alu, tā ka rītu varu dzert. Saproti?"

saka velns un aiziet. Lielskungs bēdājās, viņu pārņem drebuļi.

Pienāk jauna meitene pie viņa.

„Krusttēv, kā tu te atnāci?" viņa uzrunā lielkungu. Liels-

kungs izstāsta tai savas bēdas.

„Tev būs līdzēts," viņa saka. „leej kutī. Tur ir raibgalva

govs. Nokauj to, izņēmi no viņas zelta olu. Klētī ir mieži, tos

ieliec kūtī un rītā būs alus gatavs." Rītā lielskungs nes vel-

nam alu.

„A, tēviņ,"_saka velns, „ta nav vis tava gudrība. Pag, pag,

rītā jūs abus pārmācīšu." Lielskungs pasaka to meitai. Pa nakti

abi aizbēg. Meita tura zelta olu azotē. No rīta ola kustas.

„Nu nav labi," meita saka,
„
velna sulaiņi mums dzenas pa-

kal. Oliņ, glābi mūs šoreiz!" viņa lūdzas.
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Lielskungs pārvēršas par upi un meita par zivtiņu. Nāk velna

sulaiņi. Tie pārskrej pāri, bet nekā neatraduši, viņi iet atpakaļ —

lielskungs ar meitu tālāk. Šie jau gandrīz pie cauruma, ola atkal

saraustas.

„Nu nav labi!" saka meita, „nu nāk velns pats. Mīļa oliņ,

palīdzi mums vēl šoreiz!"

Tiklīdz velns abus taisās ķert, akmins no cauruma zeme un

šie izsprūk ārā.

Meita pārvēršas par vīrieti, ko lielskungs pazīst par savu

dēlu. Abi ir glābti. Bet lielskungs ir ar drebuļiem iepazinies.

3. A. 313 A. C. Vidzeme, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 119, 1 piez.

AŠ, 111, 4a.

Viens tirgotājs samaldījies seši mēneši ceļā. Pēdīgi danācis

viens tētiņš, teikdams, ja došot to, kas mājā esot jauns, tad ceļu

parādīšot. Apsolījis. Pārbraucis — mājā bijis jauns dēls.

Astotā gadā tētiņš dastājies pie tirgotāja loga, lai nu dodot

to, ko apsolījis. Tad tirgotājs iesēdinājis dēlu tētiņa vāģos (ratos),

iejūdzis_ tētiņa divi varenos zirgus un raudādams izvadījis no pil-
sēta. Ārpus pilsēta dēls atdievojies un nu tētiņa zirgi aizgājuši
kā vējš.

Skrējuši, skrējuši — noskrējuši pie viena nama un apstāju-

šies. Dēls iegājis namā un tur nākusi pretim viena meita, to šis

iemīlējis. Tai meitai vēl bijušas 4 māsas, tās visas bijušas tētiņa
meitas.

Kad nu tētiņš dabūjis zināt, ka dēls viņa jaunāko meitu iemī-

lējis, tad pārvērtis visas 5 meitas par sarkaniem vaiņagiem un

vaiņagu pulkā licis dēlam brūti uzminēt. Bet brūte jau iepriekš
dēlam bija pateikusi īpašu zīmi. Dēls pēc pateiktās zīmes tad

uzminējis brūti (vaiņagu).
Tad pārvērtis meitas par dūdām (dūjām) — atkal uzminējis,

jo jaunākā pacēlusi kāju apakš spārna. Tad pārvērtis par 5 ada-

tām — atkal uzminējis. Pēdīgi pārvērtis par sarkaniem diedzi-

ņiem — atkal uzminējis.

Nu, kad visas reizes bija atminējis (uzminējis) brūti, tad de-

vis dēlam darbu: par nakti nocirst līdumu, nodedzināt, apart, ap-

ecēt, iesēt, izaudzēt, nopļaut, izkult, samalt un šam rītā danest

ko ēst. Dēlam gan palicis bail par tik lieliem darbiem; bet meita

izgājusi laukā un sasvilpusi pulka, pulka strādnieku. Sanācis

pilns mežs un līdz rītam darbs bijis darīts.

Otrā naktī tētiņš licis dēlam no lielā purva sanest akmeņus

un uzcelt torni. Atkal meita (brūte) sasvilpusi strādniekus un

tornis bijis gatavs. Trešā naktī licis pašu baznīcu celt. Tas arī

padarīts. Bet baznīcai bijušas zemas, zemas durvis un meita pa-
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mācījusi: „Ja rītu tētiņš (tēvs) nāks baznīcā, tam būs jēra cepure

galvā; tā aizķersies pie palodēs un nokritīs zemē. Ja viņš liek

cepuri tev augšā celt, tad necel — atbildi: „Tu neesi nekāds

kungs!""

Ta noticis. JJn tiklīdz to izteicis: „Tu neesi nekāds kungs!"

tētiņš atdevis dēlam brūti.

Nu padzīvojis tādu laiciņu turpat un tad aicinājis brūti līdz-

nākt uz šā tēvu zemi. Gājuši. Bet tētiņš, manīdams, ka šie aiz-

gājuši, sūtījis puišus pakal. Šie tad palikuši pirmo reiz par ābeli

un zemes čupu, otreiz par ūdeni un pīli un izbēguši no puišiem. Bet

nu meita noteikusi dēlam: „Ja ieej pie tēva un mātes, nedodi mu-

tes, citādi aizmirsīsi mani!"

Šis iegājis un tomēr mutējis vecākus un aizmirsis brūti. Tad

brūte ietaisījusi turpat pie dēla mājām lielu dārzu, uzcēlusi pili
dārzā un izaicinājusi šo dārzu skatīties. Atnācis, ieraudzījis dārzu,

pili un nu atminējies brūtes. Saprecējušies un dzīvojuši laimīgi.

4. A. 313 A. Jansonu Pāvils, Dzirciema, Jkr. V, 66. 1. p. LP,

VII, 11, 21, 2, 1. AS, 111, 41.

Reiz valdīja kāds ķēniņš par lielu valsti, bet tam nebija ne-

viena bērna. Ķēniņš un ķēniņiene par to bija loti noskumuši un

lūdza Dievu, lai viņš tiem dotu kādu bērnu.

Kādā dienā izgāja ķēniņš tuvējā mežā pastaigāties. Laiciņu

gājis, tas skatījās visapkārt un nezināja vairs nemaz, kur viņš
bija. Viņam rādījās mežs pagalam svešs un tas noprata, ka bija

apmaldījies. Viņš iztrūkās un gribēja ceļu atrast, bet jo vairāk

tas pūlējās, jo dziļāk iemaldījās mežā. Piekusis tas beidzot ap-
sēdās uz kādu celmu un nezināja vairs, ko iesākt.

Te tas ierauga vīru, kas tam tuvojas. Šis pienācis prasa ķē-
niņam, ko te darot? Ķēniņš izstāsta savu klizmu un lūdz, lai iz-

vedot viņu uz ceļa, kā varot mājā tikt. Vīrs pasmejas un saka,
ka par velti to nedarīšot, bet parādīšot ceļu, ja ķēniņš viņam to

atdošot, ko mājā pirmo satikšot. Ķēniņš pārdomāja, ka viņam

mājā pārnākot, viņa šunelis būs, kas pirmais tam pretim nāk.

Žēl gan bija viņam šuneļa, bet ko darīt? Savu galu acim redzē-

dams, kad mežā jāpaliek, ķēniņš apsolās prasījumu izpildīt. Kad

svešais vēl bija noteicis, kad un kur lai to novedot, kas šodien

pirmais pretī nākšot, tad tas uzveda ķēniņu uz ceļu, pa ko viņš
drīzi sasniedza savu pili.

Ķēniņam pilī ieejot, nāca tam vecmāte pirmā pretī, nesdama

ķēniņa dēliņu, kas pa to laiku bija piedzimis, kamēr ķēniņš bija

mežā bijis. Liels prieks nu bija ķēniņam par puisēnu, bet ne ma-

zāks tas žēlums, domājot, ka viņam tas jāpazaudē. Nevarēdams

bēdas viens pats nest, ķēniņš izteica tās ķēniņienei, izstāstīja tai,
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kā tam gājis mežā un ka nu viņu vienīgais prieks būšot velnam

jāatdod. Ķēniņiene mierināja viņu un teica, lai raugot to saim-

nieku pierunāt, kas turpat tuvumā dzīvoja, un kam gluži tai pašā
laikā bija meitiņa piedzimusi, ka tas savu meitiņu dotu viņa dēla

vietā.

Ķēniņš runāja ar saimnieku, bet sākumā tas negribēja par to

nekā dzirdēt, tomēr, kur pats bija nabags, bērnu labs pulciņš un

ķēniņš solīja labu grasi, tas lāvās beigās pierunāties un atdeva

ķēniņam savu meitiņu. Šis nu viņu nodeva noliktā laikā un vietā

velnam, kas ar to aizskrēja kā viesulis.

Kad ķēniņa dēls bija uzaudzis un dabūjis zināt, ka saimnieka

meita par viņu velnam nodota, tad tas par to vien domāja, kā

izpestīt meiteni no velna nagiem. Princis izteica ķēniņam, ko

apņēmies. Gan vecāki tam bija pretī, gan sacīja mīļus vārdus,
bet princis palika pie sava nodoma, atvadījās no vecākiem, ap-

vilka prastas drānas, paņēma kādu pūru zirņu un gāja tai pašā
mežā, kur savā laikā viņa tēvs bija apmaldījies.

Gāja, gāja — beigas princis satika velnu. Šis princim uz-

prasa: „Ko meklē?"

„Darba!" atteic princis, jo saimnieks esot viņu padzinis.
Velns tam piesola darbu un ved viņu līdzi uz savu māju. Princis,
velnam no pakaļas iedams, kaisīja arvienu zirņus, lai zinātu, pē-

cāk ceļu uz māju. Garu ceļu gājuši, tie nonāk pie liela akmeņa.
Tas atdarās uz velna sauciena un viņi iekāpj dziļā gaņģī, kas

veda uz velna valsti. Gaņģim cauri gājuši, tie iznāk citā, kailā,

loti nepatīkamā pasaulē, kur neredzēja neviena kociņa, ne upī-

tes, ne dzīvnieka, viss bija kluss kā izmiris. Beidzot tie nonāk

velna mājā. leejot iekšā, princis ieraudzīja jaunu, skaistu meiteni,

ko tas zīmēja par savu glābēju. Velns princim, kā jau savam

puisim, ierādīja kambarīti, kur gulēt, un noteica, ka lai vēlāk pie

viņa ienākot, viņš noteikšot tam darbu uz rītu. Princis sāka ar

meitu sarunāties, izstāstīja tai, ka meita viņa dēj atvesta pie
velna un viņš nācis to izpestīt. Meita domāja, ka bēgt gan grūti

nākšoties, bet ka tomēr būšot jāmēģina.
Tā izrunājies, gāja princis, kā bija nosacīts, pie velna darbu

prasīt. Velns teica, ka tam rītu viegls darbs, būšot jāgana melns

teļš, kas stallī. Princis iznāca no velna priecīgs un stāstīja mei-

tai, cik viegli tam rītā būšot. Bet tā teica, ka viņš teļu ne mūžam

nenoganīšot, tas pāri minūtēs apskrejot visu pasauli. Meita, zi-

nādama viņa stiķus, varēja princim palīdzēt, viņa iedeva tam

savādu diega kamoli un to pamācīja, lai tas vienu galu no diega

piesienot pie teļa kreisās pakaļkājas un otru galu pieturot rokā,

tad teļš nekur netikšot.

Princis no rīta ta darīja un patiesi vakara iedzina savu teļu



133

stallī, priecādamies, ka vienu dienu jau izkalpojis. Viņš iegāja

pie velna prasīt rītdienas darbu. Velns brīnējās, ka viņam izde-

vies teļu noganīt, bet nekā neteica, un uzdeva tam rītā barot viņa

ķēvi stallī, tā ka ķēvei netrūktu ēdamā priekšā, un ka nebūtu

mēslu pakaļā.

Princis iznācis stāstīja meitai, kas viņam rītdien jādara. Tā

teica, ka ķēve esot tāds bezgala lops, ka pieēdināt viņu nemaz ne-

varot: ko tai liekot priekšā, to tā aprijot un izlaižot tūliņ cauri: „Še
tik vajagot izmanīties. Paņemiet rītu cirvi," viņa teica, „un liekaties

uz stalla sliekšņa kaut ko tēst — ķēve prasīs: „Kur liksi to, ko

tēs?" tad atbildiet, „ka aizķīlēšot šai purnu, lai nevarētu tā rīt."

Ķēve palikšot tūliņ mierīga."
„Princis, no rīta stallī iegājis, nolika ķēvei sienu priekšā, bet

nedabūja ne nost atnākt, ka jau tas bija aprīts un cauri izlaists.

Nu viņš, paņēma cirvi un koku, nosēdās uz sliekšņa un sāka tēst.

Ķēve, to redzēdama, prasa, kur ķīli likšot? Princis atteic, ka ar

to viņas purnu aizķīlēšot, lai tā tik aplam nerijot. Nu sāk ķēve

lūgties, lai to nedarot, viņa vairs nemaz neēdīšot. Likās, ka prin-

cis viņai paklausītu, tas atkal nolika ķēvei sienu priekšā, bet viņa
visu cauru dienu siena vairs nemaz neaiztika. Princis bija otru

dienu izkalpojis.
Velns manīja, ka meita princim palīdz. Gribēdams par to

skaidri pārliecināties, viņš uzdeva princim trešā dienā darbu jo

grūtu. Viņam bija naktī miežus iesēt, tos izaudzināt, izkult, iz-

vētīt, iesalā iztaisīt, no tiem alu izbrūvēt un no rīta, kad velns

celsies, tam pienest pie gultas krūzi ar alu.

Princim sāka galva riņķī griezties, tomēr viņš nezaudēja

cerības, ka tas ar meitas piepalīdzību arī šo darbu pārvarēšot.

Viņš tādēļ griezās vispirms pie meitas un izstāstīja tai, ko velns

tam uzdevis. Meita atkal sacīja, kas jādara. Velnam bija trīs

šķūņi un viņos ielikti viņa nešķīstie gari, vieni par otriem bez-

dievīgāki. So šķūņu atslēgas meita iedeva princim, to pamācī-

dama, lai viņš uzdodot katram baram savu īpašu darbu. Viss

būšot laikā gatavs.

Princis, kā mācīts, tā arī izdarīja un varēja velnam no rīta

pasniegt darināto alu. Velns, skaidri redzēdams, ka princis ar

meitu turās uz vienu roku, teic, lai abi šodien atpūšoties, viņš
tos citu rītu, kad būšot cēlies, salaulāšot.

Princis nezināja, kā velnam pateikties par tādu nodomu, un

neslēpa arī meitai tādas prieka vēstis. Abi bija cieti samīlējušies.

Meita izbijusies teica, ka velns negribot vis viņus salaulāt, bet

nonāvēt, un ka tāpēc viņiem jārauga bēgot glābties. Nākošu nakti

lai princis ejot uz govu stalli un tur nokaujot melno telu,_bet ta,

ka viņa māte to nepamanot un neiemaujoties. Tad lai pāršķeļot
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teļam galvu un izņemot zelta pautu. Vēlreiz meita piekodināja

princim, lai labi uzmanoties. Princis to apsolījās, un izdarījis visu

tā, kā meita mācījusi, iedeva tai pautu, ko tā paslēpa azotē, un

nu abi divi devās bēgt.
No rīta uzmodies, velns sauca savu puisi un meitu; bet kas

neatsaucās, tie bija puisis ar meitu. Nu tas izgāja ārā viņus
meklēt, bet nekur tos neatradis, viņš nomanīja, ka tie aizbēguši.

Velns, pilns dusmu, pieskrēja pie pirmā šķūņa, izlaida no tā garus

un sūtīja viņus bēgļiem pakaļ, uzdodams viņus atvest.

Līdz kā šie sāka skriet, sāka arī meitai pauts azotē kustē-

ties un viņa teica princim, ka nu dzenoties pakaļ. Viņi pārvērtās
viens par upīti, otrs par zivtiņu. Gari, līdz šai vietai atskrējuši
un nekā vairāk neredzējuši, skrēja atpakaļ un teica velnam, ka

vairāk nekā neesot redzējuši, ka tik upīti un zivtiņu. Velns sa-

dusmojies brēca: „Jūs muļķi! Jums vajadzēja upīti izdzert un

zivtiņu apēst!"

Nu velns sūtīja otru garu pulku bēgļiem pakaļ. Pa tam bija

princis un meita jau labu gabalu uz priekšu tikuši. Zelta pauts

sāka atkal kustēties un šie palika viens par rožu krūmu, otra par

rozīti. Gari bija klāt un vairāk nekā neatraduši, kā tikai uzzie-

dējušu rožu krūmu, tie aizskrēja pie velna atpakaļ un teica tam,

ka neesot bēgļus redzējuši, bet tikai ziedošu rožu krūmu.

Velns tos ļoti sarāja un sūtīja trešo garu baru, briesmīgākos,

negantākos, bēgļiem pakaļ, kas pa to laiku jau gandrīz bija no-

nākuši pie robežu akmeņa, kas šķīra Dieva pasauli no velna valsts.

Pauts sāka atkal kustēties, bēgļi palika par knišļiem un laidās pa

gaisu. Nešķīstie gari, kas jau bija izmeklējuši visu zemi, bet nekā

vairāk neatraduši kā knišļus, griezās atpakaļ un stāstīja velnam,

ka nekā vairāk nav varējuši atrast, kā tik knišļus. Velns nu ne-

zināja no dusmām vairs ko darīt; bet bēgļi jau bija caur gaņģi
cauri un gar akmeni garām Dieva pasaulē iekšā un velnam va-

jadzēja tukšā atpakaļ iet.

Princis ar meitu gāja dūšīgi uz priekšu pa ceļu, ko rādīja
izkaisītie zirņi, un nonāca laimīgi mājā, ķēniņa pilī, viņu vecā-

kiem par lielu prieku. Nu drīzi turēja varenas kāzas; bet ķēniņš,

padzīvojis vīrs, nodeva jaunam princim zemes valdību, un nu

visi dzīvoja laimīgi.

5. A. 313 A. M. Skrupska no vecas māmiņas Nereta, Folk-

Loras archīva kr.

Reiz vienam ķēniņam pazuda vienīgā meita. Tika gan daudz

meklēts, bet nekur viņas nevarēja dabūt. Nu viņš izsludina, kas

atradīs un atvedīs, tam viņš to dos par sievu un pusi no savas

valsts.
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Apņemas daudz meklēt, izmeklējas, bet nekā. Nu jāj viens

princis pa mežu un domā, kā varētu zināt, kur atrodas zudusī

princese? Viņš ierauga meža malā guļam vienu nespēcīgu na-

bagu, kas lūdzas, lai viņu paēdinot un pārvedot līdz viņa norādītai
vietai. Princis, būdams labsirdīgs, paņem, paēdina, uzcel to uz

sava zirga un pārnes līdz norādītai vietai. Vecītis teic: „Par tavu

labu sirdi es tev pateikšu, kur atrodas zudusī princese, un kā tev

pie viņas izdosies pietikt. Še tev es iedošu vienu ābolu, vienu

susekli un vienu pūsli, pildītu ar ūdeni. Pajāj uz dienvidu pusi,
tur tu uziesi vienu dimanta aku un pie tās akas būs piesiets viens

zirgs. Paņem, atraisi to un jāj par trim valstim, bet kad tu pie-
jāsi pie pirmās valsts, tad tevi tur nelaidīs cauri jāt. Bet parādi tik

ābolu, tad tevi laidīs. Kad tu piejāsi pie otras valsts, tad parādi
susekli un pie trešās pūsli."

Princis iet uz dienvidu pusi, atron aku ar visu zirgu, atraisa

un jāj. Piejāj pie pirmās valsts, tūliņ divi karavīri ar zobeniem

rokā aiztur un teic, tālāk neesot brīvu iet. Bet princis parāda
ābolu, tūliņ karavīri atņem zobenus nost un izlaiž cauri. Piejāj
pie otras valsts, tur tāpat nelaiž; bet princis parāda susekli —

tūliņ izlaiž. Piejāj pie trešās, parāda pūsli — tūliņ izlaiž.

Tad viņš jāj un piejāj pie viena skaista dārza. Ap to dārzu

ir visapkārt apvilktas drātis, un kā pieduras, tā zvana pa visiem

dārza stūriem. Princis atskrien ar savu zirgu un pāri ir gan, bet

no brīnumiem paliek stāvot. Cik skaists šis dārzs, cik skaisti

puķes zied un putni dzied! Te viņš pamana, ka nāk starp krū-

miem skaista princese baltā apģērbā. Princese, svešnieku ierau-

dzījusi, brīnās un teic: „Steidzaties, cik ātri vien varat, ārā no

šā dārza, jo citādi nāks pūķis un jūs saplosīs, kā tas jau noticis ar

citiem, kas še iemaldījušies."
Princis atbild: „Es neesu iemaldījies, bet esu nācis, lai va-

rētu jūs atsvabināt."

Princese saka: „Tas nav iespējams, mus pamanīs, dzīsies

pakal, panāks un saplosīs."
Princis pastāv, ka šonakt pat esot jabeg. Princese paslēpj

princi līdz vakaram un teic: „Kad uzlēks mēness, tad bēgsim."

Nu mēness ir uzlēcis, bēgli uzkāpj zirgam mugurā, atskrienās

un lec par drātim pāri, bet zirgam drusku aizķeras kāja un nu sāk

zvanīt pa visām malām. Šie gan skrien, cik tik jaudā, bet prin-

cese atskatās un ierauga, ka pūķis dzenas pakal un nak vien-

mēr un vienmēr tuvāk. Princese iesaucas: „Nu mēs būsim pa-

galam, es jau jūtu pūķa karstumu, ko viņš izlaiž no savas mutes."

Princis teic: „Ņem šo ābolu un met mums aiz muguras!"

Princese paķer un met — tūliņ atronas liels kalns
1

un ka-

mēr pūķis pārvēlas pār to kalnu, tikmēr bēgli jau tālu, tālu. Bet
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pūķis tomēr dzenas — ugunis vien šķīst. Princese atskatās un

ierauga pūķi iten tuvu. Princese teic: „Ņem un met šo susekli!"

Princese paņem un nomet — tūliņ atronas liels mežs. Ka-

mēr pūķis pārspraužas pār mežu, tikmēr bēgli atkal lielā gabalā.

Pūķis tomēr steidzas panākt un ir jau netālu no bēgļiem, kad prin-
cis teic: „Met šo pūsli!"

Princese nomet pūsli — tūliņ atrodas liels ezers. Nu pūķis

pieskrien pie ezera, sāk dzert un dzer, kamēr pārplīst un paliek

guļam. Nu princis pārjāj mājā un pieved pie ķēniņa viņa meitu.

Ķēniņš ir priecīgs, ka viņa meita ir no velna nagiem izrauta.

Viņš tura doto vārdu un dod glābējam meitu par sievu un pusi no

savas valsts.

6. A. 313 A. Pogu Jānis, Bechmanis 1879. g. Bramberga.

LP, VI, 115, lOz.

Itin vecos laikos dzīvojis nabags rokpelnis. Tam bijuši divi

bērni: pieaugusi meita, loti daiļa, un dēls, vēl mazs puiķelis.
Un tas nu gadījās, ka šim pašam rokpelnim reiz aptrūkusi

nauda — nebijis, kā saka, ne maizes garoziņa ko mutē bāzt.

Tādā nedienā viņš nopūties: „Kaut jele kāds šoreiz man izlī-

dzētu!"

To sacījis, viņš paskatījies pa logu un redz: lepns kungs pat-
laban ielaiž sētā ar sešiem melniem ērzeļiem. Ja, un tā iebrauc

sētā, piesien zirgus un nāk iekšā: vai te dzīvojot tas rokpelnis,
kam tā daiļā meita?

„Dzīvo gan!" šis atbild.

„Nu tad mans brauciens nav pa velti. Āre, es atvedu sieku

zelta un velējos par to tavu daiļo meitu precēt. — Vai dosi?"

„Kā tad nu tādam kungam nedot? Lai jau notiek!"

Un kungs tūliņ izbēra zeltu, paņēma meitu un prom, ka rok-

pelnis neattapa ne apvaicāties, kas šis tāds un no kurines tāds?

Tā pagāja dažs gads. Par to laiku rokpeļņa puiķelis bija iz-

audzis stalts zēns un apņēmies savu māsu uzmeklēt, lai kur būtu

aizvesta. Viņš, nabadziņš, par grūtumu nebēdādams, staigāja jau
dažu dienu gan krustiem, gan šķērsām pa pasauli, māsu taujādams;
bet kā nekur, tā nekur.

Te vienu dienu meklētājs, pa mežu kuldamies, neviļot iemal-

dījās tādā ērkšķu biezienā un ievēroja turpat caurumu zemē. Vi-

ņam negribot iesities prātā: „Jāpaskatās, kas tā par alu īsteni ir."

lelīdis — nav vis nieka caurums, bet dziļa, dziļa apakšzemes

ala, kas arvienu palika platāka un gaišāka, tā ka beidzot izkļuvis

lielā klajumā, kur visādas puķes raibin raibas augušas, liela zāle

kuplojusi un stalta pils mirdzējusi. Piegājis pilij tuvāk — tos brī-

numus! Uz gaiļa kājas tā bijusi uzcelta un visapkārt par sargiem
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stāvējuši lāči, vilki, kādi nekādi zvēri. Kamēr tur skatījies — kas

vēl par brīnumiem! Iznākusi viņa meklētā māsa pretim un mīļiem
vārdiem aicinājusi, lai nākot vien iekšā, viņa došot paēst, nodzer-

ties un tad paslēpšot pagultē, lai viņas vīrs pārnākdams neierau-

dzītu.

Labi. Šis itin priecīgs, ka masu atradis, un paliek ta ar

mieru.

Ne cik ilgi — jau zvēri sāks rūkt, sāks kaukt un pils noško-
bās vien. Velns mājā un tūliņ pirmais vārds, lai māsa dodot ēst,

lai klājot galdu. Labi. Apklāj galdu. Šis paēd un tad gurdens
liekas gulēt. Bet māsa tīšām apvaicājas: „Klausies, tu nu apgu-

lies; bet ja man par to laiku kāds cilvēks atnāktu, vai kas, ko es

zinu ar to darīt?" '

„Ja, ja — labi, ka pieminēji! Ja kāds atnāktu, tad izrauj man

no kažoka trīs spalvas, lai piktums rimtu, un atved viņu šeitan pie
gultas apsveicināties."

Kad velns savas trīs dienas tā bija sagulējis, tad māsa pa-

sniedza brālim lieku koka roku, izrāva velnam no muguras trīs

spalvas un aizveda brāli pie gultas sveicināties.

Velns, nožāvājies, deva brālim roku vaicādams: „No kurie-

nes nākdams?"

Bet brālis sniedza velnam lieko roku pretim atbildēdams:

„Nācu māsu apsērst."
Līdz to bija izteicis, velns saspieda brālim lieko roku un sa-

berza drupās brīnīdamies: „Tev cieta daba, nemaz sāpes nejūti,

līgsti tādēļ pie manis par kalpu! Došu tev lielu algu un loti maz

darba."

„Ja, ja!" brālis atbild, „man tur nekas nav pretim."

„Tad labi! Še tūliņ darbs. Rītu apkopsi man balto ķēvi, cik

viņa spēj ēst, un izmēzīsi viņai stalli, vairāk nekā."

Brālis iegājis itin priecīgs pie māsas par tik maz darba; bet

māsa noskuma: „Ai brālīti, cik tu maldies! Tavs vieglais darbs

ir grūts darbs, jo vecā baltiene ir pati velna māte. Tomēr klausi

mani — būs labi. Paņem citrīt klūgu un sprunguli, aizej stallī un

liecies darbojamies ar tiem, tad baltiene prasīs: ~Ko gribi darīt

ar klūgu un sprunguli?"
Atbildi: „Aizklugošu, ar sprunguli sagriezdams, tev muti, ja

vēl ēdīsi!"

Labi. Brālis otrā rītā aiziet uz stalli, noliek labu klēpi sekas

priekšā, šī aprij viens divi un piemēslo vai visu stalli, lai tikai šis

mēž. Brālis noliek otru klēpi — tas pats.

„Ā!" viņš papurina galvu, „zinu gan!" un sak tikai ar klūgu

un sprunguli grasīties.

Ķēve tulin: „Ko tu gribi darīt?"
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„Ko darīt? Aizklugošu tavu rijamo, lai nevari vairāk rit!"

„Vai! nedari vis to, es vairāk neēdīšu."

„Tu neēdīsi! to redzēsim — lai tad paliek arī."

To sacījis, brālis nolika ienesto seku pagalvī un sagulēja līdz

vakaram.

Vakarā atskrien velns uz stalli, dusmās nosprauslojas vien uz

ķēvi, ka nav ēdusi, un tad, uz brāļa pusi pagriezies, sacīja tā:

„Lai nu šīs dienas darbi, kur šīs dienas darbi, bet rītu pārvedīsi
man ar šo ķēvi vezumu malkas no meža!"

Labi. Rītā brālis iejūdz balto ķevi, aizbrauc mežā un sakrauj
tādu vezumu, ka rati līdz rumbām zemē iegrima. Ķēve apskatās

vezumu un nevelk ne traka. Bet brālim atkal padoms, viņš no-

cērt labu strubiki un sāk jau cilāt.

Ķēve vaicā: „Ko tu ar to strubiķi esi nodomājis?"

„Nodomajis — vel šī vaicās! Es tevi mizošu, lai ada atlūp,

ja nevilksi vezumu, to tev pasaku."

„Vai nemizo vis — vilkšu, vilkšu!"

„Labi. Tad velc ari un neregojies man ilgāki vairs!"

Keve atsperas un izgāja krākdama, ka grāvis vien palika
pakaļā.

Pārbrauc mājā, velns izskrien no pils, apskatās ķēvi, kā tā

nodzīta garo vien un nejaudā dusmās vairs ne godam pasprau-

šlot; tikai to vien iesaucas: „Rītu izganīsi manu teļu; bet ja ne-

noganīsi, tad jūs abus ar to meitu uzkodām patērēšu."
Brālis ieiet pie māsas un izsaka, kā velns nolielījies. Māsa

atbild: „Nebēdā neko! Še šis sarkanais dzijas kamoliņš, atrisini

rītu to un piesien vienu galu teļam pie kreisās pakaļškājas, otru

paturi rokā — neaizskries nekur. Šis teļš, zināms, ir zvērots teļš.

Viņš ir no melnās velna meitas govs; bet ievaldīt jau var, ja tikai

zin vārīgai vietai piekļūt."
Otrā rītā brālis tā darīja un izganīja velna teļu kā nabagu.

To redzēdams, velns vakarā nemaz nerunā, cik dusmīgs; tikai to

vien iesaucas: „Rīta agrumā ienāciet abi divi ar meitu, tad es

ko pateikšu!"
Labi. Brālis ieiet pie māsas un pasaka, ko velns pavēlējis.

Māsa atbild: „Tā jau domāju. Nu mums šonakt jābēg no šīs alas

laukā, citādi rītā velns mūs aprīs. Tādēļ paņem tu vispirms cirvi

un pāršķel velna teļam galvu, tad tur izvelsies pīle; pīli pārcirtis,
atradīsi viņā zelta pautu, to mums ceļā vajaga līdz, ja gribam
kur aiztikt."

Tūliņ brālis paķēris cirvi, pārpļāva teļam pauri, pārcirta arī

pīli, izņēma zelta pautu un nodeva māsai. Tā nolika pautu uz

ceļa, paritināja drusku un nu pauts laistīdamies ripoja pa priekšu

vien. Šie, ko tikai māk, atkal pakal pēdu no pēdas.
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Brokasta laika velns atmodas un, neatradis brāli ar masu

vairs palaida melno govi vaļā, lai ker bēgļus rokā.

Ap to pašu laiku brālis ar māsu bija apsēdušies atpūsties.

Te māsa paskatās: zelta pauts sāk trīcēt. Viņa tūdaļ noprot, ka

nu vairs nav labi, tādēļ saka: „Mums dzenas pakal, es palikšu

par ērkšķu krūmu, tu paliksi par ērkšķa rozi, lai mūs neapmāna."
Labi. Šie paliek par tādiem. Atskries melnā govs, vai ērkšķu

krūms neesot redzējis divus garām ejam?"

,Ne, neesam!"

Melna govs pārskrien beša atpakaļ un stāsta velnam, ka

ērkšķu krūmu ar ziedu vien redzējusi, cita neviena.

„Ak tu lops!" velns kliedza, „kādēl neņēmi krūmu ar visu

ziedu līdz, tie bija tie paši bēgli. Skrien labi ātri otrreiz pakal!
Un ja ir šoreiz viņus neatvedīsi, tad tev kaklu riņķī apgriezīšu."

Melnā govs loba otrreiz pakaļ; bet brālis ar māsu bija tikuši

jau labu gabalu atkal uz priekšu. Te piepēži zelta pauts sāka lēkāt.

Māsa nomanīja, ka atkal dzenas pakal, tādēļ palika pati par ezeru

un brālis par pīļu tēviņu. Atskrien melnā govs, nav vairs ērkšķu

krūms, tikai lielu gabalu tāļāk, ezers viļņo. Ko nu? Lobs atpa-

kaļ velnam teikt. Bet velns šoreiz dusmās kampa melno govi
aiz ragiem, apgrieza sprandu riņķī un tad lādēdamies lēca baltai

ķēvei mugurā un aizlaida, ka nokūpēja vien, pats bēgļiem pakal.
Tai pašā brīdī brālis ar māsu vairs nebija tālu no alas cau-

ruma. Te piepēži viņi dzird: dzenas vēl jo niknāki pakal. Tagad
māsa nosvieda dvieli zemē. Dvielis iesāka vīties un locīties, ka-

mēr beidzot palika par platu strauju upi. Atskrien velns upmalā,

nevar pāri tikt: visur dziļas dzelmes, visur straujums un platums
priekšā. Beidzot — kas tur ir, ir — piecērt ķēvei un peidēs pāri.

Bet straujums norāva ķēvi tālu tālu lejup, kamēr vēl ierāva

dzelmē. Ķēve noslīka, tikai velns gan ar lielām mokām taču iz-

kūlās šinī malā un dzinās par jaunu pakal. Bet māsa tagad no-

meta susekli zemē. No susekļa gadījās biezs biezs ērkšķu mežs.

Velns gan plēsās un lauzās ērkšķiem cauri; bet beidzot sapinās

un piesējās. Tamēr māsa ar brāli bij sasnieguši alai caurumu un

izkļuvuši šinī saulē.

7. A. 313 A. Gotards Kr. Vircavā. LP, IV, 59. AŠ, 111. 4m.

Reiz viens ķēniņš gājis medīt un nomaldījies lielā purvā. Ap

pusnakti pienācis velns, sacīdams: ~Atdod man to, kas tev maja

no jauna, tad izvedīšu uz ceļa."

Ķēniņš apsolījis, velns izvedis. Pārgājis maja, nu atjēdzies,
cik neprātīgi izdarījis. Ķēniņienei bijis_ piedzimis jauns dels, ku-

ram pēc līguma, trešajā nedēlā velns bus pakal. Bet tanīs dienās

ķēniņa govju gana sievai piedzimusi meitiņa. Keniņš nu ņemies
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par labu maksu ierunāt govju ganam pārmīt bērnus. Govju gans

lai audzinātu ķēniņa dēlu un ķēniņš atkal paņemtu viņa meitiņu.

Tā noticis.

Pēc trim nedēļām velns bijis klāt, lai atdodot ķēniņš savu

bērnu! Ķēniņš iznesis govju gana meitiņu: „Še, te ir mans

bērns!" un piekrāpis velnu.

Bet ķēniņš ātri nomira.

Kad nu ķēniņa dēls pie govju gana bija izaudzis liels un da-

būjis zināt, kā tas toreiz ar viņu noticies, tad tam sirds iežēlojās

par nabaga meiteni, tādēļ ka tai viņa dēl bijis jāaiziet pie paša
velna. Un ko domāt — ķēniņa dēls nelicies ātrāk mierā, kamēr

vienu dienu sataisījies savu vietnieci izglābt no velna nagiem.
Viņš iebēris puspūru balto zirņu maisā un aizgājis uz to pašu

purvu, kur toreiz tēvs bijis apmaldījies. Bet velns nemaz nerādī-

jies. Beidzot sagudrojis par jokiem raudāt, lai velns izdzirdētu.

Ja, nu pareizi — necik ilgi velns klat — ko te meklējot?

„Meklēju darbu, bet neviens mani nelīgst!"
Lai līgstot pie viņa! velns tūliņ iesaucies.

Labi — salīguši, un nu ķēniņa dēls gājis līdz.

Nogājuši pie liela liela akmeņa. Velns pavēlis akmeni nost.

Tur apakš tā akmeņa bijis garš gaņģis zemes apakšā. Pa šo

gaņģi gājuši uz priekšu; bet ķēniņa dēls arvienu izmetis pa zir-

nīšam. Velns noprasījis, ko viņš tur vienā gabalā metot.

„Are! es jau biju savai mātei bērēs, un mums tāds ieradums

no laika gala pa bērēm baltos zirņus biezputrā vārīt. Puspūrs

atlika, to paņēmu līdz uzkost uz ceļa. Tomēr nesot ievelkas brī-

num smagumā, tādēļ kaisīšu, kamēr nesamais neplaks un atvie-

glināsies."

„Ta, ta!" velns atteicis un vairāk netaujājis.
Pēc liela laika gaņģis nobeidzies un nu iztapuši pie velna

mājas citā pasaulē. Tur arī bijusi govju gana meita, ko ķēniņa

dēls meklējis. Viņam tūliņ uz rāviena meita brīnum patikusi un

abi norunājuši precēties. Bet velns to saodis, ko šie norunājuši;

tas teicis uz ķēniņa dēlu:

„Ja tu manus darbus spēsi izdarīt, tad es salaulāšu tevi ar

meitu. Tev šodien jāapkopj mana melnā govs kūtī un naktī jā-
nocērt viņš meža gabals, jāuzar, jānoecē, jāizaudzina mieži, jā-

noplauj, jānokuļ, jāizdiedzē iesals, jāsamaļ un rītu uz brokastīm

jāizdara alus."

Ķēniņa dēls nogājis uz kūti un sācis melno govi kopt. Bet

tā maita nemaz nebijusi pieēdināma. Nu kopējs bijis lielās bēdās.

Te par laimi iznākusi govju gana meita un pamācījusi,_ kā govs

pieēdināma. Ķēniņa dēls tā darījis, un, re, izdevies pieēdināt.

Nu gājis vakarā mežu cirst. Cirtis, cirtis, tomēr tik ātri ne-
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gājis, kā vajadzējis iet, lai visus darbus padarītu. Ko nu? Sācis

atkalbēdāties. Te govju gana meita klāt, pamācīdama, kā tas

izdarāms. Šis paklausījis, un, re, visi darbi izdevušies. No rīta

ienesis velnam jaunu alu.

Velns teicis: „Tu manus darbus pievārēji, tagad salaulāšu

tevi ar meitu; bet šodien man nav vaļas, rītu pie dienas to pa-
darīšu."

Ķēniņa dēls itin priecīgs ieskrējis pie meitas pastāstīt, ka

velns solījis viņu laulāt. Bet meita bēdīga atteikusi: „Tad tu

nemaz nezini, kas ir velna laulības. Viņš mūs abus nokaus — tās

ir velna laulības."

„Vai! ko tad?" ķēniņa dels baiļojies.

„Neko vairāk — mums nākamu nakti jābēg. Bet iekams to

darām, tev jānokauj melnā govs un viņas teļš, ka nedabū iemau-

ties. Izdari to — būs labi! Bet sargies, ja govij, vai teļam balss

paspruktu, tad esam pagalam. Velns uzmostos un mūs dzīvus ap-

ēstu, jo melnā govs ir velna māte un teļš velna brālis. To tu

vari domāt. Tādēļ ņem šo zobiņu un cērt, ka katram ar cirtienu

pietiek. Pēc tam pāršķel teļam galvu un izņem man to āboliņu,
kas galvā atradīsies."

Labi, — ķēniņa dēls pakampis zobiņu, aizsteidzās uz kūti un

cirtis, cik jau nu spējis, katram vienu cirtienu: vienu govij, otru

teļam. Par laimi saļimuši gan abi nemaz neiemaudamies. Nu

pāršķēlis teļam galvu, izņēmis āboliņu un aiznesis meitai. Meita

ietinusi āboliņu savā drāniņā un tad abi bēguši pa gaņģi vien uz

priekšu. Baltie zirņi, ko todien kaisījis, brīnum labi derējuši par

ceļa rādītāju. Drīzi sasnieguši gaņģim galu un pie lielā akmeņa

izkāpuši šinī pasaulē. Patlaban rādījusies arī gaisma un nu va-

rējuši ceļu noblenst bez zirņiem. Te uz vienu reizi meita iesau-

kusies:

„Nav vairs labi, āboliņš sāk drāniņā kustēt, mums dzenas

pakaļ. Paliec tu par gaisu, es par tauriņu, tad mūs nepazīs."

Un meitai bijusi taisnība. Velns līdz kopamodies, licis šos

abus aicināt pie sevis, lai salaulātu. Aicinātājs attecējis atpakaļ

pie velna: neesot vairs ne puiša, ne meitas! Velns lobis uz kūti

skatīties, bet atradis govi un teļu nokautus. Nu brīnum sašutis

un tūliņ sūtījis septiņus niknus garus bēgļiem pakal. Tie atskrē-

juši pie akmeņa, paskatījušies, bet neka neredzējuši vairāk, ka

tik gaisu un tauriņu. Skrējuši atpakaļ un teikuši velnam, ko re-

dzējuši.
Velns iebļavies: „Jus, lopi! tie jau bija tie paši. Skrejiet pa-

kaļ un vediet pie manis!"

Pa to laiku gaiss ar tauriņu bija palikuši par cilvēkiem un

gājuši tāļāk. Bet uz reizi āboliņš sācis atkal draniņa kustēt.
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„Mums dzenas pakal! Paliec tu par upi, es palikšu par ziv-

tiņu!"

Ta_ noticis. Necik ilgi septiņi gari atkal klat; bet vairāk

neredzējuši, kā upi un zivtiņu, tādēļ skrējuši atpakaļ.
Velns prasījis: „Vai bija vel?"

„Nebija vairs: tik redzējām upi ar zivtiņu!"

„Jus, lopi! Tie jau bija tie paši, kadel nevedāt šurp? Tūliņ
skrieniet pakal!"

Pa to laiku upe ar zivtiņu bija palikuši par cilvēkiem un gā-

juši tālāk. Bet uz reizi āboliņš sācis atkal drāniņā kustēt.

„Mums dzenas pakal! Paliec tu par rožu krūmiņu, es palikšu

par ziediņu krūma galotnē."
Ta noticis. Necik ilgi septiņi gari atkal klat; bet vairāk ne-

redzējuši, kā rožu krūmiņu ar rožu ziedu, tādēļ skrējuši atpakaļ.
Velns prasījis: „Vai bija vel?"

„Nebij vairs; tik redzējām rožu krūmu ar ziedu."

„Jus, lopi!" velns iesaucies un ta ielecis uguns ratos un skrē-

jis pats pakal.

Bet bijis jau par veļu. Bēgli bijuši jau sava teva pilī.
Nu ķēniņa dels apprecējis govju gana meitu un dzīvojis lai-

mīgas dienas.

8. A. 313 A. R. Vulfs, Ūziņos, LP, IV, 31, 2. AŠ, 111, 4b.

Viens saimnieks brauc pa ceļu un iekrīt ar visu vezumu un

zirgu grāvī. Izmocās ilgu laiku — nevar izķeparāties. Uz reizi

nāk viens pretim (tas bijis velns). Saimnieks žēli lūdz, lai palīdzot
ārā tikt; bet velns atbild: „Soli to, kas tev nezināms mājā, tad

palīdzēšu!"

Saimnieks apsola. Velns drusku pieķeras klāt — viens pa-

ņēmiens — no grāvja ārā. Pārbrauc nu mājā, tad tik atjēdzas,
ko apsolījis. Saimniecei mazs dēls šūpulī. Tā kādreiz iet ne-

apdomībā, ko var darīt. Saimnieks gan bēdājas dēla dēl, bet nekā

darīt — trešā dienā velns pakal, lai dodot šurp, ko grāvmalā pats

apsolījis.
„Ūja, uja! lauji mazākais dēlam izaugt, gan jau panāksi vel

diezgan!"

„Labi!" velns atbild, „bet pec divdesmit gadiem, tad suti

šurp!"
Paiet divdesmit gadi — tevs vienu dienu loti nobēdājies.

Dēls prasa: „Tēt, kas jums kaiš?"

„Ta un ta — tev jāiet pie velna, neapdomībā apsolīju tevi

kopš divdesmit gadiem."

„Nebedajies! Ja esat apsolījuši, tad iešu labprāt."

Un ta nu dels aiziet taisni caur mežu. let, iet — nemaz mc-
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žam galu saiet. Beidzot gadās upite. Viņš apsēžas uz krasta un

sak bēdāties. Te — nezin kā pacel acis — redz: trīs pelēkas zo-

sis peld pa upi uz augšu. Piepeld tuvāk: „Ko tu, knauķi, te sēdi?"

šīs rupji nolamā un aizpeld tālāk.

Bet pec tada laiciņa piepeld no tās pašas puses balta zo-

stiņa; tā saka: „Ko tu, puisīt, te sēdi? Mans tēvs jau sen tevi

izgaidījies."

„Ja, es jau nezinu tavu tevu atrast!"

„Ej tik gar upmalu uz leju; drīzi ieraudzīsi garu ēku, kurai
abi gali melni, vidus balts. Melnajos galos dzīvo velni, vidū, bal-

tajā daļā, tur es piemītu."

„Labi, labi!" dēls patencina un aiziet gar upmalu vien. Ne-

cik ilgi —- ja, ierauga garo ēku ar melniem galiem un baltu vidu.

leiet iekšā — velns pretim: „Vai atnāci gan?"

„Atnacu!"
„Tad ej tur pie tā vecā pavāra un pagaidi, kamēr darbu došu.

Viņš arī tāpat ieķerts kā tu. Bet no šīs dienas saukšu viņu par

veco pavāru, tevi par jauno."

Dēls ieiet, apgrozās, bet nemaz šim tai melnajā galā nepatīk.
Pienāk vakars. Velns ienāk sacīdams: „Veco pavār! šonakt ej

manā dārzā zelta ābeli sargāt, man tur viens ņerms katru nakti

zelta ābolu nozog. Ker to rokā! Jauno pavār! tu vēl šonakt vari

izgulēties!"

Vecais pavārs ieiet dārzā ābolus sargāt, bet no rīta ielien

istabā itin bēdīgs, nav varējis nosargāt. Pienāk vakars. Velns

atkal ienāk: „Jauno pavār! šonakt ej tu ābolus sargāt, šis nav

nosargājis!"
Jaunais pavārs doma: „Nagos tik esmu. Vecais nenosar-

gāja, kur tad es?"

Bet dārzā iedams, viņš tāpat bez visa nodoma iegriežas bal-

tajā ēkas daļā un satiek par laimi balto zostiņu. Tā prasa: „Vai

tev, puisīt, kas uz sirds, kādēļ tāds nolaidies?"

„Ta un ta — jāiet dārza zelta āboli sargāt, kurus vecais pa-

vārs izgājušu nakti nenosargāja."

„Nekas, klausi mani, būs labi! Uzkāp ābelē pašā galotnē un

gaidi. Drīzi jo drīzi atskries zelta putns ābolus knābt. Noķer

putnu, izrauj divas zelta spalvas un aiztrieci viņu projām. Ja

velns no rīta prasa, vai pie āboliem nav bijis kāds zaglis — at-

saki: nē!"

Dēls patencina par tik labu padomu un uzkāpj zelta ābelē

itin priecīgs. Nu gaida, nu gaida; te reizi taču zelta putns klāt.

Dēls satver putnu, izrauj divas spalvas un aiztriec projām.
No rīta velns prasa: „Vai redzēji kādu ābolu zagli?"

„Nē!"
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„Nu, tad nākat, abi pavari, man līdz uz mežu!"
Šiem jāiet, vai grib, vai negrib. Nu iet, nu iet dziļi mežā

iekšā. Ne velns runā ar viņiem, ne viņi ar velnu. Uz vienu reizi

velns, kā zibins apgriežas iesaukdamies: „Tata aizmirsu, ka aiz-

mirsu. Savu cepuri aizmirsu mājā! Skrejat, abi pavāri, ko tik

mākat, pēc cepures! Kurš vēlāku atskries, tam mizenes, kurš
ātrāki atskries, tam mizenes nebūs!"

Vecais pavārs grib bez mizenēm vaļā tikt, tas skrien elsdams,

jādomā, ka kājas izgriezīs, cik ātri. Bet jaunais, tas izrauj no

kabatas abas zelta putna spalvas, iedur katros plecos par spār-
niem un aizlaižas, kā tauriņš tik viegli pa meža galiem vien līdz

velna ēkai. Velns nebija ne apskatījies — jaunais pavārs ar ce-

puri klāt.

Veco turpretim izgaidās, mulkis palikdams. Pēc liela liela

laika atskrēja vecais elsdams, pūzdams, bez jēgas un bez ce-

pures. Nu vajadzētu atpūsties cilvēkam kaut cik, bet velns tev

gaidīs. Mizo vēl nabadziņu, lai āda atlūp. Tīri žēl paliek jau-

najam pavāram. Ja, bet ko darīt? Nagi, vairāk nekas. Pēc kā-

viena velns saka: „lesim tagad mājā, bet rītu jūs man katrs uz-

cirtīsit tādu kuģi, kas pa sausu zemi skrien!"

Vakara jaunais pavārs klusītiņām atkal ielien pie baltas zo-

stiņas. Tā prasa: „Kā tad tev, puisīt, šodien labi klājās?"

„Labi! Tā un ta. Bet rītu gan diezin, ka ies. Man jauzcert
tāds kuģis, kas pa sausu zemi skrien. Kurš to var?"

„Var gan! leej viņā istabā, tur būs vairāk cirvju: Nem

cirvjus pa vienam un svied pār kamiesi, tik neskaties atpakaļ!
Ja būsi paņēmis īsto cirvi, tad atskanēs balss: „Gan!" To nemeti

vairs pār kamiesi, bet steidzies pa durvim ārā pie darba."

Labi, jaunais pavārs ieiet tanī istabā un ierauga lielu kaudzi

cirvju. Nu sviež vienu pār kamiesi, otru, trešu; beidzot kā pa-

cels devīto, stipra balss kaut kur iesaucās. „Gan!" Tā jaunais

pavārs mudīgi mudīgi pa durvim ārā un sāk kuģim baļķus cirst,

Izstrādājas pirmo nedēļu — baļķi jau aptēsti; izstrādājas otru

nedēlu — baļķi jau sakaķēti, izstrādājas trešo nedēļu — kuģis

gatavs. Ko nu? — Jārauga tik, vai skries arī pa sausu zemi?

Sāk uzvilkt buras — pareizi! Līdz buras uzvilktas — kuģis lepns

kā gulbis ievizinās velna pagalmā. Velns prieka pilns izskrien

pretim: „Kur tas otrs cirvinieks, vai tam arī kuģis izdevās?"

„Nezinu par otru; man pašam darba pilnas rokas!"

Velns noskrien pie veca pavāra: vai esot gatavs? Ne esot,

ne arī mākot!

„Nu, tad tevi pati nelaime jādelētu!" velns norūc un mizo

atkal šo.
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Pēc kāviena velns ītdod abiem ceļa maizi ar pavalga tiesu

nu saka:

„Citrīt celdamies iesit man pārvest zelta zirgu no citurienes!"

Vakarā jaunais pavārs atkal ieiet pie baltās zostiņas pēc pa-
doma. Zostiņa saka: „Nebēdā nekā, ej tik uz priekšu un viņpus
meža apsēdies uz cinīša! Tad atskries izsalcis lācis. To tu pie-
ēdini un tad kāp viņam mugurā, lai nestu tevi pie zelta zirga."

Labi. Jaunais pavārs paņem savu maizes saini, iziet mežam

cauri, apsēžas uz cinīša un gaida, kas nu būs. Necik ilgi — lācis

ar itin šlokanu vēderu klāt.

„Vai negribi est, lācīt?"

..Ka nu ne, kas tad man dos?"

„Še cd manu maizi, manu pavalgu un tad aiznes mani tur,
kur zelta zirgs!"

„Ja, ja — dod tik šurp!"

Drīzi lācis noēdies itin resns: lai nu kāpjot viņam mugurā.
Jaunais pavārs uzkāpj mugurā un tā lācis tūdaļ kā vējš aizcērtas

gar meža malu vien uz to pusi, kur saule lec. Nu skrej, nu skrej,

beidzot, kas tas? Jau pie zelta pils noskrējis. Lai kāpjot zemē,

viņš būšot ieiet pēc zelta zirga. Labi, lai notiek! Un tas nebija

ne apskatījies, jau zelta zirgs izvests, tik spožs kā saule. Tas

esot par to maizi un pavalgu, lai tik nu kāpjot mugurā un laižot

uz māju! Šis uzkāpj mugurā —es saku —nu mirdz un laistās,
tīri jādomā: diezin kas tur jāj? Un zirgam viens stiepiens — pie
velna pils klāt. Iznāk velns, tas rausta plecus par tādu izmaņu.
Kur tik ātri esot sadabūjis, kur ne? Tai vietā, kur zirgs esot

mitis, vēl nekad neesot bijusi ne cilvēka ēna. Un par to labumu

jaunais pavārs nu varot atpūsties labu laiku, bet vecais pavārs,

ja pārnākšot bešā, dabūšot nevien šodien mizenes, bet rītu triek-

šot vēl pie cita darba. Pret vakaru pārlien arī vecais, bet no-

skumis tukšām rokām. Kā arī nenoskums cilvēks. Labi zin, kas

gaidāms. Un velns, tas jau tevi ņirgāt ņirgā. Kad kāds piekau-

jams — jāsaka — to vien tik gaida.

Tas nu tas. Bet nezin no kura laika tās pelēkās zosis (tās

bijušas velna īstās meitas) pamanījušas, ka jaunais pavārs lienot

pie baltās zostiņas un kopā vien sazinoties, šīs pateikušas vel-

nam, un velns no tās dienas zobus vien griež, gudrodams, ko ar

jauno pavāru izdarīt. Beidzot sagudro tā: liek vecajam pavā-

ram namā lielu, lielu katlu pieliet un jaunajam pavāram jānes

žagari, jākur uguns, tā kā līdz vakaram katls būtu uzvārijies

Bet jaunais pavārs bija manīgs, cauru dienu zaļos žagarus vien

nes. Pienāk vakars — katls maz maz silts. Velns traks: par ve-

selu dienu nevarot ne nieka katlu uzsildīt.
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„Nieka katlu!" jaunais pavārs atcērt, „ko es varu darīt, ka

tev tādi žagari!"
Bet velns par tiem vārdiem paliek vēl dusmīgāks. Viņš ne-

būšot viņa slinkuma dēļ palikt negulējis. Tādēļ darīšot īsi: ieslēg-
šot jauno ar balto zostiņu namā un pieteikšot: līdz ūdens karsts,
ka tad abi tūliņ būtu ielēkuši katlā noplucināties. Gan jau viņš

pa miegam plunkšķi dzirdēšot. Labi. Gulēt ejamā laikā velns

ieved balto zostiņu namā pie jaunā pavāra un nosaka: „Palīdzi

uguni kurt! Ja ūdens karsts, tad leciet abi iekšā!'

To sacīdams, tas aizslēdz durvis un pamet šos tur iekšā. Bet

ap pusnakti jaunais pavārs ar balto zostiņu sarunā tā: „Paņēm-
sim speltes akmeni un sviedīsim labi dikti katlā, lai plunkšķis
iznāktu liels, un velns pa miegam domātu, ka mēs esam ielēkuši.

Tad izrakņāsim sliekšņa apakšai caurumu, izlīdīsim laukā, pa-

ņemsim stallī zelta zirgu un pūtīsim projām!"

Runāts — darīts. Pļunkt! akmens noiet katlā un pelēkās

zosis ar velnu pa miegam gardi jo gardi pasmejas. Bet kamēr

šie tur tik jauki sapņo, jaunais pavārs ar balto zostiņu aizjājuši uz

zelta zirga gabalā.
No rīta velns, tikko pamodies, ies raudzīt, kā šie noplukuši.

Bet ko nu atron? Katlā akmens, slieksnis izrausts, zelta zirgs

projām. Lai tūliņ visi kalpi dzenoties bēgļiem pakal! Šie arī,

viens divi, pie rokas — aiziet kā dūmi.

Bet zostiņa to mana, viņa saka: „Klau, mums dzenas pakal!
Lai zelta zirgs paliek par baznīcu, tu par kanceli, es par vecu

mācītāju!"
Acumirklī ta notiek. Atskrien velna kalpi — prasa mācīta-

jam, vai neesot manīti divi bēgli uz zelta zirga?

~Ne, nemaz! Sen esmu par mācītāju šinī baznīca, bet tādus

neredzēju nekad!"

Šie atpakaļ. Velns prasa: „Kas bija?" Ta un ta.

„Ak, jus lopi, tie jau bij tie paši!"
Nu sūta citus kalpus. Zostiņa to mana; viņa saka: „Klau,

mums dzenas pakal! Palieciet jūs abi par kazām es par vecu

ganu meitu!"

Acumirklī ta notiek. Atskrien velna kalpi — prasa ganu

meitai, vai neesot manīti divi bēģli uz zelta zirga?

„Ne, nemaz! Sen te ganu, bet tādus neredzēju nekad!"

Šie atpakaļ. Velns prasa: „Kas bija?" Tā un tā.

„Jus lopi, tie jau bij tie paši!"

Nu skries pats pakaļ. Zostiņa to mana; viņa saka: „Lai

zelta zirgs paliek par ezeru, tu pats par asari, es par udens-

jaucēju."
Acumirklī ta notiek. Te velns klat un meklē asari noķert,
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bet ūdensjaucēja jauc ūdeni vienā ņēmienā. Velns izmocās —

nevar nekā darīt. Projām iedams tas saka: „Nu, ūdens jaucēj, tu

paliksi septiņi gadi te jaukdama, es tev rādīšu!"

Briesmīgi dusmīgs velns aizjož atpakaļ. Bet ūdens jaucēja

tagad pasauc asari, lai nu nākot ārā. Šis iznāk par cilvēku no

ezera un gaida, kas tāļāk notiks. Pēc brīža ūdens jaucēja nomauc

savu gredzenu un pasniedz to puisim, sacīdama:

„Še, valka manu gredzenu septiņi gadi; pec septiņiem ga-
diem pārjāšu pie tevis gredzenam pakal."

Paiet tie septiņi gadi. Puisis, senākais jaunais pavārs, gudro
ar savu tēvu, vai tik ūdens jaucēja nebūšot piemirsusi sava gre-

dzena valkātāju. Tēvs saka, ka būšot; bet dēls turās, ka ne-

būšot.

Te vienu dienu tēva sēta atspīd zelta spožumā. Šie paska-
tās — daiļa meita iejājusi uz zelta zirga un prasa pēc sava gre-

dzena valkātāja. To prieku, kas nu bij tēvam ar dēlu! Un nu

bija drīzi jo drīzi jaunajiem ļaudim kāzas.

9. A. 313 A. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, 111, 4.

AŠ, 111, 4c.

Kādam vīram nebija neviena bērna. Reiz šis vīrs, mājā nāk-

dams, apmaldās mežā. Te nejauši tam piestājas svešs cilvēks un

saka: „Atrāki no meža neiztiksi, kamēr tu man apsolīsies to pēc

deviņiem gadiem atdot, ko šovakar, mājā pāriedams, pirmo reizi

redzēsi. Ja tā ir, tad parādīšu teku!"

Vīrs doma: „Ko taču tik svarīgu nu redzēšu pirmo reizi?

Apsolīšos, lai tieku reiz no meža ārā!"

Labi. Pāriet mājā — sieva tam rāda jaunu dēlu. Nu gan

žēlojas, ka tīšā prātā atdevis dēlu citam, bet vairs nekā darīt.

Tā nu paiet deviņi gadi. Devītā gadā vīram atkal gadās ap-

maldīties tai pašā mežā. Pret vakaru tam piestājas tas pats to-

reizējais cilvēks sacīdams: „Deviņi gadi jau pagājuši. Vai citurīt

sūtīsi man savu dēlu šurp, tad parādīšu teku, ja ne — tad paliksi

dēla vietā. Bet to tev saku: pēc otriem deviņiem gadiem ir tavu

dēlu dabūšu!"

„Sutīšu, sūtīšu, jo kamēr abi ejam, tad labāki lai dels viens

pats iet."

No rīta dēls ieiet mežā. Necik ilgi, te svešais klāt, paņem

dēlu pie rokas un nu vadā pa biezumiem, pa čikstiem, pa pur-

viem, muklājiem lielu laiku, kamēr beidzot ieved dziļā dziļā alā.

Vairāk alā neredz kā deviņas gultas un vienu galdu; arī

cilvēka neviena nav iekšā. Vedējs iedod dēlam kaut ko uzkost

un tad saka, lai liekoties turpat kaktiņā gulēt. Dēlsapguļas gan,

bet nevar aizmigt, viņam loti drūmīgi ap sirdi. Ta aiztek labs
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brīdis. Te uz reizi nāks tik vēl kādi astoņi tēviņi iekšā. Nu šie

ir deviņi un dēls viens pats. Visi deviņi tūdaļ nosēžas gar galdu
un sāk dzīrot. Beigās, kad jau labi iesutuši, viens iesauksies:

„Vadzi, vai zēnu pārvedi?"

„Parvedu!"

„Kur viņš ir? Lai nak šurp!"
Dēlam nu jāiet viņu pulka; bet viņš liekas aizmidzis un neiet.

„Ak ta, nenāksi; tādam knauķim tik deguns nogriežams!"
viens iesaucas.

„Tas neiet," otrs atbild, „mes nogriezīsim viņam degunu un

ja rītu kungs tādu apspokotu neņem pretim, ko tad darīsim?"

„Ja, ja — riktīgi gan!" citi atbild. Un ta nu paliek.
No rīta vedējs paņem dēlu pie rokas un atkal vadā pa čik-

stiem, biezumiem, purviem, muklājiem lielu laiku, kamēr tad bei-

dzot aizved skaistā, skaistā pilī.
Pils durvīs iznāk briesmīgs kungs pretim un prasa: „Vai tas

ir tas deviņu gadu gaidītais?"

„Tas tas ir, kungs!" vedējs atbild.

„Nu tad labi, ved viņu iekša!"

Istabā briesmīgais kungs saka tā uz dēlu: „Tur mežmalā ir

vecs resns, resns ozols; to tev nākošu nakti vajaga bez cirvja
smalkās drumslās sacirst un kaudzē sakraut, ka nevienas skai-

diņas, nevienas miziņas nebūtu īpaši. Tagad vari iet!"

To dzirdējis dēls iziet mežmalā pie resnā ozola, raud un raud.

Un kā arī neraudāt? Tādu darbu bez kāda ieroča izdarīt gluži

neiespējams. Bet tā jau nu mūžam ir: jo bēdas vislielākās, jo pa-

līdzība vistuvākā. Tā arī te.

Briesmīgā kunga jaunākā meita, tēva pavēli izdzirdusi, stei-

dzas dēlam palīgā. Viņa iznāk pie ozola un mīlīgi vaicā: „Puisīt,

kādēļ tik sūri raudi?"

„Ja, kā neraudāt? Man šrs ozols nākošā naktī bez cirvja jā-
sadabū smalkās drumslās un jāsakrauj kaudzē, ka nevienas šķē-

pelītes neiztrūktu."

„Neraudi vis puisīt! Es tev palīdzēšu. Ko tur lai dara?

Mans tēvs nu reiz tāds briesmīgi Jauns ir un arī paliks. Arī mani

viņš acu galā neieredz; viņš mani ienīst līdz nāvei tādēļ vien,

ka esmu laba un neklausu viņa ļaunumam. Mēs esam deviņas

māsas, astoņas tādas pašas kā tēvs; bet es tā nevaru. Tēvam

ir pavisam divējādi sulaiņi: vieni dzīvo mežā, alā, un otri tepat

pilī. Tie, kas mežā, palīdz tēvam cilvēkus ievilināt; tie, kas pilī,

palīdz pakal dzīties, ja kāds nodomātu bēgt. Ak, cikiem te jau

nav nelabi klājies. Esi tik itin mierīgs! Līdz ko tumšs metīsies,

nākšu palīgā."

Labi. Dels nu paliek mierīgs un gaida tik tumsas. Pienāk
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nakts — jaunākā meita klāt. Rokā tai vairāk nav kā dziju ka-

moltiņš. Bet tavu brīnumu! Līdz ko dziju aptin gar ozola celmu,
tā ozols slaukt! gar zemi un sašķīst tik smalkās drumslās kā zir-

nīši, un sakraujas tik lielā čupā kā vislielākā siena kaudze.

„Ta, nu esam padarījuši! Bet tagad man jāsteidzas atpakaļ,
lai tēvs nepamanītu, ka esmu paņēmusi vina dziju."

No rīta briesmīgais kungs sauc delu iekša.

„Vai izdarīji?"

„Izdarīju."

„To nebūtu domājis, bet kas izdarīts, tas izdarīts. Nu, klau-

sies, nākošā naktī tev cits darbs. Tev viņš mežs, kas septiņas
verstis garš, septiņas plats, jānocērt, jānoved, jāuzar, jānoecē,

jāapsēj."
Dels iziet mežmala un raud atkal. Te jaunāka meita klat:

„Nu, ko tu raudi? Gaidi tik mani, kad tumšs metīsies!"

Pienāk nakts — jaunākā meita klāt. Rokā tai vairāk nav kā

galdiņš. Šo galdiņu tā noliek mežmalā, uzkāpj virsū un iesau-

cas: „Viens, divi, trīs!"

Tudal viss mežs ka spārnos, koki visiem celmiem aizskrien

projām, zeme pati uzaras, noecējas, apsējas.

„Ta, nu esam padarījuši! Bet tagad man jāsteidzas atpakaļ,
lai tēvs nepamanītu, ka esmu paņēmusi viņa galdiņu."

No rīta briesmīgais kungs sauc delu iekša.

„Vai izdarīji?"

„Izdariju!"
To nebūtu domājis, bet kas izdarīts — izdarīts. Nu, klausies,

trešo darbu tev iedošu pašā vakarā. Ja tu man vēl ir to izdarīsi,
tad citu rīt salaulāšu tevi pats savām rokām ar savu jaunāko
meitu."

Dels iziet lauka un nezin, kas nu bus, kas nebūs. Mež-

malā tas nosēžas un pārdomā visādi. Te, necik ilgi, jaunāka meita

klāt.

„Nu, kadu darbu tevs tagad uzdeva?"

„Nezinu; būšot tik vakarā uzdot. Un ja spēšot to izdarīt, tad

citurīt mus abus pats savam rokam salaulāšot."

„Puisīt!" meita to dzirdēdama bailīgi iesaucas, „kas tik jau-

nus ļaudis, kā mēs esam, gan laulā? Bet es saprotu, ko tēva lau-

lība nozīmē. Viņš mūs abus nomaitās un asinis salies vienā traukā

kopā, tā tēvs laulā. Mums jābēg. Pagaidi mani te, es_ aizskriešu

uz pili, kaut ko paņemšu līdzi un tad laidīsimies, kamēr tēvs ne-

sāk tevi meklēt."

Labi. Pēc maza brīža meita atpakaļ un nu abi poš, ko māk.

Līdz vakaram gāja labi, bet tad uz reizi sāk zeme dimdēt. To

dzirdēdama meita iesaucās: „Tēvs sūta savus sulaiņus mums
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pakaļ! Tagad izbērsim šo smilšu sauju, kas šinī cepure. Redzes,
kas tad būs."

Meita izber smilšu sauju un tūdaļ izceļas liels smilšu kalns.

Pakajdzinējies atjož līdz smilšu kalnam, nevar pāri tikt. Nu kāpj,
nu rāpjas, kamēr taču uzrāpjas galā.

Tagad meita izvelk susekli, nosviež to zemē — tūdaļ izaug
biezs, biezs ērkšķu mežs. Pakaldzinējies atjož līdz ērkšķiem,
nevar cauri tikt. Nu lien, nu plēšas, kamēr taču izmocās cauri.

Tagad meita izvelk cepuri, nosviež to zemē—tūdaļ ronas maza

mājiņa un šie abi gadās mājiņas istabiņā. „Vadzi," meita saka,

„es palikšu par vistu un tu par kaņepēm. Ja sulaiņi ienāks meklēt,
tad kašņāšos pa kaņepēm."

Labi, ta notiek. lenāk sulaiņi — nav neviena. Tik ir, kā

vista un kaņepes. To redzēdami, sulaiņi jož atpakaļ pie kunga.

„Vai redzējāt kadu?" kungs uzprasa.

„Neredzejam neka. Tik bij ka viena vista un kaņepes."

„Ak tu lopi! Tie jau bij tie īstie, kadel nevedāt atpakaļ?
Dzenieties pakaļ un vediet tos šurp!"

Sulaiņi dzenas no jauna pakaļ, ko tik mak.

Bet līdz ko meita to mana, ta saka: „Es palikšu par vecu

sieviņu, tu atkal par govi."

Sulaiņi aizskrien: Vai neesot divus jaunus cilvēkus redzē-

juši?

„Neesmu redzējusi," sieviņa atbild. „Kur nu jaunie te par šo

ceļu varēja iet? Te jau viņpus šā meža, tik nelāga vieta, ka pat

putns pārskrejot vien, tūlīt pagalam. Ja jaunie ļaudis tur gājuši,
tad tie arī sen jau beigti."

Dzirdēdami par tik nelāgu vietu, sulaiņi sabīstas un jož at-

pakaļ pie kunga.

„Vai redzējāt kadu?" kungs uzprasa.

„Aizskrejam pat līdz nelāgajai vietai, kur ne putns nedrīkst

pāri laisties, bet vairāk neredzējām, kā vecu sieviņu ar govi."

„Jūs lopi! Ko gribat man te par nelāgo vietu stāstīt? Paši

esat nelāgi! Tie jau bija tie. Kāpēc neņēmāt rokā veco sieviņu

un govi? Tas nieki! Tagad laidīšos pats pakal."

Briesmīgais kungs nu dzenas pakal, ka dimd vien. Bet līdz

ko meita to mana, tā saka: „Es palikšu par mazu mazu odiņu

augstās egles galotnē un tu par mazu puteklīti gaisā, tad vecais

mūs neieraudzīs."

Ta notiek. Atskrien briesmīgais kungs, izmeklējas, izmeklē-

jas — nekā, jādodas atpakaļ.

Tagad dels ar jaunāko meitu pariet netraucēti pie teva un

izstāsta visu, kā viens otram palīdzējušies, kā bēguši, kā nākuši.

Tevs noslauka prieka asaras un tad saka: „Kopa esat bēguši,
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kopa jums jāpaliek. Tad, kad būsit pieauguši, pateikšu, ko esmu

nodomājis. Tagad turaties kopā, kā brālis ar māsu."

Un vēlāk,_ kad dēls bij pieaudzis puiša kārtā, tad tēvs pie-

sauca abus klāt, sacīdams: „Nākat šurp, tad pateikšu, ko toreiz

neteicu. No šā brīža vairs neesat brālis un māsa, bet vīrs un

sieva. Likšu jūs salaulāt."

Ta notiek.

Abi jaunie ļaudis dzīvoja tik laimīgi, ka reti kur redzēts.

10. A. 313 A. P. Grosberg Le sten ē. LP, IV, 5, 2. AŠ, 111, 4d.

Viens saimnieks reiz bij apmaldījies. Velns vinu izved uz

ceļa, bet par to viņam jāapsola savs dēls laist velna kalpībā. Sa-

līgst. Dēls aiziet. Velns viņu ieved pa garām trepēm dziļā do-

bumā. Pa dobumu iedami, tie notiek velna pilī. Te velns saka:

~Daudz darba tev nedošu, bet ko domu, tas jāizdara uz mata."

Un tur bijusi vel viena meita pie tā velna. Tai bijusi brīnum

laba sirds.

No rīta velns pasaka dēlam darbu: „Tev jāpieēdina kūtī

mana govs — vairāk nekā!" Dēls sapļauj sēku un sāk govi barot.
Bet šī, negantniece, ēd kā traka. Nav cits klēpis vēl sapļauts,
tas jau noēsts. Un tā cauru dienu nemaz piedot. Nāk jau pret
vakaru, šī mauj it kā badā sprāgusi.

„Še tev nagi, ka nagi!" dels bēdīgi pārdomā. Bet tai brīdī

gadās tai meitai garām iet. Viņa saka:

„Kur tu, puisīt, to maitu ta pieedinasi? Nogriez klūgu un

klūgo tik muti ciet, gan tad pievārēsi."

Dels nogriež klūgu, aiznes vel vienu klēpi un sak klūgu kopa
griezt.

~Kur tu klūgu liksi?" govs tulin uzprasa.

„Saklugošu tavu maujamo, redzes, vai tevi, bada kāsi, nepie-

ēdināšu!"

Govs lūdzas, lai neklugojot, nebūšot vairs ta est.

„Labi, to redzēsim!" dels nosēžas uz sliekšņa un gaida va-

karu.

Vakara nak velns skatīties, atron — govs pieēduši.

~To darbu izdarīji gan, bet no rīta tu man izganīsi šito teļu!"
Vakara meita klusu prasa: „Kadu darbu tev rītdien uzdeva?"

„Vieglu darbu, tāds telēns jāizgana!"

„Nerunā par vieglumu — tas vēl grūtāks darbs! Šis teļš

bizo kā pats nelabais. Bet klausi mani, tu paņem šņori un sapin

teļam kājas -— būs labi!"

Dēls tā dara un izgana teļu, kā tik vien vajaga. Velns atkal

brīnās; bet nu uzdod trešā dienā pirti izkurināt un garu iepērt.

Vakarā meita atkal prasa: „Kādu darbu uzdeva?"
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„Vieglu! jāizkurina pirts un jāieper gars."

„Nerunā par vieglumu! Tiklīdz garu iepērsi, velns noēdīs

tevi bez sāls. Bet klausi mani, še šis zobins, iztrin labi asu un

raugi šonakt teļam uz cirtiena galvu nocirst. Tad pāršķel nocirsto

galvu un izņem no kausa, no smadzenēm, tādu kamoltiņu un iedod

man! ris paslēpšos kamoltiņā un tūliņ kamoltiņš naigi tecēs uz

priekšu. Tad tik pos pakal un paņem pavediena galiņu rokā, labi

cieti turēdams."

Dels nocērt teļam galvu, izņem kamoltiņu, iedod meitai; tā

nozūd kamoltiņā, ka ne redzēt, un nu abi bēg.
Pret rīta laiku velns pamožas un tūliņ nomana, kas noticis.

Viņš uz karstām pēdām sūta savu kalpu bēgļiem pakal. Dēls uz

reizi dzird, ka zeme dimd un prasa kamoltiņam: „Ko nu?"

Kamoltiņš atbild: „Piesit kamoltiņam, tad es palikšu par

zirgu, tu par arāju!"

Ta notiek. Te velna kalps klat: vai neesot divus beglus pa-

manījuši?

~Sen gadus te aram, neesam redzējuši ne šī ne ta!"

Velna kalps atpakaļ. Velns prasa: „Nu, vai neka nere-

dzēji?"

„Redzeju tik arāju un zirgu."

„Tie jau bija tie paši — skrieni un ved šurp!"

Pec laika dimd atkal zeme un dels prasa kamoltiņam:

„Ko nu?"

„Piesit kamoltiņam, tad es palikšu par upīti, tu par zelta ziv-

tiņu!"
Tā notiek. Atskrien velna kalps, prasa zivtiņai: vai neesot

redzējusi arāju un zirgu? Zivtiņa atbild ka neesot redzējusi. Poš

atkal atpakaļ.

Velns prasa: „Nu, kadel neparvedi?"

„Ja, nebija vairs ne arāja, ne zirga — tik upīti ar zivtiņu ie-

raudzīju!"

„Tu lops! Tie jau bij tie paši! Skrej atkal pakal!"

Pēc laika dimd atkal zeme un dēls prasa kamoltiņam:

„Ko nu?"

„Piesit kamoltiņam, tad es palikšu par gaisu, tu par mazu

mazu odiņu!"
Tā notiek. Atskrien velna kalps, prasa odam: vai neesot re-

dzējis upīti un zivtiņu? Ods atbild, ka neesot. Poš atkal atpakaļ.

Velns prasa: „Nu, kādēļ nepārvedi?"

„Ja, nebija vairs ne upītes, ne zivtiņas; tik odu ar gaisu re-

dzēju!"

„Tu lops ! tie jau bija tie."
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Un nu lobs pats pakal. Bet par to laiku ods jau pie sava teva

mājā un gaiss, arī turpat.

Beidzot ods piesitas pie gaisa un ta tulin no oda izceļas dels.

no gaisa daiļa meita.

Dels apprec meitu un dzīvo laimīgu mūžu.

11. A. 313 A. Uzinos, LP, IV, 5, 2. piez. AŠ, 111, 4e.

lepriekšējam līdzīgs variants. Dēls pirmo reizi paliek par

vāveri, un meita par priedi; otrreiz: dēls par kopiņu, meita par

rozīti; trešo reizi: dēls par lielu jūru, meita par baltu pīlīti. Velns

nu lok tikmēr jūras ūdeni, kamēr pārsprāgst.

12. A. 313 A. R. Vul f s Ūziuo s, LP, IV, 55.

Vienam saimniekam bijuši tik lieli lauki, ka vienā dienā ne-

varējis apiet. Lauku vidū bijis liels dīķis. Reiz saimnieks, pa

laukiem staigādams, bijis noslāpis; viņš pieliecies pie lielā dīķa
dzert. Bet pašu laiku velns sagrābis saimnieku pie bārdas un

solījies noslīcināt, ja neatdošot to, kas mājā no jauna gadījies.
Nekā darīt — solījies atdot. Pārgājis mājā — kaķei bijuši kaķēni.

Tūliņ nesis tos uz dīķi velnam atdot.

Otrā dienā saimnieks, pa laukiem staigādams, atkal dzēris

pie dīķa. Velns atkal sagrābis pie bārdas un solījies noslīcināt,

ja neatdošot to, kas mājā no jauna gadījies. Nekā darīt — apso-

lījies. Pārgājis mājā — cūkai bijuši sivēni. Tūliņ sasviedis si-

vēnus dīķī.
Trešā dienā atkal gājis dzert pie dīķa. Velns atkal saķēris

pie bārdas un solījies noslīcināt, ka neatdošot to, kas mājā no

jauna gadījies. Nekā darīt — apsolījies. Pārgājis mājā_— saim-

niecei bijis dēls. Bet tā bijis žēl dīķī sviest, tādēļ pierunājis velnu

mazākais atstāt dēlu pie vecākiem līdz divdesmitajam gadam.

Pēc tiem gadiem tēvs vienu dienu apsedlojis zirgu, uzsēdi-

nājis dēlu mugurā un sūtījis pie velna. Dēls jājis, jājis, un kuru

vien saticis, gandrīz katram prasījis, lai parādot ceļu pie velna_:
bet neviens nezinājis parādīt. Beidzot sasniedzis upmalu. Upē

mazgājušies piecpadsmit gulbji, bet uz krasta bijušas_ atstātas

piecpadsmit baltas drāniņas. Dēls vienu drāniņu klusam paņē-

mis un paslēpies aiz kārkla krūma, lai noskatītos, ko gulbji darīs,

ja neatradīs paņemto drāniņu. Pēc tāda laiciņa visi gulbji iznā-

kuši malā un palīduši apakš drāniņām; tik vienam nebijis kur

palīst. Tas nabadziņš skraidījis, drāniņu meklēdams, beidzot

ieraudzījis aiz kārkļa krūma dēlam. Lai atdodot paņemto drāniņu,
tā gulbis lūdzies, bet dēls atbildējis: „Aizved mani pie velna, tad

atdošu!"
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„Pie velna!" gulbis brīnījies," tas jau mans tevs. Nac man

līdz, tūliņ aizvedīšu."

To dzirdēdams, dēls atdevis drāniņu. Bet gulbis, līdz labi

palīda apakš drāniņas, palika par jaunu meitu. Dēls aizgāja mei-

tai līdz pie tēva, velna.

Velns teica uz dēlu: „Tas labi, ka atnāci. Tev jāizdara trīs

darbi, tad tiksi vaļām: vispirms uzcel vienā naktī baznīcu; otrā

naktī noplēs pāri kurpju, bet trešo nakti likšu tev zīmēt savu

jaunāko meitu."

Bet dēls neizdarījis nevienu no šiem trim darbiem; tūliņ pirmo

nakti sarunājies ar jauno velna meitu (ar to, kurai pie upes bija

atņēmis drāniņu) tā: viņa palikšot par gulbi un viņš uzsēdīšoties

gulbim mugurā, gan tad gulbis pārnesīšot viņu atpakaļ uz tēva

māju. Tā noticis. Dēls pārlaidies uz gulbja muguras, ka nozi-

bējis vien, cik ātri. Tēvs brīnījies, ka dēls tik ātri velnam izkalpo-

jis, bet dēls atteicis: „Mana brūte man palīdzēja!"

Līdz ko bija izteicis, gulbis palīdis apakš draniņas un atkal

palicis par jaunu meitu. Nu tēvs darinājis priecīgas kāzas.

13. A. 313 A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Ķēniņš ar savu sulaini gājuši uz jakti un mežā apmaldījušies.
Kad pienācis vakars, tad sulainis uzkurinājis uguni un abi pie

ugunskura sildījušies un ēduši līdzpaņemto ēdienu. Kad paēduši,
tad ķēniņš teicis: „Es saukšu, varbūt kāds dzirdēs."

Un ķēniņš kliedzis pilna kakla: „U
...

v! v
...

v!"

Neviens neatsaucies. Ķēniņš apgūlies, augšā palicis sulainis.

Drīz vien pienācis svešs kungs un stāstījis sulainim, ka viņš esot

mežā apmaldījies. Nu, lai sēdot un sasildoties, sacījis sulainis uz

svešo kungu. Kungs apsēdies un sācis raisīt no stilbiem savādas

aukliņas, kuras metis zemē. Tiklīdz kungs kādu aukliņu nome-

tis zemē, tā tūliņ palikusi par čūsku un ielīdusi krūmos. Sulainis

nobijies. Kungs tik raisījis aukliņas un metis zemē. Drīz vien

ap ugunskuru bijis pulka čūsku, kas ložņājušas pa krūmiem un

šņākušas. Sulainis manījis, ka labi nebūs, un sācis kliegt: „Ej

prom! Tu esi pats Nelabais!"

No kliedziena pamodies ķēniņš nu arī dzinis svešo kungu pro-

jām. Sulainis nogriezis krietnu sērmūkšļa kūju un sācis čūskas

sist. Svešais kungs uzcēlies un saucis: „Bērniņi, bērniņi nākat

šurp!" — Un visas čūskas salīdušas svešam kungam azotē.

Svešais kungs aizgājis. Kad pienācis rīts, tad ķēniņš ar su-

laini atkal meklējuši ceļu uz māju. Bet viss velti! Viņi maldījušies

pa mežu un ārā netikuši. Arī ēdiena pietrūcis un abi bijuši bada.
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Treša diena ķēniņš teicis: „Kaut vai pats velns mani izvestu!

Nevar vairs izturēt, kā gribas ēst."

Tiklīdz ķēniņš tā noteicis, ka arī bijis smalks kungs klāt un

sacījis: „Es tevi varu izvest no meža, ja tu man apsoli dot pēc

diviem gadiem to, kas tev pirmais pretim nāks, kad mājā tiksi."

„Ja, es apsolu," — teicis ķēniņš.
Ķēniņš domājis, ka pretim nāks viņa lielā kuņa, kas bijusi

mājā palikusi un vienmēr sagaidījusi, kad ķēniņš no jakts mājā
nāk. Ķēniņš nezinājis, ka pa to laiku, kamēr viņš pa mežu mal-

dījies, ķēniņiene, kas bijusi cerībās, dzemdējusi pirmo dēlu. Kungs
izvedis ķēniņu un sulaini no meža. Kad ķēniņš bijis vairs tikai

simtu solu no pils, tad tam nākusi pretim aukle ar mazo dēliņu.
Nu nekas vairs nebijis darāms. Ķēniņa dēliņš bijis apsolīts
velnam.

Ķēniņš visu notikušo izstāstījis ķēniņienei un viņi beidzot no-

sprieduši, ka dēliņš jāizmaina ar kalēja meiteni, kas arī tai pašā
dienā piedzimusi. Kalējam bijis daudz bērnu. Ķēniņš aizgājis pie

viņa un sacījis, lai dodot savu meiteni, viņš došot savu dēlu vietā.

Kad ķēniņš kalējam solījis arī labi daudz naudas, tad kalējs arī

bijis ar mieru mainīt. Ķēniņiene aizvedusi savu dēliņu uz kalēja
smēdi un kalēja meiteni atnesusi uz pili.

Kad pagājuši divi gadi, velns bijis klāt un prasījis, lai atdodot

apsolīto bērnu. Kalēja meitene pa to laiku bijusi jau labi paaugu-

sies un par lieku smuka. Ķēniņienei viņas bijis bez gala žēl un

viņa raudājusi, bet darīt nekā nav varējuši. Noruns bijis jāpilda

un ķēniņam bijis bailes no velna atriebības. Viņš iznesis bērnu

velnam pretim un tas to saņēmis.

Ķēniņa dēls bijis jau 12 gadu vecs. Viņš tagad bijis pie kalēja

un tur viņam gājis kā nu kuro reizi. Kalējam bijis daudz_ bērnu

un tie skraidījuši apkārt skrandaini un izbadojušies. Bet ķēniņam

vairs nebijis neviena bērna. Ķēniņiene raudājusi cauras dienas

un naktis un ķēniņš staigājis apkārt bēdīgs par lieku.

Reiz ķēniņš aizgājis pie kalēja un prasījis, lai atdodot puiku,

viņam neesot neviena bērna un šim (kalējam) esot daudz. Kalējs

gan negribējis, gan negribējis, bet beidzot bijis ar mieru un ķēniņš

savu īsto dēlu aizvedis atkal uz pili. Pilī mazais princis dzīvojis

laimīgi un ķēniņiene bijusi laimes pārņemta.

Pagājuši gadi un princis bijis jau 17 gadu vecs. Reiz viņš

uzgājis ķēniņienes istabā daudz mazu meiteņu krekliņu un klei-

tiņu. Princis prasījis, kam tādas lietas tur esot? Nu ķēniņiene

stāstījusi, kā viss bijis un kur nu atrodas kalēja meitene, ko aiz-

nesis velns viņa, vietā. Princis bijis dūšīgs un stiprs.

Viņš teicis: „Tad man jāiet un viņa jāatpestī no velna nagiem."

Ķēniņš ar ķēniņieni gan negribējuši ne dzirdēt, ka princis ies
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uz apakšzemi ar velnu cīnīties; bet princis pastāvējis pie sava,

un_ beidzot arī ķēniņš nepretojies un atvēlējis un to aizejot no-

svētījis.
Princis iegājis mežā, apstājies uz krustceļiem un sācis svilpt.

Drīz vien velns bijis klāt un prasījis, kā šim vajagot. Princis at-

bildējis, ka viņš meklējot darbu. Nu, lai nākot pie šā par puisi,

sacījis velns. Princis bijis ar mieru un nu abi sākuši iet. Princis

paslēpšu kaisījis zirņus, lai vēlāk zinātu ceļu atpakaļ uz tēva

pili.
Abi iegājuši dziļi mežā un uzkāpuši kalnā, uz kura bijis liels

akmens. Velns piedauzījis trīs reiz pie akmeņa, tas nocēlies un

abi iegājuši alā. Tad velns atkal piedauzījis trīs reizes un akmens

atcēlies agrākā vietā. Pa simtu pakāpienu trepēm abi nokāpuši

apakšzemē un iznākuši skaistā pļavā. Viņi pagājuši vēl gabalu

un nu bijusi jau redzama velna pils; bet no pils nācis tāds troksnis

un larkšķis, ka zeme drebējusi un koki locījušies. Princis palicis

nesaprašanā stāvot un nodomājis pie sevis: „Te nu gan man labi

neklāsies!"

„Vai tev bailes?" — prasījis velns.

„Ne, nav vis! Bet kas tur tik briesmīgi larkšķ?"

„Mans tevs gul un mate putru vara," ■— atbildējis velns.

Abi iegājuši pils pagalma un velns ieslodzījis princi suņu buda.

„Kad bus ēdiens gatavs, tad es tevi saukšu," — noteicis

velns un iegājis pilī.
Drīz vien princi saukuši pusdienu ēst un tas iegājis pilī. Vi-

ņam pretim nākusi liela vecene ar pinkainu galvu. Princis tā kā

sarāvies.

„Nebaidies," — teikusi vecene. „Nac vien talaku!"

Princis gājis. Velns apsēdies pie galda un sācis ēst. Viņš iz-

strēbis toveri putras un noēdis cepienu maizes. Viņš aicinājis

princi, kad nekā vairs nebijis, un princis skrubinājis kaulus. Pie

galda sēdējusi meitene ar brūnām acim un adījusi zeķi.

„Tai vajaga būt kalēja meitai," domājis pie sevis princis. Tā

ar bijis. Tiklīdz velns aizgriezies, meitene metusi princim ar

galvu. Kad princis paēdis, tad velns teicis meitenei. „Ej tu un

uztaisi šim (princim) vietu, lai viņš gul. Rītu es tam došu darbu."

Meitene princi aizvedusi uz kādu istabu un uztaisījusi tam

gultu. Tad viņi sākuši runāties un meitene to mācījusi, kā lai

dara. Beidzot princis izstāstījis, kādēļ viņš šurpu nācis un mei-

tene bijusi traki priecīga, ka tiks no velna vaļā.

Rīta velns uzmodies un atsaucis princi. Velns sacījis: „Šo-
dien tev būs jāpieplauj sēks baltai ķēvei."

Princis aizgājis uz zalnieku, piepļavis krietnu nastu seka un

iegāzis to baltai ķēvei redelēs. Tad viņš pienesis ūdeni silēs, no-
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griezis kārkla klūdziņu, piegājis pie baltās ķēves — tā bijusi velna

ragana —un sacījis: „Provē tik tu man visu norīt! Es tev žau-

nas aizgriezīšu ar kārkla klūgu."

Ķēve spārdījusies un kārpījusies, bet ņēmusi tikai pa vienai

zālītei. Viņa bijusi nepieēdināma, ko princis jau zinājis, jo mei-

tene tam visu izstāstījusi. Uz vakara pusi princis atkal pieplāvis
nestu sēka un iegāzis redelēs. Ķēvei viņš piedraudējis žaunas ar

klūgu aizgriezt, ja viņa visu norīs. Tad viņš iztīrījis steliņu, un kad

velns nācis, viss bijis kārtībā.

Otru dienu princim bijusi jāgana baltgalve tele, kas patiesībā
bijusi velna meita. Teli neviens nevarējis noganīt; bet princis

zinājis, kas jādara. Viņš piesējis tai pie kājas diegu no tā kamo-

liņa, ko meitene tam iedevusi, un nu tele netikusi nekur. Princis

tinis tik kamoliņu vaļā un tele mierīgi ganījusies. Vakarā viņš
tinis kamoliņu atkal cieti un tele bijusi kūtī iekšā. Vakarā atnācis

velns un atradis teli kūtī. Viņš izbrīnējies teicis: „Labi, tu noga-

nīji gan!"
Princis neteicis nekā. Kad velns aizgājis, tad princis nokāvis

baltgalvi teli un tai no galvas izņēmis mazu kamoliņu. No kamo-

liņa viņš iztaisījis trīs pinekļus.
Trešā dienā princim bijuši jāgana trīs zirgi, kas bijuši velna

kalpi. Viņš tos izvedis aplokā, sapinis tiem kājas ar pinekļiem un

nu zirgi nekur vairs netikuši projām.

Ap pusdienas laiku pie prinča atskrējusi meitene un teikusi:

„Nāc, bēgsim! Velns zin, ka tu baltgalvi teli nokāvi. Tevi apēdīs
un mani nokaus, ja tik rokā dabūs."

Abi sākuši begt. Tie bijuši jau labi talu aizskrejuši, ka iz-

dzirduši zemi dimdam.

„Mums dzenas pakal!" teikusi meitene un tai pašā acumirklī

princis palicis par odu un meitene par miģeli. Tie nu dziedājuši

un sīkuši.

Drīz vien pieskrējis viens velna kalps, kas bijis tāds pusakls.

Viņš paskrējis vēl kādu gabalu, apstājies un klausījies. Ja, vairāk

jau tur nekā nav bijis, kā vienīgi ods un miģele. Pusaklais aiz-

skrējis atpakaļ pie velna un pateicis, ka viņš vairāk nekā jauna

nav redzējis, kā tik odu un miģeli.

„Ak tu muļķis tāds!" kliedzis dusmās velns. „Vai tu nevarēji

miģeli nosist, gan jau ods pats atnāktu atpakaļ."

Nu velns stellējis otru kalpu, kas arī tulin aizskrējis. Kad

bēgļi pamanījuši, ka tiem dzenas pakal, tad meitene uzreiz pār-

vērtusies par aitu un princis par ganu. Gans nu dzinis aitu uz

māju. Pieskrējis velna kalps un prasījis ganam, vai neesot re-

dzējis puisi un meitu.

Ne, gans neka nav redzējis, un velna kalps aizskrējis atpakaļ.
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Trešo reizi bēgļiem dzinies pakaļ pats velns. Kad bēgļi pa-

manījuši, ka velns tiem dzenas pakaļ, tad meitene nosviedusi

egles skujiņu un tā tūliņ palikusi par biezu mūža mežu. Nu velns

neticis mežam tik drīz cauri un pa to laiku abi bēgļi aizskrējusi
tālu. Beidzot velns izspraucies caur mežu un dzinies atkal pakaļ.
Kad tas bijis jau labi tuvu, tad meitene nosviedusi ābolu un tas

palicis par lielu glumu kalnu. Kamēr velns ap kalnu skrējis, tik-

mēr bēgli bijuši gabalā. Bet līdz ķēniņa pilij bijis vēl tālu. Velns

apskrējis ap kalnu un bijis atkal bēgļiem uz papēžiem. Bēgļi ma-

nījuši, ka nevarēs izbēgt, un meitene uzreiz palikusi par lielu

ezeru un princis par mazu zivtiņu. Velns pieskrējis pie ezera un

gribējis zivtiņu saķert, bet ezers bijis dziļš un zivtiņa slēpušies

zem liela akmeņa. Velns to nevarējis nekā rokā dabūt. Pēdīgi
velns sācis lakt ūdeni. Viņš izlacis jau pus ezera, ka uzreiz —-

blaukš! — velnam vēders pušu un ūdens sagāzies atpakaļ. Nu

velns bijis beigts un bēgļi mierīgi gājuši uz ķēniņa pili.

Ķēniņš un ķēniņiene brīnējušies bez gala un bijuši traki prie-

cīgi. Princis apprecējis kalēja meitu un viņi dzīvo laimīgi vēl

tagad.

14. A. 313 A. 301. Strauss Erberģē. LP, 111, 44. AŠ, 111, 4n.

Reiz kāds kungs mežā apmaldījies. Te piestājies velns sacī-

dams: „Atdod man pēc divdesmit gadiem to, ko mājā neesi at-

stājis, tad tevi izvedīšu uz ceļu."

Kungs domājis: „Kas tas varētu but, ko neesmu atstājis

mājā? Laikam nieka lieta — lai iet!"

Velns izvedis tūliņ no meža. Bet mājā kungs nu tik atjēdzies,
ko velnam apsolījis. Sievai tai dienā piedzimusi meitiņa, un tā

bijusi tā, ko aiziedams mājā neatstājis.

Otrā gadā kāds saimnieks arī apmaldījies tai pašā mežā.

Velns piestājies sacīdams: „Atdod man pēc divdesmit gadiem to,

ko mājā neesi atstājis, tad izvedīšu uz ceļu."
Saimnieks domājis: „Kas tas varētu but, ko neesmu atstājis

mājā? Laikam nieka lieta — lai iet!"

Velns tūliņ izvedis no meža. Bet mājā saimnieks tik atjēdzies,
ko velnam apsolījis. Sievai tai dienā piedzimis dēliņš, un tas bijis

tas, ko aiziedams mājā neatstājis.
Pēc divdesmit gadiem kunga meita nogājusi pie velna. Tur

tai bijis jāvērpj no sūnām dzijas. Meita gājusi uz mežu sūnas

lasīt, raudājusi un raudājusi. Te iegadījies mazs rūķītis, teikdams:

„Neraudi, še tev šī stabulīte, papūt, tad naktī palīdzēsim tev sū-

nas savērpt par smalkāko zīdu."

Naktī meita paputusi stabuliti un ta tulin sanākuši daudz ru-
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ķīšu. Tie savērpuši sūnas par zīdu. Velns nevarējis meitai neka
darīt.

Otrā gadā saimnieka dēls aizgājis pie velna. Velns uzdevis

tādu darbu: nākošā naktī jānocērt birze, jāizlauž celmi, jāuzar,
jānoecē, jāiesēj labība, jāizaudzina, jānopjauj, jāizkuļ, jāsamaļ un

jāizcep maize citreiz uz brokastu.

Dels aizgājis uz mežu, raudājis un raudājis. Bet neviļot tas

mežā saticies ar kunga meitu, kura tur sūnas lasījusi. Dēls izstā-

stījis meitai savas nedienas. Meita, to dzirdēdama, iedevusi dē-

lam rūķīšu stabulīti un piemācījusi, kā lai darot. Nu dēls bijis

loti priecīgs; viņš apkampis labo meitu un bildinājis par līgaviņu.
Meita apsolījusies.

Vakarā dēls nogājis uz birzi un papūtis stabulīti. Tūliņ ga-

dījušies rūķīši, kas lielos darbus izdarījuši. No rīta dēls ienesis

velnam siltu maizi. Velns nobubinājis vien un nevarējis dēlam

nekā padarīt. Bet otrā naktī tas pieteicis dēlam, lai uztaisot no

koka tapām pili, kas uz vistas kājas griežas.
Dels paputis stabulīti, rūķīši uztaisījuši.
Trešā dienā velns teicis tā: „Nākošu nakti pārvērtīšu vienu

meitu, kam sūnas jāvērpj, par ķēvi. Ar šo ķēvi tu man pārvedīsi
uztaisīto pili pagalmā."

Dēls to pateicis savai līgavai, bet tā viņu piemācījusi: „Kad
velns būs pārvērtis mani par ķēvi, tad lec man mugurā un bēgsim

projām."
Tas noticis. Nu tie aizbēguši vienā alā un paslēpušies, aiz-

bultēdami durvis ar rūķīšu stabulīti. Meita ar stabulītes palīdzību

palika atkal par cilvēku, salaulājās ar dēlu un dzīvoja laimīgas
dienas. Velns gan atjozis pie alas un gribējis iekšā tikt, bet ne-

varējis durvis atdabūt.

Beidzot jaunajam pārim aptrūcis barības. Vienu dienu tie

izgājuši barību pameklēt. Bet velns uzdauzījies virsū un nu pār-

vērtis sievu par ķēvi un vīru par zivi. Zivs izmocījusies ezerā,

bet ķēve atgājusi atpakaļ alā. Tur tai piedzimis dēls, acīgs puika.
Ķēve nezinājusi, ko ar dēlu iesākt, jo nebijis roku, nevarējusi pa-

auklēt. Par laimi gadījies labs cilvēks. Tas paņēmis ķēvi ar

dēlu un izaudzinājis puiku pie sevis.

Puika, liels palicis, gājis pasaulē. Sastaigājot, tam laimejies
tadu lietu uzdabūt, ar ko spējis savu mati, ķevi, un tevu, zivi,

par cilvēku pārvērst.

To padarot, puika atkal devies pasaule. Nogājis pie viena

ķēniņa, kam meita bijusi nozagta. Zudušo meitu puika apņemies

uzmeklēt. Ķēniņš vēl iedevis līdz divus palīgus un nu tie gājuši.

Bet uz ceļa puika nokalis divdesmit podu smagu nūju. Pec ilga

laika atraduši vienu alu. Tūliņ savijuši luku virvi, uztaisījuši klu-
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dzinu kurvi un tad puika iesēdies kurvī, lai laistos alā iekšā. Ilgi
laidies, kamēr sasniedzis dibenu un ticis citā pasaulē.

Viņā pasaules malā bijusi pils. Puika gājis iekšā un atradis

tur zudušo meitu. Meita priecīgi saņēmusi puiku un parādījusi
speķa un nespēka zāles, kuras velnam piederot. Puika izdzēris

spēka zāles un gājis velnu meklēt, jo no zālēm juties tik stiprs, ka

nebaidījies ne no viena. Beidzot velnu atradis pie dīķa, kur ne-

sanķļs darbojies ar putniem, neļaudams tiem dzert. Puika, to

redzēdams, uzprasījis: „Vai tu tos putnus gribi noslāpēt?"
Velns tūlīt saviebis ģīmi un devies puikam virsū. Bet puika

metis ar savu smago nūju un ietriecis velnu līdz ceļiem zemē.

Velns ātri izcēlies un skrējis uz pili spēka zāles iedzert, bet

ātrumā nemaz neapskatījies, iedzēris nespēka zāles. Puika dzi-

nies velnam pakaļ un nositis to durvju priekšā. Nu uzlicis no-

sisto velnu sev uz galvu, paņēmis meitu un gājis pie alas cau-

ruma, lai palīgi to vilktu atpakaļ šinī zemē. Papriekšu uzvilkusi

meitu un tad vilkuši puiku. Patlaban puika uzvilkts, bet līdz ko

palīgi ieraudzījuši nosisto velnu puikam uz galvas, tie sabijušies
un domājuši, ka pašu velnu uzvilkuši. No bailēm pasprukušas
rokas vājām un puika nokritis atpakaļ viņā pasaulē.

Nu nabadziņš ilgi blandījies pa viņu pasauli. Beidzot to sa-

grābusi liela auka ar krusu. Domājis paslēpties apakš ozola. Bet

tur pat bijusi ērglim ligzda. Ligzdā gulējuši mazi ērglēni, kurus
krusa nejauki dragājusi. Puika apžēlojies par putnēniem un apse-

dzis tos ar savu augumu. Pēc krusas pārskrējis vecākais ērglis

un redzējis, ka puika izglābis viņa bērnus. Tas teicis: „Kā lai

tev atmaksāju par to, ka izglābi manus bērnus?"

..Izved mani no šīs pasaules, tad būsi atmaksājis."

„Labi," ērglis atteicis, „ej, nokauj velna kūtī divpadsmit vēr-

šus, sakapā tos mazos gabaliņos un sabāz maisos! Ja to būsi pa-

darījis, tad kāpsi man mugurā un iemetīsi ik pa brītiņam vienu

gaļas gabaliņu man mutē, lai man nepietrūktu spēka, tevi nest uz

augšzemi."
Tā noticis. Drīzi bijuši jau augšzemē, te puika pamanījis, ka

gaļa aptrūkusies. Viņš neteicis nekā, bet klusu izgriezis no krei-

sās kājas sev ikrus un devis tos ērglim. Augšzemē ērglis prasījis,

kamdēļ viņam vienā kājā ikru trūkstot?

„Tos tu apēdi!" puika atteicis, „jo uz ceļa pietrūkās gaļas."

„Tas neiet!" ērglis iesaucies. Tūdaļ izstiepis kaklu, izspļāvis

ikrus zemē, pielicis pie puikas kājas un apslacinājis ar dzīstošu

ūdeni. Ikri acumirklī pieauguši, ka ne manīt, kur izgriezti.
Puika nu steidzies pie ķēniņa. Abi palīgi ar meitu bijuši jau

priekšā un iestāstījuši jau ķēniņam, ka viņi esot izpestījuši viņa

meitu. Ķēniņš bagātīgi apdāvinājis melkuļus. Bet kad nu puika
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pārradies un īsto patiesību pateicis, tad ķēniņš nosodījis melkuļus

ar nāvi, bet puikam atdevis savu izglābto meitu par sievu.

15. A. 313 A. K. Plesājs Mežotnē. LP, VI, 112, 23. AŠ, 111, 4i.

Vienam tēvam divi bērni, dēls un meita. Bet to meitu velns

aizvedis. Dels nu piegrābis pilnu kuli ar zirņiem un gājis māsu

meklēt. Gājis, gājis pa mežu maldīdamies un saticis velnu: lai

līgstot pie viņa par puisi, jo viņam te mežā esot liela pils un arī

daudz darba. Salīguši — un aizgājis uz pili līdz pie māsas. Va-

kara velns teicis puisim:

„Rītu tev jābaro ķeve un jamež stallis."

_Puisis_ iegājis pie masas itin priecīgs: „Ta tad vieglu darbu

dabūju: ķēve jākopj un stallis jāmēž, vairāk nekā."

„Ai, brālīti!" šī atteikusi, „neizpriecājies par agru, tas nemaz

tik vieglais nebūs, tā ķēve ēd bez gala; bet dari tā, kā es tevim

teikšu — būs labi."

Masa nu izmācījusi, kas darāms, ka darāms.

Rītā aizgājis ķēvi kopt. Kopj, kopj — nemaz piedot — ēd kā

traka: vienpadsmit pļāvēji arī tādai sēku nepiepļautu. Bet ko

viņš dara? Tūliņ izdur lielu velēnu, nosēžas uz sliekšņa un tēš

tapu. Ķēve veicā: „Ko tu tur dari?"

„Ko daru? Tēšu tapu grudīšu šo velēnu tava maujama,
redzēs gan, vai tad tu vairs te tā rīsi, negause."

Ķeve, to dzirdēdama, sabijusies un neēdusi vairs. Vakara

atnāk velns: „Vai apkopi?"

„Apkopu! Pats redzi, ka ķeve vairs neēd, cik pieēduši."
Velns paskatījies gan greizi, tomēr neka darīt; bet rītu lai

nu viņš izganot sarkano teļu. Labi.

Vakara ieiet pie masas: nu, kas nu par darbu esot?

„Viegls darbs — tāds sarkans teļš jāgana
"

„Nesaki vis viegls. Tas teļš vienā diena, ja patīk, apskrien

trīs reiz pasaulei Bet tu paņem sarkanu zīda diegu, piesien

vienu galu teļam pie kājas, otru sev pie labas kājas, tad noga-

nīsi gan
"

Ja, brālis tā dara un izgana teļu kā tikai vajaga. Vakara

atnāk velns — paskatās gan greizi, bet neka darīt, kas izganīts,

tas izganīts.

„Bet nu šonakt!" velns sacījis, „tev jāiesēj mieži, jāizaudzina,

jānopļauj, jāizkuļ, jāsamaļ, jāiztecina alus un rītu agri jo agri man

jāienes alus baudīt."

To dzirdēdams, brālis sabijies un bēdīgs iegājis pie masas.

Tā un tā — ko nu iesākšot?

Māsa mierinājusi: „Nesaki neka — še šī svilpīte — aizeji
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laukmalā pasvilpi — atskries gari un visu izdarīs; tu liecies mie-

rīgi gulēt."

Ja, un ta arī bijis. Ka pasvilpis, atskrējuši gari: ko vajagot?

Tā un ta. Un nu gari sējuši, audzinājuši, pļāvuši, kūluši un

pret rīta laiku atdevuši brālim jaunu alu. Brālis ienesis velnam —

velns dusmīgs: vai to ar savu gudrību esot izdarījis?

„Ar ko tad gan vel citu?" brālis atsacījis, „te ir alus un ko

vel vajadzēja?"

_

„Neka, neka nevajaga, eji gaidi, kamēr jus abus ar meitu ai-

cināšu."

Brālis iegājis pie māsas un izstāstījis, ko velns atbildējis.
Bet māsa palikusi nemierīga: „Nu viņš mūs kaus, nu viņš kaus —

bēgsim! Tūliņ tu aizteci uz kūti, pārcērti sarkanajam teļam galvu
tiešām pa vidu, tad tur izritēs zīda kamols, tas kamols tik spožs:
lai cik tumša nakts — gaišs kā dienā. Šitais kamols mums ceļā
ritēs pa priekšu, kad bēgsim."

Labi, brālis tā izdarījis. Nu bēguši, bēguši —uz vienu reizi

dzird: nāk velna gari pakaļ. Tūliņ māsa palikusi par rozi, šis

par zemeņu ogu. Atskrējuši gari — nav neviena cilvēka — skrien

atpakaļ velnam teikt, ka rozi ar zemeni vien redzējuši. Velns

dusmīgs: „Kaut vienu zieda lapiņu norāvuši, arī pietiktu, bet

jūs, nejēgas, pārskrienat bešā — tūliņ otrreiz pakal!"

Velna gari skrējuši otrreiz. Bet māsa ar brāli dzirdējuši:
labi nav un palikuši viens par upi, otrs par zivtiņu. Atskrien gari —

vairs ne rozes, ne zemenes — skrien atkal atpakaļ velnam teikt.

Nu velns pavisam sapīcis un lobis pats pakaļ. Bet māsa iesau-

kusies: ~Kamoltiņ, kamoltiņ! pataisi mani par zemi, brāli par

arāju."
Labi. Atskrien velns, vaicā arājam:
Vai neesot manījis upi ar zivi kautkur?

Neesot!

Neko darīt — pārskrējis arī pats velns beša; bet šie abi par-

kļuvuši mājā sveiki, veseli.

16. A. 313 A. Lapas Marti v š Rūjiena, Ērģeme un Ēvele.

„Gudrais Ansis un Velns" 11, 1901. Nr. 20.

Reiz kāda jauna meita bez pēdām pazudusi. Visa meklēšana

bijusi par velti. Pēdīgi gājuši pie zīlētājas, lai uzzīlē, kur pazu-
dusī meita atrodas.

Zīlētajā, visādi izzīlejusies, pēdīgi paziņojusi: „Jus pazudušo
nekad vairs neredzēsit: viņu pats velns ir nozadzis un aizvedis

uz elli."

Pazudušas meitas brālis loti mīļojis savu masu; tas nu ap-
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ņēmies visāda ziņa to uzmeklēt un izglābt no elles un velna

varas.

Viņš iebēris kulītē zirņus, izdūris kulītei dibenā tik lielu cau-

rumu, ka pa to pamazām viens zirnis pēc otra var izkrist, lai pēc
izkritušiem zirņiem varētu vērot ceļu, kā atpakaļ nākot neap-

maldītos._ Viņš iegājis lielā mežā, kuram otru malu nezinājis.
Mežā viņam pienācis kāds sirms vecītis un jautājis: „Ko tu

šai mežā meklē?"

Meklēju savu māsu, kura priēkš ilgāka laika pazudusi un

laikam būs šai mežā apmaldījusies," jauneklis atbildējis. „Vai tu

varbūt nezini, kur tagad mana māsa atrodas?"

„To gan tev varu pasacīt, ka tava māsa ir manā mājā, bet

pie viņas tevi nevaru aizvest, tādēļ ka mana māte ir ļoti nikna,"
vecītis atbildējis. „Kad viņa ierauga kādu svešu cilvēku, tad tam

tūliņ dara ļaunu. Tomēr, ja tev netrūkst dūšas man līdz nākt, tad

varu tevi paslēpt no savas mātes acim."

Jauneklis bez stomīšanas apņemies iet vecītim līdz, jo mīle-

stība pret māsu viņam devusi dūšu.

Vecītis viņu ievedis vienmēr tālāk mežā. Pēdīgi viņi nonā-

kuši pie milzīga akmeņa, kuram vecītis trīs reizes piesitis ar

spieķi sacīdams: „Dod ceļu ceļotājiem!" Akmens tūliņ novēlies

no savas vietas. Apakš akmeņa bijusi liela ala, kurā vecītis tūliņ

iegājis un uzsaucis jauneklim: „Nāc man līdz! Tagad tev jāklausa
manām pavēlēm un jādara viss, ko tev uzdodu!"

Pēc laba brīža viņi izgājuši no alas uz liela klajuma, kur at-

radusies viena krāšņa muiža. Pie muižas vārtiem pieejot, vecītis

atkal teicis jauneklim: „Tagad tev jāpaslēpjas suņu būdā, kur es

tev slepeni, bez mātes ziņas, likšu atnest ēdienu!"

Vakarā māsa atnesusi brālim ēst. Viņa prieks nu bijis ļoti

liels, pēc ilgāka laika atkal pirmo reiz satiekoties. Bet tad brālis

skumīgi sacījis: „Kā man rādās, mums še laikam būs mūžīgi jā-

paliek par cietumniekiem!"

„Var arī gadīties, ka mums izdodas izbēgt!" māsa atbildējusi.

,Vienai man tas gan būtu bijis par grūtu, bet abi varēsim izdevīga

brīdī mēģināt."
Pēc kādām dienām vecis atnācis pie jaunekļa un sacījis:

„Tagad tu diezgan esi ēdis žēlastības maizi, nu tev jasak arī

strādāt. Rītā es tev uzdošu ēdināt vienu vecu ķevi. Ja tu viņai

nedosi tik daudz barības, cik viņa var apēst, tad tu būsi pa-

galam."

Vakarā māsa atkal nesusi uz suņu būdu brālim ēdienu un tas

viņai stāstījis: „Tagad man jāsākot strādāt. Rīta man jabarojot

viena veca ķēve. Barot zirgu jau gan nav nekāds grūtais darbs."
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„Nē, brāli," māsa sacījusi, „tas nav vis tik viegli, kā tu domā.
Sirmais vecītis ir pats velns un vecā melnā ķēve nav nekas cits,
kā velna māte. Es zinu, ka tu vis nespēsi dot ķēvei tik daudz

barības, cik viņa ēd. Tiklīdz tu viņai noliksi siena nastu priekšā,
tā acumirklī būs apēsta. Un ja viņai siena pietrūks, tad viņa ap-
ēdīs tevi pašu, kā tas jau ar daudziem nelaimīgajiem ir noticis,

kurus velns ir še ievedis. Bet man šiejienes lietas ir jau puslīdz
zināmas un tādēļ tev došu padomu, kā vari izsargāties no brie-

smām. Katru reizi, kad tev uzdod kādu darbu, vienmēr pasaki to

man, un es tev došu derīgu padomu. Tagad aizej caur dārzu uz

mežu un nogriez tur trīs pīlādžu rīkstes, kuras savij kopā un sa-

vijumu ņem līdz, kad iesi ēdināt melno ķēvi. Ja ķēve ēd tik daudz

barības, ka tu nejaudāsi pienest, tad iesit viņai kādas reizes ar

pīlādžu rīkstēm, tas līdzēs."

Brālis darījis pec masas padoma un gājis nākoša diena barot
veco melno ķēvi.

„Ko tu ar šīm rīkstēm darīsi?" ķeve viņam jautājusi, ierau-

dzīdama pīlādžu rīkšķu savijumu viņam rokā.

„Ja tu par daudz siena ēdīsi, tad ar šam rīkstēm tevi ta sa-

pēršu, ka piecas dienas vairs negribēsi ēst," jauneklis atbildējis.
Ķēve par to tā sabijusies, ka neiedrošinājusies ne aizkārt

priekšā likto sienu. Viņa tik trīcēdama skatījusies uz pīlādžu
stibu.

Saimnieks nākošā dienā atnācis pārlūkot jaunā kalpa darbu

un brīnīdamies redzējis, ka kalps vēl sveiks un vesels un ka ķēve
neēd no siena ne druskas, bet tik trīc aiz bailēm. Tad viņš puisi

uzrunājis: „Par ķēves ēdinātāju tu nederi, tādēļ došu tev citu

darbu. Rītā ej uz kūti, tur saimniece tev iedos vienu teļu ganī-
šanai. Bet ja tu teļu pazaudēsi, tad zaudēsi arī savu dzīvību."

Kad vakarā māsa atnesusi brālim ēdienu, viņš tai pastāstījis,
kādu darbu saimnieks viņam uz rītdienu uzdevis. Bet teļa ganī-
šana viņam tomēr neizliekoties par grūtu.

„Tu nesaproti!" māsa izsaukusies. „Tu šo teļu nevarēsi

savaldīt. Tiklīdz to izlaidīsi no kūts, tas iemuks mežā un pa-

zudīs. Bet es tev atnesīšu vienu aukliņu, kuru rītā, kad iesi teļu

ganīt, uzmet teļam kaklā un aizved viņu uz ganību. Tad viņš tev

nevarēs aizmukt."

Brālis visu ta izdarījis, ka masa bija mācījusi, un vakarā

pārvedis teju mājā.
Saimnieks par to ļoti brīnījies, ka jaunais kalps arī teļu nav

pazaudējis, un pārdomājis pie sevis: „Vēl tam uzdošu vienu

darbu, un kad viņš arī to padarīs, tad atdošu viņu savai mātei par

mielastu." Uz rītu viņš puišam uzdevis šādu darbu: „Rītā tev

jāuzar lauks un jāizsēj pūrs miežu. Līdz nākošam rītam miežiem
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vajaga but uzaugušiem, gataviem, nopļautiem, iekultiem un izda-

rinātiem alu. Šis alus tev man jādod parīt pie brokasta dzert."

Vakarā, kad māsa atkal atnesusi ēdienu, brālis viņai pastā-
stījis, kādu darbu saimnieks viņam uzdevis; bet to taču neviens

cilvēks nevarot padarīt.
Masa tam atbildējusi: „Esi bez raizēm un liecies mierīgi gu-

lēt, gan es visu padarīšu!"
Vakarā tumsā viņa paņēmusi miežu maisu, izbērusi tos aiz

vārtiem uz lauka un sacījusi: „Zeme, uzaries, mieži, izkaisaties

un uzaudziet! un alus lai parīt līdz rītam top gatavs!"
Tā arī viss izpildījies. Noteiktā rītā puisis pasniedzis saimnie-

kam siltu alu, nupat kā darinātu. Velnam par to bijis jo lielāks

brīnums.

„Kas tev mācījis visu to padarīt?" viņš jautājis.

„Neviens cits, ka mana paša galva!" puisis atbildējis.

„Labi!" saimnieks sacījis. „Redzu, ka tu proti visus darbus!

Šodien tev vairs nekādu darbu neuzdošu, vari atpūsties līdz

rītam. Rītā mana māte izrīkos dzīres un tad tev ar māsu būs

jāstājas viņai priekšā."
Vakara masa atnesusi brālim ēdienu un jautajsi: „Kadu darbu

vecis tev uzdeva nākošai dienai?"

„Vairs nekādu," brālis atbildējis, „bet sacīja, lai atpūšoties
līdz rītam, jo rītā viņa māte izrīkošot dzīres un tad mums abiem

būšot jāstājās viņai priekšā."

„Tad velna māte nodomājusi rītā mūs abus apēst!" māsa

izsaukusies. „Tādēļ mums šonakt jāaizbēg. Tu paņem cirvi un

ej uz kūti, kur nokauj to teļu, kurš tev bija jāgana, jo tas ir brie-

smīgs skrējējs, kuram mēs nekā nevarētum izbēgt. Es pa tam

raudzīšu nozagt velna mātes diegu kamoliņu, kurš mums bēgot
būs ļoti noderīgs."

Brālis ar cirvi pāršķēlis teļam galvu un masai izdevies no-

zagt velna mātes diegu kamoliņu un tad abi aizbēguši.

Rīta krēslā māsa sacījusi brālim: „Kamoliņš manā azotē ku-

stas un tas nozīmē, ka gūstītāji ir mums tuvu! Es pārvērtīšos

par egli un tu būsi putniņš viņas zaros." Tas acumirklī noticis.

Velna izsūtītie gūstītāji aizskrējuši viņiem garām un pēc kāda

brīža atgriezušies atpakaļ, meklējamos neatraduši, un pārgājuši

mājā, kur velnam ziņojuši, ka bēgļus nesastapuši.

„Ko jūs ceļā redzējāt?" velns jautājis.

„Neko citu, kā lielu egli un mazu putniņu viņas zaros," gūstī-

tāji atbildējuši.

„Jūs esat mulki!" velns viņus izbāris. „Ja jus egli butu no-

ēduši, tad jūs bēgļus būtu atraduši!" Velns nu izsūtījis citus

čaklākus gūstītājus.
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Brālis un māsa pa tam atkal labu gabalu bija aizbēguši tālāk

un diegu kamoliņš māsas azotī atkal iesācis kustēties un viņa
sacījusi: „Gūstītāji mums ir tuvu. Es pārvērtīšos par ezeru un

tu par zivi." Tas acumirklī noticis.

Gūstītāji noskrējuši ezera mala un no turienes griezušies
atpakaļ, bēgļus nepanākuši.

~Vai jus ceļa neko neredzējāt?" velns tiem jautājis..

„Neko citu, ka ezeru, un ezera zivi peldot," gūstītāji atbil-

dējuši.

„Jūs esat muļķi!" velns izbāris. „Ja jūs būtu izdzēruši ezeru,

jūs bēgļus būtu atraduši!" Velns tagad izsūtījis visčaklākos gū-

stītājus.

Brālis un māsa pa tam atkal bija aizbēguši labu gabalu uz-

priekšu. Tad māsa sacījusi: „Kamoliņš manā azotī kustas. Gū-

stītāji mums ir tuvu! Es pārvērtīšos par puķi un tu par tauriņu,
kas uz puķes uzmeties." Un tā acumirklī noticis.

Gūstītāji viņiem aizskrejuši garam un pec brītiņa atgriezu-
šies atpakaļ, bēgļus nesagūstījuši.

„Vai jūs ceļā neko neredzējāt?" velns jautājis.

„Neko citu, kā kādu puķi un tauriņu uz viņas zieda."

„Jūs esat muļķi!" velns tos izbāris. „Ja jūs būtu noplukuši

puķi, tad jus butu sagūstījuši bēgļus!"

Velns tos pašus gūstītājus izsūtījis no jauna gūstīt bēgļus un

tiem pavēlējis, lai visu pārnes, ko vien ceļā ierauga.

Pa tam brālis un māsa iegājuši tai alā, pa kuru no elles iet

ceļš uz pasauli
,

un nonākuši pie lielā akmeņa, kurš alas izejai

bijis priekšā. „Gūstītāji ir atkal mums tuvu!" māsa sacījusi.

„Dod ceļu ceļotajiem!" brālis uzsaucis akmeņiem, trīs reizes

piesizdams.

„Akmens tavai pavēlei nepaklausa," māsa sacījusi; „bet es

gādāšu svabadu izeju." Viņa izņēmusi no azots velna mātes diegu

kamoliņu un sacījusi: „Kamoliņ, novel akmeni no ceļa!"

Akmens acumirklī novēlies no alas izejas un viņi iznākuši no

elles pasaulē.

„Kamoliņ, aizvel akmeni atkal vecā vieta!" masa sacījusi un

akmens tūliņ atkal aizvēlies alas izejai priekšā.

Brālis un māsa tagad mierīgi gājuši uz māju. Brāļa izbārstītie

zirņi bijuši uzdīguši un rādījuši viņiem, uz kuru pusi jāiet, lai lielā

mežā neapmaldītos.

Vecāku prieks bijis liels, redzot pazudušo meitu pārnākam

brāļa pavadībā.
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17. A. 313 A. K. Tarzieris Druviena, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 136, 3. AŠ 111, 4k.

Viens ķēniņa dēls medīdams piekusis un pakalniņā nometies

atdusēties. Kamēr tur dusējis, pienācis sarkans kungs: vai ne-

gribot laimīgs tapt?

„Kapec ne?"

Nu, lai tad nākot līdz uz elli, viņš esot velns un uzdošot trīs

darbus; ja tos padarīšot, tad tapšot laimīgs.

Labi, aizgājis līdz. Bet ellē ķēniņa dēls atradis vienā istabā

trīs skaistas meitas, visas vienādā izskatā, vienādu augumu. Tās

rakstījušas velnam nēzdogus. Bet viena viņam patikusi labāki, ar

to iesācis sačukstēties. Tomēr meita biedinājusi: „Nečuksti vis

tagad, velns mūs apvaktē! lenāc pusnaktī, kad velnam virszemē

daudz darba, tad es tev došu labu padomu, kas darāms."

Labi, pusnaktī ķēniņa dēls ienāk pie meitas, meita saka:

„Mēs esam trīs ķēniņa meitas vienādā izskatā, vienādu augumu —

grūti mūs izšķirt, ja esam kopā. Bet velns rītu, kad saliks mūs

rindā un liks tev mani uzzīmēt, tad apskaties labi, lai tu nealo-

tos. Pirmo reizi pakustināšu kāju, otru reizi pirkstu, trešo reizi

lūpas."

Ja, pareizi — otrā dienā velns visas trīs ķēniņa meitas no-

stāda rindā un liek ķēniņa dēlam trīsreiz minēt, kura esot tā, ko

viņš (dēls) nolūkojis precēt? Lai pasakot.

Ķēniņa dēls domā, domā — te paskatās uz zemi — tā un tā

pakustina kāju. Šī esot viņa nolūkotā! Labi, uzminēts. Bet velns

nu sajauc meitas, nostāda otrreiz citādi un liek atkal minēt. Šis

domā, domā — paskatās uz pirkstiem — viena kustina pirkstus.

Tā esot! Labi, uzminēts! Bet velns nu sajauc meitas, nostāda

trešreiz rindā un liek atkal minēt. Šis domā, domā — paskatās

uz lūpām — viena kustina lūpas. Tā esot! Labi, uzminēts! Un

nu viens darbs ķēniņa dēlam jau aiz muguras, bet rītu dabūšot

otru darbu.

Pusnaktī, kamēr velns pa virszemi, ķēniņa dēls ieiet pie sa-

vējās aprunāties, kas gan tas otrs darbs varēšot but?

Meita saka: „Tev liks bišu dārzu sargāt; bet še tev plinte

līdz. Ja bites par daudz uzmāktos dzeldamas, šauj vaļa, bus labi."

Ja, un otrā dienā velns sūta bites sargāt. Šis aiziet — vai nu

negudrās! — tik daudz melnu bišu, tik daudz, ka nemaz cauri re-

dzēt, un visas, dūkdamas, dzeldamas apkārt vien. Ko šis darīs?

Atkratīties nespēj, šauj vaļā. Un kā tad izšāvis, visas uz reizi

apklusušas; tikai kaķis vien kautkur tur ieņaudejies, tas viss.

Vakarā pāries mājā, dzird: velna mātei ellē acis izšautas. Nu,

kas izšauts, tas izšauts — jāgaida tikai trešais darbs.
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Pusnaktī ķēniņa dēls ieiet pie meitas: kads gan nu las tre-

šais darbs būšot?

„Trešais darbs būs traks darbs, tev būs jājāj melna ķēve,

pati velna māte. Tad tikai saraugi pie laika divpadsmit dzelzs

pātagas un sit pa galvu vien, kamēr pātagas sasit."

Ja, un rītā velns dēlu sēdina melnai ķēvei mugurā, lai nu jāj.
Bet dēls saņem pie iemauktiem un tikai mazgā, ka mazgā ar

pātagām galvu, kamēr visas divdesmit salūzušas. Tādu pērienu

Ķēve ilgi nebija dabūjusi, palika itin rāma, lai jāj, kur grib.

Vakara velns saka ķēniņa dēlam: „Visus darbus padarīji,

paņem savu skaisto ķēniņa meitu un ej mājā!"

Labi, ķēniņa meita atšķīrās no tām divām un nu ies; bet

tās divas meitas iedāvināja ceļā līdz trīs pīļu spalviņas, trīs puķu

sēkliņas, trīs vilnas sprodziņas, šīs lietas ceļā būšot vajadzīgas.

Labi, ķēniņa meita paņem dāvanas un aiziet ķēniņa dēlam

līdz. let, iet — piepēži dzird lielu troksni aiz muguras. Atska-

tās — briesmīgs viesulis nāk šņākdams, krākdams, visus kokus

locīdams, pakal.

„Tā ir velna māte, tā grib mūs paraut!" meita iesakās un

nomet trīs pīļu spalviņas zemē. Tūliņ tur no vienas spalviņas

gadās dīķis, no otras pīļu tēviņš (dēls), no trešās pīļu mātīte

(meita). Šie abi bēgļi peld, peld — pārskrien viesulis dīķim —

nekā padarīt. Šie paliek par cilvēkiem un iet mierīgi tālāk.

let, iet — dzird lielu rībienu. Atskatās — nāk mednieks jā-

dams ar plinti un suņiem pakal. Bet meita nomet trīs puķu sēkli-

ņas zemē; tūliņ viena sēkliņa paliek par puķu dobīti, otra par

puķi, trešā par tauriņu, kas puķītes ziedu aplidina. Piejāj me-

dinieks — nekā saprast — jājāj atpakaļ.

Šie atkal paliek par cilvēkiem un iet mierīgi tālāk. let, iet —

dzird lielu krācienu. Atskatās — nāk liels krusas mākonis pakaļ.

Bet meita nometa trīs vilnas sprodziņas zemē; tūliņ no vienas

sprodziņas gadās kūtiņa, no otras balts jēriņš, no trešās jēriņa

gans. Gans ar jēriņu iemūk kūtiņā un paglābjas no negaisa.

Velak abi paliek par cilvēkiem, pariet pie veca ķēniņa, appre-

cās un dzīvo laimīgi.

18. A. 313 A. A. Krūmiņa Smiltene, A. Bērzkalnes krājumā.

Pie velna reiz kalpojis viens puika. Kādreiz velns izgājis no

mājas un norādījis istabu, kur zēnam nav brīv bijis ieiet. Bet

zēns nevarējis nociesties un tomēr iegājis. Tai istabā atradies

pods ar sidrabotu šķidrumu. Zēns iemērcis pirkstu šķidrumā,

bet tas tūdaļ palicis sudrabots. Zēns loti nobijies, jo pirksta vairs

nav varējis nomazgāt, tādēļ to apsējis ar lupatiņu.
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Pārnācis velns, ieraudzījis zēnam apsietu pirkstu un tūliņ pra-

sījis: „Puika, kas tev pirkstam?"
Zēns atbildējis, ka esot pārgriezis un tādēļ apsējis. Velns licis,

lai attaisot lupatu vaļā un parādot. Neko darīt, bijis arī jātaisa

vaļā un jārāda. Kad velns ieraudzījis, ka zēns bijis v*ņa istabā,

tas loti pārskaities un zēnu krietni ieplencējis.
Otrā dienā tas zēnam ierādījis kādu citu istabu, kurā tas ne-

kādā ziņā nedrīkstot ieiet. Bet zēns atkal iegājis. Tur bijis stats

zirgs, kas bijis loti izsalcis un izslāpis. Zēns to paēdinājis un

padzirdījis. Tad zirgs teicis, lai zēns kāpot šim mugurā un bēgot

projām, jo savādi dzīvs vairs nepalikšot. Tikai lai neaizmirstot

paņemt līdz ērkšķu kronīti no plaukta un pudeli no loga.

Zēns paņēmis arī, izvedis zirgu, uzkāpis tam mugurā un tā

aizjājuši. Vakarā pārnācis velns. Neatradis vairs ne zēna ne

zirga, tas bijis tā pārskaities, kā zēveles vien spļāvis. Tūliņ tas

paņēmis savu karaspēku un sācis dzīties bēgļiem pakal.

Zirgs nomanīdams, ka velns dzenas pakal, teicis puikam, lai

nometot ērkšķu kronīti. Zēns nometis arī un tūdaļ tur izaudzis

liels mežs.

Kamēr nu velns izlauzies mežam cauri, bēgli jau bijuši ga-

balā. Bet velns tos atkal gandrīz jau panācis. Tad zirgs teicis,

lai izlejot no pudelītes šķidrumu, bet tā lai lejot, ka kāds piliens

neuzlīstot uz šā astes. Puika izlējis arī, bet viens piliens uzpilējis

uz astes. Tūliņ aiz muguras bijusi liela jūra un zirgam pakaļkājas

bijušas jūrā. Zirgs ar puiku gan laimīgi tikuši uz malas, bet velns,
lielā ātrumā skriedams, līdz ar visu savu karaspēku ieskrējis jura

un noslīcis.

19. A. 313. A. J. Ozols Sēc ē. LP, V, 116, 2.

Viens ķēniņš liek dēlam zemes darbus strādāt. Reiz dels

ardams uzsit kumeļam stiprāki ar pātagu._ Kumeļš saka: „Nesit

vis, gan rītu tev manis vajadzēs, tevs sutīs tevi apakšzeme ar

ziņu."

„Kas tad tā par ziņu?" dēls nodomā; bet no rīta kumeļam

taisnība. Ķēniņš pašā agrumā modina delu, lai aiznesot to un to

ziņu apakšzemē! Labi. Dēls lec kumeļam mugura un aizjāj ka

pats viesulis — putekšlus vien noredz. Apakšzeme viņš kumeļu

padzen āboliņu laukā un pats ieiet pie velna.

Velns saka: „Labi, labi, ka ziņu atnesi! Bet paliec tagad pie

manis! Te tu visur varēsi staigāt, tikai tai istaba neej, kas ar

lūku aizsieta."

Dēls domā: „Joki, kādi nav? Šis nelaidīs mani, kur es gri-

bēšu! īpašas istabas te turēs, ko nedoma!" un ta slēdz vaļa luku
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istabu. Un kas ir? Tanī istaba ierauga lielu vilku viņa paša ku-

meļa mugurā. Kas kumeļu tur ievedis, kas ne — nevar zināt.

Dēls sašūt: „Kad tevi nelaime! Tāds pazaglēns manu zirgu
jādelēs!" un grib jau šo kaut; bet vilks lēnā garā nolec atpakaļ
un sāk otrā kaktā gaļu ēst, kas tur nolikta. Kumeļam atkal pilna
sile auzu iebērta, tas arī ēd. Dēls nodomā: „Kas tādam vilkam

nedzīvot? Ēd galu, kā negausis!"
Bēt tīšu, vilku ķircinādams, viņš atņem tam gaļu noliek labāk

savam kumeļam priekšā; auzu sili atkal aiznes vilkam, lai grauž,

ja var. Te pašu laiku velns iekšā sadedzis. Kā to varot darīt,
ēdienus mainīt? Bet dēls neatsaka ne ja, ne nē. Tā paliek.

Otrā dienā dēls atkal atslēdz lūku istabu un pārmaina ēdie-

nus. Velns traks, bet šis neatsaka ne ja, ne nē. Trešā dienā, līdz

ko galu ar auzām pārmainījis, zirgs saka: „Klausies, nu ir laiks!

Tepat būs sudrabs, zelts, dimants un trīs katli. leber sudrabu,
zeltu un dimantu katrā katlā sevišķi un vāri, kamēr mutuļo. Tad

iepildi no katra katla trijos trauciņos verdošo šķidrumu, atkal

katru sevišķi un rītu uzpilini sev un man no visiem trim trauci-

ņiem pa pilienam, tūdaļ spiguļosim skaidrā sudrabā, zeltā, di-

mantā."

Labi! Dēls tā izdara. Otrā rītā, līdz ko uzpilinājis no trau-

ciņiem sev un kumeļam, tūliņ — ak tu brīnumi, tavi brīnumi! —

kādā spožumā abi mirdzēdami laistījās. Vilks, turpat grozīdamies,
žēli skatās, it kā arī gribētu kādu pilieniņu. Dēls, šodien jautrs

būdams, domā: „Liela laime! atmetīs tam vilkam lai," un tā

uzpilina tādu tiesiņu. Bet re nu, līdz papilina — nievātais vilks

paliek par tik daiļu meitu sudraba, zelta un dimanta apģērbā, ka

šim sirds vairs ne vietā. Zināms, tagad no priekiem tūliņ sēdina

meitu kumeļā un jāj, ko māk, mājā. Tomēr, ņe ilgi — velns ap-

mānījis un lobj pakal, ka zeme dimd. Bet dēls izlej no sudraba

trauciņa drusku zemē — tūliņ gadās biezs, biezs sudraba mežs.

Velns dzīvo atspēries ar zobiem sudraba kokus grauzdams, ka-

mēr tad mokām izēdas cauri un atkal dzenas pakaļ. Nu dēls izlej

no zelta trauciņa mazu lietiņu — tūliņ gadās zelta kalns. Velns

aizskrien cirvim pakal un izcērt zelta kalnam cauri. Nu grib cirvi

turpat apakš akmeņa paglabāt, bet pelēka vārna gaisā sauc:

„Zagšu, zagšu!"
Neko darīt — velnam jānes cirvis mājā. Kamēr nu atskrien —

jājēji gabalā un velnam lielais stiepiens, iekams panāk. Bet tagad
dēls izlej no dimanta trauciņa atkal drusku — tūliņ gadās liela

plata dimanta upe. Teitan velnam dažas dienas aizgāja, kamēr

izgudrojis pāri tikt; bet jājēji par to laiku sen mājā pie meitas

tēva — ķēniņa.

Meita tulin iegāja istaba tevu sveicināt, dels turpretim palika
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ķēniņa dārzā, izlaistīdams šur tur no saviem trauciņiem. īsā brīdī

dārzā sudraba koki ar zelta, dimanta augļiem, vai cik. Ķē-

niņš iznāk priecādamies: „Mani koki sen nav nesuši augļus, lūk.

tagad, cik pilni! Kur tas gadījies?"
Bet taisni šinī acumirklī velns arī klat: lai atdodot savu

meitu! citādi klāšoties nelabi.

„Ja, ja! — atturēties jau nespēju — ņem!"
Bet velns, meitu gaidīdams, apguļas sudraba dārzā un pie-

mieg. Te dēls ar miega zālēm klāt un iepilina velnam degunā.
Šis, zāles saodies, uzlēc gan dēlu maitāt, bet miegains būdams,

nevarēja atturēties: dels pārspēja neģēli. Nu varonis smiedamies

ieskrien pie ķēniņa: lai atdodot meitu labāk viņam — esot atpe-

stījis no velna. Ķēniņš tencinādams atdeva savu meitu dēlam par

sievu.

16. A. 313 A. Erglu Līčos, A. Bīlenšteina kr. no 1864. g. LP,

VII, 11, 25, 3, 8.

Brāli, ceļodami, nonākuši pie vella mātes viesos un tikuši

labi uzņemti. Vella māte viņus noguldījusi pie savām meitām.

Bet muļķīša zirgs pamācījis, lai neguļot ilgi pie vella mātes mei-

tām, lai bēgot, paņemdami līdz drusku ūdens, ogli un priežu mizu.

Labi. Vella māte dzinusies uz dzelzs piestas pakal. Brāli
tad nomet ūdeni, gadās jūra, bet vella māte peld ar laivu pāri.
Nomet mizu, gadās priežu mežs, bet vella māte nocērt mežu.

Beidzot nomet ogli, gadās uguns upe un vella māte nevar vairs

pāri tikt.

Šie izmūk un salīgst kalpot pie kunga [bet nav minēts, kas

tālāk noticis].

21. A. 313 A. 314. Lapas Mārtiņš Rūjiena, „Pasakas v. c. nostāsti"

1902, 1.

Senākos laikos, kad burvjiem ar velna palīgu bijis iespējams
kaitēt cilvēkiem un padarīt daudz ļauna, kādas muižas tuvuma,

vecā pirtiņā, dzīvojis viens nabaga atraitnis, kas pārticis no mazā

zemes gabaliņa, kuru viņam kunga žēlastība bija ierādījusi apstrā-

dāšanai, bet par kuru žēlastību viņam bijis jānokalpo muižai no-

sacīts dienu skaits. Tā kā zemes gabaliņš bijis visai mazs, pirt-

niekam atlika daudz brīva laika, sevišķi pa ziemu, nodarboties ar

sānu darbiem. Viņš bija veikls strādnieks. Taisīdams koka ka-

rotes, traukus un citus mājas rīkus muižai un arī zemniekiem,

viņš nopelnīja dažu labu sieciņu rudzu maizei, dažu labu sieciņu

miežu putrai, kā arī labu kumosu gaļas un vīstolīti tauku aizda-

ram. Tā pirtnieciņš varēja dzīvot bez pārtikas raizēm, un ar to

nabaga vīram bija diezgan.
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Šimpirtnieciņam bija viens vienīgs dēlēns, kuru viņš loti mī-

lēja. Tā seja viņam atgādināja par daudz agri mirušu, mīļotu
mužabiedreni. Tādēļ to rūpīgi audzināja, jau no mazām dienām

radināja pie darba un mācīja tam strādāt. Dēlēns, Jānis vārdā,
arī bija sapratīgs, veikls un uzmanīgs zēns, kurš jau agri iemācī-

jās visus tēva zemes urbēja un koku grauzēja darbus un tapa tē-

vam krietns palīgs.
Kad Jānītis bija jau četrpadsmit gadu vecs, tad kādā rudeņa

vakarā cienīgais kungs no muižas atjāja pie pirtiņas, piesita ar jā-
jamo pātagas kātu pie zemām, nokvēpušām pirtiņas durvim un

izsauca pirtnieku laukā, kurš iznāca un kunga priekšā godbijīgi

paklanījās.

„Klausies, vec'!" kungs to uzrunāja. „Es šodēn nopirk vēn

jaun zerg un tam vajag jaun sil. Vai tu līdz rītvakar var iztaisīt

vēn jaun sil? Es tev par to lab aizmaksāt. Bet ja sil līdz rītva-

kar nebūs gatav, ta dabūs vēn lēl pēren."

„Labi, cienīgs lielskungs," pirtnieks atbildēja. „Sili līdz rītva-

karam varu iztaisīt, bet kur cienīgs lielskungs man atļaus ņemt

vajadzīgo bluķi?"

„Ej tu ekš man egl mež un nocērt tur to egl, kas tev derīg

prēkš to sil. Vai tu saprot, ko es tev sacīt?"

„Saprotu, saprotu, cienīgs lielskungs," pirtnieks pazemīgi
klanīdamies atbildēja. „Sile rītvakar būs gatava."

„Un es tev par to lab aizmaksāt," kungs piemetināja, uzlēca

zirgam mugurā un aizjāja.
Nākošā rītā pirtnieks paņēma asu cirvi un siles taisāmos rī-

kus. lelicis gabalu maizes un dažas sālītas reņģes kulītē, pusdie-

nas maltītei, viņš gāja uz tuvējo egļu mežu, kur arī drīz vien iz-

meklēja kunga zirga silei derīgu lielu egli un iesāka to nadzīgi

cirst, tā ka mežs skanēja un skaidas šķīda uz visām pusēm. Līdz

pusei egli iecirtis, viņš drusciņ apstājās un aizkūpināja savu koka

pīpīti, pie kam viņš no cirtuma novērsa acis. Kad viņš pēc maza

brītiņa atkal griezās pie darba, tad ievēroja, ka eglē iecirstais robs

bija daudz mazāks, nekā pirmīt bija izrādījies.

„Brīnums gan, ka mans darbs, tik nadzīgi strādājot, tik maz

veicies," viņš savā nodabā bubinājis. „Domāju, ka egli līdz pu-

sei esmu nocirtis, bet tagad redzu, ka šis darbs ne pa trešai

daļai vēl nav padarīts."

Viņš nu sāk atkal nadzīgi cirst, bet pēc kāda laiciņa sajuta

nogurumu, kādēļ nostājās strādāt un apskatījās eglē iecirsto robu.

Cirtums tagad tiešām bija labu gabalu egles serdei cauri.

„Vēl no otras puses kāds brīdis jācērt un tad egle nogāzīsies/

viņš atkal norunāja pie sevis. „Bet tagad es noēdīšu kumosu mai-

zes un kādu reņģi, tad man būs vairāk spēka darbu turpināt."
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Viņš apsēdas iecirstas egles tuvuma uz veca celma, attaisīja
līdzi atnesto maizes kulīti un iebaudīja brokastu.

Pēc tam viņš atkal satvēra blakus nolikto cirvi un gribēja

cirst, bet tad viņš loti iztrūkās, ieraudzīdams, ka eglei vairs ne-

bija ne mazākā roba, nedz kādas skaidas tās tuvumā.

„Kas tas par brīnumu?" viņš domāja. „Vai tā ir tā pati egle,

kuru cirtu, jeb es esmu apdullis un manas acis apstulbotas? Pat

ne skaidu vairs nav. To būs padarījis mans skauģis, muižas rij-
nieks Jēpis, kuru kungs nesen lika krietni nopērt par to, ka bija
zadzis labību. Viņš domā, ka es viņa nedarbu būtu uzdevis kun-

gam un tādēļ mani loti ienīst. Par burvi viņš jau gan ir izdaudzi-

nāts, bet es no viņa burvības nebīstos."

Viņš atkal nadzīgi iesāka cirst egli, tā ka mežs skanēja un

skaidas šķīda uz visām pusēm, kamēr atkal sajuta gurdenumu,

un lielas sviedru lāses nopilēja no viņa pieres, bet tagad viņš vairs

neapstājās no darba. Kad jau labu laiku bija cirtis, viņš sāka gai-
dīt egles gāšanos, bet atkal nekā!

„Ko tagad lai daru?" viņš loti uzbudināts izsaucas. „Ja es

līdz vakaram sili neuztaisīšu, tad dabūšu pērienu."

Viņš nu izmeklēja citu egli un sāka to cirst. Cērtot viņš atkal

sajuta nogurumu, bet tomēr nebeidza strādāt. Te viņš izdzirda

savādu troksni gaisā, kas nāca arvien tuvāk. Viņš paskatījās gaisā
un redzēja, ka kāds melns putns, dikti brēkdams, laidās viņam
taisni pāri. Noskatījies uz šo svešo putnu, viņš par lielām izbailēm

atkal ievēroja, ka arī šai eglei iecirstais robs bija pilnīgi aizaudzis.

„Tagad skaidri noprotu, ka pats nelabais mani ķircina. Ko

tagad lai daru? Ko lai saku kungam, kad sili līdz vakaram neaiz-

gādāšu muižā?" Tā pirtnieks vaimanāja, būdams gluži izmisis.

Pēdīgi viņš apņēmās aiziet uz māju, un saukt savu delenu

palīgā, cerībā, ka ar to kopā prātojot, varbūt varēs sadomāt pa-

domu, kā novērst šo ķibeli Bet te pienāca viņam no meža kāds

svešs vīrs un laipni jautāja: „Kas tev par ķibeli, ka tik dikti vai-

manā?"

Pirtnieks tam stāstīja, kadu darbu kungs viņam uzdevis un

kādu kavēkli piedzīvojis.

„Vilks nekad nav tik liels, kā brēciens," svešais atbildēja.

„Ja tu vēlies, tad tev īsā laikā šo egli nocirtīšu un uztaisīšu sili,

bet par to vēlos dabūt arī algu "

„Kādu algu tad tu prasi par savu darbu?" pirtnieks jautāja

„Ja apsoli man par algu atdot to, kas tev šovakar pagalma

pirmais nāks pretī, kad pāriesi mājā, tad darbu pastrādāšu," sve-

šais atbildēja.
Pirtnieks pasmaidīja un pārdomāja sevis: „Kas cits man

pirmais nāks pretī, kā mans vecais suns?"
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Tā pārdomājis, viņš atbildēja svešajam: „Saprotams, ka iz-

pildīšu, ko tu prasi, ja egli nocirtīsi un sili līdz vakaram patai-

sīsi."

Svešnieks bija ar mieru iesāka cirst egli. Pēc maza brīža

viņš jau egli bija nogāzis un arī sile loti ātri bija gatava, kuru viņš
viegli uzcēla uz saviem kamiešiem un nesa to pirtniekam līdz uz

viņa pirtiņu.
Bet tiklīdz viņi bija sasnieguši pirtiņas pagalmu, pirtnieka

dēls steidzās viņiem pretī un atvēra vārtiņus. Tēvam uz reizi

aukstums un karstums pārgāja pār miesām. Tagad viņš īsti sa-

prata, ko nozīmē līgums ar svešo vīru.

„Mans mīļais dēliņ," viņš vaimanādams sacīja. „Pec līguma

tu tagad piederi šim svešniekam un tev būs jāiet viņam līdz."

„Kas salīgts, tam jāpaliek salīgtam," svešais dzestri atbildēja.

„Ja ta ir salīgts, tad tas jāizpilda. Varbūt, ka mans jaunais
saimnieks mani dažus gadus vēl atstās pie tēva."

„Pec trim gadiem esi gatavs, tad es tev nakšu pakal un tevi

aizvedīšu sev līdz," svešais atbildēja un aizgāja.
Trīs gadi ātri pagāja. Jo tuvāk tā diena pienāca, kurā tēvam

un dēlam bija jāšķiras, jo skumīgāks tapa tēvs, bet dēls centās

viņu mierināt, sacīdams:

„Manis deļ, tet, nemaz neraizējies! Gan es pēc ilgāka vai

īsāka laika atkal pārnākšu mājā."
Nosacītā dienā pie vakara svešais vīrs atnāca un aizveda

pirtnieka dēlu. Vairāk stundas pa nakti viņi gāja pa mežiem un

purviem, pār kalniem un caur lejām, neviena vārda nerunādami.

lesākot zeme un vietas, kur viņi gāja, jauneklim neizrādījās būt

svešas, bet tad tās sāka pārvērsties savādākas un ērmotākas.

Meži izskatījās gluži melni. Kad viņi iegāja biezā, melnā priežu

mežā, jauneklis mēneša gaismā ieraudzīja melnus putnus laiža-

mies, kuri viņam uzsauca:

„Vero ceļu — nebīsties,

Sargi galvu — izdosies!"

„Ko šie putni tev saka?" jaunekļa vedējs jautajā.

„Kas tad lai saprot putnu valodu?" jauneklis atbildēja un,

putnu padomu izpildīdams, ik pa desmit soliem nometa zirņu

graudiņu, kurus no mājas bija paņēmis līdz.

Pec laba brīža viņi iegāja melnu berzu meža, kur kada berza

celiņa malā tupēja kraukli, kuri jauneklim uzsauca:

„Esi dūšīgs — uzmanies,
Nebīsties — tev laimēsies!"

„Ko šie kraukli tev saka?" vadonis jauneklim jautajā un pa-

ātrināja savus solus.
„Ēs kraukļu valodu nesaprotu," jauneklis atbildēja.
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„Lai viņi plerkšķ ko grib!" vadonis ieņurdējās.
Pec laba brīža viņi iegāja melnu egļu meža, kura, celiņa malā

tupēja melns vilks, kurš gaudodams jauneklim uzsauca:

„Esi manīgs — izdosies

No šā burvja izglābties!"

„Ko šis meža suns tev saka?" jaunekļa vadonis jautajā.

„Es zvēru valodu nesaprotu," jauneklis atbildēja.

„Lai viņš dzied savu dziesmu!" vadonis ieņurdējās un stei-

dzās uz priekšu.
Jauneklis no atrās iešanas bija nosvīdis, bet tomēr iespēja

vadonim sekot.

Pēdīgi abi ceļotāji izgāja uz kādu lielu melnu klajumu meža

vidū. Klajuma vidū stāvēja liela māja ar milzīgi augstu sētu ap-
kārt. Resnos ozola stabos tur bija dzelžu vārti, kuri paši no se-

vis atdarījās, un pēc, kad ceļotāji tur bija iegājuši, atkal paši no

sevis aizvērās.

„Še es esmu saimnieks, un še būs tava jaunā dzīves vieta,
kur tev būs man jākalpo, un pie sava tēva tu vairs nekad atpakaļ
netiksi. Izpildi tikai savus uzdevumus, tad tev klāsies labi."

Jaunekli pamācīdams, saimnieks viņu ieveda kādā ērtā

istabā, kurā dažādi ēdieni stāvēja uz galda un kaktā mīksta gulta.

„Šī istaba pieder tev un te tu vari dzīvot, kā pašam patīk.

Rītu no rīta, un arī katrā nākošā rītā, esi laikā kājās un izej pa-

galmā, kur es tev pasacīšu tavu dienas darbu."

Pec šiem vārdiem saimnieks aizgāja, bet jauneklis, izsalcis

būdams, krietni paēda un nolikās gulēt.
Kad jauneklis nākoša rīta izgāja pagalma, saimnieks bija jau

tur un viņu uzrunāja:

„Labi, ka īstā laikā esi uzcēlies. Es katru dienu iziešu no

mājas un visus mājas darbus uzdošu tev. Lopus un zirgus pa-

ēdini īstā laikā. Kad ēdināmais laiks pienācis, tad pavēlē tikai

strādniekiem, atver kūts durvis un iesauc kūtī: „Kalpi! Sienu

un salmus ragaiņiem!" Stallī iesauc: „Kalpi! Auzas un sienu

pajūgiem!" Kad visi kustoņi būs paēdināti un dzirdināmais laiks

pienācis, tad saki: „Kalpi! Dzērienu dzirdinājamiem!" Kad mans

dēls pārnāk mājā un grib pajādelēties, tad gādā par viņa izva-

dīšanu un iesauc zirgu stallī: „Erzeli iemauktos!" Gan tad kalpi

viņam izvedīs melno ērzeli. Tev jāapkalpo arī saimniece un mana

vienīgā meita, kad viņas vēlas braukt uz Vāczemi, apmeklēt sa-

vus radus un draudzenes, kad es pats neesmu mājā. Pasaki tik

stallī: „Puiši, zirgus un ratus!" gan tad viss taps izdarīts. Še pa-

ņem vēl šo atslēgu virkni, kur kopā ir atslēgas visām mājas ēkām.

Visas durvis tu vari atslēgt, tikai pagalma pagraba tev nav brīv

ieiet. Šī lielā atslēga še ir aizliegto durvju atslēga. Ja tu šo
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manu aizliegumu neievērosi, tad tev bez žēlastības nocirtīšu

galvu; bet ja tu visu pareizi izdarīsi, tad pēdīgi varēsi tapt par
lielu vīru."

Kad burvis aizgāja, tad jauneklis apstaigāja pagalmu un iz-

pildīja saimnieka pavēles. Mazi, čakli pundurīši sanāca kā no ze-

mes izlīduši, paēdināja un padzirdināja zirgus un lopus, un atkal

pazuda.

Tad jauneklis apstaigāja visas ēkas un pēdīgi iegāja arī pa-

grabos. Pirmā pagrabā viņš atrada milzīgi lielu pārtikas krā-

jumu, otrā ļoti daudz dārza augļu, trešajā dzelzs un tērauda rīkus

un ieročus, ceturtajā varu, piektajā sudrabu un sestajā — zeltu;

visu lielā daudzumā.

Pagraba dibenā bija aizliegtā telpa, kurai bija milzīgas dzelzs

durvis. Jauneklim nu radās liela ziņkārība zināt, kas aiz šām

durvim paglabāts. Viņš jau paņēma lielo atslēgu no citu atslēgu

pulka un ilgi prātoja, vai aizliegtās durvis atslēgt vai ne. Pēdīgi

viņš atgādājās melnu putnu biedinājumu, nogriezās no vārtiem un,

iegāja dārzā.

Bet tur viņam tūliņ parādījās liels brīnums. Še dārzā bija

pilnīga vasara, gaiss bija patīkami silts, kamēr pagalmā gaiss bija
īsti vēss! Zaros putni dziedāja, gar celiņu malām ziedēja pu-

ķes un augļu koku zari liecās no augļu bagātības. Tikai visi putni,

kurus viņš kokos redzēja, bija gluži melni.

Dārzā jauneklis dzirdēja kādu sievieti dziedam. Viņš skatījās

uz to pusi, no kurienes nāca balss, un ieraudzīja zem liela ozola

jaunu sievieti ar mellūksnēju seju. Tā bija burvja meita, kas tina

dziju kamolā un tīdama dziedāja pati par sevi. Viņas tēvs vedot

šurp jaunus cilvēkus, meitai par preciniekiem, bet kad tie viņas

nepieņemot, tad tos bargi nosodot, pārvērsdams viņus par lopiem.

Dziedot jaunavai izkrita kamols no rokas un aizritēja uz to

pusi, kur stāvēja slepenais klausītājs aiz krūmiem. Melnas dre-

bēs ģērbusies jaunava čakli tecēja kamolam pakal, bet jauneklis

pa tam pieliecies steidzās atpakaļ uz dārza celiņu. Nu viņš arī

zināja, kas viņam sagaidāms. Tad viņš griezās atpakaļ uz aiz-

liegto pagrabu.

Pēc ilgākas stomības viņš saņēma dušu un atri piegāja pie aiz-

liegtām durvim un tās atslēdza. legājis aiz šam durvim viņš neko

vairāk neieraudzīja, kā īsti palielu tukšu telpu, kuras vidu bija liels

bluķis, līdzīgs tiem, kurus kalēji lieto zem laktas, un uz bluķa lielu

cirvi.

Aiz šās telpas, bija dzelzs durvis, kuras bija tikai pievērtas,

bet ne aizslēgtas.
Šajā telpa viņš atrada kadu lauvu un zirgu, vienu no otra
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šķirtus, un stipras dzelzs ķēdes pieslēgtus. Lauvai bija siens

priekšā un zirgam gala.
Abi kustoņi mīlīgām acim uzskatīja ienācēju un iesāka viņu

cilvēku valodā lūgt, lai pārmainot viņu barību, jo viņiem esot jā-
cieš briesmīgs bads, un abi kustoņi arī izskatījās gluži nobadoju-

šies, tā kā sastāvēja tikai no ādas un kauliem. Jauneklis tūliņ iz-

pildīja šo lūgumu un deva zirgam auzas un lauvai galu.

„Par to, brālīti, ka mus izglābi no bada nāves," lauva sacīja,
„tavas rokas līdz pirmai locītavai būs apzeltītas."

Izgājis no aizliegtām telpām, viņš redzēja, ka viņa rokas līdz

pirmai locītavai bija apzeltītas. Drīz arī pārnāca saimnieks, ap-

skatīja jaunekli un jautāja:

„Na, vai visu izdarīji, ka pavēlēju?"

„Visu," jauneklis atbildēja.

leraudzījis jaunekļa zeltītos pirkstus, viņš uzkliedza: „Nac
man līdz!"

Tad viņš ieveda jaunekli aizliegtajā pagraba un jautajā tam

bargā balsī:

„Vai tu redzēji cirvi un bluķi?"

„Redzēju," jauneklis atbildēja.

„Tādēļ, ka tu esi vēl jauns, es tev šo pirmo reizi vēl piedošu,
bet ja tu vēl reizi šajā telpā ieiesi, tad nocirtīšu ar to cirvi tavu

galvu uz bluķa."
Jauneklis neko neatbildēja un aizgāja priecādamies, ka šo-

reiz tik viegli bija atsvabinājies no briesmīgā soda.

Nākoša rīta burvis jauneklim atkal iedeva atslēgas un aizgāja
šoreiz kopā ar savu dēlu.

Jauneklis atkal izpildīja savus uzdevumus un pavēlēja pundu-
riem darīt savu darbu. Bet kad kustoņi bija paēdināti un padzir-

dināti, viņam palika garš laiks. Viņš atkal apstaigāja pagraba

telpas un nogāja līdz aizliegtām durvim, bet baidījās iet iekša. Pē-

dīgi viņš tomēr atslēdza durvis un atrada visu tāpat kā vakar.

Cirvis stāvēja uz bluķa. Otrā telpā zirgam atkal bija gaļa priekšā

un lauvai siens. Abi atkal lūdza, lai pārmainot viņu barību, ci-

tādi viņi nevarēšot izturēt badu, un jauneklis izpildīja viņu lū-

gumu.

„Par šas dienas labo darbu, tavas rokas līdz elkoņiem bus zel-

tītas," lauva sacīja.

Tiklīdz jauneklis bija aizslēdzis aizliegtas durvis, tulin viņš sa-

juta, ka rokas līdz elkoņiem bija apzeltītas.

Burvis, šovakar pārnākot, izrādījās ļoti saīdzis. Paskatījies

uz jaunekli, viņš tam bargi uzkliedza:

„Aa! Kas tev rokas stilbus nozeltīja? Ko tu atkal esi pa-

darījis? Nāc man līdz!"
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levedis jaunekli aizliegtā pagrabā, burvis nostājās pie bluķa
un satvēra cirvi. „Tagad noliec galvu uz bluķa!" viņš dusmīgi

pavēlēja un pacēla cirvi.

Ne vārda neatbildējis, jauneklis pieliecās un nolieca galvu uz

bluķa. Burvis gan vēcināja cirvi pa gaisu, bet cirst tomēr ne-

cirta.

„Lai šoreiz vēl paliek!" burvis pēdīgi sacīja un nolika cirvi

bluķim blakus. „Tu esi dūšīgs zēns un tādēļ tevi vēl nenokaušu,

bet tā ir pēdējā reize! Ja tu vēl reiz pārkāpsi manu aizliegumu,
tad tevi vairs nežēlošu. Bet ja būsi man paklausīgs, tad tu tapsi

laimīgs."
Jauneklis bija par to priecīgs, ka atkal laimīgi bija izglābies,

iebaudīja vakariņas un nolikās gulēt; bet visu nakti viņš maz gu-

lēja, pārdomādams, kā varētu atsvabināties no burvja varas.

Ejot uz darbu, saimnieks viņu pagalma jau gaidīja.

„Labi, ka tu tagad nāci," viņš dusmīgi sacīja. „Ja tu vēl kādu

brītiņu būtu kavējies, tad es apgrieztu tavu galvu. Bet šoreiz es

tavu slinkumu piedodu. Man pašam ar dēlu ir jāsteidzas aizjūras
radniekam palīgā. Še tev atslēgu virkne, strādā pa māju, kā pie-

nākas; bet sargies atpmeklēt aizliegto vietu!"

To sacījis viņš izgāja pa vārtiem, un vārti ar lielu troksni

aizslēdzās cieti.

Jauneklis nemierīgi staigāja pa pagalmu, gādādams par lopu

un zirgu ēdināšanu, un nemaz nezināja, ka burvju vecene viņu uz

katra soļa ievēroja. Pēdīgi tā nostājās jauneklim priekšā. Tas,
acis pacēlis un iztrūcies, ieraudzīja melnu vecu sievu, kura gan

laipniem vārdiem, bet skarbā balsī to uzrunāja:

„Kādēl tu tāds noskumis un saīdzis? Es esmu tava saim-

niece, man jau tu vari visu izstāstīt. lenāc manā dzīvoklī, kur

tevi jau gaida mana meita. Var jau būt, ka no jums abiem vēl

iznāk laimīgs pāris."
Jauneklis uz tadu labinajumu atbildēja:

„Saimnieks ir man uzdevis tik daudz darba, ka man nemaz

nebūs vaļas jums līdza iet. Es arī baidos, ka kalpam neklājas

daudz runāties ar saimnieka meitu."

Vecenei tada atbilde gan nemaz nebija pa prātam, kadel viņa
tik dusmīgi ierūcās un aizgāja.

Jauneklis gan darīja savu darbu, bet saimnieces dusmīgās
acis viņam nemaz neizgāja no prāta. Nemaz neapdomādams, ko

dara, viņš atkal iegāja pagrabā un atslēdza aizliegtās durvis. Viņš

atjēdzās tikai, ieraudzīdams bluķi un cirvi, kura zobi tagad bija

pagriezti uz augšu, kas viņam sevišķi atgādināja burvja draudus.

Tomēr padarīto tagad vairs nevarēja grozīt un tūliņ viņš iegāja

arī otrā telpā, kur zirgam atkal bija gala un lauvai auzas priekša.
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Abi kustoņi viņu atkal lūdza, lai pārmainot viņu barību. Jau-

neklis izpildīja šo lūgumu.

„Par šo labo darbu, tavas rokas taps apzeltītas līdz pleciem,"
lauva sacīja.

„Ko līdz man apzeltītas rokas, kad man galvu nocirtīs?" jau-
neklis atbildēja.

„Vel tev nav iemesla par to baidīties," zirgs viņu drošināja.
saliecvisu, kas tev no mājas ir līdz. Tiklīdz es būšu no-

ēdis auzas, sēdies man mugurā, un tad bēgsim no šejienes pro-

jām. Aizej pie vārtiem un piesit ar mūsu pagraba atslēgu pie
vārtu staba, tad tur iznāks kāds pundurs. Šo vīriņu aizsūti pie
saimnieces un liec tai pasacīt, ka saimnieks no tālienes atsūtījis

ziņu, ka viņai jābrauc uz Vāczemi pie radiem līdz ar meitu. Tik-

līdz melnā vecene ar melno meitu izbrauc pa vārtiem, ieej saim-

nieka guļamā istabā, paņem tur kādu sausu koka zariņu, smilšu

graudu un ūdens pilienu. Tad paņem vēl no saimnieka spilvena
apakšas mazu zvaniņu, kas mums vispirms būs vajadzīgs, un tad

steidzies pie manis, lai varētu tikt projām no lielā burvja mi-

tekļa."
Jauneklis arī visu izdarīja, kā zirgs bija mācījis. Viņš aiz-

sūtīja saimniecei zināmo ziņu, un tad punduriem pavēlēja aizjūgt
ērzeļus. Saimniece ar meitu iesēdās karietē, divi punduri uz-

sēdas uz bukas un vēja ātrumā aizbrauca pa vārtiem, bet jauneklis
tūliņ aizgāja pie zirga un lauvas.

„Tagad lec man mugura un pazvani ar zvaniņu!"
Kad jauneklis pazvanīja, tad lauvai un zirgam piepēži nokrita

ķēdes.

Zirgs nesa jaunekli un lauva viņiem sekoja.
Pie pagalma vārtiem jauneklis vēl reiz zvanīja un vārti tū-

liņ atvērās. Tiklīdz viņi pa vārtiem bija laukā, tie tūliņ atkal aiz-

vērās.

Zirgs pamācīja: „Man tagad galva ir pret sauli un uz to pusi
mums jābēg. Gūstītājam, pret sauli skrejot, acis top apstulbo-
tas."

Ta runājot zirgs skrēja kā vējš. Meži, kalni, ielejas, purvi un

mākoņi palika aiz muguras. Lauva viņiem sekoja no pakaļas kā

suns.

Kad jau gandrīz visu dienu bija ta skrējuši, tad zirgs sacīja:

„Pagriezies un atskaties atpakaļ!"
Jauneklis pagriezies atpakaļ, sacīja:

„Neko neredzu."

Pec kada brīža zirgs lika atkal jauneklim atskatīties un jau-

tāja :

„Vai tagad kaut ko redzi?"
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„Neko neredzu," jauneklis atbildēja.
Atkal pec kada brīža zirgs jauneklim lika paskatīties un pra-

sīja:
„Vai tagad kaut ko redzi?"

„Neko citu, ka divus melnus mākoņus pie debess malas, kuri
nāk uz mūsu pusi."

„Tie ir musu burvis ar savu delu. Viņš mums ir uz pedam un

steidzas mums pakal. Kad mākoņi būs mums īsti tuvu, tad pasaki
man!"

Jauneklis vienmēr apskatījās un pec brītiņa vēstīja:
„Viņi jau īsti tuvu!"

„Nosvied sauso koka zaru par labo plecu!" zirgs pavēlēja.
Jauneklis nosvieda zaru un tūliņ aiz viņiem bija milzīgi liels

mežs, kurā koki cits pie cita stāvēja, un gūstītāji vairs nebija re-

dzami. Nu bēgli kādu acumirkli apstājās un tad no jauna steidzās

uz priekšu.

Burvis ar savu dēlu apstājās aiz lielā meža biezuma, pa kuru
nekā nevarēja kļūt cauri. Tad vecais burvis sūtīja savu dēlu pēc

cirvjiem.
Kad cirvji bija atnesti, tad abi cirta visu nakti, ka uguns šķīda

un gaiss trīcēja no trokšņa, bet tikai nākošā dienā ap pusdienu

stiga caur mežu bija izcirsta. Pēc tam abi viesuļa ātrumā skrēja

bēgļiem pakal.

Bēgli bija bēguši visu nakti un nākošu dienu. Vakara zirgs

atkal sacīja jauneklim:

„Pagriezies un atskaties atpakaļ!"
Jauneklis apskatījās un atbildēja:

„Neko neredzu."

Pec kada brīža zirgs atkal lika atskatīties.

Jauneklis paskatījies ziņoja:

„Melnie mākoņi debess mala atkal parādās."

„Tad burvis ar savu dēlu mums atkal dzenas pakal. Kad

viņi mums bus tuvu, tad pasaki man!"

Pēc maza brītiņa jauneklis sacīja, ka mākoņi jau esot ļoti

tuvu. Tad zirgs pamācīja:

„Parsvied smilšu graudu par savu kreiso plecu!"

Kad jauneklis nosvieda smilšu graudu, tad piepēži milzīgi

augsts un stāvs kalns bija aiz viņiem, kura galotne iesniedzās mā-

koņos. Gūstītāji vairs nebija redzami. Bēgļi kādu brītiņu ap-

stājās un tad atkal steidzās uz priekšu.
Burvis ar savu dēlu nostājās kalna viņā pusē un izbijās, re-

dzot tik augstu un stāvu kalnu sev priekšā. Viņi gribēja skriet

kalnam pāri, bet tas bija tik stāvs, ka viņi vēlās atpakaļ. Tad ve-

cais burvis sūtīja dēlu uz māju pēc lāpstām.
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Burvja dels ka_ bulta aizšāvās uz māju un jau priekš pusnakts
atnesa lāpstas. Nākošā dienā pēc pusdienas ala caur kalnu bija
izrakta.

„Šodien mums lieliski jāsteidzas, lai panaktum bēgļus," bur-

vis sacīja; „citādi visas mūsu pūles būs bijušas par velti."

Un nu abi burvji skrēja tik atri, ka zeme zem viņu kajam dim-

dēja un gaiss gar viņu ausim gaudoja.
Priekš pusdienas zirgs atkal sacīja jauneklim:

„Pagriezies un atskaties!"

Jauneklis apskatījās un atbildēja:

„Neko neredzu."

Pec brīža zirgs atkal pavēlēja jauneklim atskatīties un tad

jautāja, vai kaut ko redzot?

„Jau atkal divi melni mākoņi parādās debess mala," jauneklis

atbildēja.

„Paskaties vēl!" zirgs pavēlēja.
„Šodien mākoņi tuvojas daudz ātrāk, nekā pagājušās dienās.

Es jau sadzirdu viņu šņākšanu." To teicis, viņš nometa ūdens

pilienu zemē.

„Tagad pagriezies un pasaki, ko tu redzi!" zirgs pavēlēja.
Jauneklis atskatījās un atbildēja:

„Redzu lielu juru, augstiem viļņiem, bet gūstītāji vairs nav

redzami."

_„Tagad esam izglābušies," zirgs apstādamies sacīja un pa-

vēlēja jauneklim nokāpt no savas muguras. Jauneklis nokāpa no

zirga muguras, un nu visi trīs bēgli nolikās zālē atpūsties.
Gūstītāji palika aiz jūras. Taisīdamies patlaban sagūstīt bē-

gļus, viņi piepēži atradās līdz kaklam ūdenī. Viņi nedrīkstēja ne

brist ne peldēt, jo burvjiem ir ūdens bailes —taisījās ūdeni izdzert.

„Tas ir ļoti labs padoms!" jaunais burvis gavilēdams izsau-

cas. „Tēv, es viens pats izdzeršu jūru!"

„Neticu vis, ka to iespēsi. Dzersim labāk abi!"

„lespešu gan, tev!" dels atbildēja, nometas jūrmala uz muti

un sāka dzert.

Nu jaunais burvis sāka ūdeni dzert, un pēc maza brīža varēja

redzēt, ka jūras ūdens jau krīt. Tēvs, to redzēdams, priecājās,
uz krasta sēdēdams, un sauca:

„Dzer, dēls, dzer, jūra drīz vien būs tukša!"

Dēls dzēra un dzēra līdz pārdzērās un pārplīsa. Ūdens mil-

zīgā strāva plūda atpakaļ uz jūru un aizrāva ūdens rijēju sev līdz.

Vecais burvis nu gan skrēja jaunajam palīgā, bet arī tas nogrima

jurā.

Bēgli dzirdēja no juras puses šo brēkšanu, paceļas un visi trīs

nostājās jūrmalā. Apskatīdamies zirgs priecīgs iesaucās:



182

„Tagad musu gūstītāji ir noslīkuši un pasaule atsvabināta no

lielā burvja."

Pagriezies uz jaunekli, viņš sacīja:

~Izņem savu kabatas nazi, nogriez tur krūmos kādu slaiku

pīlādzi, noskulbī tam zarus un tad ar to iesit man trīs reizes pa

muguru! Bet papriekšu noplēs man visas pakavas no kājām!
Ja mums turpmāk uzies izsalkums un pārtika nebūs dabūjama, tad

tik piesit vienu pakavu pie otra!"

Jauneklis tūliņ darīja, ko zirgs bija uzdevis: pa priekšu no

zirga kājām noplēsa pakavas, tad nogrieza pīlādža rīksti un no-

darināja tai zarus. Un kad viņš ar šo rīksti trīs reizes bija sitis

zirgam gareniski pa muguru, tad zirga āda nokrita un skaists

jauns vīrietis stāvēja sitēja priekšā. Viņš nu teica uz jaunekli:

„Tūkstoš reizes tev pateicos, ka tev bija nolemts, atnākt pie
lielā burvja un tapt par glābēju. Esmu kāda ķēniņa vienīgais dēls.

Reiz es ar saviem pavadoņiem biju aizgājis uz mežu medīt, tur

nejauši noklīdu no saviem pavadoņiem un apmaldījos. Blandījos
vairāk dienas, nekur nesasniegdams meža malu. Pēdīgi sastapos
ar kādu melnu vīru, kas man sacīja, ka bez viņa palīdzības es no

meža neizklūšot. Viņš mani uzaicināja pie sevis par kalpu.
Neredzēdams citas izejas, es ar viņu salīgu, ka man viņam

trīs gadi jākalpo, par ko dabūšu tik daudz zelta par algu, cik varu

panest. Viņš pats arī mani pēc nokalpotā laika aizvedīšot uz mana

tēva galvas pilsētu, ja man nepatiktu visu mūžu pie viņa palikt.

Kad kādu pusgadu pie viņa biju pavadījis, tad burvis sāka mani

dažādi ķircināt un man piedāvāt savu melno meitu par sievu. Es

no tās atsacījos un burvja vecene man kādā vakarā uzmeta zirga

ādu un pārvērta mani par zirgu. Tad mani ielika pagrabā. Pēc

kāda laika arī lauvu atveda pie manis pagrabā. Piecas dienas

mums gan vēl deva pārtiku, bet sestajā un septītajā dienā man

lika priekšā galu bet lauvai auzas."

Kad atpestītais princis savu stāstu bija pabeidzis, tad vēl

lauva lūdza jauneklim, lai arī viņam trīs reizes ar pīlādža rīksti

sitot gareniski pa muguru. Jauneklis to izdarīja. Tad lauvai no-

krita āda un no tās iznāca jauns un skaists vīrietis, kurš sacīja:

„Tūkstoš paldievs tev par to, ka atnāci lielā burvja mājā un

tapi man par glābēju! Es biju kuģinieks un braukāju pa jūru.

Reiz mums uz māju braucot, uznāca liela auka, kura mūsu kuģi
izsvieda uz seklumu, to sadragāja un manus biedrus noslīcināja

jūrā. Vienīgi mani viļņi paģībušu bija izmetuši uz krasta. Kad

biju atdabūjis samaņu, pienāca man kāds melns vīrs un uzaicināja

mani uz savu māju. Es drīz vien nopratu, ka biju ievilināts burvja

mājā, kurš man piedāvāja savu meitu par sievu, un tad dzīrās

mani arī izmācīt par burvi. Kad nu es atsacījos no burvja priekš-



183

likuma, tad burvja vecene man uzmeta lauvas adu, nobūra mani

par lauvu un ieveda pagrabā, kur kādu zirgu jau atradu priekšā."
Ta iepazinušies, viņi nu saka iet uz priekšu, bet atrazdamies

lielā mežā, viņi nezināja kur atrast izeju un kur dabūt pārtiku.
Badu ciešot, uz reiz mūsu pirtnieka dēlam iešāvās prātā, ko

bijušais zirgs viņam bija mācījis. Viņš izņēma no kabatas paka-

vas, apsēdās zem kupla ozola uz sūnām un saskandināja pakavas,
sacīdams:

„Mums visiem trim ir liels izsalkums, bet pārtikas nekur ne-

varam dabūt, tādēļ jūs, pakavas, sagādājiet mums kautko ēšanai!"

Tiklīdz viņš pēdējos vārdus bija izsacījis, viņa priekšā uz

sūnām atradās dažādi gardi ēdieni. Viņš nu aicināja arī savus

biedrus pie sevis.

Viņi krietni pamielojās, un kad pēc tam labu brīdi bija atpū-

tušies, viņi taisījās atkal uz iešanu. Tad pirtnieka dēls nejauši

pacēla galvu, uzskatīdams ozolu, zem kura viņi sēdēja, un tūliņ

pazina, ka tas bija tas pats ozols, no kura tad, kad viņš lielajam
burvim bija gājis līdz, kāds putns viņam bija uzsaucis, lai vēro-

jot ceļu.

Tagad ceļa ziņā viņa acis noskaidrojās. Viņš ik pa desmit

soliem bija nometis vienu zirni un tā nomestie zirņi bija uzdīguši
un jau īsti lieli paauguši. Viņš to visu pasacīja saviem biedriem,

un tagad viņi visi trīs priecīgi soļoja uz priekšu. Kad viņi bija iz-

salkuši, tad pakavas sagādāja viņiem ēdienu. Naktīs viņi mierīgi

gulēja zem kuplu koku zariem.

Pēc vairāk dienām visi trīs ceļotāji nonāca pie pirtnieciņa,
kura prieks bija liels, savu dēlu redzot pārnākam sveiku un ve-

selu. Tur kādas dienas atpūtušies, viņi paņēma pirtnieciņu līdz

un ceļoja tālāk, jo princis sacīja, ka viņš no saviem nelaimes bie-

driem nekādi negribot šķirties, bet viņiem sava tēva valstī, kura

viņš pats nākamībā būšot ķēniņš, apsolījās apgādāt augstas goda

vietas.

No pirtiņas viņi vispirms ceļoja uz kuģenieka dzimteni un

atrada kuģenieka vecākus žirgtus un veselus, kuri savu delu jau

sen bija domājuši par mirušu un tādēļ tagad ļoti priecājas, redzē-

dami viņu sveiku pārnākušu.

Arī kuģinieka vecākus un citus piederīgos princis ņema līdz,

tad visi ceļoja pie ķēniņa.

Ķēniņa prieks bija neizsakāms par sava vienīga dela un troņa-

mantnieka necerēto pārnākšanu; jo viņš vairs nebija cerējis to

vēl dzīvu redzēt, tādēļ ka pēc tam, kad ilgāku laiku bija licis zaldā-

tiem pārmeklēt to mežu, kurā princis medījot bija pazudis, un

kad visa meklēšana bija bijusi veltīga, viņš bija domājis, ka kāds

plēsīgs zvērs princi būšot saplosījis un iznīcinājis. Keniņš, kad
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bija dabūjis zināt, kur pazudušais princis bija bijis un kā viņam
bija klājies, sava dēla biedrus un viņu piederīgos uzņēma kā sa-

vus viesus, un pārnākušam dēlam par godu izrīkoja lielas dzīres,

uz kurām visi valsts lielmaņi bija saaicināti.

Princis ar saviem jauniem draugiem prātoja, ka lielā burvja
mitekli vajagot iet izpostīt un paņemt tur sakrāto zeltu. Viņš at-

sauca visgudrāko zīlētāju savā tēva valstī un lika tam uzzīlēt tai-

snāko ceļu uz lielā burvja māju, ko tas arī iespēja un apņēmās

pats iet līdz par ceļa vadoni. Ķēniņš deva lielu zaldātu pulku

viņiem līdz par sargiem, lai viņiem atkal nevarētu notikt kāda

ķibele. Arī daudz zirgu un ratu viņi veda līdz, lai lielā burvja
mantu varētu sakraut vezumos.

Viņiem zīlētajā vadība bija jacelo deviņas dienas, līdz sasnie-

dza lielā burvja māju.
Burvja mājas pagalmā viņi visu atrada tā, kā viņiem aizejot

bija palicis. Tāpat pagraba telpās visa nauda un manta stāvēja
vēl neaizskarta. Bet saimnieces un viņas meitas nebija vēl mājā,

jo tās vēl viesojās Vāczemē pie radiem un gaidīja, līdz burvis un

viņa dēls brauks viņām pakal, bet tie, kā mums jau zināms, bija

jūrā dabūjuši galu. Zeltu un sudrabu un citas labākās mantas sa-

krāva ratos, tad aizdedzināja burvi māju, un tad visi devās ceļā
uz māju.

Pēc tam mūsu jaunie draugi dzīvoja laimīgu mūžu, pārpilnībā

un bagātībā. Kad ķēniņš nomira un viņa vietā princis tapa par

valdnieku, tad pēdējais abus savus draugus iecēla par saviem pa-

doma devējiem.

Piezīme. Lapas Mārtiņš ir šo pasaku tīšām stiepis ga-

rumā, kādēļ viņa arī šeit ir saīsināta, atmetot gluži nenozīmīgos

sīkumus. Tīšām izdomātu motīvu še tomēr laikam nebūs. P. Š.

22. 313 A.314. H. Skujina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz dzīvojis pirtnieks un tam bijis dēls. Pie pirtnieka atnā-

cis lielkungs un sacījis, lai iztaisot maizes abru, viņš labi samak-

sāšot. Pirtnieks aizgājis uz mežu noskatījies labu koku un sācis

cirst. Bet koks bijis dikti ciets un ciršana nekā negājusi. Pirt-

nieks bijis jau koku labi aizcertis, ka sākuši putni nejauki ķērkt.

Pirtnieks pacēlis galvu un skatījies, ko tie putni tik briesmīgi ķērc.
Kad viņš atkal gribējis koku cirst tālāk, tad vecais cirtums bijis
aizaudzis un pirtniekam bijis jāsāk no jauna cirst.

Pirtnieks sācis pa otram lāgam koku cirst. Bet putni sākuši

vēl trakāki ķērkt un liels putns ieķēries pirtniekam matos. Pirt-

nieks sācis no putna gaiņāties un pacēlis galvu. Pa to laiku iz-

cirstais koks atkal aizaudzis un pirtniekam bijis jāsāk cirst no
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jauna. Pienācis vakars un pirtnieks vēl nebijis koka nocirtis. Te

uzreiz pie pirtnieka pienācis melns kungs un sacījis, ka šis koku

nocirtīšot, ja pirtnieks tam došot to, kas pirmais nākšot pretim,
kad uz māju iešot. Pirtnieks bijis ar mieru. Viņam jau vienmēr

nācis vecs suns pretim, kad tas no lauka mājā nācis.

Tas bijis viens redzējiens, ka melnais kungs nocirtis lielo

koku. Pirtnieks uzvēlis sev bluķi uz muguras, un abi nu gājuši

uz māju. Kad vairs nebijuši no mājas tālu, tad pirtniekam ar

melno kungu nācis pretim pirtnieka paša dēls.

Nu, neko darīt, noruns bijis jātur un pirtniekam bijis jāatdod
dēls melnam kungam. Pirtnieka dēls savīkšies un gājis līdz mel-

nam kungam. Bet pirtnieka dēls jau iepriekš visas ķešas pie-

bēris ar zirņiem un nu tik metis pa zirņam zemē un vērojis ceļu.
Abi iegājuši meža. Nu tiem pakal sākuši skriet putni un ķērkt:

~Vēro ceļu, nebīsties! Sargi galvu, izdosies!"

Pirtnieka dēls sapratis, ko putni saka. Bet arī melnais kungs
nu apstājies un prasījis pirtnieka dēlam, vai šis saprotot putnu va-

lodu. Pirtnieka dēls melojis, ka nesaprotot. Nu abi atkal gājuši
tik dziļāki mežā iekšā.

Melnais kungs ar pirtnieka dēlu gājuši, gājuši un tālu aizgā-

juši. Beidzot viņi nonākuši pie lielas pils, kurai apkārt bijusi pie-
cas asis augsta sēta. Melnais kungs trīs reizes piesitis pie vārtiem

un tie paši no sevis atvērušies un atkal aizvērušies. Abi iegājuši
lielā pagalmā un no pagalma pilī. Pirtnieka dēls bijis nomocījies

no lielās nākšanas un melnais kungs to sūtījis pie miera. Pirtnieka

dēls aizgājis gulēt.
Kad otrā dienā pirtnieka dēls pamodies un iznācis no pils,

tad pagalmā melnā kunga meita ganījusi raibu govi, šķetinājusi
zelta kamolu un dziedājusi:

„Vakar atkal tētiņš man pārvedis brašu zēnu!" un meita dzie-

dājusi tālāk, ka viņš tai jāiegūst, ja ne, tad viņam iešot tāpat, ka

tiem diviem, kuri viņas negribējuši.
Pirtnieka dēlam melnais kungs nekādu lielu darbu nedevis,

bet toties viņa meita tam mākušies virsū, lai ar to ielaižas. Pirt-

nieka dēls gan sargājies, gan sargājies no melnā kunga meitas, bet

gluži ar to neatstūmis.

Drīz vien melnais kungs ar savu dēlu aizbraucis uz Vāczemi.

Pilī nu palicis tikai pirtnieka dēls un tam bijuši jāapkopj lopi. Mel-

nais kungs iedevis pirtniekam zelta zvaniņu un sacījis, lai tik pa-

zvanot, tad viņa [melnā kunga] kalpi tulin visu padarīšot. Visur

pirtnieka dēls varot iet, bet tik aizliegtā_kambarī ne. Visas at-

slēgas melnais kungs atdevis pirtineka dēlam un pats aizbraucis.

Pirtnieka dēls pazvanījis ar zelta zvaniņu. Tūliņ sakrejuši

tādi mazi pundurīši un visu padarījuši. Nejauši pirtnieka dēlam
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iešāvusies prātā melnā kunga meitas dziesma, par tiem diviem,

kuri viņu atstūmuši, un pirtnieka dēls nu domājis: „Savādi nevar

būt, viņi ir tai aizliegtā kambarī."

Nu pirtnieka dēls gājis uz aizliegto kambari un atslēdzis dur-

vis. Viņš iegājis lielā pagrabā. Pirmā istabā stāvējis liels blu-

ķis un tāds pats cirvis. Kad pirtnieka dēls redzējis milzīgo bluķi
un lielo cirvi, tad tam palicis pavisam nelāga ap sirdi. Viņš gājis

tālāk, otrā istabā. Tur bijis liels, liels zirgs un tam priekšā bijusi
nolikta gala. Otrā aizgaldā bijis liels lauva un tam priekšā siens.

Pirtnieka dēls pārmainījis barību. Lauvam priekšā viņš nolicis

galu un zirgam sienu.

Kad melnais kungs ar savu dēlu atbraucis no Vāczemes, tad

tūliņ prasījis pirtnieka dēlam, vai šis tik neesot bijis aizliegtā kam-

barī? Pirtnieka dēls apgalvojis, ka ne. Bet melnais kungs neti-

cējis un gājis skatīties. Nu viņš uzgājis, ka barība pārmainīta, un

pierāvis pirtnieka dēlu pie lielā bluķa un sācis jau vicināt cirvi,

gribēdams nocirst pirtnieka dēlam galvu. Pirtnieka dēls sācis

lūgties. Beidzot melnais kungs piedevis pirtnieka dēlam.

Drīz vien melnais kungs atkal ar savu dēlu braucis otrreiz uz

Vāczemi. Pirtnieka dēls palicis par mājnieku un tam bijuši jā-
apkopj melnā kunga lopi. Pirtnieka dēls zvanījis ar zelta zvaniņu.

Tūliņ saskrējuši pundurīši un visu padarījuši. Tad nu pirtnieka
dēls gājis atkal aizliegtā kambarī un pārmainījis lauvam un zir-

gam barību.

Kad melnais kungs atbraucis mājā, tad tūliņ gājis uz aizliegto
kambari un redzējis, ka barība pārmainīta. Nu viņš bijis vēl nik-

nāks un gribējis pirtnieka dēlam nocirst galvu. Bet tas dikti dikti

lūdzies un solījies vairs tā nedarīt. Arī šoreiz melnais kungs vēl

piedevis un iecirtis cirvi bluķī.

Drīz vien melnais kungs ar savu dēlu braucis trešo reiz uz

Vāczemi. Pirtnieka dēls palicis par mājnieku. Kad melnā kunga

lopi bijuši apkopti, tad pirtnieka dēls atkal iegājis aizliegtā kam-

barī un pārmainījis lauvam un zirgam barību. Bet nu zirgs sācis

runāt un stāstījis pirtnieka dēlam, kā lai darot, kad melnais kungs

mājā atbraukšot un uziešot, ka viņš bijis aizliegtā kambarī.

Pirtnieka dēls darījis tā, kā zirgs tam sacījis. Viņš iegājis
melnā kunga guļamā istabā un sameklējis zelta pipku, sausu za-

riņu, smilšu graudiņu un sudraba pilienu. Tos viņš iebāzis ķešā

un gaidījis, ka melnais kungs brauks mājā.

Drīz vien melnais kungs bijis mājā un tūliņ gājis uz aizliegto
kambari. Viņš uzgājis, ka barība ir atkal pārmainīta un palicis
traki nikns. Tas nu pierāvis pirtnieka dēlu pie bluķa un gribējis

tam patiesi galvu nozirst, bet pirtnieka dēls lūdzies, lūdzies un
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melnais kungs tam teicis ta: „Ja tu varēsi ar to zirgu, kas ir pa-

galmā, iejāt istabā, tad es tev piedošu!"
Pirtnieka dēls izgājis pagalmā un redzējis, ka

#

tur jau gaida

zirgs. Tas bijis pats melnais kungs, kurš par zirgu pārvērties.

Viņš uzlēcis zirgam mugurā un sācis to pitkāt ar zelta pipku. Zirgs
slējies divkājās, bet negājis istabā iekšā. Pirtnieka dēls to dau-

zījis bez žēlastības. Kad nu vēl zirgs negājis, tad pirtnieka dēls

izdūris tam abas acis un nu zirgs ievēlies pār slieksni istabā.

Pirtnieka dēls pa kaklu, pa galvu skrējis uz aizliegto kambari.

Viņš izlaidis no aizgaldas lauvu un pats uzlēcis zirgam mugurā.

Nu visi bēguši no melnā kunga pils.

Kad bijuši jau labu gabalu aizskrejuši, tad zirgs sacījis uz pirt-

nieka dēlu: „Atskaties, vai kāds mums nedzenas no pakaļas?"
Pirtnieka dels atskatījies, bet neka neredzējis.
Visi bēguši tik talak. Pec kada laiciņa zirgs atkal teicis: At-

skaties, vai kāds mums nedzenas pakaļ?"
Pirtnieka dels atskatījies atpakaļ un teicis: „Divi melni pade-

beši nāk!" Padebeši bijuši melnais kungs ar savu dēlu.

Visi bēguši tik tālāk. Kad jau zeme sākusi briesmīgi dunēt

turpat pie bēgļu papēžiem, tad zirgs atkal teicis uz pirtnieka dēlu:

„Atskaties, vai vēl ir tālu!"

„Drīz bus klat," atbildējis pirtnieka dels.

„Nosvied atmuguriski sauso zariņu!" teicis zirgs.

Pirtnieka dēls nosviedis sauso zariņu. Tas tūliņ pārvērties

par briesmīgi lielu mežu un abi bēgļu vajātāji palikuši aiz meža.

Melnais kungs kā skrējis, tā tam galva iespiedusies starp divām

milzīgām eglēm. Nu tas vairs neticis ne uz priekšu, ne atpakaļ.

Viņš kliedzis uz savu dēlu: „Skrej pēc cirvjiem!"

Melnā kunga dēls aizskrējis pēc cirvjiem. Tikmervisi trīs

bēgli skrējuši tik tālāk. Kamēr melnais kungs ar savu delu_ izlau-

zušies caur biezo mežu, tikmēr bēgļi jau bijuši liela gabala. Nu

tie skrējuši atkal pakal.
Kad zeme sākusi dimdēt, tad zirgs teicis uz pirtnieka delu:

„Atskaties, vai vēl tālu?"

Pirtnieka dēls atskatījies un teicis, ka vel talu esot. Visi trīs

skrējuši tik tālāk. Pēc kāda laika zirgs atkal licis pirtnieka dē-

lam atskatīties, vai vajātāji vēl tālu esot. Tie bijuši vel labu ga-

balu. Kad zirgs licis pirtniekam trešo reiz atskatīties, tad vajā-

tāji bijuši jau turpat aiz muguras.

„Nosvied atroceniski smilšu graudiņu!" teicis zirgs. Pirt-

nieka dēls nosviedis smilšu graudiņu un tas uzreiz palicis par tik

augstu kalnu, līdz padebešiem.

Vajātāji palikuši aiz augsta kalna. Visi trīs bēgli bēguši tik
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tālāku. Melnais kungs licis savam dēlam skriet pēc lāpstām. Ka-

mēr melnais kungs ar savu dēlu izrakušies caur kalnu, tikmēr

bēgli bijuši lielā gabalā. Kad melnais kungs ar savu dēlu tikuši

kalnam cauri, tad dzinušies atkal bēgļiem pakaļ.
Kad zeme sākusi stipri dimdēt aiz bēgļu mugurām, tad zirgs

teicis uz pirtnieka dēlu, lai atskatās, vai vajātāji vēl tālu. Tie vēl

bijuši labi tālu. Otrreiz zirgs licis pirtnieka dēlam atskatīties un

tad ar vēl vajātāji bijuši tālu. Bet kad pirtnieka dēls trešo reiz

atskatījies, tad vajātāji bijuši tikpat kā klātu, un zirgs licis pirt-
nieka dēlam, lai nomet sudraba pilienu.

Kad pirtnieka dēls nometis sudraba pilienu, tad tas uzreiz pa-
licis par jūru un abi vajātāji palikuši aiz ūdens. Melnā kunga dēls

meties zemē un sācis ūdeni lakt. Melnais kungs tik skubinājis un

teicis: „Dzer, dzer, re', kā krīt!"

Dēls lacis, lacis, kamēr uzreiz —paukš! tam pārplīsis vēders

un ūdens gāzies atpakaļ jūrā un ierāvis sev līdz arī dēlu. Melnais

kungs gāzies jūrā dēlu glābt, bet tam neizdevies un arī tas no-

slīcis.

Bēgļi apstājušies un atpūtušies. Tad zirgs teicis uz pirtnieka

dēlu: „Noplēs man visām četrām kājām pakavus."

Pirtnieka dels noplēsis zirgam pakavus no kajam.

„Ej uz mežu un nogriez krietnu sērmūkšļa rīksti," sacījis atkal

zirgs.

Pirtnieka dēls iegājis mežā un nogriezis sērmūkšļa rīksti.

Zirgs atkal teicis: „lesit man trīs reizes ar rīksti garāniski pa sā-

niem!"

Pirtnieka dēls iesitis zirgam trīs reizes pa sāniem. Zirgs tūliņ

pārvērties par skaistu princi. Tad pirtnieka dēls ar to pašu rīksti

iesitis arī lauvam. Lauva tūliņ pārvērties par skaistu princi. Abi

noburtie prinči bijuši loti laimīgi, ka tikuši atkal par cilvēkiem, un

bijuši bezgala pateicīgi pirtnieka dēlam. Visiem gribējies ēst. Tad

tas princis, kas bijis par zirgu noburts, teicis: „Paskandini vienu

pie otra noplēstos pakavus!"

Pirtnieka dēls skandinājis pakavus. Tūliņ uzklājies galdiņš
un visi trīs paēduši. Kad tie bijuši paēduši, tad pirtnieka dēlam ta

kā acis noskaidrojušās un tas redzējis izkaisītos zirņus. Tie nu

bijuši izauguši un pašlaik stāvējuši ziedos.

Visi trīs nu gājuši un drīz vien nonākuši pie pirtnieka mājiņas.
Pirtnieks bijis traki laimīgs, kad ieraudzījis savu dēlu sveiku un

veselu. Visi trīs paciemojušies vairāk dienas pie pirtnieka un

tad gājuši uz prinča — zirga pili. Prinča vecāki bijuši bezgala

laimīgi, kad ieraudzījuši savu pazudušo dēlu sveiku un_ veselu.

Visi trīs paciemojušies prinča — zirga pilī un tad gājuši uz
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prinča — lauvas pili. Arī ta prinča vecāki bijuši traki laimīgi, kad

princi ieraudzījuši.
Kad visi trīs bijuši krietni atpūtušies, tad nosprieduši braukt

uz Velna pili pec zelta.
_

Viņi sataisījuši zirgus un vāģus un devu-
šies ceļa. Kad tie nonākuši pie velna pils, tad tur bijis tikdaudz

zelta, ka knapi ar divpadsmit vezumiem varējuši aizvest. Velna

pili viņi nodedzinājuši.
Visi atkal laimīgi pārbraukuši mājā un izdalījuši velna bagā-

tības. Nu visi dzīvojot laimīgi vēl šo baltu dienu, jo naudas un

mantas tiem netrūkstot.

Piezīme. Šai pasakai ir tuvi sakari ar iepriekšējo Lapas
Mārtiņa pasaku. P. Š.

23. A. 313 A. P. Greb c z i s Prei 1 o s, B. Spū 1 a kr.

Senos laikos, kad vēl raganas dzīvoja pasaulē, dzīvoja vīrs ar

sievu, un viņiem bija viena maza meitiņa. Kad pēc neilga laika

nomira māte, tad tēvs apprecēja citu sievu, bet tā bija ragana.
Drīz nomira arī tēvs un meitiņa palika nabaga bārenīte. Viņai ne-

bija ne radu, ne draugu, un tikai viena krustmāte bija vēl palikusi.

Pamāte spieda viņu pie visiem grūtiem darbiem un nelaida

nekad uz krustmāti, bet meitiņa padarīja visus darbus. Pamātei

tas pavisam nepatika un viņa par to vien prātoja, kā no meitiņas
tikt vaļā.

Reiz pamāte sadomāja sūtīt meiteni uz savu otru māsu, kas

arī bija ragana. Tā nu viņa to arī aizsūta uz māsu pēc adatas, ce-

rēdama, ka viņa no turienes vairs neatnāks. ledama uz svešo ra-

ganu, meitene iegriezās pa ceļam arī pie savas krustmātes. Krust-

māte iedāvināja savai krustmeitai zīda bantīti, ellu un galu, pamā-

cīdama : „Kad tu ej pa birzi un bērza zari tev sitas acīs, tad ap-

sien tu bērzam zīda bantīti un bērzs tevi laidīs garām. Tālāku bus

dzelzs vārti priekšā, kas tevi negribēs cauri laist. Tad iesmērē

tos ar ellu un viņi tevis vairs nekavēs. Pie pašām mājas durvim

būs viens nikns kaķis, nosvied tam to galu, tad viņš laidīs tevi

iekšā!"

Meitene arī visu tā izdarīja, kā krustmāte bija mācījusi, un

nonāca laimīgi pie savas pamātes māsas. legājusi pie tās iekša,

viņa lūdza no tās adatu, kā pamāte bija_ vēlējusi. Sveša ragana

iedeva meitenei adīkli un lika tai tikmēr adīt, kamēr viņa pati

pārnākšot mājā. Viņai adot, pienāca kaķis un sacīja: „Dod man,

meitiņ, savu adīkli, bet pati tu bēdz projām uz savu maju. Še tev

vēl no manis viens suseklis un viens lakatiņš! Ja ragana tev dze-

nas pakal, tad nosvied papriekšu susekli zeme! Ja ragana vel

skrien tālāku pakaļ, tad nosvied lakatiņu zeme!"
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Meitiņa kaķim paklausīja un aizbēga. Atskrien ragana, redz,
ka meitenes vairs nav, tūliņ uzbrēc kaķim: „Kam tu neizplēsi mei-

tenei acis, kad viņa gribēja projām bēgt?"

Kaķis atbild: „Tu mani vienādi sit, bet meitene mani paēdi-

nāja ar galu."

Ragana pieskrien pie vārtiem un prasa: „Kam jus meiteni iz-

laidāt un nessaspiedāt?"
Vārti atbild: „Tu mus neaplej ne ar ūdeni, bet meitene mus

apsmērēja ar ellu."

Ragana skrien uz birzi un saka berzām: „Kadel neizsiti
bēglei acu?"

Bērzs atbild: „Tu manu zariņu ne ar luku neapsēji, bet mei-

tene apsēja ar zīda bantīti."

Ragana nu dzenas bēglei pakal un drīz vien jau meiteni panā-
kusi. To redzēdama, meitene nometa susekli zemē, kas tūliņ pār-
vērtās pie lielu biezu mežu. Ragana grauž, grauž krūmus, kamēr

izgraužas cauri un skrien atkal tālāku.

Manot atkal raganu tuvumā, meitene nosviež lakatiņu zemē,

kas pārvēršas par lielu platu upi. Ragana nu grib upi izdzert, bet

tikmēr dzer, kamēr pārplīst pušu un nobeidzas.

Tā nu nabaga bārenīte beidzot izglābās no ļaunās raganas.

Viņa nu vairs neiet atpakaļ uz pamāti, bet paliek pie mīļās krust-

mātes un dzīvo tur mierīgi un laimīgi.

Piezīme. Pasaka ir uzrakstīta ar dažiem trūkumiem, kā-

dēļ tika tulkota rakstu valodā. P. Š.

24. A. 313 A. V. Jonius Pus tinas pag., J. Miglinieka kr.

Vienam tēvam bijis dēls un meita, abi skaisti, ka maz tādu

bija pasaulē. Kā dēls tā arī meita loti mīlēja savu tēvu un bija

viņam loti uzticīgi. Tēvs arī loti mīlēja savus bērnus un pats

strādāja viņu darbu. Viņi bija loti dievbijīgi, un Dievs arī palī-

dzēja viņiem viņu darbos.

Netālu no viņu mājas dzīvoja mežā ļauna ragana. Viņa sa-

domāja izjaukt godīgo ļaužu laimi. Vienu vakaru, kad meita —

viņai vārds bija Līvija — bija izgājusi uz maltuvi un tur dziedā-

dama strādāja savu darbu, piepēži atskanēja liels troksnis un mal-

tuvē apdzisa uguns. Ragana bija atskrējusi nozagt skaisto Līviju,

paķēra to un kā vējš aiznesa viņu uz savu apburto pili. Brālis,

kuru sauca par Jāni, redzēja, ka vecā ragana aiznesa mīļo māsiņu,

nu tūliņ dzinās viņai pakal; bet viņam bija ļoti grūts ceļš. Viņš

gāja dienu, gāja nakti, bet nezināja, kur viņam jāiet, un vai viņa

ceļam būs kāds gals.

Te pēdīgi viņš piegāja pie liela meža. Meža mala bija ne-
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liela mājiņa. Pie pašas mājiņas sēdēja veca, veca sieviete, viņai

pierē bija tikai viena pati acs. Jānis piegāja pie viņas un deva tai

labu dienu. Viņa laipni pieņēma Jāni, ieveda to savā istabā, pacie-

nāja un prasīja, kur viņš iedams? Jānis visu izstāstīja un prasīja,
vai viņa nezinot ceļu uz to veco raganu? Vecīte pateica, ka viņa

gan zinot ceļu, un ka tā ragana esot viņas pašas vecākā māsa, bet

viņš nekā nevarēšot atņemt no raganas Līviju. Raganai esot tāds

kaķis, kas viņu sargājot. Kaķi tomēr varētu pielabināt, ja to labi

pabarotu, jo ragana viņu lāgā neēdinot. Tad viņam vecīte iedeva

puspodu gaļas un parādīja, pa kādu ceļu viņam jāiet.

Gāja viņš, gāja pa lielu mežu, pa zaļu pļavu, un beidzot pie-
nāca pie liela žoga, kur uz katra mieta bija cilvēka galvas kauss.

Viņš iegāja pa lieliem vārtiem un nonāca dārziņā. Dārziņa vidū

stāvēja mājiņa uz vistas kājiņas. Pie pašām mājiņas durvim auga

liela kupla bērza. Viņš iegāja mājiņā, kur vidū stāvēja liels katls,
zem kura bija liels ugunskurs. Katlā vārījās darva. Raganas mā-

jiņā nebija, bet pie krāsns sēdēja viņa māsiņa, visa trīcēdama no

bailēm. Blakus viņai sēdēja liels melns kaķis, kas tūliņ uzrunāja
Jāni ar cilvēka balsi un prasīja: „Kā tev vajaga? Taisies labāk

tūliņ prom, kamēr vecā ragana vēl nav atnākusi."

Jānis tulin atdeva kaķim pusi no gaļas, par ko šis palika mie-

rīgāks un jau vairs neskatījās ar ugunīgām acim. Tad Jānis at-

deva visu galu un nu kaķis jau pateica, ka viņi abi varētu aiziet

prom, un iedeva viņiem skaistu lakatiņu, melnu susekli un baltu

dvielīti. Dodams viņš pamācīja, lai ar lakatiņu apsien bērzu, kas

aug pie mājiņas durvim. Kad ragana dzīšoties pakal, tad lai no-

sviežot susekli, un tur izaugšot liels mežs. Tad atkal lai nosvie-

žot dvielīti zemē.

Nu Jānis ar Līviju apsien ar lakatiņu bērzu, aizskrien prom uz

mājas pusi. Kad ragana atskrien mājā, tūliņ metas kaķim virsu,

kam viņš palaidis meiteni no mājas. Kaķis atbild: „Es kalpoju

tev jau divdesmit gadu un neesmu dabūjis no tevis neviena gaļas

gabaliņa, bet meitenes brālis man iedeva veselu puspodu gaļas."

Tad ragana metas bērzai virsū, kam viņa tos palaidusi garam.

Bērza pateica, ka viņa kalpojot šai jau daudz gadu, bet nedabūjot

nekādas algas. Meitene esot apsējusi viņai skaistu lakatiņu.

Tad ragana sāk dzīties bēgļiem pakaļ. Kad viņa jau bija

tuvu pie Jāņa un Līvijas, tad šie nosvieda, suseklīti raganai

priekšā, un tur izauga liels mežs. Ragana saka grauzt kokus ar

saviem asiem zobiem un pēc kāda laika jau arī bija tiem klat.

Tad Jānis nosvieda baltu dvielīti, un raganai priekša izplūda

liela upe. Ragana nu sāka dzert upes ūdeni, bet tikmēr dzēra, ka-

mēr pārplīsa.
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Jards ar Līviju nu laimīgi tika maja un dzīvoja tagad vel lai-

mīgāki nekā agrāk, un varbūt vēl tagd dzīvo, ja nav miruši.

25. A. 313 A. P. Grebezis, Eglune, N. Rancana kr.

Senejūs laikūs, kad vēl rogonas staiguoja pa pasauli, dzeivuoja
veirs ar sīvu. Jīm beja moza meitiņa. Par kaidu laiku nūmvra

jai muote. Tāvs tad apprecēja rogonu, bet par cik laika nūmvra

ari pats.

Meitiņa tagad palvka buorinīte, nabeja jai ni rodu, ni draugu,
tikai vīna kristmuote. Pamuote spīde jū pi visim gryutim dorbim

un nalaida nikod uz kristmuoti. Bet šī dorbi jai naleidzēja, meitiņa

vysu padarīja. Pamoute navarēja nikai meitiņu nūnuovēt.

Jei pasvuteja ju uz sovu utru muosu, ari rogonu, pec odotas,

jo jei zinuoja, ka nu turīnes meitiņa vairs naatīs, tur bvus jai gols.

īdama uz turīni, meitiņa aizguoja pi sovas kristmuotes. Krist-

muote īdeva meitiņai sarkonu samta burdīti, aliju un galu, teik-

dama: „Tu īsi par bierzi, par ceļu byus bārza zori, jī tev cierss

acīs, tu apsīn zeida burdīti, jis tevi puorlaiss. īsi tuoluok, bvus

dzelža vuorti, jī tevi nalaiss. Tu pasmērēj ar aliju, tad palaiss.
Kad īsi tuoluok, durvīs bvus kaķis, tu jam nūsvīd gaļas, un jis tevi

īlaiss."

Vysu meitiņa atroda un izdarīja, kai kristmuote stuostīja.
īguojuse pi pamuotes muosas, jei prasēja odotas, rogona īdeve jai
adekli un poša aizguoja. Kaķīts teice: „Dūd, meitiņ, man adekli,

un tu ej uz muojom. Še tev suseklis un lakatiņš. Juo rogona

dzeisīs pakal, tad tu nūsvīd susekli, un juo jei vēl dzeisīs, tad nū-

svīd lakatiņu."

Tai meitiņa aizguoja prujom, bet dreiži atskrēja rogona un

vaicuoj nu kaķa: „Kam tu naizplēsi meitiņai acis?"

Kaķis atbild: „Tu mani sit, bet jei mani pabaruoja."

„Skrīn da vuortim: „Kam jyus palaidet, kam nasamīdzet?"

Vuorti atbild: „Tu myus ar yudini napasmereji, bet jei myus

pasmērēja ar aleju."

Skrīn da barzim: „Kuopec naizcertet ocu?"

Barzi atbild: „Tu myus zoru ar lyuku napaseji, bet jei ar

samta burdīti."

Tagad rogona suoka dzeitīs pēc meitiņas. Kad beja jau na-

tuolu nu meitiņas, jei nūsvīde suseklīti un tur izauga lels mežs.

Rogona grauž, grauž kūkus un puorgrauž.

Kad beja otkon natuolu nu meitiņas, jei nūsvīde lakatiņu un

tur izzataisēja dzija, plota un strauja upe. Rogona kērēs dzert,

dzēre, dzēre un puorpleisa.
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13.

Tai meitiņa izzagluobe nu rogonas, jei naguoja vairs da pa-

muotei, bet aizguoja uz kristmuoti un dzeivuoj laimīgi pa šai dīnai,

juo nav myruse.

26. A. 313 A. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienavā. LP,

I, 52.

Kāds vīrs zvejojot iekritis dzelmē, ka nevar ne par ko ārā

tikt. Te parādās uz krasta melns vīrs, kas solās slīcēju glābt, ja
šis viņam apsolot pēc piecpadsmit gadiem to dot, kas mājā vis-

jaunākais. Viņš bailēs apsola. Bet mājā pārgājis, vīrs nu tikai

atjēdzas, ko apsolījis: savu paša dēlu, kas tai dienā piedzimis.

Nekā darīt. Pēc piecpadsmit gadiem dēlam jāiet pie velna

kalpot. Ņiprais zēns arī iet, gandrīz ne asaras nenoslaucīdams.

Vēlā vakarā tas saiet kādu augstu kalnu ar dziļu, dziļu alu. No-

kusis ielien alā, kur satiek jaunu meitu jau priekšā.

„Ko tu, puisīt, gribi te darīt? Še jau pats velns mājo. Bēdz

labāk, kamēr tas nepārnāk, jo citādi tev tāpat būs jākalpo, kā

man.' 4 Tā meitiņa mīlīgi izstāsta, bet šis atbild: „Meitiņ mīlā, ne-

bēgšu, jo esmu tādēļ vien nācis, lai velnam kalpotu!"

Tā centri atbildēdams, puisēns nu sāk šo un to par velnu

prašņāt. Meita pamāca un izstāsta zēnam, ka velns viņu trīs nak-

tis nežēlīgi mocīšot; bet piekodina, lai raugot izturēt un no Dieva

puses, ne bļaut, ne brēkt. Ja zēns visas trīs naktis varēšot bez

brēkšanas velna mocīšanas pārciest, tad būšot velns pārspēts, un

nevien viņš, bet arī viņa glābta.

Puika apņemas un gaida, zobus sakodis, sātana gabalu maja.

Un patiesi, velns samoca zēnu divas naktis, bet šis ne pīkstēt ne-

pīkst. Trešā naktī nelabais tik briesmīgi moca nabadziņu, ka žel

redzēt; bet viņš cieš un izcieš.

Ceturtās dienas rītā velns tik slims un tā mocās, ka viss kalns

nodreb. Meita, to redzēdama, iedod zēnam zobenu un pamāca

tagad slimo velnu nokaut, ko šis arī tūdaļ izdara. Bet tikko velns

izdziest, te kalns dreb, trīc, rūc un kustas tik nežēlīgi, ka šiem

abiem šaušalas pa kauliem pāriet un gribot negribot jabeg_ no alas

laukā. Līdz ko abi izbēguši, ala tūdaļ sakrīt un kalna gala izceļas

jauka, jauka pils. Pilī ēdienu un dzērienu pa pilnam un arī naudas

netrūkst. Labi paēduši, padzēruši sāk pārdomāt, ka vecākiem no

lielās laimes paziņot. Aiztikt pie viņiem nevar: ceļš nozudis. Te

par laimi meita pilī atron tādu gredzenu, kuru pirksta uzmaucot

tudal visu pasauli pārredz un, zināms, arī vecāku mājas. Abi nu

aiziet pie vecākiem, atved tos līdz uz pili dzīvot un tad tura tādas

kāzas, kādas ilgi nebij redzētas.
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9. Maģiskā bēgšana ar aizliegto kastīti.

1. A. 313, B Pogu Jānis, Bechmanis, Brambergā. LP, VI,

119, 2. piez. AŠ 111, 4s.

Vienā pilsētā bijis tik bagāts tirgotājs, ka nevarējis ne iz-

skaitīt, nedz nozināt, cik* mantas īsti bijis. Un šis tirgotājs vienu

dienu ieraudzījis sētā sašautu ērgli. Paņēmis bisi un gribējis pa-
visam nogalināt;_ bet ērglis lūdzies: „Tu esi tak bagāts, dod man

taču, ja_ ne vairāk, dzīvokli un ēdienu, kamēr vesels palieku, to

atlīdzināšu septiņkārt."

Labi, ielaidis lielo ērgli šķūnī, piekrāvis šķūni pilnu ar gaļu un

ēdinājis veselu gadu. Ērglis ēdis kā lielākais negausis un nemaz

nepalicis labāks. Gada galā tirgotājs paķēris bisi un gribējis la-

bāk tādu nošaut; bet šis lūdzies, lai kopjot vēl gadu.
Sakopis to gadu un nu jau tirgotājam apēdis tik daudz, ka va-

rējis savu mantu saskaitīt, bet veselāks kā nepalicis, tā nepalicis.

Gribējis atkal nošaut; bet ērglis lūdzies, lai kopjot ./ēl gadu —

būšot septiņkārt aizmaksāt.

Trešā gadā ērglis rijis tik nesātīgi galu, ka bagātnieks palicis

gluži nabags un uz gada beigām nevarējis nekā vairs ērglim at-

mest. Tad ērglis sacījis: „Tev vairs gaļas nav — mēģināšu lai-

sties!"

Uzlaidies pirmo reizi augstu gaisā, bet augstāk nevarējis

vairs; otrreiz vēl augstāk; bet trešo reiz uzlaidies līdz mākuļiem,

un kad nonācis zemē — teicis: „Nu esmu vesels! Ņem maizi līdz

uz septiņiem gadiem un kāp man mugurā!"
Labi. Ērglis nesis tirgotāju pilsētas torņiem pāri un gaisā

tīšām meties (sviedies) otrādi un kratījis nastu nost_ Tirgotājs

iecirtis nagus ērglim kaklā un lūdzies, lai taupot šo. Ērglis attei-

cis: „Vai man tāpat dūša netrīcēja, kad mani šāvi?"

To teicis, tas aizskrējis ar tirgotāju kalnu galiem pāri, apsvie-
dies otrādi un atkal kratījis zemē; bet šis atkal iecirtis nagus un

pielūdzies. Trešo reizi uzskrējis viņpus mākuļiem un kratījis vēl

stiprāki. Tad tirgotājs ieķēries kaklā un lūdzies, viņš negribot ne

mantas nekā vairs, bet dzīvu vien lai atstājot. Ērglis atteicis:

„Nu labi! tagad vari droši sēdēt man mugurā visus septiņus gadus,
kamēr notiksim galā!"

Pēc 7 gadiem ērglis nolaidies pie varen greznas pils, pārvēr-
ties par cilvēku, izrāvis no sētas resnu mietu, iedevis to tirgota-

jam un sacījis: „Es iešu tagad iekšā pie savas vecākās māsas, un

kad tu arī gribi iekšā tikt, tad piesit ar mietu pie pils stūra un prasi
māsai mīlamo lādīti!"

Labi. Pa brītiņam tirgotājs piesitis ar mietu, iznākusi pati

ķēniņiene šo ielaist, un nu šis prasījis mīlamo lādīti. Ķēniņiene
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atteikusi, visu mantu varot atdot, bet mīlamo lādīti vien neat-

došot.

Tad ērglis, to dzirdēdams, paņēmis tirgotāju pa muguru un

aizskrējis uz otru pili, pie otras māsas. Tur tāpat. Beidzot skrē-

jis pie trešās māsas, jaunākās, un licis prasīt mīlamo lādīti. Tā

devusi. Ērglis attaisījis mīlamo lādīti un tur bijis tik daudz man-

tas, ko vēl savu mūžu nebija redzējis. Izskatījies, izpriecājies, bei-

dzot ērgļa kungs aizvēris lādīti un atdevis tirgotājam, pieteik-

dams, lai ātrāk vaļā netaisot, kamēr mājā. Tirgotājs vēl dabūjis

zirgus, ratus un braucis mājā.

Tirgotājam ceļmalā uznākusi kāre mīlamo lādīti atvērt. At-

vēris — tūdaļ gadījušies bez gala zaldātu un tie nolaupījuši visas

mantas, pašu arī pliku noģērbuši. Nu tirgotājs sūkājies. Tad ērglis

atskrējis pestīt; bet par to šim bijis jāapsola jaunais dēls pēc 21.

gada. Apsolījis. Kad nu pārnācis ar mīlamo lādīti mājā un at-

vēris, tad zaldāti visas mantas sakrājuši spīkeros un sargājuši
dienu un nakti. Drīzumā tad tirgotājs palicis vēl par tās pilsētas

valdnieku, tik bagāts nu bijis.
Tirgotāja dēls pēc 21. gada vienu rītu iegājis pie tēva, vaicā-

dams, vai tēvs vinu tikai neesot atdevis kādreiz velnam, jo šonakt

viņam parādījies liels pelēks vīrs un vedinājis līdz? Tēvs izstā-

stījis visu.

Tad dēls seglojis zirgu un jājis uz velna pili. Aizjājis, tur sē-

tas vidū ieraudzījis logā vienu ķēniņa meitu sēžam. Tā iznākusi

pretim, ievedusi iekšā, pacienājusi un tad teikusi, ka dēlam nu bū-

šot jādzīvo pie viņas, bet šad un tad arī būšot jāiet uz otru pili,
kur velns dzīvojot. Un kad viņš tur noiešot, tad velns viņu sēdi-

nāšot zelta krēslā un došot dzert no zelta kausa; bet lai nesēdot

tur un lai nedzerot no tā, lai prasot koka krēslu, kur atsēsties un

glāzi, kur nodzerties. Un kad velns glāzi sniedzot, lai atkal ne-

dzerot, lai nosviežot glāzi zemē un sasitot, tad velns nespēšot
nekā vairs padarīt.

Labi, dēls aizgājis un visu tā izdarījis, sasitis glāzi. Bet nu

velns brīnījies, kas šis par gudrinieku, un tūdaļ sadevis smagus

darbus. Pirmo nakti bijis kuģis jāuztaisa. Dēls pārgājis pie ķē-

niņa meitas, tā to izdarījusi, kamēr šis gulējis.
Otru nakti bijis jāiet tur — nekur un atnest šo—neko. Pārgā-

jis pie meitas, tā teikusi: „Aizej ezera malā, tur būs savāda pīle

ligzdā. leliec pīli ar ligzdu kurvī, apsedz, aiznes velnam —tā bus

meklējamā lieta!"

Labi. Trešo nakti bijis jāuzceļ vaska baznīca ar zelta durvim

un logiem. Kad nu pārgājis pie ķēniņa meitas, tā palikusi bāla un

teikusi: „Ne es to protu, ne tu — tagad spruksim projām!"

Aizbēguši. Bēguši, bēguši — velns dzinies pakal. Nu šie
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pirmo reizi palikuši par aitu baru un vecu, vecu ganu, otrreiz par
baznīcu un sirmu mācītāju, trešreiz par ezeru un asari. Nenoķēris,
un nu velns palicis par briesmīgi lielu vērsi, dzēra ūdeni un bau-

roja kā traks. Dzēris tikām — pārsprādzis.
Nu ezers ar asari palikuši par cilvēkiem, pārgājuši pie tirgo-

tāja dēla tēva, apprecējušies un dzīvojuši laimīgi. Vēlāk kēnirja
meitas tēvs, dabūjis par savu meitu zināt, atdevis znotam valdību.

2. A. 313 B. Gaiķis Zemītē. LP, IV, 5, l. AŠ, 111, 4u.

Kādam saimniekam labība patlaban nobriedusi; viņš iziet ap-
skatīties un pārdomāt, kuru dienu sākt pļaut. Te ierauga lielu

putnu pa labību brienam; putns dažā labā vietā labību pavisam

nošļokājis. Saimniekam uziet dusmas; tūliņ paķer rungu un put-

nam virsū: „Es tev rādīšu, labību nošlokāt!"
Bet putns žēlīgi lūdzies: „Nesit vis! Kas tev no tam atlēks?

Labāk kop mani, tad iedošu tev to, kas vairāk vērts nekā visi tavi

lauki, visas tavas mājas."
Saimnieks tic; un tā liek putnu pār kamiesi un pārstiepj mājā

aizgaldā. Nu baro un baro; bet putns nežēlīgi pulku ēd. Pēc ne-

dēļas laika saimnieks saka itin pikti uz putnu: „Klausies, nesāt-

nieks, visas avis man jau pagalam. Tu ēd bez apziņas — vairāk

nedošu!"

„Ciet klusu, neesi vientiesis! Atrak tev nemaksāšu, kamēr

visu būsi atdevis manā vēderā."

Saimnieks atkal baro tadu laiku. „Klausies, nesatnieks, visas

govis jau pagalam — vairāk nedošu!"

„Čiet klusu! Atrak nemaksāšu, kamēr visu būsi atdevis."

Saimnieks atkal baro tadu laiku. „Klausies, nesatnieks, visi

zirgi pagalam — nav vairs ko dot!"

Tagad putns mudīgi izkāpj no aizgalda, sacīdams: „Nac līdz

uz mežu!"

Aiziet uz mežu, putns no biezumiem iznes tādu kastīti un

saka: ,Te ir mana atmaksa! ātrāk kastīti vaļā netaisi, kamēr

mājā."
Saimnieks patencina un nāk uz mājām. Meža malā viņš ap-

griežas paskatīties, vai putns tik neredz; bet ej sazini, kur putns

jau. „Pag!" viņš domā, „drusku jāpaglūn pa šķirbīti, kas tad tur

īsti varētu būt tādā kastelē!"

Lēnītiņām paver kastītei drusku vāku, bet tai pašā brīdī iz-

skrien skaista pils un aiziet pa gaisu projām. Saimnieks iebļau-

jas nelabi un drāž pilij pakaļ, bet kur tu saskriesi? Tomēr pēc

bļāviena gadās aiz muguras liels vīrs — tas biijs velns, senākais

putns — sacīdams: „Te nu bija — iedevu par nelaimi tādam skai-

sto pili; vai nemaz nevarēji nociesties?"
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To sacījis, lielais vīrs noķer pili un atkal ieliek kastītē. Bet

tagad saimnieks uz ceļa vairs neskatās; viņš pāriet mājā un tad

tik taisa kastīti vaļām. Tūliņ izveļas zelta pils un nostājas sēts-

vidū. Saimnieks tagad dzīvo savā pilī un nebēdā nekā.

3. A. 313 B. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 119,

piez. AŠ, 111, 4t.

[Mednieks] ieraudzījis lielu baltu putnu eglē tupam. Šāvis

pirmo reizi — putns nokritis zemāk; šāvis otrreiz — nokritis vēl

zemāk; šāvis trešoreiz — nokritis neievainots zemē. Viņš pa-

ņēmis putnu, nesis mājā. Bet putns sacījis, lai viņu trīs nedēļas

baro. Barojis.
Pēc trim nedējām putns aizvedis veco mežā un licis mugurā

kāpt. Kāpis. Nu nesis veco pa jūru un laidis trīsreiz līdz ūdenim

krist, bet katrreiz sagrābis aiz matiem un nejāvis noslīkt. Pirmo

reizi gan iegrimis ūdenī līdz ceļiem, otrreiz līdz gurņiem, trešreiz

pavisam. Nu putns pārnesis jūrai pāri pie jaunas mājas un teicis:

„Te dzīvo mana māsa, ej iekšā un prasi to zaļo lādīti, kas pagultē.

Viņa gan tev dos naudu, bet to neņem, prasi lādīti!"

legājis un dabūjis gan lādīti. Nu putns nesis šo ar visu lādīti

atpakaļ pie egles un atstājis, sacīdams: „Ej tagad mājā, bet lā-

dīti vaļā netaisi!"
Šis tomēr attaisījis un nu mežā gadījies liels pilsēts. Staigā-

jis pa pilsētu, saticis vienu jaunkungu un sūdzējis savas bēdas.

Jaunskungs teicis, lai apsolot to, ko mājā neceramu atradīšot, tad

līdzēšot. Apsolījis. Tūdaļ jaunskungs sadzinis pilsētu lādītē.

Nu pārgājis mājā un atradis jaunu dēlu. Bet lādītei bijis brīnuma

spēks: ko vien vēlējies, tas piepildījies.

Un pēc 12 gadiem, kad dēlam bijis jāiet uz elli, medinieks

palicis par mācītāju, aizgājis ar karstu ūdeni uz elli un plucinājis
tikām velnus, kamēr tie izdzēsuši dēla vārdu no vērša adas, kur

to bija pierakstījuši.

4. A. 313 B un C. A. Briedis Erglos. Zin. Kom. kr. LP, VI,

119, 1. piez. AŠ, 111, 4r.

[Viens mednieks šāvis trīs reiz lielam ērglim. bet nenošāvis.

Par to viņam] ērglis bijis jābaro trīs gadi, jo citādi viņš šāvēju

butu noknābis. Pēc trim gadiem ērglis nesis medinieku par juru

un laidis to trīsreiz no gaisa krist ūdenī, bet arvien laika saķēris.
Tad viņš to aiznesis pie savām māsām un licis prasīt kontraktu.

Vecākās māsas nedevušas kontraktu, bet jaunākā teikusi: „Kon-

trakts gan ir mīļš, bet brālis vēl mīļāks!"
Un iedevusi viņam kontraktu. [Ērglis teicis, lai tikai maja
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taisot to kontraktu vaļā. Tad ērglis nesis medinieku atkal pro-

jām uzviņa māju. Mājas tuvumā mednieks tomēr apmaldījies
un atplēsis kontraktu vaļā.] Kontraktu attaisot, gadījusies lepna
pils. Bet nu šis bēdājies, ka pils ir svešā zemē. Tad viņam pie-
stājies velns un teicis, lai atdodot pēc septiņiem gadiem to, kas

mājā jauns, tad kontraktu sasiešot.

Labi. [Šis arī apsola. Bet nu izrādās, ka viņam mājā ir pie-
dzimis jauns dēls, kas nu ir jāatdod velnam.]

Pēc septiņiem gadiem medinieka dēls, uz velnu iedams, ezera

malā saticis trīs meitas ezerā mazgājamies; bet spārni tām bijuši
uz krasta. Viņš tai vienai spārnus paņēmis. Tā, kam spārnus

paņēmis, izlīdzējusi dēlam ar padomiem, kad velnam kalpojis.

Dēls sakalpojis velnam septiņi gadi un tad dabūjis no velna

par labu kalpošanu lielu pulku zelta, lai nesot mājā. Bet mājā

ejot, jaunākā meita — tā, kas ar padomiem izlīdzējusi — teikusi:

~Kad ieej tēva pilī — tai pilī, kas no kontrakta gadījusies — ne-

dod jaunākam brālam rokas, citādi aizmirsīsi mani!"

Šis pārgājis, devis visiem roku, jaunākam brālam arī. Bet

tiklīdz roku sniedzis, tūliņ aizmirsis visu, ko jaunākā meita šim

laba darījusi. Pēc tam dēls izmeklējis brūti un sācis precēties.
Bet divi dieni priekš kāzām jaunākā meita atnākusi uz medinieka

pili un uzlīdusi pie akas kokā. Meitas nākušas ūdeni smelt un

redzējušas akā tik skaistas meitenes seju. Domājušas, ka skai-

stule akā, un izsmēlušas visu akas ūdeni, bet skaistules neatra-

dušas. Pēdīgi viena paskatījusies uz augšu un ieraudzījusi skai-

stuli kokā. Skaistule neteikusi nekā, iegājusi arī par kalponi pilī

un sākusi kalpot.

Otrā dienā cepuši plācēņus kāzām un skaistule uz viena plā-

ceņa sarakstījusi visas labdarības, ko medinieka dēlam darījusi.

Brūtgānam šis plācenis nācis rokās, un kad nu izlasījis rakstu,
tad atkal visu atminējies. Tūliņ atstājis saderēto un apņēmis

skaistuli.

5. A. 313 Bun C. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģes.

Brīvzemnieka kr. LP, VI, 119, 2. AŠ, 111, 4v.

Reiz zvirbulis ar peli salielījās, kurš gada laikā varēšot vai-

rāk graudu saimniekam nozagt? Labi. Zaga abi divi, ka kauns

teikt un grēks pieminēt — zvirbulis par dienu vien, pele ir dienu,

ir nakti. Un tomēr gada galā zvirbulim pusotra grauda bija un

bija vairāk nekā pelei. Par to zvirbulis ņēmās peli briesmīgi zā-

kāt; šī atkal tūliņ parupji pretim un nu karš kājās — nosprieda

spēkoties .uz dzīvību un nāvi un vēl talciniekus aicināt palīga.

Pele tad sadabūja visus četrkāju lopus, gan zvērus; zvirbulis at-
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kal paaicināja visus putnus un drošības labad ir pašu veco velnu;

jo reizi arī velnam esot redzējis divi spārnus.

Un tad saradās visi karotāji lielā klajumā pie liela ozola, ne-

tālu no kāda bagāta saimnieka mājām, četrkājainie ozolam pa

apakšu, spārnainie pa ozola zariem, pa gaisu, ka ne apredzēt. Bei-

dzot arī velns atskrēja un nometās ozolā; bet nabadziņš skrie-
dams piekusis, pilnā ozolā labas rūmes neatrazdams, nevarēja

zaros, kā vajadzīgs, noturēties, nokrita atmuguriski zemē, taisni

zvēru pulkā iekšā.

Zvēri atkal tūliņ rūkdami, kaukdami gāzās velnam virsū un

saplēsa nejauki. Zvirbulis, redzēdams tādu galu velnam, labāki

atmeta ar roku, lai karš, kur karš! un aizmuka ar visiem saviem

citiem kara biedriem projām.
Pret vakaru bagātais saimnieks izgāja pa laukiem pastaigāties

un dzirdēja vienu briesmīgi vaimanājam. Piegāja klāt, ieraudzīja

saplosīto velnu ozolā tupam. Velns lūdzās, lai jele par šo apžēlo-

joties, lai nesot mājā un kopjot, kamēr izveselēšoties — došot tad

par atmaksu mantas, cik vien gribēšot.
Saimnieks mantu kārodams, paņēma velnu pa pleciem, pār-

nesa mājā un iesvieda aizkrāsni. Velns brītiņu pagulējis, sauca

siamnieku klāt un sacīja: „Klausies, pagādā man rīta dienai 5

brūvējumi alus, pusotra brūvējuma brandvīna un pieci cepli mai-

zes, ka varu ēst un dzert; ja ne, tad tavas mājas izputināšu, ka

ne sētas mieta nepaliks; bet ja apgādāsi, tad pulka mantas ie-

mantosi!"

Neko darīt — bija jāgādā. Bet viens, divi — velns to jau

patērējis. Lai gādājot vēl 15 brūvējumi alus, 8 brūvējumi brand-

vīna, 10 cepli maizes! Apgādāja to — viens, divi — velns atkal

patērējis. Lai gādājot vēl 5 brūvējumi alus, pusotra brandvīna

un pieci cepli maizes. Saimnieks apgādāja gan, bet nu arī visu

mantu bija patērējis.
Trešā dienā velns sakrāva visus ēdienus, dzērienus sev mu-

gura lika arī saimniekam mugurā kāpt un tad devās cela. Pus-

dienu skrējis, pusceļā velns atpūtās un noēda, nodzēra visu, ko

līdz ņēmis. Tad skrēja atkal un vakarā ieskrēja ar visu saimnieku

skaistā zelta pilī — savā mājoklī. Tur ieskrējis, uzsauca savam

vecam pavāram, lai tūdalin gādājot vakariņas! Pavārs ienesa

ēdienus, dzērienus, droši pusistabas, un velns visu to patērēja.
Saimnieks pabrīnījās gan, ko tāds velns var ēst. Bet kad nu

vienreiz bija saēdies, tad saimnieks uzplijās, lai nu dodot apsolīto
mantu!

„Ja, ja!" velns atteica un sūtīja saimnieku pirmā kambarī, pie

Pirmās istabas meitas, lai paprasot tai viņa mazo mantas kastīti.

legāja — meita atsacīja, ka viņa par kastīti neka nezinot. Saim-
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nieks atnāca atpakaļ un teica velnam, ka meita nekā nezinot. Tad

velns sašuta, ka neesot kādu dienu pats mājā — neviens vairs

neko nezinot! Un sūtīja otrā kambarī pie otras istabas meitas.

Bet tur tāpat. Beidzot sūtīja pie trešās — tur tāpat. Nu velns

skrēja pats lādīti meklēt. Meklēja, meklēja — atrada. No rīta

velns iedeva lādīti saimniekam, sacīdams: „Kur vien šo kastīti

attaisīsi, tūliņ gadīsies tāda pati pils kā mana; bet nu, ka ķeries
man plecos, nesīšu tevi atpakaļ."

Saimnieks iebāza kastīti keša un velns nesa šo inaja. Nesa,

nesa — beidzot prasīja, vai saimnieks jau redzot savas mājas?

Redzot! šis atteica.

Labi. Velns tulfti nolika saimnieku zeme un pats pazuda.
Saimnieks gāja vienu laiku, otru — nu tu brīnumi! — nevar

mājas atrast. Beidzot tikām gāja, kamēr iekūlās lielā, briesmīgā

purvā; vēl mocījās pa purvu tādu gabalu, te gadījās ūdens priekšā,

purvs pakaļā un nu nekur vairs aiztikt. Galu redzēdams, saim-

nieks domāja, taisīs kastīti vaļā, lai iet kā iedams! Attaisīja —

tūliņ radās purva vidū jauka, jauka pils; bet ārā tikt nevarēja
no pils, ka soli sper slieksnim pāri — purvā iekšā. Nu, ko nu?

Nu staigājis no vienas istabas otrā pavisam izmisis. Te uz vienu

reizi velns klāt: „Ja apsoli man to, kas tev mājā jauns, tūliņ iz-

pestīšu; ja ne, tad tu šeit nogrimsi ar visu savu pili!"

Neko darīt — apsolīja. Nu velns ietrieca kastītē pili, pār-
veda saimnieku mājā un pazuda. Bet mājā saimniekam bija pie-
dzimis jauns dēls un tas nu bija jāraida pēc 16 gadiem pie velna.

Otrā dienā saimnieks izmeklēja māju tuvumā patīkamu vietu

un attaisīja kastīti. Tūliņ tai vietā gadījās pils un nu abi ar sievu

dzīvoja kā lielkungi.

Pēc 16 gadiem saimnieka dēls aizgāja pie velna un velns

viņu nodeva pie sava pavāra par mācekli. Četras dienas vēlāk

velns apdomājās citādi, iesauca puiku vakara laikā pie sevis un

sacīja: „Manā dārzā ir ābele ar zelta āboliem, bet katru nakti

man dažus ābolus nozog, vai saknābā. Ej, sargā to ābeli un ja

nenosargāsi, dabūsi galu!"
Nu puikam pavisam skābi bija ap dūšu; bet par laimi viņš

bija iedraudzējies ar pirmo istabas meitu un tā izmācīja, kas

darāms.

Labi. Vakaram satumsot, jauneklis nostājās dārzā apakš zelta

ābeles un sargāja. Ap pusnakti atskrēja divi baloži un iesāka ābo-

lus knābāt. Bet šis vienu knābēju laimīgi notvēra un ātrāk vaļa

nelaida, kamēr visi āboli bija veseli pataisīti. Kad tas bija pa-

darīts, balodis lūdzās, lai nu laižot vaļā, būšot tad atdāvināt pari

spalvas, tās lai paglabājot labi, jo, ja šim kādreiz ievajadzetos

kautkur ātrumā aiztikt uz tālāku vietu, tad lai tikai atminoties
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spalvas — acumirklī tur būšot klat. Labi. Jauneklis panema

spalvas un palaida balodi.

Rītā velns skatījās ābolus — āboli visi. Bet nākamā naktī

iedeva atkal citu darbu, jāpārvedot no zvēru sētas melns jājams

zirgs un jāapseglojot pie velna pils durvim.

Nu puikam bija bēdas atkal; bet istabas meita (tā bijusi no-

zagta ķēniņa meita) izmācījusi: ~Tanī sētā, kur zirgs piemīt, ir

daudz niknu lāču un lauvu, arī zirgs pats ir niknais. Viņš celsies

stāvus, kodīs; bet tu nebēdā neko, neskaties nemaz atpakaļ, ej
droši klāt, liec iemauktus galvā, apseglo un ved pie durvim. Kas

baidās, sabīstās, tiem klājas greizi — drošiem ne."

Aizgāja — ak tu žēlīgais! Zvēri trakoja, zirgs trakoja —

jādomā, apēdīs; bet jauneklis, ne uz vienu, ne otru pusi, ne arī

atpakaļ neskatīdamies, droši gāja klāt un tā apsegloja kā nieku.

Rītā velns pieceļas — zirgs stāv durvju priekšā. Bet nā-

kamā naktī iedeva atkal citu darbu, jāuztaisot tāda laiva, kas acu-

mirklī aizskrien tur, kur tikai vēlas.

Nu puikam bija bēdas atkal: bet istabas meita izmācījusi:

~leej viņā galā šķūnī, tur tu atradīsi daudz mazu cirvīšu, neiz-

skaitāmi daudz, un vienu lielu cirvi. Tos mazos izsvied visus ārā,

lai viņi laivu taisa, bet lielo turi cieti, jo tas gribēs ar varu ārā

tikt, tomēr nelaid, citādi būsi pagalam."
Labi. Vakaram satumstot, aizgāja šķūnī un izmeta visus ma-

zos cirvīšus laukā, noteikdams, lai laivu, tādu un tādu, taisot;

bet lielo cirvi nelaida vaļā. Gan lielais raustījās, gan trakoja —

šis tura atspēries. Turēja, turēja — pēc laba laika mazie cirvīši

apklusa un nu lielais arī palika mierīgs. Izgāja laukā skatīties —

laiva gatava. Nu sasvieda visus cirvīšus šķūnī, iesēdas lajva un

vēlēiās pie velna pils durvim būt. Acumirklī laiva noteikta vieta

klāt.

Rītā velns pieceļas — laiva gaida jau. Nu velns sasauca sa-

vus pavārus, arī jaunekli — visi sasēdās laiva — būšot medības

braukt. Un tas bij viens redzējums — medības vietā klat. Me-

dīja, medīja labu laiku, te velns atminēsies — tabākas ragu aiz-

mirsis mājā. Nu pavēlēja pavāriem, lai skrienot ragam pakal,

cik ātri katrs varot; kurš beidzamais palikšot, tam gals klat. Visi

pavāri skrēja, ko nagi nesa; bet jauneklis atminējas baloža spal-

vas un bija pirmais velna pilī. Paņēmislielo tabakas ragu, rāvas

tudal atpakaļ un nu tikai satika pusceļā pavarus._ Aiznesa veļ-
nam tabakas ragu, velns šņauca šķaudīdams" un lamājas ka ārprāta.

Pavāri ar savām līkām kājām nevarējuši paskriet — kaujami esot,

ka nekā. Tas nu tas.

Bet no rīta velns pavēlēja pavāriem lielu šķūni celt un

jauneklim jābūtot par cēlēju, par namdari. Ceļa, cēla lielo šķūni,
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te istabas meita pa kluso pusi jauneklim pačukst: „Šķūni cel-

dams, atstāj kādā vietā caurumu vaļā, slepenu caurumu!" un

vairāk nekā.

Labi. Atstāja slepenu caurumu. Un, ko domāt? Pret vakaru,
kas nu par jokiem! Līdz šķūnis gatavs, velns jauneklim ar ista-

bas meitu mugurā un bez kaut kādas runas iesposto jaunajā šķūnī,
aizslēdz visas durvis, lai nu smok!

Bet istabas meita sacīja: „Nebēdā neko — par ko mums sle-

penais caurums? Velns gan bija nodomājis rītā mūs šai šķūnī
sadedzināt, bet mēs — tikko būs tumša nakts — bēgsim pie laika.

Tomēr — to zinu — tā mani tu nepanāksi; tādēļ paņemsi velna

melno ērzeli un tu jāšus, es kājām, tad veiksim labi."

Un ta arī bija. Līdz ko tumsa apklāja zemi, šis izspēra melno

ērzeli no stalla un nu viens jāšus, otrs kājām bēga, ka putēja vien.

Bega, bega — otrā rīta drusku paskatījās atpakaļ — ierauga:
lielais šķūnis pilnās liesmās.

Bēga vēl līdz pusdienai — viss itin labi; te drusku pēc azaida

meita sadzird: šiem dzenas pakal. Tā viņa tūliņ: „Es nu pa-

likšu par pīļu mātīti, tu par tēviņu un zirgs par ezeru, lai pakal-

skrējējiem nojaucam pēdas."

Labi. Drīzumā pakalskrejeji, velna pavārs, bija klāt un tau-

jāja, vai neesot tādus un tādus bēgļus manījuši?

JNeesam!" šie atbildēja un peldēja tālāk; bet pavārs loba

atpakaļ pie velna.

Šie tad atkal palika par cilvēkiem, ezers par zirgu un bēga

vēl ātrāki. Ne visai ilgi — dzird: atkal dzenas pakal. Nu meita

palika par mācītāju, jauneklis par baznīcas ļaudim un zirgs par

pašu baznīcu. Atskrēja otrs velna pavārs, taujāja mācītājam, vai

neesot redzējuši tādus un tādus bēgļus?
„Neesam!"
Tad pavārs loba atpakaļ pie velna: bet šie palika par cilvē-

kiem, par zirgu un bēga tālāk. Bēga, bēga — piepēži dzird: pats

velns, laikam, dzenas pakal, tāds troksnis, tāds troksnis, ka bail.

Nu meita palika par upīti, jauneklis par asari un zirgs par līdeku.

Atskrēja velns ar pavāriem un ne prasa, ne taujā vairs — tūliņ

sāk zvejot asari laukā. Zvejoja vienu dienu, zvejoja otru dienu —

ik asaris būtu iekūlies tīklā, ik upīte piekūdīja līdeku, lai rauj asari

no tīkla astes laukā. Līdeka rāva tikām un tikām, kamēr saplosīja

diegu tīklu pavisam. Tad velns pukojās nejauki, nopina drāšu

tīklu un zvejoja vēl pieci dieni; bet lai zvejoja, cik zvejoja, asari

nedabūja, līdeka katrreiz izrāva laukā. Beidzot velns apnicis niz-

ģināties, nospļāvās, teikdams: „Lai tad paliek šī upīte; šeit ta

tecēs veselu gadu no vietas!" un tad aizskrēja uz mājam, ka no-

klabēja vien.
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Nu asaris palika par jaunekli, līdeka par zirgu un pārjāja pie
tēva; bet upītei bija jāpaliek.

Veselu gadu jauneklis sagaidīja upīti pārnākam, bet kad ne-

varēja — precēja citu. Pienāca kāzu diena, te upīte, meita, pār-
nāca. Nu jauneklis atraidīja to brūti un apprecēja savu dzīvības

glābēju.

i. A. 313 B un C. M. Aro n s Bērzaune, Brīvzemnieka kr.

LP, 119, 1. AŠ, 111, 4p.

Zemnieks medībās ieraudzīja lielu vanagu un šāva, bet netrā-

pīja; vanags nopurinājās vien un palika uz vietas kā bijis. Šāva

otrreiz — tāpat. Šāva trešo reizi — vanags briesmīgi sabozies

skrēja virsū, saķēra šāvēju pie galvas, uznesa augstu gaisā un tad

laida vaļā, lai krīt. Bet šis gluži līdz zemei vēl nebija nokritis,
tad vanags saķēra par jaunu un viegli nonesa zemē, prasīdams:

„Vai bail arī bija?"

„Bija gauži bail!" šis atbildēja.

„Ja, tāpat arī man bija bail, kad tu mani šāvi."

Nu vanags ķēra zemnieku otrreiz pie galvas, uznesa līdz pat
padebešiem un palaida vaļā. Bet pirms tas atsniedza zemi, va-

nags saķēra un viegli nonesa zemē, prasīdams: „Vai bail arī

bija?"

„Neizsakāmi bija bail!"

„Ja, tāpat arī man bija bail, kad tu mani šāvi."

Nu vanags ķēra zemnieku trešreiz pie galvas, uznesa pari pa

padebešiem un palaida vajā. Bet pirms kritējs atsniedza zemi,

vanags saķēra un viegli nonesa zemē, prasīdams: „Vai nu arī

vēl bija bail?"

„Nekad man nav tik bail bijis ta tagad!" zemnieks trīcēdams

atbildēja.
„Ja, tāpat arī man bija bail, kad mani trešo reizi šāvi. Bet

es zinu, ka mediniekam ir jāšauj, tāpēc tev piedodu. Un ja tu

gribi bagāts tapt, tad baro mani trīs gadi_: pirmo ar olam un vi-

stām, otru ar aitu galu, trešo ar teļu un vēršu galu."

Labi. Zemnieks ar to bija miera un izbaroja vanagu trīs

gadi.

Nu vanags ņēma barotāju uz spārniem un nesa projām. Nesa,

nesa pusdienu, vai vairāk, te uz reizi iesaucas: „Skaties, mans

barotāj, tur tālumā! Vai redzi tur to spožumu?"

„Ja, redzu gan!"
„Tas labi, ka redzi; un vai tev negribas est?"

„Gribas gan!"
„Tas labi, ka gribas!" vanags atteica un tudal arī nolaidās
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zeme pie ta spožuma, sacīdams: „Tas ir manas masas mājas;

ej iekšā, prasi ēst un prasi raičuku!"

Zemnieks iegāja iekšā, prasīja vanaga māsai ēst — ēst deva;

prasīja raičuku — raičuka nedeva, atbildēja: „Brālis gan ir labs,

bet raičuks vēl labāks!"

Vanags, par tādu atbaidi nekā nesacīja, nu pavēlēja zem-

niekam atkal virsū sēsties un tālāk jāt. Jāja, jāja, pusdienu, vai

vairāk, te vanags itin piepēži otrreiz iesaucas: „Skaties, vai

redzi tur to spožumu?"

„Ja, redzu gan!"

„Tas labi, ka redzi: vai tev negribas est?"

„Gribas gan!"

„Tas labi, ka gribas!" vanags atteica un nolaidās zeme pie

spožuma, sacīdams: „Tās ir manas vidējās māsas mājas; ej iekšā,

prasi ēst un prasi raičuku!"

Zemnieks iegāja iekšā, prasīja vanaga māsai ēst — ēst deva;

tad prasīja raičuku — raičuka nedeva, atbildēja: „Brālis gan ir

labs, bet raičuks vēl labāks!"

Vanags, nekā nesacījis, nu pavēlēja zemniekam atkal virsu

sēsties un tālāk jāt. Jāja, jāja, pusdienu, vai vairāk, te gadījās

uguns upe, līdz debesim uguns pat gāja. Tad vanags ar zemnieku

apvilājās dubļos slapji jo slapji un vēja ātrumā izcirtās ugunij

cauri, drusku, drusku tikai apsvildami. Izskrēja cauri — tur bija

vanaga jaunākās māsas māja. Zemnieks iegāja, prasīja est, pra-

sīja raičuku — jaunākā māsa atbildēja: „Raičuks gan ir labs, bet

brālis vēl labāks!" un iedeva tādu lietu kā olu.

Nu vanags ar zemnieku atkal apvilājās dubļos un skrēja at-

pakaļ — ugunij cauri. Skrēja, skrēja — piepēži vanags ievaicājās,

vai negribot ēst?

Gribot gan!

Tagad vanags lika raičuku vaļa taisīt. Un ka attaisīja — tūdaļ

tur gadījās pilsēta ar ēdieniem, dzērieniem, ar visu, kas pilsētā

atrodams; tikai cilvēku vien nebija pilsētā.

Nu paēda, padzēra abi, aiztaisīja atkal raičuku un devās talak.

Pusdienu mazākais skrējuši — vanags prasīja, vai nu zināšot savu

pusi?

„Pa druskai!" zemnieks atbildēja.

Tad vanags vēl skrēja pusdienu mazākais un prasīja atkal.

vai nu zināšot savu pusi?

„It labi!" zemnieks atbildēja.

Tad vanags vēl 'Skrēja pusdienu mazākais un prasīja atkal,

vai nu zināšot savu pusi?

„Nu vairs nemaz nevaru maldīties!" zemnieks atbildēja.
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Tagad vanags palaida zemnieku un atdāvināja raičuku, pie-

sacīdams, lai ātrāk vaļā netaisot, kamēr mājā.
Labi. Zemnieks paņēma raičuku un gāja uz māju pusi. Gāja,

gāja, tikām gāja, kamēr meža vidū apmaldījās tomēr. Maldījās
vienu dienu, otru, trešu — iegribējās ēst un kāre piespieda rai-

čuku attaisīt. Attaisīja raičuku, tūdaļ koki vien nobrikšķēja —

gadījās pilsēta ar ēdieniem, dzērieniem, ar visu, kas pilsētā at-

rodams; tikai cilvēku vien nebija neviena. Nu paēda, padzēra

un gribēja raičuku aizdabūt cieti, bet velti — dari, ko redzējis —

pilsēta bijusi, pilsēta palika. Ko nu? Nu apmānīja, ka nelabi un

iesāka žēloties, pat raudāt.

Pēdīgi piegadījas vecītis, sacīdams: ~Ja tu man to dosi, kas

tev mājā jauns, tad raičuku saņemšu un ceļu parādīšu."

Gribošam, negribošam bija jāapsolās.

Tad vecītis (tas bijis velns) saņēma raičuku un aizveda zem-

nieku uz māju. Bet mājā par to laiku jauns dēls zemnieka sievai

bija piedzimis. Nu būtu raičuks, nu būtu viss, kaut dēlu vien ne-

būtu apsolījis velnam.

Ja, un tad nu zemnieks maju tuvuma izpleta raičuku un dzī-

voja ar sievu un dēlu dažu gadu lielākā pilnībā.

Bet, kad dels labi bij paaudzis, tas sacīja uz tevu: „Man jāiet
pie velna, esmu viņam apsolīts!"

Tevs neko — kad jāiet, tad jāiet. Pats atminas, ko solījis.
Dels aizgāja; bet uz pirmā pakalna satika vecīti; tas vaicāja,

kur iešot?

„Tev nevajaga zināt!" dels lepni atteica, aiziedams talak.

Bet vecītis gāja ar riņķi, aizgāja atkal citādā izskatā dēlam

priekšā un prasīja: „Kur tu, dēliņ, iesi?"

„Tev nevajaga zināt!" dēls atraidīja, aiziedams talak.

Tad vecītis trešo reizi gāja ar riņķi un atkal citādā izskatā

aizgāja dēlam priekšā, prasīdams mīlīgi jo mīlīgi: „Kur tu, labais

dēliņ, iesi?"

Nu dēls izstāstīja visu, no kurienes nākdams, uz kurieni ie-

dams. Vecītis sacīja: „Labi, ka man neslēpi! Nākoša mežā tu

atradīsi ezeru; paslēpies pie tā, jo tur nāks septiņas pīles peldē-

ties; kad tās būs izpeldējušās un aizgājušas, tad nāks vēl viena, tai

mēģini drēbes nozagt. Nozadzis drēbes, gaidi, lai pīle nak at-

prasīt; bet nu ievēro, ja pīle saka: „Mīlais tēvs!" tad neatdodi:

ja saka: „Mīlais brāli!" tad atdodi."

Labi. Dēls aizgāja uz ezeru un paslēpās. Drīzi nāca sep-

tiņas pīles, izpeldējās, apģērbās, aizgāja.
_

Tad naca_ viena pati,

noģērbās, iegāja ezerā. Dēls pielīda klusam un paņēma drebēs.

Pīle iznāca no ezera, apskatījās bēdīga un sacīja: „Mīlais brāli,

atdodi manas drēbes!"
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Dēls tūdaļ atdeva. Nu viņa apģērbās, palika par cilvēku un

gāja uz savu būdiņu, bet dēls gāja līdz un palika līdz vakaram

meitenes būdiņā. Netālu no būdiņas bija arī velna mājoklis un

vakarā dēlam — vai grib, vai negrib — bija jāpošas pie velna.

Aizgāja pie velna — velns lieliskām sadeva darbus, kas pa vienu

nakti bija veicami. Jāizrokot dobe, jāiestādot ābele, jāizaudzinot
āboli līdz rītam un jāienesot velnam, kad celšoties no miega.

Dēls loti satrūcies aizgāja pie meitenes un sūdzēja tai savas

bēdas. Meitene atteica: „Nebedā neko, liecies gulēt, padarīšu
visu!" Labi.

Un ta arī bija. Rīta meita ienesa gatavus ābolus dēlam un

dēls aiznesa velnam.

Bet nākoša vakara velns sacīja: „Šonakt iesēj kviešus, iz-

audzē, samal un izcep man rītu brokastim plāceni!"
Atkal dels satrūcies aizgāja pie meitenes bēdas sudzet; bet

tā atteica: „Liecies gulēt, padarīšu visu!" Labi.

Un patiesi rīta meita ienesa dēlam izceptu jaunu kviešu plā-

ceni, un dēls aiznesa velnam.

Bet nākoša vakara velns sacīja: „Mana stallī ir ērzelis; ņem

to un apjāj šonakt ap visu manu zemi!"

To dzirdēdams, dēls palika priecīgs, jo domāja, tas esot viegls
darbs — jāt; bet meita apgalvoja, lai nepriecājoties priekšlaiku —

tas esot pats grūtākais darbs. Ērzelis esot pats velns. Bet lai

jājiens tomēr sekmētos, tad iedeva dēlam vienu sudraba slotiņu,
vienu zelta slotiņu un lielu āmuru, sacīdama: „Kad ērzelis, stallī

ieejot, tev virsū skrien, sit ar āmuru tam pa galvu, lai saprot,
gan paliks rāmais. Un. kad nu sāc jāt un tu jāj pa sausu zemi,
tad sit ar šo zelta slotiņu ērzelim; bet kad jāj pa ūdeni, tad sit ar

sudraba slotiņu."
Dēls paņēma āmuru, slotas un steidzās pie darba. legāja

stallī — ērzelis kā nezvērs ar kājām un zobiem rēkdams šim

virsū; bet kā lika ar lielo āmuru pa galvu, palika tik prātīgs, lai

jāj, kur grib. Nu jāja pa sausu zemi un vienādi sita ērzelim ar

zelta slotu — gāja labi kā vajaga, neklizmējās ne mazākā mērā.

Bet tad gadījās ezers un ūdeņa malā aizmirsa tūdalin uzsist ērze-

lim ar sudraba slotu; ērzelis ieskrēja ūdenī un grima. Nu atce-

rējās, ka jāsit ar sudraba slotu. Uzsita ar sudraba slotu — ne-

grima vairs, pārtika kā vējš ezeram pāri.
Tā tas nu gāja pa ezeriem, upēm, pa jūrām, pa sausu zemi, ka

vējš vien gar ausim nošalca un līdz rītam tiešām apjāja visu zemi.

Pārjājis mājā, ielaida putās sajāto ērzeli stallī un gāja pie velna

iekšā. legāja — redz: velnam pārsjsta galva un visi locekli

stīvi. (Ērzelis tas pats velns bijis.) Uja! kā tas nu dusmās uz-

bļāva dēlam: „Pagaidi, es tev, pakaramam gudreniekam, rādīšu!
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To labi redzu, jus esat sametušies divi un gribat mani vai nobeigt,
bet es drīzāk jūs nobeigšu. Vakarā atnāciet abi te pie manis, likšu

jus sadedzināt!"

Neko darīt — vakarā dēlam ar meitu bija jāiet pie velna. No-

gāja — velns pavēlēja saviem kalpiem dzelža mucai dibinu izņemt,

dēlu_ ar meitu tur iesprostīt, dibenu atkal ielikt, sastīpot un tad

atstāt līdz rītam; rītā — tiklīdz celšoties — kuršot mucai uguni
apakšā un maitāšot abus nost.

Un līdz pusnaktij mazākais abi iesprostītie tur nu sasmaka —

mucā; bet tad meita sacīja uz dēlu: „Pūties tu uz iekšu, es uz

āru!"

Labi. Viens pūtās uz iekšu, otrs uz āru. Pūtās, pūtās, te

abi palika par mušām un tā pa spundes caurumu ārā un nu bēgt,
un nu bēgt, ko varēdami. (Spundes caurums par laimi bija at-

stāts vaļā, ka nenoslāpst.)
Otrā rītā agri jo agri velns lika vienam kalpam uguni zem

mucas kurt un karsēt abus. Kad jau labā karstumā bija, velns

prasīja: „Vai vēl nekliedz?"

„Ne! vel ne!"

„Bet tak vajadzēja jau kliegt — kurini vel!"

Kurināja, kurināja — jau velnam gandrīz pus malkas sade-

dzis un muca sarkana kā uguns — vēl nedzird ne balsa. Velns

atskrēja vienreiz, otrreiz pie kūrēja — vai vēl nekliedzot?

„Nekliedz ne traki!" kurejs atbildēja.

Nu, kad nav klieguši, lai tad taisot mucu vaļa — jaredzot,
kas tur par nelaimi!

Attaisa mucu — nav ne circeņa iekša.

Tagad velns saprata, kas noticis, un tūliņ pavēlēja vienam

kalpam bēgļiem pakal skriet, lai saķerot un vedot atpakaļ.

Kalps skrēja kā viesulis, šņākdams, krākdams. Bet meita

to jau no tālienes sadzirdēja un tūdaļ pati palika par aitām, dēls

par ganu ar novilktu kreklu, utis kaudams. Velna kalps ātra

skrējienā paskrēja ganam garām un par labu laiku skrēja tukša

atpakaļ pie velna.

Bet nu avis ar ganu pārvērtās par cilvēkiem un bega talak.

Pārskrējis mājā, velns prasīja kalpam, vai esot redzējis tos?

„Nē! citu neko neredzēju, kā tikai ganu ar aitu pulku."

„Kāpēc tu neķēri? Tie paši bija tie bēgli!" velns iesaucas un

pavēlēja otram kalpam skriet.

Tas skrēja vēl ātrāki un trokšņoja vēl stiprāki. Meita to

sadzirdēja lielā tālumā un" pārvērtās pati par baznīcu, dels par

mācītāju kancelē. Velna kalpam ne prātā, ka baznīca ar mācītāju

meklējamie bēgļi. Tas aizskrēja atkal tukšā pie velna atpakal un

elzdams, pūzdams stāstīja, ka baznīcu ar mācītāju vien redzējis.
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Nu velns gan pukojās no tiesas, kāpēc mācītāju neesot līdz ņēmis

un baznīcu nojaucis. Un pukodamies, spārdīdamies, pats skrēja

bēgļiem pakaļ.

Skrēja, skrēja, kā jau velns, un cerēja vai dzīvus šos aprīt;

bet meita pasteidzās par zivtiņu palikt un dēls par ezeru. Ezeram

zivtiņa vēl iedeva sudraba slotiņu, noteikdama, lai maisa ūdeni,
kad velns atskrējis pie ezera. Labi.

Drīzi arī velns bija klāt un lūkoja par varu zivtiņu noķert; bet

ezers maisīja ūdeni ar iedoto sudraba slotiņu tik sparīgi, ka ūdens

pat sakarsa un velnu vēl tā appludināja, ka nejaudāja ne apgriezties,
ne izbēgt; tikai tā vien kliedza: ~Eita uz elli jeb kur nebūt, bet

laidiet mani no ezera ārā!"

Tomēr ezers nelaida vis tūliņ: — vēl aršāki maisīja ūdeni un

nobeidza velnu, ka tik tik ko ķeparājās. Pēdīgi tie palaida gan

piebeigto un tad tas pusdzīvs aizskrēja uz elli.

Nu abi gāja droši un priecīgi, kamēr nonāca pie dēla mājas.
Bet tur meita negribēja iekšā iet, lai dēls vispirms parunājot no

tēva atļauju — tad. Labi. Dēls palika mierā un gāja tēvam at-

ļauju runāt. Bet nu meita vēl pieteica dēlam: „Kad ieej iekšā,

ar jauno māsu nesveicinies, citādi mani aizmirsīsi!"

Dēls iegāja; bet lielā priekā, ka nu atkal tēva mājā, tas aiz-

mirsa, ko meita noteikusi, un sveicināja jaunāko māsu. Un lūk,

kas nu notika! Dēls tūdalin gluži aizmirsa, ka meita viņu ārā

gaida un nebildēja ne vārda tēvam.

Meita, manīdama, ka aizmirsta, piegāja pie akas un uzlīda

vītolā.

Dēls no gara ceļa piekusis, prasīja savējiem ūdeni dzert. Tū-

daļ vecākā māsa paķēra krūzi un steidzās uz aku. Nogāja pie

akas, ieraudzīja ūdenī tās meitas (kas vītolā) daiļo jo daiļo seju

atspīdam un domāja: „Ai, cik skaista es esmu, kaut agrāk to

būtu zinājusi!"

Un nu viņa skatījās, skatījās ūdenī — krūze izšļuka no ro-

kām — un kad bija atskatījusies — aizgāja, domās nogrimusi, bez

dzeramā ūdeņa uz istabu atpakaļ.
Nu nāca otra māsa ūdeni smelt; bet tai tāpat vedās. Tikām

skatījās, tikām brīnījās par savu daiļumu ūdenī, kamēr krūze iz-

šļuka, un domās nogrimusi aizgāja uz istabu atpakaļ.

Pēdīgi gāja māte ūdeni smelt. Tā arī gan ļeraudzīja daiļumu

ūdenī; bet tā neticēja, ka varot vēl tai vecumā tik daiļa but, un

tādēļ drīzi skatījās apkārt, drīzi uz augšu: kā tas var celties? Un

kā paskatījās uz augšu, ieraudzīja daiļo meitu vītola. Nu gāja uz

istabu pavēstīt visiem. Dēls tādu vēsti dzirdēdams, tulin atmi-

nējās, ka meita ārā gaida un skrēja uz aku.

Aizskrēja, apkampa meitu un
— abi nomira.
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Reiz dzīvoja pārticis saimnieks, kas bija kaislīgs medinieks.

Kādu pavasaru tas uzplēš labu meža gabalu un iesēj auzas. Au-

zas aug smali; bet ko līdz, katru rītu novāžotas. Saimnieks ap-

ņemas vienu nakti taču sargāt un paņem bisi, 3 sudraba lodes,
ar kurām pat velnu spēj nošaut, un nosēžas zem veca ozola tuvu

pie auzu lauka. Pusnaktī ozolā sāk tik kāds purināties. Viņš

paskatās un ierauga galotnē lielu melnu ērgli. Auzu sargs paķer
bisi un dod melnajām virsū; bet šis tik nopurinās un tup kā tu-

pējis.

„Brīnumi!" šāvējs izsaucas, „ja es, tāds strēlnieks būdams,

ar pašu sudraba lodi tevi nenogāzu, tad jau no labajiem neesi vis."

Šauj vēl reiz — tāpat. Jau bij gatavs trešo reizi šaut, te ērglte
sāk cilvēka balsī lūgties: „Brāl:nešauj! Neesmu vainīgs, ka auzas

tā novāžotas. Biju karā, kur ievainoja manu labo spārnu, tā ka

tikko spēju līdz šam kokam aizlaisties. Paņem redeli, nocel mani

no koka un kopj, kamēr atveseļošos, jo — to tici droši — maksa

būs bagātīga."
Labi. Saimnieks Jzcep cepli maizes, nokauj vērsi un miek)

slimnieku uz labāko. Ērglis apēd to cepli, norubina arī vērsi ;_bet
kā slims, tā slims. Ko gaidīt, cep otru cepli, kauj otru vērsi.

Bet ērglis, kā slims, tā slims. Trešo vērsi pusē noēdot sāk lai-

sties, bet visu noēdis pilnīgi bij vesels.

Nu ērglis saka uz saimnieku: „Sēdies man mugurā, nesīšu

tevi uz savām mājām un aizmaksāšu par kopšanu."

Viņš paņem saimnieku, paceļas tik augstu, ka zeme izskatās

vērša ādas lielumā, un tad laiž saimnieku vaļā. Bet tikko vel trīs

pēdas virs zemes trūkst, ērglis sagrābj kritēju pa jaunu un paceļas
tik augstu, ka zeme izskatās knapi cepures Jieluma; palaiž atkal

saimnieku vaļā un ļauj viņam krist divas pēdas no zemes. Vel

trešo reizi ērglis uznes to tik augstu, ka visa zeme tik pogas lie-

lumā izskatās, un tad no šī milzīgā augstuma sviež nabadziņu

zemē. Saimnieks domā, ka tagad patiesi gals klat, jo vēl viena

peda un nelaimīgais būtu uzkritis uz lielu akmeni. Ērglis atkal

laikā saķer kritēju un aiznes zibeņa ātruma uz kadu tuksnesi.

Atpūties ērglis saka: „Šie trīs kritieni bij tavas trīs lodes,

jo pie auzu novāžošanas nebiju nemaz vainīgs. Nu esam tiktalu

līgzīgi. Atpūtīsimies mazu lietu, un tad nesīšu tevi uz manu pili,
lai aizmaksātu par manu kopšanu slimās dienas."

Pec tam ērglis aiznes saimnieku uz kadu lepnu pili, kur pār-

vēršas par cilvēku un saka: „Šī manas masas pils."

Abi ieiet pilī un pamielojas uz labāko. Tad ērglis prasa saim-

niekam: „Nu, vai neskriesim atkal?"'
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„Ja, bet ka skriet, tev jau vairs nav sparnu? v

„Nekas, iesim tik aiz vārtiem."

Un patiesi, vārtus attaisot, senākais ērglis saņem atkal saim-

nieku un aiznes līdz otrai māsas pilij, kur viss tāpat notiek. Bei-

dzot tie notiek lielā, melnā pilī, kas bija ērgļa pils. Ērglis izvadā

savu viesi pa malu malām, viss tikai mirdz un laistās zeltā, su-

drabā. Pēc trijām dienām saimnieks saņem apkopšanas maksu,
kuli naudas un lopu pūsli. Pie tam noteikts pūsli ātrāk vaļā ne-

taisīt, kā mājā. Ērglis parāda ceļu un saka vēl atvadoties: „Ej tik

pa šo ceļu taisni vien, tas nobeigsies pie tavām mājām!"
Saimnieks iet visu nakti, bet otrā rītā, saulītei lecot, to pār-

var snaudiens. Viņš apsēžas uz kādu celmu un domā atpūsties;

bet te uz reizi savāda kārība to viļināt vilina pūsli paskatīties.
Domā mazliet sienamo attaisīt un tikai caur mazu starpiņu pa-

žūrēt. Tikko mezgls atraisīts, te no pūšļa izlec tūkstots vēršu,
ka biz vien. Gan nu skrien priekšā, bet kur tu nu vairs iedzīsi jeb

pārdzīsi? Nekā darīt. Gana savus vēršus un raud nopuņkojies.

Pie visas nelaimes — kas vēl tas trakākais — ceļš pazudis.
Trešā dienā ērglis par laimi klāt un uzbļauj: „Vai es tev

neteicu, lai netaisi pūsli vaļā? Bet vēl nekas, apsolies tik man

to dot, ko mājā atstāji nedzīvu, tad būs tūdaļ vērši, būs arī ceļš."

Labi. Ērglis paņem pūsli, tura vēršiem priekšā un —ko

domājat — kurš nāk, tas iznīkst, kurš nāk, tas iznīkst, kamēr visi

pūsli iekšā. Arī ceļš atronas. Laimīgs, priecīgs, tas iet svilpo-
dams trīs dienas no vietas, kamēr trešajā dienā jau saredz savas

mājas, no kurām aulekšo jājējs uz stirnas viņam taisni garām.

Jājējam klēpī sēd puika, kas cepuri vicinādams uzsauc: „Ar Dievu

tēt, esat nu gan mani labā dienestā nodevuši!"

~Kas par tēvu? Man neviena dēla vairs nav!" Saimnieks

atbild un domā tik, kā drīzāk mājā kļūt. Sieva stāv patlaban
durvīs un vīru ieraudzīdama raud prieka asaras. Pie tam arī tū-

daļ stāsta, ka dēls, kuru visi māju ļaudis par Kurzemnieku sau-

kuši, toreiz, viņam ar ērgli aizlaižoties, pēc trijām dienām atkai

atmodies un atdzīvoijes, jo bijis tikai pamiris. Tēvs nu tik atjēdz,

ko ērglim caur nezināšanu apsolījis, un nu tik saprot, kas uz stir-

nas jājis. Bet kur izlieto sasmelsi? Raud un gaudies cik gribē-

dams, viena maksa. Nabadziņš gan nožēlo, ka tik tālu ar velna

ērgli ielaidies, bet apdomā atkal: „Kas darīja, pats darīja!"

Ta guģejoties, tas atminas sava pūšļa. Attaisa un tukstots

tādu vēršu izbizo, ka prieks ko skatīties.

Jājējs pārnes Kurzemnieku puiku pilī un ļauj vispirms trīs

dienas atpūsties. Trešās dienas vakarā uzdod šādu darbu: trīs

pūravietas lielu meža gabalu izlauzt, uzart, rudzus izaudzināt,

nopļaut, izkult, samalt un no rīta brokastī siltu maizi priekšā celt.
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Puika iziet. Arā tumšs, lai acis izdur. Bēdīgs tas nosēžas un

raud rūgtas asaras. Te ērgļa jaunākā meita — kur gadījusies, kur

ne — pielien un uzrunā šitā puiku: „Vai dzirdi? Tu man esi

patīkams un mīļš, gribu tādēļ izlīdzēt. Ej tik gulēt manā gulta,

gan es visu pa nakti, tēvam nezinot, padarīšu."
No rīta puika ienes savam pavēlētājam siltu maizi. Šis brīnī-

damies iesaucas: „Vai akls! esi gan stiprs Kurzemnieku puika.

Nu, ej tagad gulēt un ienāci nākamo nakti."

Nākamo nakti ērglis, puiku ieraugot, uzprasa: „Nu, vai ie-

nāci, Kurzemnieku puik'?"

„lenacu!"
„Tad ej šonakt uz jūrmalu. Tur jūrmalā ir meldri, kādi reti

jūrā redzami. Meldros būs melna pīle. Noķer to un pārnes man

citurīt uz brokastu."

Puika iziet. Arā tik tumšs, ka ne pagalam redzēt. Viņš sāk

raudāt; bet te meita atkal klāt, mierina un saka: „Ej tik manā

gultā, lai tēvs nekā nemanītu. Man gan šis darbs nāksies grū-

tāki, bet nekas."

No rīta puika ienes savam kungam izceptu pīli. Šis paskatās
un saka: „Ja, esi patiesi apbrīnojams Kurzemnieku puika. Nā-

kamo nakti ienāc pašā pusnaktī."
Nākamo nakti kungs dusmīgi pavel uz juru iet, kur esot pašā

vidū kuģis un uz kuģa balts zaķis, lai to noķerot šim uz brokastu.

Puika tikko durvis atver, jau meita klāt un čukstēdama saka:

„Šonakt tev jānāk man līdz. Mēs iesim pa garu, garu laipu. Uz

laipas tevi knaibīs, grūstīs; ūdeņi šalks, bangas putos un raudzīs

tevi no laipas gāzt; bet turies pie manis, jo jāiet mums taču uz

labu laimi, lai arī pagrūti klātos."

Abi itin laimīgi sasniedz kuģi. Pie kuģa meita saka:_ „Es nu

iešu zaķi ķert; tu paliec uz kuģa un nelaid neviena garam. Lai

nak kas nākdams, sit nost bez žēlastības! Meita ielien kuģa

apakšā un ilgi, ilgi meklē. Te uz reizi izlien veca, veca vecenīte,

kur jādomā, tā nevar vairs pieci skaitīt. Šī lūdz karstām asarām,

lai atļaujot uz kuģa malas nosēsties un kaut cik elpas aizņemties.

Puika domā: „Te jau vēl laika diezgan sist, gan nelaist!" Viņš

atvelē. Tikko vecene kuģa malā, te acumirklī šī pārvēršas līda-

ciņā un plunks! ūdenī.

Meita gan uzskrien un sauc: „Sit, sit! vecene ir tas zaķis,"
bet par vēlu.

„Tā šis mūsu gājiens nu bij par velti. Bet nekas, nes mani

citurīt iekšā pie tēva, pārvērtīšos pati par zaķi. lenesot svied mani

labi stipri pie zemes."

Puika ienes un nosviež zaķi, ka noblaikšķ vien. Te zaķis

paliek par vistu un vista par olu, ola beigas par graudu. Tiklīdz
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ka ola par graudu, te tevs pārvēršas par gaili. Ka tevs par gaili,
tā meita par lapsu un nokož gailim galvu.

Meita pārspēja tevu, ko neviens nebūtu domājis.
Otrā rītā Kurzemnieku puika ieiet pie sava kunga un atron

šo loti slimu. Kungs, tikko zēnu ieraudzījis, uzbļauj: „Prasi no

manis, ko gribi; tik posies, ka tiec no šejienes projām! Šās trīs

naktis bij tavi trīs gadi." (Viņam puika bijis jāatlaiž, jo citādi

vesels nekad nebūtu ticis.)
Kurzemnieku puika tūlīt neprasa vis algas, bet papriekšu iet

jaunākai meitai, viņa izlīdzētājai, padomu prasīt. Šī tūlīt saka:

„Ak tu muļķīti! prasi nu tikai, lai atdod mani pašu tevim. Tu

redzi, ka vecais tagad spīlēs. Ej, pasaki viņam mūsu nodomu

un tad laidīsim lekas vaļām. Pakal jau tik tā kā tā mums dzīsies,

jo pāris jūdžu gājušiem, vecais — to tici droši — būs atkal ve-

sels un tad tik sataisies!"

Puika dara, ka pamācīts; bet vecais visa sava slimība vai

zemes gaisā sper.

„Tu maita! Labprāt visu pus pili atdotu, bet to tik ne!"

„Kad ne, ne, palikšu tad pie jums," puika vienaldzīgi atbild.

Vecais redzēdams, ka joki nebūs, atlaiž arī meitu un piesaka,

lai steidzoties.

Jaunie ļaudis aiziet. Gabalu gājušiem, meita saka: Mums

dzenas pakaļ! Es palikšu par aitu un tu par ganu. Ja tev prasa,

vai nav divi redzēti, tad atbildi: „Ganu savu vienīgo avi jau trīs

gadus, bet no tam nekā nezinu."

Ne ilgi liels vilkacis klat un uzprasa: „Vai neredzēji divus

garām ejam?"

„Trīs gadus ganu savu vienīgo avi, bet garām gājējus nekad

neesmu pamanījis," zēns atbild un neliekas gar vilkaci vairāk ne

zinot.

Vilkacis aizčapo atpakaļ pie velna, kunga, kas šim tudal uz-

prasa: „Nu, vai redzēji? vai panāci?"

„Redzeju ganu ar avi, vairāk neka."

„Ak tu lops, tie jau bij tie paši!"

Kungs nu suta pašu vecāko vilkaci; bet meita tagad paliek par

baznīcu un viņš par mācītāju uz kanceles.

Vilkacis ieiet baznīca un jauta: „Vai neredzējāt divus garām

ejam?"

Mācītājs atbild strupi un īsi: „Esmu te jau 30 gadu par mācī-

tāju, bet garām gājējus gar baznīcu neesmu redzējis."

Vilkacis atkal atiet atpakaļ un vēsta, ka tikai baznīcu ar mā-

cītāju redzējis. Te kungs sper šim par ausi, uzbļaudams: „Vai

nevarēji kanceli ar visu mācītāju atnest. Tie jau bij tie ķeramie!"
Nu dzenas pats tēvs jaunajiem pakal. Meita to tūlīt nomana,
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paliek nemierīga un bailīgi uzsauc savam Kurzemnieku puikam:

„Es palikšu par upi un tu par pīli; bet knaši, knaši! Tomēr pa-

priekšu pārlauzīšu savu gredzenu, no kura es vienu un tu otru

pusi paturēsim. Ja varbūt tagad es tūlīt vēl netieku tev līdz, tad,

mājās pāriedams, nedodi nevienam pašam labdienu un arī nesa-

ņem ne no viena cita, kā tik no labi pazīstama."
Ne ilgi, te vareni liels vilkacis klat uzprasīdams: „Vai nere-

dzji divus garām ejam?"

„Ne! trīs gadi te peldu, bet neka neesmu redzējis."
Lielais vilkacis pie upes klāt un sāk lakt. Turpretim upe lo-

kot paliek katrā acumirklī lielāka un lielāka. Vilkacis redz, ka iz-

rakt nevarēs, saka: „Labi, labi, ja tad 3 gadi te esi peldējis, tad

lai arī šī upe 3 gadi no šīs dienas paliek par upi!"

Pēc šiem vārdiem vilkacis aiziet. Puika citu nekā nevar da-

rīt, paliek no pīles atkal par cilvēku un iet uz savām mājām pie

tēva, kamēr 3 gadi aiztecētu.

Tēvs vareni priecājas par dēla laimīgo pārnākšanu. Un, kā

lai arī nepirecājas? Tūkstots vēršu, maišelis naudas un beidzot

ari vēl dēls.

Viss būtu nu tiktālu labi, ja tikai Kurzemnieku puika ar laiku

to nebūtu piemirsis, ko meita noteikusi: nepazīstamam labdienas

nedod. Tā jau nu mūžam iet, kad svarīgas lietas, neko neparēkina.

Tāpat arī mūsu puika. Šis, piemirsdams, no kāda veca übaga

saņem labdienas un caur to, tai pašā acumirklī, aizmirst savu

meitiņu. Pie tam pazaudē arī — diezin kur — viņas doto pus-

gredzenu.

To bij meitenes tēvs, puikam nezinot un nemanot, izdarījis.

Vecais übags nebijis vis übags, bet senākais puikas kungs jeb

ērglis, kas toreiz puikas tēvam kokā tupējis.

Pēc trim gadiem upe pārvēršas par vēl jo skaistāku meitu,

nekā tā priekš tam bij bijusi. Meita no tās dienas bij atpestīta un

atraisīta no visām pesteļu mācībām un burvībām. Tagad ta bij

tada pati, kā katrs cilvēks.

Skaistā meitiņa apmetas dzīvot Kurzemnieku puikas maju tu-

vumā, lai jau šis viņu ieraudzītu un pazītu; bet viss par velti.

Te kādā dienā Kurzemnieku puika pārnāk izslāpis no medī-

bām. Pie akas tas lūdz šai nodzerties. Meitiņa pasniedz šim

dzērienu, bet pieliek nemanot pie dzēriena kadu zālīti. Puika

nodzēries ierauga krūzā pusgredzenu. Viņa izņem no kabatas

savu pusi un pieliek klāt -- viens, kas viens. Un, nu tikai pec ša

dzēriena puikam ieronas atmiņa par upi,_par pīli, par gredzenu

un vilkačiem. Viņš apkampj meiteni un lūdzas piedošanu, ka ne-

izpildījis, ko viņa pavēlējusi, tas ir: nedot svešam labdienas.
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Abi pec tam apprecējās un dzīvo vel šodien itin laimīgi, ja
nav pa to starpu miruši.

8. A. 313 B. B. Klav i n š ar A. TeteriMā 1 v p ē. LP, VII, 11, 22, 2, 4.

Zvirbulis un pele iet sev barības meklēt; bet atraduši mieža

graudu, salecas; viens grib, otrs grib. Beidzot zvirbulis saka:

„lesēsim mieža graudu, būs abiem labuma."

lesēja — grauds zaļoja — pele sargāja saknes, zvirbulis ga-

lotni. Bet kad nopļāva, pele atrada, ka zvirbulis graudus patē-

rējis priekšlaikus. Pele to necieta un sacīja: „Lūkosim karot,
kam taisnība."

Tad zvirbulis saaicināja savus radus, pele savus; bet krauklis

zvirbulim palika neaicināts. Tomēr krauklam iepatikās iet no-

maļus skatīties, kā karš labi izdosies. Skatījās nomaļus — karā

nocirta šim spārniem galus — nekā vairs krauklis palaisties. No-

gāja apcirptais krauklis pie viena nama tēva, lūgdamies, lai ņemtu
uz deviņi gadi šo dziedināt, kopt, bet iztikai lai dodot ikdienas pa

barotam vērsim, pa mucai ūdens.

Labi. Bet pa deviņi gadi krauklis iztukšoja nama tēvu gluži
un beidzamām trim dienām nebija nekā vairs ko dot ēst. Tad

sieva vēlēja nama tēvam nopirkt trīs vecus zirgus krauklim par

ēsmu — tie lētāki iznākot. Pēc tām trim dienām krauklis palika
vesels un sacīja nama tēvam: „Nāc, sēsties man mugurā!"

Uzsēdas — dajaja pie lielas jūras. Nama tevs vaicā: „Kā

tiksim pāri?"
Atbild krauklis: „Sēdi vien mugura!"
Un laidās ūdenim pāri. Pēc tāda brīža krauklis iemeta nama

tēvu ūdenī. Šis vaicā: „Kāpēc tā?" „Tāpēc ka klausīji sievai,

pirki vecos zirgus un devi man ēst."

Bet drīzi krauklis atkal izrāva nama tēvu no ūdens, izjāja no

jūras, dajāja pie kupura mājas un sacīja: „Ej, nama tēvs, tur

iekšā, tur dzīvo mana vecākā māsa, saki no brāļa daudz labdienu

un lai dod tev to šķirstiņu ar vēzu."

legāja un sacīja no brāļa daudz labdienu: lai dodot to šķir-

stiņu ar vēzu! Kraukļa māsa atteica: „Žēl gan ir brāļa, bet šķir-

stiņa vēl vairāk žēl."

Iznāk nama tevs atpakaļ pie kraukļa: ta un ta. Krauklis

sacīja: „Sēsties mugurā!"

Nama tevs sēdas un jāja. Tad krauklis sacīja: „Paskaties

atpakaļ!"

Paskatījās un ieraudzīja ka māja deg. Nu nojāj pie vidējas
māsas, tur tāpat nedabū šķirstiņu ar vēzu, tad arī nodeg maja.

Nojās pie jaunākās māsas, tā saka: „Žēl gan man šķirstiņa un
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vezas, bet brāļa vel vairāk žel!" un iedod nama tēvam ir šķir-

stiņu ir vēzu.

Atnes lietas krauklis — krauklis šķirstiņu atdeva nama tēvam

par kopumu, bet vēzas nedeva. Nama tēvs lūdzās, lai dodot ari

vēzu, krauklis atbild: lai atdodot to, kas mājā nezināms, tad vēza

būšot. Atdeva. Bet mājā viņam bija tai brīdī piedzimis dēls.

Pāriet mājā, pēc dažiem gadiem jāraida dēls pie kraukļa.

[Dēls izpilda tēva solījumu un aiziet apakšzemē pie kraukļa.
Tas viņam uzdod trīs grūtus darbus, bet viņam laimīgi palīdz
kāda meita, kas jau agrāk bijusi pie kraukļa. Krauklis to dabū

zināt un nu abiem draud briesmas. Tai pašā naktī viņi aizbēg,
bet rītā krauklis dzenas pakaļ. Ar trim burvības līdzekļiem vi-

ņiem izdodas izbēgt un laimīgi nonākt virszemē.]

10. Maģiskā bēgšana un aizmirstā līgava.

1. A. 313 C. A. Ler c h i s-P uška i t i s Džū k s t e-P ienav ā. LP,

11, 16.

Reiz jūrmalā dzīvojis nabags zvejnieciņš. Viņš tikai pārticis
no jūras zivim: ko vienā dienā izzvejojis, to otrā dienā ēdis. Bet

nu reizi atgadījies, ka astoņu dienu laikā ne ķīša nenoķēris. Bads

jau rēgojies gar visiem pakšķiem. Devītā dienā negājis labāk.

Izsalcis, noskumis tas atgriezis muguru uz kāpu pusi un airējis

uz māju. Bet tai pašā acumirklī zvejnieks pamanījis laivu ar

deviņiem vīriem tuvojamies. Piebrauc laiva klāt, nav vis deviņi

vīri, bet viens pats vīrs deviņām galvām.

„Vai ķeras ar kas?" deviņgalvis jauta.

„Ne, neķeras. Tagad jau devīto reizi velti izzvejojos. Esmu

izsalcis kā suns. Ko lai ēd, kad nevar noķert?"

«Nevien tas," deviņgalvis atteic, „t_u bada nomirsi, jo zivis

tev ātrāk neķersies, kamēr man savu delu par puisi atdosi. Ne-

domā tik, ka tāvam dēlam pie manis neklāsies labi: viņam bus

laba lone, labas dienas. Ja tā esi ar mieru, tad atved rītu šadu

laiku dēlu te šurp. Zivis, to apgalvoju, tūlīt ķersies, ka lum vien."

Tēvs paklausa un atved dēlu. Deviņgalvis aizbrauc ar delu

un tēvs žēli tam noskatās pakal. Sirds gan sāp, bet ko darīt?

Tik nelabi vienādi, kā otrādi.

Deviņgalvis aizbrauc ar dēlu pār juru vien līdz vienam kal-

nam. Kalna malā deviņgalvis izlec no laiviņas un pazūd uz kalna.

Dēls gaida, gaida savā laiviņā līdz vakaram; bet nevarēdams

nekā sagaidīt, tas atstāj laiviņu un kāpj kalna raudādams. Bei-

dzot viņš atron caurumu kalnā un ieiet iekša. Tomēr tālu arī ne-
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var tikt, jo gadās vara vārti priekšā. Viņš pieklauvē pie vārtiem.
Te iznāk daiļa meiča un brīnās: „Vai, puisīt, kur tu te iekūlies?"

„Es esmu te salīgts par puisi. Vai kunga te nav?"

„Ka nu nav? Viņš gul. Bet saki, vai tu varēsi visu to izda-

rīt, ko viņš tev liks?"

„Vai varēšu, to nezinu, redzes!"

„Ja tu apņemies man par vīru palikt, tad es tevi glābšu!"

„Kālab ne!"

„Nu tad labi! Tikko deviņgalvis uzcēlies, tad tas tūlīt sauks

tevi iekšā un sūtīs pie darba. Bet tu itin droši atsaki: „Esmu
līdzis tikai par dienu strādāt. Man, kungs, cāļu acis, nevaru re-

dzēt pa nakti." Pēc šiem vārdiem viņš tevi visādi knaibīs; bet

tu cieties un ne balsa neparādi, gan tad viss būs labi."

Kā meiča izstāstīja, tā ari notika. Bet dēls ciešas uz postu
un nesaka ne vārdiņa. Beidzot deviņgalvis atstājas nospļauda-
mies: „Pi, tu maita, nevarēju balsa dabūt dzirdēt!"

Līdz ko nu deviņgalvis apgulies, tad meita klāt ar zālēm un

sazāļo iekniebtās brūces. Un tūlīt dēls mana, ka otrs spēks pie-
gadījies. Bet meita saka: „Puisīt, nebrīnies! Tas nav vis tavs

spēks, bet deviņgalvja; jo tikdaudz, cik deviņgalvim spēks izgāja
tevi mocot, tikpat daudz tevim piegāja klāt. Tik pacieties vēl nā-

košu nakti un saki tā, kā mācīju!"
Nākošā naktī deviņgalvis atkal sūta dēlu pie darba. Bet dēls

atbild: „Esmu līdzis tikai pa dienu strādāt. Man, kungs, cāļu

acis, nevaru redzēt pa nakti!"

To dzirdēdams, deviņgalvis klāt un moca, ko nagi nes. Šis

sakož zobus un nesaka ne vārda. Beidzot tas atstājas nospļau-
damies: „Pi, maita, nevarēju balsa dabūt dzirdēt!"

Līdz ko nu deviņgalvis apgulies, meita atkal sazaļo brūces.

Šim nu jau divreiz tik liels spēks klāt nekā vakar.

Trešo vakaru viss notiekas tāpat; tik deviņgalvis nu vēl brie-

smīgāki moca. Tomēr dēls ciešas un izcieš ari. Deviņgalvis šo-

vakar nospļaujas trīs reizes, sacīdams: „Pi, tu maita, nevarēju un

nevarēju balsa dabūt dzirdēt!"

Tagad meita sazāļo brūces un nu šim trīsreiz tik liels spēks

klāt, nekā vakar. „Tas labi!" meita priecājas. „Še tev ass zo-

biņš un šīs zāles. Ej tu pie deviņgalvja iekšā un nocērt viņam
visas galvas, kamēr tas nesadabū jaunus spēkus. Ja deviņgalvis

spļauj ugunis, tad lej tās zāles virsū un cērt, ko māki, zāles uguni

apdzēsīs."
Dēls sagrābj zobiņu un nocērt trīs galvas. Šis spļauj negan-

tas ugunis. Kā spļauj ugunis, tā uzlej zāles, apdzēš uguni un nocērt

visas deviņas galvas. Līdz ko devītā galva noripo, tā brīc! brīc!

brīc! kalns nodreb un tai vietā izceļas jauka, jauka pilsēta. Meita
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nu saka: „Tagad varam kāzas turēt un tev jāpaliek par šās pil-
sētas ķēniņu, jo esmu sava nelaiķa tēva, šās pilsētas ķēniņa, vie-

nīgs bērns."

„Meitiņ, tas neiet!" dēls atsaka. „Man jau uz kāzām arī

jāaicina savi vecāki, radi, draugi. Es aizbraukšu tai pašā laiviņā
visus saaicināt."

„Labi, labi, tad še tev mans gredzens. Ja to apgrozīsi trīs-

reiz saujā, tad aiztiksi, kur tik vēlies. Tik sargies mājā teikt,
ka es, tava līgaviņa, skaista esmu. Ej nu ej, tik nepiemirsti, ko

tevim nosacīju."
Dēls nu pagroza gredzentiņu saujā un nonāk acumirklī pie

tēva. Nu ielūdz tēvu, ielūdz māti kāzās; beidzot jāiet tik vēl radi

lūgt. Pie radiem ejot, jātiek caur muižu. Kungs, pa muižu staigā-

dams, uzprasa, kurp iešot? Tā un tā.

„Ka tad pie ķēniņa meitas tiki?" kungs prasa.

Ta un ta.

„Nu, vai ķēniņa meita arī ir skaista?"

„Nav skaista, kungs."

„Nu, vai tik skaista bus, ka mana vecāka meita?"

„Nav tik skaista, kungs!"

„Nu, vai tik skaista, ka mana viduvēja meita?"

„Nav tik skaista, kungs!"

„Nu, vai tik skaista, kā mana jaunākā meita?"

To prasot, šim paliek dusmas. Viņš saka: „Liec mani miera!

Ne tavas meitas tik skaistas var būt, nedz arī ir: mana līgava

desmitreiz skaistāka!"

Kā katrreiz, tā arī tagad, dusmās dažlabs nevajadzīgs vārds

izsprūk. Tomēr tas slimākais bij tas — gredzens pazudis. Ka

nu līdz līgavai tikt? Nabadziņš iet pa ceļu un raud. Te gadās

veca sieviņa. Tā Laimiņa. Viņa prasa: „Dēliņ, kadel raudi?"

Šis izstāsta visu, kā noticis. .
„Ja, dēliņ, kādēļ apsmēji Laimas māmuliņas labo pratu?"

„Neapsmēju, neapsmēju; tas nelāgais vārds tāpat man iz-

spruka!"

„Nu labi! Še apaun to kurpīti un aizskrien pie Mēneša, ceļu

uzprasīt uz Pilsētas kalnu."

Aizskrien pie Mēneša, bet šis nekā; lai skrienot pie Saules,

ta, pa dienu staigādama, vairāk esot ievērojusi. Aizskrien pie

Saules, bet šī nekā; lai skrienot pie Vēja, tas lienot visas šķirbi-

uas klausīties. Aizskrien pie Vēja, padod labdienu, izprašina, ja —

tas raudzīs gan Pilsētas kalnu pateikt. Vējš paņem divpadsmit

stabulītes, iziet laukā un pūš. Pārskrien vienpadsmit Vēji: Zie-

melis vien nevar pārskriet. Nu sauc Ziemeli, lai visi pakšķi

krakšķ. Ne cik ilgi Ziemelis mājā: „Ko paveļot?"
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„Kur tik ilgi biji?" Vēju tevs uzprasa.

„Naku no Pilsētas kalna!" Ziemelis vel pūzdams, elsdams

atbild.

„Aizved man to cilvēku uz Pilsētas kalnu!"

„Vai, mīļo Vēju tēv, viņš jau mani nepanāks!"

„Nemuldi niekus, viņam Laimas māmuliņas kurpes kaja!"
Ziemelis sak skriet; bet šis, ka laiž vaļām, ta Ziemelim pa-

pēžus vien min. Viens divi — abi Pilsētas kalnā klāt.

Tagad laimīgais dels apprec ķēniņa meitu un dzīvo laimigi.

2. A. 313 C. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Viens ķēniņš ar savu sulaini nākuši no medībām un lielā mežā

apmaldījušies. Viņi gājuši uz riņķi vien, bet no meža ārā netikuši.

Beidzot bijuši pagalam nokusuši un nosprieduši palikt mežā pa
nakti un gaidīt rīta gaismu. Sulainis uzkūris uguni. Ķēniņš drīz

vien apgulies pie uguns. Sulainis palicis augšā un vaktējis ķē-

niņu, kamēr tas gul. Varējis būt tā ap pusnakti, kad pie sulaiņa

pienācis svešs melns kungs un stāstījis, ka viņš esot mežā ap-

maldīijes. Svešais kungs prasījis sulaiņam, lai ļauj tam pie uguns-

kura sasildīties. Sulaiņam jau nebijis žēl un svešais kungs ap-

sēdies un sācis sildīties.

Pēc tāda laiciņa svešais kungs sācis raisīt no stilbiem aukli-

ņas un metis zemē. Bet kuru aukliņu svešais kungs nometis

zemē, tā tūliņ palikusi par čūsku un krūmos iekšā! Drīz vien

visi krūmi ap ugunskuru ņudzēt ņudzējuši no čūskām. Sulainis

gājis pēc malkas, jo uguns taisījusies izdzist. Bet kur sulainis

spēris kāju visur čūskas vien, čūskas. Bet melnais kungs tik

raisījis aukliņas no stilbiem un metis zemē un tās tūliņ palikušas

par čūskām un krūmos iekšā.

Sulainis noskārtis, kas par lietu un ka melnais kungs nav

nekas cits, kā pats velns. Viņš nu mācies velnam virsū un dzinis

prom. Bet nu arī čūskas nākušas no krūmiem ārā un šņākdamas

līdušas uz uguni. Sulainis paķēris krietnu mestaunīcu [kūju] un

sācis čūskas sist. Nu arī svešais kungs piecēlies un sasaucis vi-

sas čūskas. Tās atkal salīdušas melnam kungam azotē un tas nu

aizgājis.

Kad nu ķēniņš cēlies augšā, tad tie sākuši atkal meklēt ceļu

uz pili. Bet viņi nevarējuši ceļa atrast un maldījušies tik dziļāki
mežā iekšā. Pienākusi trešā diena un ķēniņš ar savu sulaini vēl

maldījies pa mežu. Nu aptrūcis arī ēdamā un visu dienu abi ne-

bijuši ne kripatiņas mutē ņēmuši.

„Btitu vai pats velns jāsauc palīga!" — nodomājis pie sevis

ķēniņš.
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Bet tiklīdz ķēniņš tā nodomājis, ka tūliņ arī bijis melns melns

kungs klāt un apsolījies ķēniņu izvest no meža, ja viņš apsolo-

ties dot šim [melnam kungam] to, kas pirmais nākšot pretim, kad

ieiešot pils pagalmā. Ķēniņš apsolījies dot, jo viņš zinājis, ka

viņam pretim skries medību kuņa.
Melnais kungs izvedis ķēniņu no meža. Kad ķēniņš iegājis

pils pagalmā, tad amba tam nesusi pretim mazo princi, kurš pie-
dzimis pa to laiku, kamēr ķēniņš mežā maldījies un neticis ārā.

Nu ķēniņš pagalam nobēdājies. Bet darīt nekā vairs nav varējis
un melnais kungs tūliņ arī aizgājis, apsolīdamies pēc diviem ga-

diem nākt bērnam pakal mežā uz krustceļiem.
Netālu no ķēniņa pils dzīvojis kalējs un tam bijis daudz bērnu.

Ap to pašu laiku kalējienei piedzimusi meitene. Ķēniņš visu iz-

stāstījis ķēniņienei un nu abi norunājuši tā: Ķēniņš ies pie kalēja
un pierunās, lai kalējs dod savu meiteni un ķēniņš dos tam vietā

savu dēlu. Kalējs nekā nezinājis un ļauna nedomājis un biijs ar

mieru mainīt. Nu ķēniņš aiznesis savu dēlu un atdevis kalējam.

Kalēja meiteni ķēniņš atnesis uz savu pili un glabājis nu to kā

savu bērnu.

Kad pienākusi tā diena, kad ķēniņam bijis bērns jānes velnam

pretim uz krustceļiem, tad ķēniņiene saposusi kalēja meiteni un

ķēniņš to aiznesis. Velns jau bijis priekšā un gaidījis. Viņš ap-

skatījis bērnu un teicis, ka puikam vajagot būt. Ne, ķēniņš ap-

galvojis, ka viņam viens pats bērns vien esot un tā pati esot

meitene. Beidzot velns arī noticējis un paņēmis bērnu.

Ķēniņa dēls dzīvojis pie kalēja un bijis jau divpadsmit gadu

vecs. Ķēniņam vairāk neviena bērna nav bijis. Ķēniņiene loti

mīlējusi bērnus un vienmēr nosaukusies, ka tak viņai būtu kāds

bērns. Arī pats ķēniņš bēdīgs. Reiz viņš aizgājis pie kalēja un

prasījis tam, lai atdodot šim puiku, kuru viņš esot_ izmainījis. Ka-

lējam bijis daudz bērnu un kalējs arī atdevis ķēniņam delu at-

pakaļ.

Nu ķēniņa dēls atkal dzīvojis pie sava īstā tēva un tam klājies

loti labi. Ķēniņa dēls izaudzis liels, stiprs un skaists. Viņš jau
bijis divdesmit gadu vecs, ka reiz nejauši uzgājis ķēniņienes istabā

daudz mazu meiteņu krekliņu un bruncīšu. Viņš nu prasījis ķēni-

ņļenei, kam tie esot bijuši vajadzīgi. Nu ķēniņiene vairs neva-

rējusi noslēpt un stāstījusi, kā viss bijis, un ka viņa [ķēniņa dela]
vietā velnam atdevuši kalēja meitu. Par to nu ķēniņa dels traki

nobēdājies, ka kalēja meitai bijis viņa dēļ tik daudz jācieš un

viņš apņēmies iet un atpestīt kalēja meitu no velna nagiem.

Ķēniņa dēls piebēris ķešas pilnas ar zirņiem un gājis tik meža

iekša. Viņš pa ceļam kaisījis zirņus, lai zinātu ceļu atpakaļ uz

teva pili. Kad ķēniņa dēls iegājis mežā, apstājies uz krustceļiem
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un trīs reiz iesvilpies, tad tūliņ arī bijis velns klāt un prasījis, ko

šis [ķēniņa dēls] vēlas. Ķēniņa dēls atbildējis velnam, ka viņš
sev meklējot tādu kungu, kas visu mākot, un pie tā viņš gribot
derēties par puisi. Velns mudinājis ķēniņa dēlu, lai tas deroties

par kalpu pie šā [velna]. Ķēniņa dēls bijis ar mieru, un nu velns

to vedis uz savu māju. Viņi gājuši tik dziļāki mežā iekšā. Ķēniņa
dēls kaisījis tik zirņus, lai vēlāk, atpakaļ nākot, neapmaldītos.
Velns ar ķēniņa dēlu piegājuši pie liela akmeņa. Velns uzlēcis

uz akmeņa un trīs reiz ar kāju piedauzījis. Akmens nocēlies no

vietas un abi iegājuši lielā alā. Tad nu akmens atkal aizcēlies alai

priekšā, abi kāpuši pa garām trepēm lejā un nonākuši apakšzemē.
No sākuma tur bijis patumšs, bet tad sākusi spīdēt tāda savāda

zilgana gaisma un beidzot viss palicis gaišs, kad abi izgājuši
skaistā pļavā, kur ganījušās govis un zirgi. Govis gribējušas

maut, bet tām nenākusi balss ārā, tikai mute vien vārstījusies.
Zirgi gribējuši zviegt, bet nevarējuši izzviegt un mutes vien plā-

tījuši. Ķēniņa dēls par to brīnējies un nodomājis arī pats izmē-

ģināt. Nu viņš pilnā kaklā kliedzis, bet balss nenākusi no kakla

ārā un neviens nedzirdējis viņa kliedziena. Ķēniņa dēls ar velnu

gājuši tik tālāku apakšzemē iekšā. Nu ķēniņa dēls sācis klausīties.

No tāluma nākusi tāda savāda rūkšana un larkšķēšana, bet abi

gājuši vien tālāku. Priekšā bijusi jau redzama liela māja un ķē-

niņa dēls prasījis: „Kas tā par māju?"

„Ta ir mana pils!" atbildējis velns.

„Bet kas tur tik briesmīgi ruc un larkšķ?" prasījis atkal ķē-

niņa dēls.

„Mana mate vara ēdienu un putras katls larkšķ," atbildējis
velns.

No pils iznākusi liela, liela vecene ar nokārušos seju un lieliem

gariem acu plakstieniem. Velns pamanījis, ka vecene nāk, iebāzis

ķēniņa dēlu suņa būdā un sacījis: „Es iešu iekšā un aprunāšos

ar māti. Tad es tevi saukšu vakariņas ēst."

Ķēniņa dēls palicis suņa būdā un velns iegājis savā pilī. Drīz

vien velns nācis atpakaļ un vedis ķēniņa dēlu pilī iekšā. Viņš

nu sēdies pie galda un sācis ēst. Velns apēdis veselu cepienu
maizes un visu vērsi. Kad viss bijis noēsts, tad viņš sacījis uz

ķēniņa dēlu: „Sāc nu ēst. Noskribini kaulus un tur tev pietiks."
Ķēniņa dēlam gribējies ēst, un viņš sācis skrubināt kaulus.

Kamēr viņš skrubinājis kaulus, tikmēr bijis ar paēdis. Nu velns

pasaucis jaunu meiteni un licis tai, lai uztaisa ķēniņa dēlam gultu.

Ķēniņa dēls brīnējies un nevarējis atķert, kādēļ viņš šurp nācis.

Tam viss nodoms bijis izkritis no prāta.
Meitene nu izvedusi ķēniņa delu uz citu istabu un uztaisījusi

tam gultu. Tad viņa kaut ko rakstījusi un zīmīti nolikusi zem pa-
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galvja. Kad meitene — tā bijusi kalēja meita — aizgājusi, tad

ķēniņa dēls paņēmis zīmīti un izlasījis tā: „Ja tev rītu velns kādu

darbu dod, tad papriekšu pastāsti man!"

Keniņa dels izlasījis zīmīti un nu tikai tas atcerējies, kadel
nācis velnam līdz. Viņš licies gultā iekšā un gulējis nost.

No rīta velns celis ķēniņa delu augša un uzdevis tam darbu:

jāpieplauj baltai ķēvei sēks un jāiztīra steliņš.

Kad ķēniņa dēls gājis uz stalli, pieskrējusi kalēja meita un

prasījusi, ko velns tam licis darīt. Ķēniņa dēls stāstījis, ka tam

esot jāpiepļaujot sēks baltai ķēvei un tai jāiztīrot steliņš.

„Vai," teikusi kalēja meita. „Baltai ķēvei neviens nevar sēka

pieplaut, viņa apēd tik daudz, cik divdesmit četri zirgi var apēst.

Tu nevari tik daudz sēka pieplaut. Un kad viņa grūdīs ārā, tad

būs divi vai trīs vezumi sūdu uzreiz. Bet nu nebēdājies! Sapļauj

klēpi sēka un iegāz to redelēs, tad ej pēc otra klēpja un nogriez
kārkla klūgu. Kamēr tu iesi pēc otra klēpja, tikmēr baltā ķēve

pirmo klēpi būs aprijusi un bubinās atkal. Viņa būs piegāzusi vai

pussteliņa ar sūdiem. Tu nu iztīri steliņu, izkaisi ar granti un tad

gāz sēku redelēs. Tad nu stāvi klāt, griez klūgu un saki tā:

„pagaidi tik velna sterva, es tev žaunas aizgriezīšu ar klūgu,

ja tu pa vienai zālītei neēdīsi!" Tad ķēve būs mierīga un ēdīs pa

vienai zālītei."

Ķēniņa dēls aizgājis pēc sēka un atgriezis ķēvei krietnu nastu.

Viņš iegāzis sēku redelēs un gājis pēc otras nastas. Kamēr ķēniņa
dēls nesis otru nastu, jtikmēr baltā ķēve bijusi jau visu pirmo nastu

aprijusi un jau pa gabalam bubinājusi. Viņa bijusi piegāzusi vai

pussteliņa ar sūdiem. Ķēniņa dēls iztīrījis steliņu, izkaisījis ar

granti un aizgājis pēc kārkla klūgas. Nu viņš atnācis atpakaļ,
iegāzis otru nastu redelēs un stāvējis klāt. Ķēniņa dēls griezis

klūgu. Baltā ķēve prasījusi: „Ko tu ar to klūgu darīsi?"

„Es tev, velna ragana, aizgriezīšu žaunas, ka tu tik traki

nevari rīt!"

„Ne, es vairs tik daudz neēdīšu." atbildējusi balta ķeve un

sākusi pa vienai vien zālītei ēst.

Vakarā nācis velns apskatīt, vai ķēniņa dēls pareizi ļzpildījis
uzdoto darbu. Viss bijis kārtībā, ķēvei sēks bijis priekšā, ūdens

sile un steliņš tīrs.

„Tu esi gan gudrs," sacījis velns. „Bet kas tev tadu gudrību

mācīja?"
„A," atbildējis ķēniņa dels. „To jau es pie sava teva maceju."

Viss bijis kārtībā, velns nevarējis ne mazākās vainas atrast.

Nu viņš uzdevis ķēniņa dēlam darbu nākamai dienai. Tas bijis
tads: „Rīt jāiet ganos un jānogana baltā tele."



Vakara kalēja meita nākusi atkal gultu taisīt. Ķēniņa dels

nu tai sacījis: ~Rītu man jāgana baltgalves tele."

„Vai, vai," teikusi kalēja meita. To tu nevarēsi noganīt. Tik-

līdz tu vinu izvedīsi no kūts, viņa uzskries padebešos. Tā ir velna

ragana. Kad tu viņu nevarēsi noganīt, tad velns tevi apēdīs. Bet

nebaidies, še tev zīda kamoliņš, to tu piesien telei pie kājas un

laid to, lai ganās. Kad tev būs jādzen majā, tad tik tin kamoliņu
cieti un tele pati nāks kūtī."

Kalēja meita iedevusi ķēniņa dēlam zīda kamoliņu un aiz-

gājusi.
Otrā dienā ķēniņa dēls iegājis kūtī, kur stāvējusi baltgalves

tele, un piesējis tai zīda diegu pie kājas. Nu viņš dzinis teli ganos.

Gan tele spārdījusies un lūgusies, lai laižot vaļā, viņa mierīgi ēdī-

šot, bet ķēniņa dēls nelicies ne zinis, vadājis tik to pa diegu zālai-
nākās vietās un pats svilpojis.

Vakarā atkal nācis velns ķēniņa dēlu pārskatīt. Viss bijis,

ka labāki nevarējis būt, un velns nevarējis ne mazākās vainas

atrast. Viņš bijis tāds pikts un beidzot sacījis: „Tu esi gan liels

gudrinieks! Bet tā nav tava gudrība. Bet nu nekas. Rītu es jūs
abus laulāšu un dzersim kāzas."

Vakarā ķēniņa dēls tinis kamoliņu cieti un baltgave tele pati
ienākusi kūtī. Nu ķēniņa dēls gājis pie miera. Viņš iegājis savā

kambarī un atkal kalēju meita nākusi tam vietas taisīt. Ķēniņa

dēls teicis: „Mani rīt laulās, bet ar ko, to viņš man neteica."

„Vai," iekliegušies kalēja meita. „Velns mūs rīt abus apēdīs.

Viņš ir saodis, ka es tevi mācīju. Bet nu ej uz kūti un nokauj

baltgalves teli, viņai galvā ir mazs kamoliņš. To tu izņem un at-

nes man. Še tev būs dūcis. Tas ir ass un norūdīts. Ar to tu

varēsi teli viegli nokaut."

Ķēniņa dēls aizskrējis uz kūti un nokāvis baltgalvi teli. Viņš

pārcirtis teles galvu un izņēmis kamoliņu. Tad viņš gājis atpakaļ
savā istabā. Nu kalēja meita paņēmusi sauju smilšu, egles zaru

un ķemmi. Kad viss bijis sataisīts, tad kalēja meita un ķēniņa

dēls izmanījušies no velna pils un bēguši prom.

Viņi bijuši jau tālu aizskrējuši, ka kalēja meita apstājusies

un nometusi kamoliņu zemē. Viņa pati ar nometusies zemē un

uzlikusi ausi uz kamoliņa un klausījusies.

„Viens skrien mums pakal!" teikusi kalēja meita.

Abi atkal bēguši tālāk. Dimdēšana bijusi jau skaidri dzir-

dama. Nu kalēja meita atkal nometusi kamoliņu un klausījusies.

„Tas ir velna kalps, kas mums dzenas pakal. Bet tas ir tads

pusakls un no tā mums nav ko baidīties."

Tūliņ arī kalēja meita pārvērtusi sevi par miģeli un ķēniņa

dēlu par odu. Abi nu sīkdami skraidelējuši pa gaisu. Pieskrējis
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pusaklais velna kalps, izskatījies, izklausījies un laidis atkal lekas

vaļā un skrējis atpakaļ uz velna pili.

Kalēja meita pataisījusi sevi un ķēniņa dēlu atkal par cilvē-

kiem. Abi skrējuši tālāk. Pusaklais velns aizskrējis atpakaļ ar

tukšām rokām un vecais velns tam prasījis, ko šis redzējis? Nu

pusaklais velna kalps stāstījis, ka nekā nevarējis izzināt un bēgļu
atrast. To vairs neesot. Nu, vai tad šis [velna kalps] it nekā nav

redzējis, prasījis atkal vecais velns.

„Ne," ta teicis velna kalps. „Vairak tur neka nebija, ka ods

un miģele."

„Nu tu lops," tā teicis atkal vecais velns. „Tie paši vien jau
bija. Vai tu nevarēji raut elpu uz iekšu un ieraut odu mutē?

Gan jau miģele pati nāktu atpakaļ."
Nu vecais velns sūtījis bēgļiem otru kalpu pakal. Tas aiz-

skrējis, ka zeme vien nodimdējusi.

Kalēja meita izmetusi kamoliņu zeme un atkal klausījusies.
Viņa teikusi: „Mums dzenas atkal pakal!"

Abi skrējuši tik tālāk. Kad zeme sākusi dikti dimdēt, tad

kalēja meita pataisījusi ķēniņa dēlu par ērkšķu krūmu un pati pa-

likusi par rozes ziedu. Pieskrējis velna kalps un meklējis odu un

rniģeli. Viņš izskatījies, izbrīnējies un oda ar miģeli nekur nere-

dzējis. Nu velna kalps skrējis atkal atpakaļ pie paša vecā un

stāstījis, ka oda un miģeles nekur neesot, tikai viens ērkšķu krūms

vien esot un tam tik esot viena vienīga roze. Nu vecais atkal

lamājies un teicis, ka tas krūms ar rozi tie vien jau bijuši, un

triecis bēgļiem pakal trešo kalpu. Tas aizskrējis.

Kalēja meita atkal klausījusies un teikusi: „Mums skrien no

pakaļas trešais velna kalps."
Kad velna kalps nebijis vairs tālu, tad kalēja meita pārvēr-

tusies par baznīcu un ķēniņa dēls palicis par šķesteri. Šķesteris
slaucījis baznīcu, ka pieskrējis velns un prasījis, ko šis darot?

Šķesteris atbildējis, ka viņš slaukot baznīcu, jo rīt būšot lieli

svētki. Nu vai tad šis neesot redzējis vienu puisi un meitu, pra-

sījis velna kalps. Ja, esot gan redzējis, tā nu atbildējis šķesteris,
un radījis velna kalpam pavisam citu pusi, kur puisis ar meitu aiz-

skrejuši. Nu velna kalps atkal aizdrāzies uz to pusi, kur šķesteris
radījis.

Tiklīdz velna kalps bijis prom, ka kalēja meita atkal pārvēr-

tusies no baznīcas par cilvēku un šķesteris atkal palicis par ķē-

niņa dēlu. Abi nu skrējuši tik tālāk, vērodami katru troksni.

Velna kalps izskrējis lielu līkumu. Viņš nekā neatradis un

skrējis atkal atpakaļ pie paša vecā un stāstījis, ka vairāk nek;i

viņš neredzējis, kā tikai baznīcu, un šķesteris tur slaucījis grīdu,

jo rīt baznīcā būšot lieli svētki. Nu pats vecais saskaities un
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kliedzis: „Tie paši jau bija. Butu tu saķēris šķesteri, baznīca pati

atnāktu līdz."

Nu skrējis bēgļus meklēt pats vecais velns. Kalēja meita no-

metusi kamoliņu un klausījusies. Viņa atkal teikusi: „Mums nu

skrien pakal pats vecais velns."

Kad zeme sākusi neganti dimdēt, tad kalēja meita nometusi

zemē egles zaru. Egles zars uzreiz palicis par lielu mežu. Velns

nu pieskrējis pie meža un neticis cauri. Viņš rāvis kokus ārā ar

visām saknēm, tad atkal lauzis un krimtis, kurus nevarējis izraut.

Beidzot velns izkūlies mežam cauri un dzinies atkal pakaļ. Kalēja
meita atkal klausījusies, un kad velns jau bijis pavisam klāt, tad

nobērusi zemē sauju smilšu. Tai vietā uzreiz izaudzis liels smilšu

kalns. Velns kārpījies un kasies, kamēr ticis kalnam cauri un dzi-

nies atkal bēgļiem pakaļ. Kad tas vairs nebijis tālu pakaļ, tad ka-

lēja meita nometusi zemē ķemmi un tā palikusi par platu un

strauju upi. Velns bridis upē iekšā. Bet upe sākusi neganti krākt

un viļņot. Velns tik bridis un peldējis, kamēr bijis beidzot atkal

pāri.

Nu tas skrējis atkal bēgļiem pakaļ. Kalēja meitai nu vairs

nebijis nekā ko zemē sviest. Arī vēl virszeme bijusi labu gabalu.
Kad jau velns bijis tikpat kā klāt, tad kalēja meita pārvērtusies par

lielu ezeru un ezera vidū bijis liels sērmūkslis un zem tā saknēm

peldējis liels asaris. Asaris bijis ķēniņa dēls. Nu velns iebridis

ezerā un gribējis dabūt asari rokā. Bet asaris bijis manīgs un slē-

pies zem sērmūkšļa saknēm. Velns pārskaities un klupis pie ezera

klāt un sācis dzert un lakt ūdeni. Gandrīz jau pusezera velns iz-

dzēris, un sērmūkšlam jau saknes bijušas no ūdens ārā. Bet uz-

reiz velnam plīsis kuņģis pušu un ūdens sagāzies atpakaļ ezerā.

Nu velns biijs beigts un bēgļiem neviens vairs nedzinies pakaļ.

Drīz vien kalēja meita un ķēniņa dēls iznākuši virszemē. Viņi

meklējuši ceļu uz ķēniņa pili. Bet putni bijuši izmētātos zirņus

salasījuši un nekādas zīmes nebijis. Abi bēgļi maldījušies vēl labu

laiku, kamēr aizgājuši ķēniņa piiī. Ķēniņa dēls aizvedis kalēja

meitu uz smēdi. Vecais kalējs bijis traki laimīgs, ka redzējis savu

meitu jau lielu izaugušu. Ķēniņa dēls nu taisījies iet atpakaļ uz

tēva pili. Bet kalēja meita sacījusi: „Tu mani aizmirsīsi!"

„Ka ta?" prasījis ķēniņa dels.

„Kad tu kādam mazam bērnam iedosi mutes, tad tev par mani

vairs nebūs prātā."

Ķēniņa dēls gājis uz sava tēva pili. Pa to laiku ķēniņienei bi-

jusi piedzimusi maza meitene. Aukle nesusi meiteni ķēniņa dēlam

pretim un viņš tai iedevis mutes. No tās reizes ķēniņa dēlam vairs

nebijusi kalēja meita ne prātā.
Pagājis labs laiks un ķēniņa dels vairs sen nedomājis par ka-
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lēja meitu. Reiz ķēniņiene nejauši ieminējusies par kalēja meitu.

Nu arī ķēniņa dēls atcerējies doto vārdu un tūliņ gājis pie kalēja
meitas.

Viņš to vedis uz sava tēva pili. No tās reizes viņi vairs ne-

šķīrušies un apprecējušies. Nu tie dzīvojot vēl laimīgi šo baltu

dienu, ja vien jau neesot abi nomiruši.

3. A. 313 C. A. Vaivods Vārkava, B. Spula krājuma.

Senos laikos dzīvoja viens Dagats kungs, kas sadomāja uz-

celt tādu pili, kādas vēl nekur pasaulē neesot. Pilī vajadzējis būt

tik daudz istabu, kā bišu šūņos actiņu. Viņš izlaidis ziņas pa vi-

sām pasaules malām, bet nevarēja atrast tādu meistaru, kas šo

darbu uzņemtos. Daudzi gan sabrauca pārrunāt, bet neviens ne-

gribēja sākt pili celt.

Reiz kungs pats sadomāja braukt uz svešām zemēm un me-

klēt tādu meistaru. Viņš nu arī aizbraucis un ceļojis no vienas ze-

mes uz otru, bet nekur nevarēja saklaušināt tādu amatnieku. Viņš
nu brauc atkal bēdīgs atpakaļ uz savu muižu. Braukdams caur

savu mežu, viņš redz, ka tur staigā viens vīrs ar cirvi pār plecu.
Kungs viņam uzkliedz un sauc: „Nāc šurpu!"

Virs atnāk un prasa: „Ko velies?"

„Ko tu te staigā pa manu mežu? Manis jau sen nebija maja,
un kas tev še mežā jāmeklē?"

„Es dzirdēju, ka tu gribi celt tādu pili, kur tik daudz istabu,
ka bišu šūņos actiņu. Es nu nācu apskatīt tos kokus."

~Vai tu mācēsi tādu pili uzcelt?"

„Mācēšu!"

„Kādu maksu tu prasi par darbu?"

_„Es nekādas maksas negribu. Atdod tikai man to, kas tev,

maja pārbraucot, pirmais pretī nāks!"

Kungs pārdomā pie sevis: „Kas tad man pirmais pretī skries,

ka suns?" Tad viņš atbild meistaram: „Labi, esmu ar mieru!"

„Nu tad iegriez kreisās rokas mazajā pirkstiņa un paraksties

man ar savām asinim!"

Kungs arī parakstās un meistars aiziet ar viņa zīmi projām.

Kad kungs pārbrauca maja, tad viņam skrēja pretī mazais

dēliņš, vārdā Augusts, kas, kungam celojot,_ bija jau sācis kajam

skraidīt. Kungs nu ir loti nelaimīgs, bet luko apmierināties, ka

varbūt nekas nebūs. Bet nu visu nakti dzird lielu troksni, it ka

baļķus vedot: Kad kungs rītā piecēlās un izgāja ara, tad bija se-

vests tik daudz baļķu, ka nevarēja ne pārredzēt. Par dienu bija

viss klusu, nedzirdēja neviena strādājam; bet par nakti iesakās

atkal liels troksnis. Pēc trešās nakts skaista pils jau bija gatava.
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Pāriet viens gads pēc otra un bagātais kungs dzīvo laimīgs

greznajās pils istabās. Tā gluži nemanot, arī dēls viņam jau ir

pieaudzis. Atceroties līgumu ar meistaru, kungs paliek pavisam
nelaimīgs. Dēls prasa, kas viņam kaitot; tēvs arī vairs nevar

slēpt, ko viņš reiz izdarījis. Dēls par to nemaz neizbīstas un ap-

ņemas pats uzmeklēt pazudušo meistaru.

Sataisījies ceļā, dēls saka tēvam: „Ar Dievu!" un iet projām.
Nogājis labu gabalu, viņš atsēstas pie viena ezera atpūsties. Ezera,

malā nolaižas trīs pīles, nomet savus pīļu svārkus un nu parādās
trīs skaistas jaunavas, kas aiziet ezerā peldēt. Kunga dēls paņem

vienus pīles svārkus un paslēpjas ezermalas krūmos. Drīz vienjau-
navas atkal iznāk no ezera un apvelk savus pīļu svārkus, bet

jaunākā paliek bešā. Viņa pamana kunga dēlu, lūdzas, lai šis

atdodot viņai svārkus, un stāsta: „Es jau zinu, ka tu gribi nākt

pie mana tēva."

To dzirdēdams, šis tūliņ atdod paņemtos svārkus. Pateik-

damās par svārkiem, jaunava parāda viņam ceļu, kur jāiet, un

stāsta tālāku: „Kad tu nonāc pie mana tēva, un tēvs tev uzdod

kādu darbu, tad atnāc arvien pie manis! Es tev varēšu būt pa-

līdzīga."
To teikusi, jaunava atkal aizlaidās par pīli projām, bet kutina

dēls aizgāja kājām pa parādīto ceļu. Meistars arī, jau it kā gai-

dīdams, nāk tam priecīgs pretī, un saka: „Nu, labi dēls, ka esi at-

nācis! Es ar' tev tūliņ uzdošu vienu darbu. Redzi, tur ir melns

purvs. Šonakt tu tur nocērt krūmus, izlauz celmus, apar, iesēj

kviešus, izaudzini, nopļauj, samal un atnes man rītā brokastim siltu

pīrāgu no tiem miltiem! Ja tu manu darbu padarīsi, tad atdošu

tev savu meitu par sievu."

Kunga dels ļoti izbijās par tadu darbu un aizgāja uz meistara

meitu gluži bēdīgs. Meita prasa: „Kādu darbu mans tēvs tev uz-

deva?"

Kunga dels izstāsta visas savas bēdas. Meita atbild gluži mie-

rīgi: „Ej tikai gulēt! Rīts būs gudrāks par vakaru."

Kad uznāca nakts, meita visu izdarīja, kā tēvs bija vēlējis, un

rītā agri atnesa Augustam siltu pīrāgu. Augusts paņēma pīrāgu
un aiznesa to meistaram. Meistars saka: „Labi, dēls, ka izdarīji

pirmo darbu, tagad tev došu otru. Šonakt iestādi dārzā vienu ābeli,

izaudzē tur ābolus un atnes man tos rītā brokastim! Ja tu visu

labi izdarīsi, tad atdošu tev savu meitu par sievu."

Augusts aiziet atkal uz meistara meitu, ne dzīvs ne miris

no bailēm, un izstāsta tai visu, kas viņam uzdots. Meita to atkal

mierina: „Ej tikai gulēt! Rīts būs gudrāks par vakaru."

Kamēr Augusts gulēja, tikmēr meita izdarīja viņa darbu un

atnesa tam rītā jaunus ābolus, kurus tas tūliņ nodeva meistaram.
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Meistars saka: „Labi, dēls, ka izdarīji arī otru darbu, bet vēl tev

jāizdara arī trešais. Aizved vakarā manu sirmo zirgu uz ezeru

padzirdīt! Tad tev atdošu savu meitu."

Tāds darbs Augustam izlikās loti viegls, un viņš izstāstīja to

itin priecīgi arī meistara meitai. Meita saka: «Priecāties ir par

agru, jo tas darbs ir visgrūtākais. Tas vis nebūs zirgs, kas tev jā-
ved uz ezeru, bet zirga ādā būs viņš pats. Es tev iedošu lielu

dzelžu āmuru. Kad tu uzsēsties zirgam mugurā, tad tik sit viņam
ar āmuru par galvu!"

Kad pienāca vakars, meita iedeva Augustam āmuru. Šis nu

aiziet uz stalli, uzsēstas sirmajam zirgam mugurā un tik sit tam ar

āmuru par galvu. Kā zirgs pieskrien pie ezera, tā viņš nogāžas

gar zemi. Kunga dēls pievelk to aiz astes pie ūdens un iebāž purnu

ūdenī, bet zirgs izkar tikai mēli un nemaz nedzer. Nu kunga dēls

sēstas atkal zirgam mugurā un sit tam ar āmuru par galvu. Zir-

gam nu nāk galva ūdenī un tam, gribot negribot, ir jādzer. Tā nu

negantais zirgs tiek padzirdināts un atkal atvests stallī.

Rīta Augusts iet uz meistaru, un tas nak viņam pretī ar maša

sasietu galvu. Viņš tūliņ prasa: „Vai zirgu padzirdīji?"

„Padzirdīju!"

„To tu gan neesi izdarīijs ar savu spēku, bet ar manas meitas

gudrību. Atnāc atkal rītā pie manis, tad es tev atdošu savu

meitu."

Augusts atnāk priecīgs pie meistara meitas, kas tam tulin

jautā: „Ko tev tēvs sacīja?"

Augusts izstāsta priecīgo vēsti, bet meita vis nepriecājas un

stāsta: „Tavi darbi vēl nav beigušies. Rītu mums, trim māsām,

būs jāatlaižas par baložiem. Tēvs nobērs mums kviešus ko knā-

bāt un liks tev uzminēt mani. Lai tu mani varētu atrast, tad es,

graudus ēdot, kustināšu vienu kāju. Bet jā tu mani noķersi, tad

tev klāsies slikti."

Rīta Augusts aiziet uz meistaru, kas to uzruna: „Nu, iesim,

es tev atdošu savu meitu."

Meistars viņu aizved uz klēti, nober tur kviešu graudus

zemē, un tūliņ atlaižas trīs baloži, visi trīs gluži vienādi. Mei-

stars saka: „Uzmini nu, kura ir mana jaunāka meita! Ja tu to

noķersi, tad tā būs tava."_
Augusts skatās, skatās — beidzot pamana, ka viens balodis

kustina kāju. Viņš nu parāda meistaram to balodi, bet rokas viņu

neķer. Meistars paliek loti dusmīgs, bet slēpdams savas ļaunas

domas, tikai pasacīja: „Atnāciet abi rītu pie manis, brauksim lau-

lāties."

Kad abi jaunie atkal satiekas, tad meita saka: „Mums nu ir

steigšus jābēg, jo citādi mums abiem klāsies slikti."
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Meita_ iespļauda trijos istabas kaktos, aizslēdz durvis un tad

abi sāk bēgt.

Rītā meistars gaida, gaida, kad nu jaunie nāks, bet nevar sa-

gaidīt. Viņš sūta savu sulaini, lai uzprasa, ko viņi tik ilgi kavējas,
ka nenāk! Sulainis aizskrien, piedauza pie durvim un prasa: „Ko
jūs tik ilgi darāt, ka nenākat?"

„Pirmas splaudakas no istabas kakta atbild: „Mes vel tik

esam uzcēlušies."

Sulainis atnāk un pastāsta meistaram, ka jaunie nupat tik vēl

esot uzcēlušies. Brīdi pagaidījis, meistars uzkliedz sulainim: „Ej
ātrāki un pasaki, lai viņi pasteidzas!"

Sulainis arī aizskrien un uzkliedz: „Naciet atraki!"

Otras splaudakas no istabas kakta atbild: „Mes vel tik maz-

gājamies."
Sulainis arī pārnes ziņu, ka jaunie tik vel mazgājoties. Mei-

stars noskaistas vēl vairāk un kliedz sulainim: „Sauc, lai tūliņ

nāk!"

Sulainis aizskrien un sauc: „Naciet tulin!"

Trešās splaudakas no istabas kakta atbild: „Mes jau ģērbja-
mies."

Sulainis nu atskrien ar vēsti, ka jaunie jau ģērbjoties. Mei-

stars vairs negrib gaidīt, aizskrien pats uz meitas istabu, izlauž

durvis, skatās — šo vairs nav, tikai splaudakas stāv istabas kak-

tos. Meistars aizskrien atkal uz māju, pakliedz sulaini un liek

tam, lai dzenas bēgļiem pakaļ, un lai atved viņus tūliņ šurpu.

Kunga dēls ar meistara meitu ir jau bēguši visu nakti, bet

rītā viņi dzird, ka zeme rīb un viņiem dzenas pakaļ. Tad meita

pārvēršas par govu pulku un Augusts par ganu. Atskrien sulai-

nis un redz, ka pēdas ir izzudušas un bēgļu nekur nav. Viņš grie-

žas atkal atpakaļ pie meistara, kas tam tūliņ uzprasa: „Vai redzēji

bēgļus?"

„Neredzeju."

„Nu ko tad tur redzēji?"

„Redzeju tik govu pulku un ganu."

„Tie paši jau ir bēgļi, ved viņus šurpu!"
Sulainis atkal aizskrien un bēgli arī mana, ka viņiem dzenas

pakal. Meita nu pārvēršas par aitu pulku un Augusts par aitu

ganu. Sulainis viņu nepazīst un griežas atpakaļ. Meistars kliedz:

„Kādēļ tu bēgļus neatvedi?"

„Govu vairs nebija, es redzēju tik svešu ganu ar aitām."

„Tie paši jau bija bēgļi!"
Meistars vairs netic sulainim un sāk dzīties pats bēgļiem pa-

kal. Šie arī dzird zemi dimdam un meita saka uz Augustu: „Nu

vairs nav labi, tēvs pats skrien šurpu."
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To teikusi, meita pārvēršas par ezeru, kunga dēls par zivi

ezerā un ap ezeru aizdegas sēra uguns. Pieskrien meistars, grib
šos ķert, bet sēra ugunī deg rokas. Redzēdams, ka netiek šiem

klāt, viņš vēl uzkliedz lielās dusmās: „Nu tad skrienait arī pro-

jām! Bet tu, nepaklausīgā meita, vaidēsi visu savu mūžu."

Meistars aiziet atpakaļ uz savu māju, bet Augusts ar virjia
meitu nonāk laimīgi pie tēva pils. Pie pils vārtiem Augusts saka

meitai: „Tu pagaidies še pie vārtiem, lai es tēvam papriekšu iz-

stāstu, ko mēs esam piedzīvojuši."
Meita atbild: „Bet es baidos, ka tu mani aizmirsīsi."

„Ka es tevi varētu aizmirst?"

„Kad tu ieej isabā, tad vari visiem vēlēt labu dienu un arī

visus nobučot, bet nebučo tikai to, ko tu redzi pirmo reizi! Citādi

tu mani aizmirsīsi."

Augusts arī apsolās visu tā izpildīt. Istabā iegājis, viņš redz

pirmo reizi savu jauno māsiņu un tūliņ nobučo to, aizmirsdams

savu solījumu. Bet līdz ar to, viņš aizmirst arī skaisto jaunavu,
kas viņu izglābusi no briesmoņa varas.

Nākošā rītā kungs iziet no savas pils un redz pie pils vārtiem

lielu liepu izaugušu. Visi ļaudis brīnās, un nevar saprast, kā tas

varētu būt noticis.

Pēc neilga laika vecais kungs bija sadomājis savu dēlu appre-

cināt. Viņš bija atradis kādu skaistu jaunavu, kas arī dēlam loti

patika. Drīz vien sataisīja kāzas un kāzu viesi aizbrauca uz baz-

nīcu. Kad jaunais pāris piegāja pie altāra, tad baznīcā ielaidās

viens balodis, pārkoda tur vienu gredzenu, pusi iedeva kunga

dēlam un ar otru pusi aizlaidās atkal pats projām.

Kad jaunais pars bija salaulāts, un visi kazu viesi brauca atkal

atpakaļ uz pili, tad liepa pie pils vārtiem bija pazudusi.

4. A. 313.. 403 A. Pētersons. LP, V, 151, 1.

Reiz vīrs smēla pie akas ūdeni. Velns ieķeras vīram barda,

sacīdams: „Vaļā netiksi, iekāms neapsolīsi to, kas tev maja ne-

zināms."

Neko darīt -— jāapsola, Nu velns pasaka: „Tayai sievai pie-

dzima meitiņa ar zelta matiem, nosauc viņu par Māriņu un gaidi,

kamēr pēc divpasmit gadiem viņai pakal iešu."

Bet tēvs iedāvināja Māriņai mazu azīti; to viņa loti mīļoja un

izaudzināja lielu. Azītis, liels izaudzis, uztaisīja mazas ragutiņas

un Māriņa atkal izšuva sev raibu galvas drāniņu no zīda.

Divpadsmitajā gadā velns taisījās Māriņai pakal nākt. Bet

azītis iesēdināja Māriņu ragutiņās, pārsedza ar zīda drāniņu, ie-

krāva vēl bērzu slotiņu, dzelzs suseklīti, klēpi siena, tad aizju-
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dzās pats priekšā un aizbrauca ar Māriņu uz citu pusi, lai velns

nedabūtu rokā. Aizbraukdams vēl pieteica tēvam: „Ja velns at-

kulas, Māriņu meklēdams, nesaki priekš pusnakts, kur viņa pali-
kusi. Mums jāaiztiek labā gabalā, tad tu varēsi teikt."

Azītis brauc, brauc — satiek svešu kungu; tas vaicā: „Kur

braukdams?"

No vienas pilsētas uz otru, siena gružus lasīdams, sav' gal-

viņu barodams."

„Ko mājā Māriņa dara?"

„Šuj zīžu nēzdaudziņus, savus viesus gaidīdama."

Tas kungs aizbrauca garām; bet drīzi satiek citu kungu un

tam jau divas galvas. Divgalvis vaicā: „Kur braukdams?"

„No vienas pilsētas uz otru, siena gružus lasīdams, sav' gal-

viņu barodams."

„Ko mājā Māriņa dara?"

„Šuj zīžu nēzdaudziņus, savus viesus gaidīdama."

Tas kungs aizbrauca garām; be tdrīzi satiek citu kungu un

tam jau trīs galvas.

Trijgalvis vaicā: „Kur braukdams?"

Azītis tāpat atbild. Arī trijgalvis aizbrauc garām un nemaz

nepaskatās, kas apakš zīžu drāniņas un siena klēpja slēpjas. Tā

āzītis ceļā saticis pavisam divpadsmit svešus kungus un katram

kungam bijusi viena galva vairāk, nekā viņa priekšbraucējam;

visi viņi aizbraukuši tēva mājā un ēduši, dzēruši līdz pusnaktij.

Pašā pusnaktī divpadsmitgalvis pirmais jautājis: „Kur Mā-

riņa? kur Māriņa?"
Neko darīt — tēvam bijis jāteic, ka āzītis aizvedis. Tūliņ visi

divpadsmit velni dzinušies āzītim pakal un drīzi panākuši. Bet

āzītis mudīgi nosviedis bērzu slotiņu zemē
L

tur izaudzis biezs

mežs priekšā, ka velni tālāk netikuši. Tomēr velni aizlobuši pie

kalēja, nokaluši cirvjus, nocirtuši mežu un atkal dzinušies pakal.

Tagad āzītis izmetis no ragutiņām dzelzs suseklītļ, tur gadīju-

sies augsta dzelzs sēta. Velni nevarējuši sētai pārklut,_tadel aiz-

skrējuši pie kalēja, nokaluši lemešus, vegas, izlauzuši setu un at-

kal dzinušies pakal.

Tagad āzītis nometis siena klēpi zemē, tur izaugusi_ bieza

zāle. Velni pinušies pa zāli un nevarējuši cauri tikt; tadel aiz-

skrējusi pie kalēja, nokaluši izkaptis, pļāvuši zaļi.

Bet par to laiku āzītim gadījās Daugava Viņš pa-

ņēmis Māriņas zīžu drāniņu, iemetis Daugava, tulin par Daugavu

gadījies tilts. Azītis pārbraucis Daugavai itin laimīgi un viņpus

Daugavas uzbraucis kalnā. Bet pašu brīdi arī velni_ beiguši zaļi

pļaut un dzinušies pār Daugavu āzītim pakal. Tomēr viengalvis

jau noslīcis turpat viņā malā, divgalvis drusku talak gan papel-
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dējis, bet arī noslīcis. Un tā viņi visi, cits par citu gan tālāk pa-

peldējuši, bet tomēr apslīkuši. Tikai pats divpadsmitgalvis pār-

peldējis un jau tiecies kalnā kāpt, iesaukdamies: „Nupat būs

rokā!", bet tad kritis arī augšpēdu Daugavā atpakaļ un noslīcis.

Nu āzītis ar Māriņu aizbraukuši ķēniņa pilī un lūgušies nakts

māju. Šim ķēniņam bijusi sieva, vārdā Māriņa, bet tai bijuši melni

mati. Līdz ķēniņš ieraudzījis āzīša Māriņu ar zelta matiem, vi-

ņam melnmate vairs nav patikusi. Aizdzinis to prom un appre-

cējis zeltmatu Māriņu. Tomēr melnmatu Māriņa lūkojusi zelt-

matei atriebties. Reiz melnmatu Māriņa pierunājusi zeltmatu

Māriņu gar upmali pastaigāties. Zeltmate gājusi gar krastu, šī

ārpusē. Un līdz ko gājušas dzelmei garām, melnmate iegrūdusi
zeltmati upē, pārsējusi savus matus ar drānu un iegājusi pie ķē-

niņa, par zeltmati teikdamās.

Ķēniņš vaicā: „Kadel tev mati pārsieti?"

„Qalva sāp!" melnmate izmelojusies.

Ķēniņš nav vīlies vairāk un paturējis arī šo pie sevis. Bet

melnmate ir āzītim gribējusi vēl atriebties. Ko šis tādu zeltmati

te esot atvedis? Viņa pierunājusi ķēniņu, ka āzītis nokaujams.

Griboties slimā dienā gaļas ēst. Ķēniņš liek āzīti kaut. Bet āzītis

gauži lūdzas: „Atvēliet drusku upē nomazgāties."

Atvēlējuši. Azītis ielēcis upē un manījis, ka zelta zivtiņa

skrien viņam pa vēdera apakšu. Gan manījies ķert — nenoķēris.

Iznācis malā — šie tūliņ kaut; bet āzītis lūdzies: „Atveliet noža-

vēties!"

Atvēlējuši. Līdz bijis sauss — gribējuši kaut; āzītis lūdzies:

«Žāvējoties novārtījos — atvēliet smiltis noskalot."

Labi. Azītis ielēcis skaloties — atkal zelta zivtiņa izpejde-
jusi pa vēdera apakšu; gan ķēris — nenoķēris. Izpeldējis mala —

šie par varu tagad kaut. Bet āzītis lūdzies: „Ko slapju, tadu viena

mārkā kausiet? Nožāvēšos."

Labi. Tomēr āzītis gudrs diezgan. Tīšām atkal novārtījies

smiltīs un nu bijis jālaiž vēl reiz upē skaloties._ Atkal zelta zivtiņa

izpeldējusi pa vēdera apakšu. Azītis ķēris, ķēris zelta zivtiņu, un

re — noķēris zivtiņas vietā zeltmatu Māriņu. Nu iznesis mala

un vedis ķēniņam rādīt, kas tās par lietām, kur zeltmate upe cē-

lusies? Ķēniņš manījis, ka slimā viņu piekrāpusi. Tulin ieskrējis

Pie gultas un uzsaucis slimniecei, lai radot matus. Šī neradījusi.

Dusmās ķēniņš pats atraisījis drānu un redzējis melnos matus.

Tūliņ paķēris slimo viltnieci, — viņa nav slima bijusi — tikai iz-

likusies par slimu, — iebāzis mucā, uzlējis sālītu ūdeni virsu, ie-

metis bedrē un sasviedis akmeņus virsu. Nu nodzīvojis ar savu

zeltmati laimīgu mūžu; arī āzi ēdinājis un kopis, kamēr tas vien-

reiz nosprādzis.
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5. A. 313. 403 A. D. ozol i v š Jaun-Rozē. LP, V, 151, 2.

Vīns veirs brouca pa juru. Viņam velis oiz motim oizķera un

prosīja, voi vusu montu ešūt pīrakstījis?
Ešut.

_„Nu_tad atdud mun tu montu, ku naesi pīrakstījis, tad loidīšu

volā. Pāc 8 gadim īsu pokal."

Labi — otdevs. Parīt muoja — sīvai jouna maita pīdzimusi.
Kū nu voirs soķarsi? Kos otdūts, otdūts.

Pēc ostuņim godim tās ar muoti iztoisīja muolu bildi. Utrā

dīnā otsūtīja valis šovus bārnus veira maitai pokal; bet tās, muote

īdeva muola bildi maitas vītā. Valla bārni nesa bildi prīcadamīs;
bet kod puornesa, valis teica: „Bārni, naprīcātīs — tuo ir tikai

muolu bilde, — nu īsam posi pokal, tod bous maita."

Bet par tū laiku tās, muote bej uztaisījši vuogīšus, oizjūguši
uozīti prīškā; īsādinājši maitu vuoģīšos, īdavuši maitai uobulu,

spālītes, golda autu un polaiduši maitu posoulē. (Tū kuods vecis

tuo bej muocījis).
Kad valis otnuoca un maitu naatrada, tad dusmīgs dzinās ar

vusu elli tīm pokal. Maitene dzierdēja vallus nuokam; vina so-

cīja: „Uozīti, jau dimd!"

Uozis teica: „Numat uobolu!"

Maita nūmata uobolu — toulīt līls kolns izouga: valli navarēja

puori tikt, ne ori apkuort apīt. Un kamār tī luopstas someklēja,
cauri rakās, tikmār uozīts or maitu gobalā.

Bet dreiz tī otkal dzierdēja, ko dimd. Nu nūmata spālītes -

toulīt līls mežs tika, valli navarēja couri izīt. Komār tī nu cīrus

sadabeja un kūkus nūcirta, tikmār uozīts or maitu gobolā.
Bet dreiz trašu raiz dzierdēja, ko dimd. Nu numata golda

autu — toulīt līls azars tika: valli īlāca skrīdami azarā un nūsleika.

Toulīt uozīts brauca or maitiņu otpakaļ. Muojā bej līls prīks,

ko maitiņa vasaļa. Bet muote nū līlīm prīkim nūmira un tās ap-

ņiema jounu sīvu. Šai ori pīdzima maita un pamuote pamaitas
namaz naīroudzīja. (Pamuote ešūt turējusi or vallu bīdrību). Valis

raiz muocīja, loi pamaitu nūsleicinājūt.

Lobi. Kuodā dīnā muote or maitu un pamaitu guoja iz azaru

peldētīs. Muote pamaitu īgrūda azarā un nūsleicināja, bet muoja

gribēja ari viņas ouzīti nūkout. Uozītis loudzās, loi laižūt šū vīnu

dīnu iz azara molu pabarūtīs. Lobi. Bet uozītis vokarā tuods

pots kuokarains (noplīsis) otnuoca: loi laižūt vēl vīnu dīnu! Lobi.

Bet ūtrā dīnā otkal kuokarains bej: loi laižūt vēl trašu dīnu! Traša

dīnā uozītis stuovēja azara malā; maitiņa tam nū azara vīnu stei-

pas gobalu izsvīda. Uozīts salouza steipas gobalu četrus gabalus

un tod otkal īsvīda azarā. Nu toulīt maitiņa nu azara dzeiva iz-
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nuoca; bet uozīts tai pošā breidī or zaltu palika: vusi radziņi,
vusi bej ar zaltu. Abi puorguoja muojā. Bet ūtrā dīnā pamuote

atkal veda maitu or pamaitu azarā paldātīs. Nu uozītis or savīm

zelta rogim īgrūda azarā īstu maitu un tā nūsleika; bet pamaita

polika dzeiva.

6. A. 313 B. C. A. Gar i-J uo ne no 55. g. v. Kromanes Brigitas

Bikovas pag. Kultūras balss kr.

Agruok dzeivuoja vīns baguots saimnīks, vuordā Jezups.
Vvsod kad nūkyula labību, jis pametja kulā leidz ūtram reitam.

Aizīt ūtrā reitā un redz, ka uz rudzim sēd krauklis un ād rudzus.

Saiminīks palvka dusmīgs un gribēja kraukli nūsist. Atsamērēja

sist, a krauklis lyudzjās: „Nasit, saiminīks, es jau treis godi kai

tovus rudzus ādu!"

Saiminīks palyka vēl dusmīguoks un gribēja nūsist uz vītas,

a jis vēļ stypruok lyudzjās: ~Saiminīks, nasit manis! Es tev sa-

moksuošu, tikai vēl treis godus pabaruoj mani!"

Saiminīks paklausīja kraukli un atvedja pi sevis. Vīnu godu

jis īlyka kraukli mīžu orūdā, ūtru godu rudzu orūdā un trešu godu
īlvka kvīšu orūdā. Kad treis godi beja paguojuši, krauklis soka

saiminīkam: „Sēstīs man mugurā un brauksim pi munom muo-

som, juos tev atleidzynuos."
Zemnīks šādās kraukļam mugurā un jis jū aizvedja pi vacuo-

kuos muosas, kuras mozuo ustabiņa grīzjās uz vystas kuojas. Pī-

skrējis pi ustobiņas, krauklis nūsalaidja, palyka par cylvāku un

guoja obeji ustobā. Muosa soka: „Oi, bruolīt, cik ilgi tevis sa-

redzēju! Kur tu beji?"

Bruols soka: „Es beju pi ituo cvlvaka, jis mani šešus godus
baruoja, samoksuoj jarn par tū!"

Pamīluoja jei obējus, pasavēra kastē un soka: „Man nava tik

daudzi kū par sešim godim samoksuot."

Bruols izguoja uorā, palyka par kraukli, uzsādvnuoja saimi-

nīku sev mugurā un aizskrēja pi vidējuos muosas. Pīskrejis pi

ustabas, nūsalaidja, palyka par cylvāku un obeji īguoja ustobiņa,

kura grīzjās uz vystas kuojas. Bruoli iraudzejuse, muosa soka:

«Oi, bruolīt, cik es tevis ilgi naredzēju!"

Tod jei sataisīja maltīti un pamīluoja obejus. Kad jī beja pa-

aduši, jis sacīja: „Muosiņ, samoksuoj itam cylvakam, jis mani se-

šus godus baruoja."
Muosa pacel skreinei vuoku, pasaver un soka: „Man nava

tik daudzi naudas, kai par sešim godim samoksuot!"

Tod jis atsavadīja ar muosu, izguoja uora, palyka par kraukli

un soka uz saiminīku: „Sēstīs man mugura!"



234

Nyu jī aizskrēja pi jaunuokuos muosas, kuras muojiņa taipat

grīzjās uz vvstas kuojas. Jis otkon, pīskrējis pi muojiņas, pasa-

taisēja par cylvāku un obēji iguoja ustobiņā. Muosa soka: „oi,

bruolīt, cik es tevi ilgi naredzēju!"

Pataisīja jei maltīti, obejus pabaruoja un bruols soka: „Muo-

siņ, samoksuoj itam cvlvākam, jis mani sešus godus baruoja."

Muosa, nateikdama ni vuorda, pajēmja atslāgu, izjēmja nu

leluos skreines mozu skreinīti un sacīja padūdama: „Pajem šū ka-

stīti (skreinīti) un nataisi vaļā leidz sātai. Ka aizīsi sātā, izej uz

kaida šmukuoka kalniņa un tūlaik taisi skreinīti vaļā!"

Tod izjēmja nu sovim motim (golvas) ķemmi un teicja: „Jo

byus kaids yudins vai upe, īsvīd ķemmi, izzataisīs tylts un tu puor-

īsi."

Saiminīks laidjās ceļā. It vīnu dīnu, īt ūtru, īt, īt, bet sāta vēl

tuoli. Daguoja pi jyurmolas un jam cīši gribējās pasavērt skrei-

nītē. Jis napacītja un attaisīja skreinīti, par reizi izzataisīja taida

skaista muoja, kaidas jis vēl nikod nabeja redzējis, un muojā vysa

kuo gona, kuo tikai gribi, a uorā tikt navar: durovas īīt taisni

jyurā. Nu tuolīnes jis redz tyvuojas vīns kuģis, tvs kuģis pīīt pi

muojas un vīns kuģinīks īīt pi juo. Saiminīks sēdēja muojā cīši

bēdīgs. Kuģinīks soka: ~Cylvāks, kuo tu bāduojīs?"

Tys atsoka: „Kai es nasabaduošu, ka navaru tikt uora? Kai

tik pa slīksni speru, kreitu jyurā."

„Nabāduoj," soka kuģinīks, „atdūd man tū, kuo tu muoja na-

zyni, es tev atdūšu šū muoju un vysu kas muojā ir."

Tys beja valns. Cylvāks dūmuoja, dūmuoja, vasalas sešas

stundes par vysu kas muojā ir: par sīvu, bārnim, zyrgim, guvim,

cyukom un vysim dzeivnīkim, un jam lykuos, ka jis vysu zyna,

kas muojās ir, un golu golā soka: „Jem ar!"

Tyulin valns pajēmja muoju, saškatynuoja komulī, īlyka skrei-

nītē un atdevis saimnīkam, soka: „Jem un ej uz sātu!"

Jezups pajēmja skreinīti, pasyta padusē un laidjās uz sātu.

Ilgi guoja un daguoja pi sovas sātas, jam izskrīn prīkšā dals Juo-

nīts, kuram beja jau četri godi, un soka: „Tet, tu jau mani atdevi,

es jau vairs ilgi pi tevis navaru dzeivuot!" .
Par dāla pazaudēšonu Jezups stypri nuskuma, paceļa sincēs

[priekšiņā] greidu un īsvīdja skreinīti zam greidas pīlykdams:

„Man vairuok navajaga nikuo. '

Tai guoja gods pēc goda un puika beja jau pīcpadsmit godu,

tūreiz atsasveicynuoja ar sovim vacuokim,
_

muosom un laidjās

ceļā. īdams jis pīguoja pi vīnas ustabiņas. īguoja ustabiņa, usta-

biņā uz cepļa sēdēja vīna vāca vecenīte. Jis padevja vecenītei

lobvokoru un vecenīte lyudzja, lai jis puorguļ par nakti. Puisis

izstuostīja vecenītei vysas sovas badās, tod vecenīte sacīja:
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„Aizej, dāls, uz jvurmolu. tur bvus vīns lels akmens, tu nūzaglo-
buoj aiz leluo akmeņa, te atskrīs divpadsmit bolūdīņu. Vīnpadsmit

bo-lūdīņu nūliks drēbes uz akmiņa, a divpadsmituo pi akmiņa. Juos

drēbes tu pajem un paglobuoj, kad cvtas bolūdīnes aizskrīs, tod

jei prasīs:
„

Voi esi vacs, voi pusmvuža, voi jauns, kas munas

drēbes pajēmi? Jo esi vacs, tod paliksi par munu eistū tāvu,

jo pusmyuža, tod par munu eistū dzjadzi [onkuli], jo jauns, tod

par munu eistū brvuguonu." Kad bolūdīne pādējū pasacīs, tod

tu atsasauc un atdūd drēbes."

Jis paklausīja vecītes un aizguoja uz jyurmolu, nūsaglobuoja
aiz leluo akmiņa. Dreiž atskrēja divpadsmit bolūdiņu. Vīnpadsmit

nūlyka drēbes uz akmiņa, bet divpadsmytuo pi akmiņa, jis tuos

divpadsmvtuos drēbes nūzoga. Kad cytas bolūdīnes aizskrēja,
tod jei prasīja: „Voi esi vacs, voi pusmyuža, voi jauns? Jo esi

vacs, tod byusi muns eistais tāvs, jo esi pusmyuža, tod muns ei-

stais dzjadzja, juo jauns, tod muns eistais bryuguons."
Kai tikai bolūdīne pasacīja pādējū, jis atsasaucja un atdevja

drēbes. Bolūdīne jū puornese par jyuru un sacīja: „Mes asam

divpadsmit muosas kai vīna, es asmu vysjaunuokuo. Myusim ir

divpadsmit kambaru, vīnpadsmit durovom ir sudobra klindzīši,
a munom durovom zalta klindzīts. Tu atrassi munu kambari

pēc klindzīša."

Bolūdīne aizskrēja, paruodījuse muoju, uz kuru jam juoīt.
Jis nūguoja pi tuos muojas un īraudzēja augstu satmali ar osim

mītu golim un uz ikkotra mīta izvārta cvlvāka golva. Jam tyka

bails, bet jis guoja, paguoja garum vīnpadsmit kambarim ar su-

dobra klindzīšim un īguoja iškā tamā, kuram beja zalta klindzīts.

Bolūdīne soka: „Tagad tu īsi pi muna tāva, jis tev sacīs:_„Sēstīs
krāslā," bet tu nasasēst tamā krāslā, jo tod jis tev aizdūs taidu

dorbu, ka tu navarēsi izdarēt."

Un jis aizguoja pi bolūdīnes tāva, vacuo vaina. Valns īraudzī-

jis soka: „Ot, lobs, muns dāls, ka atguoji pi manis!"

Tod jis padevja jam ēst un krāslu, uz ko atsasēst. „Es_sata
vysod, kuojom stuovādams, ādu, sacīja jis un nasasāda. Tureiz

valns sasadusmuojis, nūsaspjaun un aizskrīn ka kadaki [zābaku

galvas] vīn nūklaudz. Dāls dūmuoj: „Ka vaina nava, tod var

atsasēst krāslā," un atsasāst. Valns tyulin puisi gluostīdams

soka: „Lobs dāls, lobs! Ej par nakti uz jyurmolu, tī izbyra jyura

vīna mogoņu buča [muca], sakausti buču, salosi mogonas, saber

bučā, aiztaisi buču cīši kai beja."

Vēl īdevja leidza kūka ciervīti, vasarīti un evelīti._ Dals nu-

skumis aizguoja pi bolūdīnes un pastuostīja par vysu, ku juos tavs

sacīja un jei jam pasacīja: „Ej gulātu!"
Tod bolūdīne pajēmja sovu svelpīti, izguoja uora un aiz-
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svelpja. Par reizi pīskrēja pulks mozūs čortiņu un bolūdīne jim

pasacīja: „Ejat uz jvurmolu, tur ir jvurā izbyrušas mogonas un

sapleisuse buča, sakaustīt buču, salosīt mogonas, saberīt bučā

iškā un tvs jums juoizdora leidz pusnaktei."

„Labi" — atsacīja čortiņi un aizguoja pi dorba.

Uz reita pusi jei izmūdynuoja Juonīti un sacīja: „Ej tagad uz

jyurmolu un kausti buču, kad tikai muns tāvs taukstīs buču, sit

vīn jam ar vasari par pierstim."
Dreiži pēc tuo aizguoja reitā ari valns uz jyurmolu, saraustīja

plačus un nūsabreinuoja, ka jis tū par nakti padarīja, un suoka

taukstīt buču. Dāls tikai metja vīn vainām ar vasari par pierstiin.
Lai gon vainām piersti suopēja, bet jis vys sacīja: „Labi, dāls,
labi!"

Nyu jis otkon atguoja pi bolūdīnes. „Tagad tu aizīsi pi muna

tāva, jis tev liks sēstīs krāslā, bet tu krāslā nasasēst, jo tad jis aiz-

dūs tev taidu dorbu, kā naspēsi izdarīt," sacīja bolūdīne.

Jis aizīt pi tava, valns soka: ~Sestīs, dals, krasla, sestīs!"

„Es vysod adu stuovut!" un nasasada.

Valns sasadusmuoja, nūsaspluovja, un aizskrēja, ka kadaki

vīn nūklaudzēja. Dāls nasasāda, tikai dasadyura pi krāsla un uz

reizes valns gluosta juo golvu un soka: „Lobs, dāls, lobs!"

Jis atsasāda. Valns jam uzlyka izcierst meža gobolu, leidumu

izart, pīsēt kvīšu, kvīšus nūkult, samalt, izcept pluociņus, a nu

bolkom iztaisīt muoju. Izcaptūs pluociņus vajag salikt jaunajā

muojā uz plauktim. Tys vyss dorbs juopadora leidz reitam. Tod

valns jam īdevja kūka ciervīti, zuodžīti, kūka vasarīti un kūka

ēveli. Tagad jis bēdīgs aizguoja pi bolūdīnes un pastuostīja vysu,

kū tāvs jam beja sacējis. Bolūdīne soka: „Ej gulātu!"

Jei pajēmja sovu svelpīti, izguoja uorā un aizsvelpja. Uz rei-

zes pīskrīn vēļ mozūs čortiņu. Bolūdīne soka: Leidz pusnaktei
ejte izcērtīt meža gobolu, izarīt leidumu, pīsējīt kvīšus, tūs izkūlīt,

izcepīt pluociņus, un iztaisījuši nu bolkom jaunu muoju salīkāt

pluociņus pa plauktim!"

„Labi!" atsacīja čortiņi un aizguoja dorbā. Zam gaismu jei

izmūdynuoja dālu un soka: „Ej uz tū muoju un reitā, kad aizīs

muns tāvs un raudzēs,voi sīnas ir gludas, tad tu dūd viņam ar va-

sarīti par pierstim!"

Reitā atīt valns un rauga sīnas, voi ir gludas, a jis atsavalk

un dūd vīn pa pierstim ar vasarīti, bet valns, plačus raustīdams,

soka: „Labi, dāls, labi!"

Dāls aizīt vēļ pi bolūdīnes un vysu pastuosta. Jei soka: „Ka

tu aizīsi pi muna tāva, tod nasasēst krāslā, bet ēd stuovūt, jo tu

atsasēsi, tod jis aizdūs taidu dorbu, ka tu naspēsi izdarīt!"
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It veļ jis pi vaina. Valns dud jam est un soka: „Lobs, dals,

lobs, sēstīs!"

„Es vysod ādu stuovūt!" atsacīja dāls un nasasāda. Valns sa-

sadusmuojis, nusaspluovja un aizskrēja, ka kadaki vīn nūklau-

dzēja. Dāls ād, ād, aizmierst un atsasāst krāslā. Par reizi valns

kluotu un soka: „Ot lobs dāls, tu tagad izrnuocīsi munu jaunu
4 godu zyrgu."

Dals sevī dūmuoja: „Kas man tīku muocīt? Es na taidus

zyrgus asmu muocījis."
Jis īt pi bolūdīnes, un pastuosta, kaidu dorbu tavs aizdevja

izdarīt.

„Jis pats byus par zyrgu," soka bolūdīne un īdūd jam sadlus,
dzelžu āmuri un soka: „Ka izvess zyrgu nu kļāva, dūs sadlus, tūs

tu najem, pasoki, ka tev ir sovi. Ar tīm sadlim, kur tev dūs, zyrgs

izacejs gaisā. Kad zyrgs celsīs gaisā, tod tu tikai dūd vīn ar va-

sari aušu storpā, cikom jis nūsalaiss zemē."

Pēc tam mozī čortiņi izvad lelu apsadluotu zyrgu uorā, a jis i

soka: „Jemīt šovus sadlus un īmovus nūst, man ir pašam sovi

sadli un īmovi."

Kad sadlus nūjēmja, jis apsadluoja ar sovim, šādās zyrgam

mugurā un izjuoja pa vuortim. Kai tikai izjuoja pa vuortim, tyu-

liņ zyrgs ceļas gaisā, bet jis syt vīn aušu storpā, syt vīn aušu

storpā ar vasari, cikom sasyta golvu. Tūreiz zyrgs mežā nū-

salaidja taišņi uz zemes un atguoja kai vysi zyrgi pa zemes ceļu

uz muojom. Viņš otkon īguoja pi bolūdīnes un par vysu pastuo-

stīja. Jei soka: „Ej nyu sēstīs krāslā un ēd mīrīgi!"

Jis aizguoja, atsasāda krāslā, mīrīgi paēdja. Te īīt valns ar

lupotom apsītu golvu un līlēj dālu: „Ot lobs muns dals, otjobsj
ka zyrgu izmuocīji! Man ir divpadsmit meitu, kuru tu gribēsi, tu

i jem, bet vysas meitas kai vīna."

īdams pi bolūdīnes, jis dūmuoja sevī: „Es izlasīšu sev kuru

cytu," a bolūdīne vysu tū par reizi zynuoja. Jis īīt pi bolūdīnes

un soka: „Tāvs sacīja izlasīt, kuru es gribūt."

„Zynu gon, ka tu gribi cytu, bet na mani izlasīt Jem, kuru

gribi, bet es asmu nu vysom gudruokuo," sacīja bolūdīne.

„Kai tod es zynuošu, kura tu esi?" vaicuoja jis.

„Tāvs vysas myusus nūstuodīs rindā. Kad tu trešu reizi īsi

apsavārdams, man uz daguna izzamess myusa. Es ar lakatiņu

myusu nūdzeišu, tod tu ej un pajem mani" — pamuocīja bolū-

dīne, „bet tāvs manis žāluos un par reizi naatdus, tod_ pataisīs

myusus par divpadsmit balūdīnēm, mes byusim vīnaida spolva

un vīnaida auguma."

„Kai es zynuošu, kura tu esi?" otkon vaicuoja jis.
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„Kad tu trešu reizi īsi apsavardams, tod es pacelšu spourniņu
un nu ker mani," runuoja bolūdīne.

Valns izvad sovu divpadsmit meitu un pastota vvsas vīna

streipē un soka: „Ej, dāls, izlosi, kura tev pateik!"

Meitas beja vīnaida auguma, vīnaiduos kleituos, vīnaidim

motim, ar vuordu vvsas kai vīna. Dāls īt vīnu reizi apsaver, ūtru

reizi, a valns vys skubynuoj: „Nu jem, kuru tu gribi, jem drei-

žuok!"

Trešu reizi īt garum rindai un vīna pavācvnuoja ar lakatiņu,
tod dāls par reizi pīguoja un pajēmja pašu jaunuokū. Valns soka:

„Vai! Tu pajēmi munu vysujaunuokū un vysugudruokū meitu!

Nu vēl izlosi nu divpadsmit bolūdīnem vīnu, kura tev patiks."

„Labi," atsoka dāls. Valns vysas sovas divpadsmit meitas

puortaisa par bolūdīnem, pabuorsta graudus un salaiž, lai losa.

Bolūdīnes vysas kai vīna, — kņuopuoj graudus. Jis staiguoj ap-

leik un veras, kuru jemt. It vīnu reiz, īt ūtru, a valns skubynuoj:

„Nu jem dreižuok, jem tū, kura tev pateik!"
īt jis trešu reizi apkourt un redz, ka vīna pacēla spuorninu,

jis tyuliņ i soka: „Es jemšu tū, kura pacēla spuorniņu!" un tū

pajēmja.

„Vai, tu pajēmi munu vysujauntiokū un vysugudruokū meitu!"

žāluodams izsauce valns, „nu jem ar!" un vēl īdevja divējus zalta

gradzynus. Pēc tam izstaiguoja kotrs sovu molu. Bolūdīne ar

sovu veiru aizguoja uz kambartiņu, jei soka: „Šūnakt mums

juobāg pa ceļu, cytaidi tāvs var aizdūt taidu dorbu, ka navarē-

sim izpildīt."

Tod jei nūspluovja slīkas treis reizes, vīnu reizi pi gultas, ūtru

reizi ustobas vydā un trešu reizi pi slīkšņa, a gradzynu izlyka uz

lūga. Sāstas obēji vīsolā un brauc nu elles prūjom, bet gradzv-

nus aizmiersa pajemt. Reitā Lucipers atsamūdīs syuta mozūs

velniņus: „Eite pasaverīt, voi jī nasacel, jī var aizbēgt!"

Velniņi aizskrīn pi bolūdīnes kambara durovom un prosa:

„Voi jyus jau celatīs?"

Slīkas kambarī atbild: „Mes celamīs!"

Tai mozī aizskrīn pi vacuo un pastuosta, ka jau celutīs.

„Juo jau ceļas, tod var aizskrīt, eite un sorguojīt," pasacīja

valns. Mozi velniņi otkon aizīt pi durovom un prosa: „Kū jvus

dorat?"

„Mes mozguojamīs," atbild slīkas kambarī. Jī aizskrējusi

pastuosta vecam, ka jau mozguojūtīs.

„Jo jau mozguojas, tod var aizskrīt, eite un sorguojīt!"

Vel velniņi aizīt pi durovom un prosa: „Ku jyus dorat?"

„Mes gerbamīs" — atbild slīkas. Jī aizskrīn un pastuosta
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tavam, ka jī gerbas. „Jo gerbas, tod var aizskrīt, eite un sor-

guojīt!"

Veļ reizi skrīn velniņi un vaicuoj: „Ku jyus dorat?"

Nikas nikuo naatbild, vyss klusu. Atskrīn mozī un pastuosta,

ka kambarī klusums, nikas nikuo naatbild.

„Nu tod ir prūjom, dzenītīs dreižuok pakal!" pavēlēja va-

cais valns. Mozī velniņi skrīn, skrīn, nikuo naredz, a bolūdīne

bāgdama vvsu laiku klausējās, jei dreiži nūzalaiž zemē un soka:

„Dzanās!"

Bolūdīne tyuliņ pataisa jū par baznīcu, a pate palīk par baz-

nīckungu. Veļniņi daskrīn pi baznīcas, īt īškā, vysur apsaver un

nikuo naredz, tikai dzierd bolsu, kurs sauc: „Ko jyus gribit?
Eite šur, es jyusus nukristīšu un puorsvētēšu!"

Tū dzierdādami, velniņi iznesja nu baznīcas uorā, ka nūdipēja

vīņ, un laidjās taišņi uz muojom. Atskrējuši pastuostīja, ka nikuo

naredzējuši pa ceļam, tikai bejuse vīna vāca baznīca un tamā

iškā baznīckungs.

„Tī paši i beja, jums vajadzēja pajemt kod vīnu syuniņu nu

baznīcas un jī byutu kluot," — sacīja vacais valns, „tagad dzenī-

tīs dreižuok pēc jīm!"

Velniņi skrīn, skrīn, nikuo naredz, a bolūdīne ar sovu veiru

jau beja gobolā, jei pasaklausa, pīsalīc pi zemes un soka: „Dza-

nās!" Tyulin jī palīk par cyuku ar divpadsmit syvānim un go-

nuos pa teirumu. Velniņi, jūs nadadzynuši, grīžas atpakaļ. Valns

vaicuoj: „Kū jyus redzējāt?"

„Redzējām cyuku ar divpadsmit syvānim," atbild jī.

„Tī paši i beja, jums vajadzēja pajemt kod vīnu syvā/ v un jī

byutu kluot."

„Nyu dzeišūs pats," nūdumuoja vacais valns un laidjās ceļa.

Bolūdīne ar sovu veiru jau beja gobolā, jei pasaklausa un soka:

„Muns tāvs dzanās!"

Jī vēl skrīn, skrīn, jei pasaklausa un soka: „Jau natuoļi."

Tagad jī nusalaiž zemē, bolūdīne nu vīsola iztaisa upi ar aug-

stim krostim, paši palīk par bolūžim un maudojas pa upi. Da-

skrīn valns pi upes dzer, dzer yudini, navar upes izdzert un soka:

„Bārni, dzeivuojīt laimīgi! Pajemīt šovus gradzynus!"

Tod jī pa yudins zamašku lovuos, lovuos pi gradzvnim, a

valns uz krosta tur gradzynus rūkā. Bolūdīne dašlyucja pi kro-

sta, lēcja un izruovja obējus gradzynus valnam nu rukas, valns

sasatryuka, raun ar puotogu un izsyt krostam rubu, bet bolūdīne

ar gradzynim aizpeldēja naaizkarta. Valns radzādams, ka nikuo

navar padarīt soka: „Dzeivuojīt, bārni, laimīgi, es vairuok pec

jums nasadzeišu!"

Jī obēji aizguoja uz tu ustobiņu, kur dzeivuoja tei vecenīte,
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te jis atstuoja bolūdīni un pats aizguoja uz sovu sātu. Jam aizejūt,
bolūdīne soka: „Ka tu aizīsi uz sātu, tod tu sovas mozuos muosi-

ņas nabučuoj! Jo tu jū pabučuosi, tod par manim pavvsam aiz-

mierssi."

Jis aizguoja uz sātu, tāvs i muote cīši beja prīcīgi, ka atsa-

grīzja jūs dāls; saskrēja juo bruoli, muosas, vvsi prīcuojās, ru-

nuoj, sasavasaluoja, sasabučuoja, a jam beja vēļ vīna moza muo-

siņa, kuru jis nazvnuoja. Mazuo muosiņa nu šūpela tai gauži vē-

res uz bruolīti. Muote soka: „Pasaver uz muosiņas!"

Jis pīguoja tvvuok, moziņuo pīglaudja pi bruolīša, jis jū nū-

bučuoja, un tyuliņ aizmiersa bolūdīni. Tāvs izguoja sincēs, pa-

cēla greidu, izjēmja skreinīti, izguoja uz skaista kalniņa, attaisīja
un par reizi pasataisīja skaista muoja, tamā muojā vysa kuo dīz-

gon, kū tik sirds kāruoj. Jis dzeivuoja un prīcuojās.
Juonīts sadūmuoja precētīs un sadarynuoja sev šmuku dzal-

tuoniti. Sataisīja kuozas, sasaucja daudzi gostu, vysi ēdja,

dzēra un prīcuojās. 'Te Juonīts pamanīja, ka aiz lūga lidinēj divi

bolūži, lūgs beja vaļā, gosti pabēra uz golda druponas un bolūži

īsalaidja par lūgu ustobā, nūsametja_uz golda un ēdja. Ad, ād,

vīns bolūds īcierš ūtram un soka: „Ed, ēd, aizmierst sovu sīvu,

kai Juonīts aizmiersa sovu sīvu!"

Tai treis reizes kņopja vf s bolūds ūtram, sacīja tūs pošus

vuordus un tod aizskrēja. Tūreiz Juonīts īdūmuoja, ka jam jau
ir leigaviņa, a tagad jis cytu sadarinuoja. Jis tryukstas nu golda

un soka: „Man jau seņ ir leigaviņa!"

Cyti dūmuoja, ka jis ir glups palicis un pīrunuoja jū nūsamī-

rinuot, bet jis nivīna nasaklausa, līk tāvam sajyugt zyrgu un aiz-

vest jū uz vecenītes muojiņu, kurā palvka juo leigaviņa. Jī dreiži

aizbraucja pi vecenītes, atvedja bolūdīni uz sovu muoju nūtai-

sīja kuozas par jaunu. Cik tod prīcas beja! Ni saprast ni iz-

stuostīt!

7. A. 313 C. K. Rauduve Asūnes Boronovcos, J. Rupja

krājuma.

Aiz trejdeveiņuom jyuruom, aiz trejdeveiņim kolnim seņuok

dzeivuova kēneņš, kuram beja vīns dāls. Kad jam vajadzēja že-

nētīs, tad jis naatroda nikur sev buobas. Reizi jis, staiguodams

pa palešni [kr. noji-fecHH, medība], īraudzēja, ka tvvumā nusalaide

raudives. Jis dreiž pīskrēja pī azara, gribēja tvuleņ šaut. Jis

īrauga, ka raudives puorsavērte par skaistuom meituom. Juos

nūvylka drābis uz azara krosta un suoka mauduotīs [peldēties].
Kēneņa dāls pamozam dasalavēja pī jūs drābēm un pajēme vīnas

meitas drābis. Ka jau juos beja izamauduovušas, tad divi apsa-

vylka un nūskrēja par raudivēm, bet tei, kurai kēneņa dāls beja
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nuzadzs drabis, palvka vīna un lvudza: „Ka byusi ar mani lei-

dzons godim, byusi muns dāds; juo vacuoks, tad byušu tova

meita; juo jaunuoks, tad byusi muns bruols."

„Ka byusi muna buoba, tad atdūšu drābis!"

„Byušu, bet tev vaidzes munam tavam daudzi kolpuot."
Tad obi divi nūguoja da juos tāva.

Juos tavs beja valns. Valns, ju īraudzejs, soka: „0, muns

znuts, tu tai vīgli napajemsi munas meitas par buobu."

Kad beja vokors, tad valns pīmaisēja jam mogūnu ar palnym,
lai par nakti izlasētu treis garčus mogūnu nū palnym, un soka:
„Jo izlasēsi, tad dabuosi munu meitu, jo neizlasēsi, tad tevi

apēsšu."

Kur jam izlasēt? Nūguoja da tai meitai un soka: „Mao vvs-

vīns smierts, kur es izlasēšu treis garčus mogūnu nū palnym."

„Nikuo," meita atsoka. < Jei izīt uorā, un maknēja [kr. MaxHyTb

purināt] ar mainu šolka [inejiK-b, zīds] skustiņu [lakatiņš], ka pī-

skrēja vainu pylns pogolms, bet nū visim valnym beja vīns klybs
un ar kupru mugurā. Kad jau beja izlasētas vysas mogūnas, tad

vīnas tryuka, līk uz vesu [B-fecb, svars], līk uz māra, vīnas nav.

„Kas apēde?" suoka klīgt valni, bet klybys valns treis vīn. Suoka

valni sist klybū vainu. Klybys suoka kraukuot un izkraukuova

mogūnu. Tad līk uz vesu, uz māra vysas mogūnas.

Tad reitā ceļas kēneņa dāls nūīt un slauka palnus, kuri beja

izbyruši. Atskrīn valns, i soka: ,0, molocis byusi muns znūts."

„Nu, vokorā tu maņ izvessi vysus māslus, cik ir munūs kļā-

vās." Jis nūguoja da sovai buobai un lyudza: „Paleidz maņ vēl!"
Vokorā meita izguoja un maknēja ar tū pošu skustu, kur va-

kar. Ka pīskrēja vainu un suoka vest māslus, leidz pušnaktei beja
izvasti vysi māsli. Kēneņa dāls reitā agri cēlēs un slauka, kur

kaida druska beja izbyruse. Valns atskrīn un soka: „Nu byusi

muns znūts. Nu tān tu maņ patais taidu dvarcu [kr. flßOpenb,

pils], kai muns."

Kēneņa dāls nuguojs da tai meitai un lyudz: „Paleidz man

vēl!"
Meita vokorā izguojuse maknēja ar tū pošu skustini, ka pī-

skrēja vainu un suoka taisēt dvarcu. Kurs bolkas vad, kurs

eblavoj, kurs rubej tai dreiž vīn gotavs dvarcs. Reitā agri pīsa-
cēla kēneņa dāls, slauka, kur pībyrušas skaidas, un stucynoj.
Valns atskrīn vārtās, i soka: „Nu tān palučesi [kr. nojiv'urrb,

dabūt] munu meitu. Tikai tān tu maņ pakos' papīžus."

Nūīt kēneņa dāls da tai meitai un vaicoj: „Kai man kasēt

jam kuojas."

„Pajem brytvu [baltkr. brytva, skutuvis] un grīz, tad tevi

pateiks."
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Jis pajēma brytvu un suoka vainām papīžus graizet. „Vot
kur dūšeigs kaseituojs, palučēsi munu meitu."

Tad uz reita valns apženej sovu meitu ar kēneņa dālu. Kad

jī sagula gulēt, tad tej meita soka: „Bēgsim pa ceļu, a to mvus

apēss obadivus."

Jī pajēme tvmā vītā īlyka divus bolūžus un posi bāga pa celi.
Kad valns daguoja da tai vītai, tad bolūži izatryuka un nūskrēja.
Valns dūmuova, ka jī nūskrēja. Tad jis tyuleņ pasyutēja šovus

kolpus pakal skrīt pēc jūs. Valnāni skrēja, skrēja, bet tei meita

pīlīk ausi pī zemes un soka: „Pēc myusu dzanas pakal."
Jei apsamat par vušku, jis par gonu un gona. Daskrīn val-

nāni un vaicoj: „Vai naredzējuot kaidus bāgūt?"

„Naradzejuom mes niko."

Valnani atsagrīžas un stuosta vainām: „Mes redzejuom tikai

gonu, kas ganē ja vušku."

„Tī jī beja, par ku jyus jus nadzynot da manis?"

Tān valni skrīn vēl, bet jī klausās, ka vēl zeme duņ, jei ap-

samat par cerkvu [baltkr. cerkva, baznīca] jis par popu; pops

dzīd un svētej lauds, kuri beja cerkvā. Daskrīn valnāni un vaicoj:

„Voi naradzejuot kaidu bāgūt?"

„Ne, naradzejuom."

Valnani nuskrīn un stuosta, ka mes atroduom cerkvu, kurā

pops turēja mišu.

Valns aizdusmoja un pots skrīs pakaļ. Jī bāg, bāg un pasa-

klausa, ka brīsmīgi duņ zeme. Jei soka, ka tān skrīn pats tāvs.

Jei apsamat par azaru jis par asari. Daskrīn valns un suok dzert

yudeņi. Dzardams aizluodēja meitu: „Tān tu gulēsi deveiņus

godus."

Kēneņa dāls izleida un nūguoja. Kad guoja kēneņa dāls uz

sātu, tad jei īsarunuoja. „Tikai naaizmierst mani!" Jau saguoja

deveiņi kēneņa dāla godi, buobas kai nav, tai nav. Jis pajēme

ūtru meitu un sadzēre. Kad jau beja sasalādējuši braukt da lau-

leibu, tad īskrīn zeilīte un jam atsāst uz plača. Jis dasaguodoj, ka

tei juo pyrmuo buoba. Jis jū saķer, jei par tuorpu, jis jū tur jei

par svuorpsti jis pajem uz ceļa puorlauž un atsvīž atkuoleņ, jei por-

savērte par taidu meitu, kai seņok.

Tan ja obeji dzeivoj laimeigi leidz šai dīnai.

8. A. 313. Teicējs 67. g. vecs J. Jukuškins Rēzeknē. Kultūras

balss kr.

Dzeivuoja kaids nabadzīgs zemnīks un vīnmār lomuojas uz

Dīva. Kaidu reizi, pēc pusdīnuom, zemnīks atguoja uz ustobu un

redz, ka nav kuo ēst. Is uz mežu pēc paleiga, jo Dīvs napa-
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leidzes, varbvut valns paleidzes," padumuoja zemnīks, aizguoja
uz mežu un losa sēnis.

Pi zemnīka pīguoja kluot kaids kungs un prosa: „Ku tu te

dori?"

„Redzi, ka senis losu; sata nav kuo est, atguoju uz mežu

sēņu palasītu, bvus sīvai un bārnim kū ēst," atbildēja zemnīks.

„Tu tak atguoji uz mežu pēc vaina paleiga! Es tvs pats

asmu, kura tu gribēji mežā meklēt sev par paleigu! Es tys pats

varu dūt, kū tu tik gribi, jo atdūsi man tū, kuo tu pats nazyni.
ka tev ir," soka valns.

Zemnīks padūmuoja, padūmuoja un soka: „Man ir mozs dē-

liņš, meitiņas un sīva, tūs gon es tev nadūšu! Bet jo pībērsi

pylnus rotus zalta, tad pajem tū, kuo es nazynu."
Valns beja ar mīru pībērt pylnus rotus zalta un aizguoja ar

zemnīku uz juo sātu. Sātā zemnīks atroda pīdzymušu mozu dē-

liņu, bet darīt nikuo navarēja: jau beja puordevis jū vainām par
zalta rotim. Valns pībēra zemnīkam pylnus rotus zalta un aiz-

guoja otkon uz mežu, bet dēliņu atstuoja, lai paaugs leluoks.

Zemnīka dāls auga pa minūtēm un stundēm. Pēc kaida laika

dāls paauga pavysam lels un izzynuoja, ka juo tāvs jū ir puor-

devis vainām. Sadūmuoja dāls īt uz vainu. It jis rauduodams

un sateik mežā vecīti.

„Ku tu, dals, raudi?" prosa vecīts.

„Kai man narauduot, ka muns tavs mani, nazynu par kū, puor-

devja vainām?" atbildēja dāls.

Tad vecīts soka: „Nikuo navar izdarīt, jo tai izguoja!"

Tys vecīts beja Dīvs. Vecīts īdevja puikai sovu kulīti un

soka: „Nu tagad, dāls, ej tuoluok un aiz meža redzēsi muoju un

azaru. Kad tu pīīsi pi tuos muojiņas, tad tevis nikas naredzēs.

Tad atskrīs zūsu pulks un juos vysas saskrīs piertī, bet nu paka-

ļas skrīs vīna paša zūss un nūliks drēbes tī pat pi pierts. Kad zūss

īskrīs piertī, tu pajem juos drēbes un ībuoz kulītē. Pēc izzamoz-

guošonas zūsis azarā mauduosīs un tad vilksīs drēbes. Cytas ap-

savylkušās aizskrīs prūjom, bet tei, kuras drēbes byus pi tevis,

paliks un prasīs atdūt drēbes, bet tu jai drēbu nadūd, cikom jei
pīzvērēs saulei un mēnešam, gaisam un yudeņam, zemei un Dī-

vām, ka jei byus par tuo sīvu, kurs atdūs drēbes. Kad viņa byus

apsavylkuse, tad tevi aizvess uz sovu sātu!"

Zemnīka dāls izguoja aiz meža un redz, ka stuov rnoza usto-

biņa un aiz tuos azars. Na par ilgu laiku atskrēja zūsu pulks,

palyka par meitom, nūsavylka un īskrēja piertī. īpakal juom at-

skrēja vēl vīna zūss un taipat palyka par meitu, nusavvlka un

īguoja piertī. Tuos zūsis beja meitas, kuras valns beja puorvertis
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par zusim. Zemnīka dals pajēmja padejuos meitas drebēs ībuozja
kulītē un stuov aiz pierts.

Meitas izzamozguoja, azarā izzamauduoja, apsavvlka un aiz-

skrēja otkon par zūsim prūjuom, bet tei vīna, kuras drēbes nū-

zoga zemnīka dāls, palvka un prosa atdūt juos drēbes. Zemnīka

dāls drēbu nadevja. Tad meita pīzvērēja saulei un mēnešam, gai-
sam un vudeņam, zemei un Dīvām, ka jei byus tam veiram par

sīvu, kurs atdus juos drēbes. Zemnīka dāls izvvlka nu kulītes

drēbes un padevja meitai. Meita apsavvlka un zemnīka dāls aiz-

guoja ar jū uz juos sātu. Sovā sātā meita labi pabaruoja un pa-

dzirdēja zemnīka dālu un soka: „Tagad tu, ka nūīsi pi vaina, pi
juo ustobā naej vys iškā, tuopēc, ka tur zam greidas atsarūn kotls,
kurā valns cylvāku sirdis vuorēj, kas tik īīt pi juo ustobā. Tu aiz

slīkšņa stuovādams paprosi: „Kungs, kaidu dorbu tu dūsi man

darīt?" valns atbildēs: „Pyrmuok, dāls, ej šur ustobā, atsapyut

un pastuosti, kai tev itū laiku guoja," bet tu atsoki: „Na, kungs,

naīšu, man kuojas taidas dubluotas, greidu vēl sazīsšu."

„Tad jis tev liks nūsorguot naktī zagli, kurs vīnmār izdzerūi

nu okas yudeni. Dzērējs jis pats byus. Es tev izkalšu pīci pudi

smogu vasari un tu, kad sagyusi zagli, sit cik vīn vari. Kad valns

prasīs, kur tu gulēji, tad tu atsoki: „Mežā zam egles."
Zemnīka dāls atsasveicynuoja ar sovu mīlū, aizguoja pi vaina

un prosa: „Cīnīgs tāvs, lyudzu pasokīt, kaidu dorbu darīt?"

„Ej šur dāls, pastuosti, kai tev itū laiku guoja?" soka valns.

„Na, cīnīgs tāvs, naīšu, man kuojas taidas dubluotas, vēl

greidu sazīsšu," atbildēja zemnīka dāls.

„Šūnakt tev vajadzēs nūsorguot zagli, kurs vīnmār nu okas

izdzer yudeni! Bet pasoki man, kur tu apsametīs dzeivuot?" prosa

valns.

„Meža mani tavs puordevja, meža zam egles es ari dzei-

vuoju," atbildēja zemnīka dāls.

Vokorā zemnīka dāls pajēmja sovu pīci pudi smogū dzelža

vāzdu un aizguoja okas sorguotu. Gaidīja, gaidīja zemnīka dals

yudeņa zagļa, bet sagaidīt navar. Pašuos pusnaktīs zemnīka dals

redz, ka atīt jūti lels cylvāks. Zemnīka dāls pīlaidja lelū cylvaku

pi okas un tys suoka dzert nu okas yudeni. Tad zemnīka dāls

sagvva zagli aiz kuojom un suoka par golvu jam sist ar lelu

vasaru, cik vīn spēj. Beidzūt zaglis izzaruovja un aizbāga.

Reitā zemnīka dāls aizguoja pi vaina. „Nu, vai nūsorguoji

zagli?" prosa valns.

„Nūsorguoju," atbildēja zemnīka dals. „Bet kas tad tev,

kungs, ka tai vaidi?" prosa zemnīka dāls.

„Šūdīņ, dāls, stypri saslymuoju: golva cīši suop," atbildēja

valns.
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„Kaidu dorbu dusi man šūdīn?" prosa zemnīka dāls, zvnuo-

dams, ka vainām na eistuo slimība, bet ka jis nu vakarējuos juo
sukuošonas slyms.

„Nu tagad, dāls, ej un atsapyut, bet reit vajadzēs pabraukuot

ar munu jaunū kumeļu, kurs vēl ni reizes nav bejis aizjyugts. Var-

byut, jis tevi nosuos, bet tu jū izmuoci, ka byutu lobs zyrgs,"
soka valns.

Zemnīka dals aizguoja uz sovu mīlu un izstuostīja tai, kai

vainu syta un kaidu dorbu valns aizdevja uz reitdīnas.

„Kad tu aizīsi pi vaina, tev pateiks, lai tu ej klāvā pi kumeļa
un pajuoj uz juo, bet tu tai vīnkuorši naej! Es tev īdūšu styprus

īmavus un tu, īguojis klāvā, nasasēst mugurā, bet pyrmuok ap-

mauc īmavus un tad ar vasari sit, cikom jis paliks kai jēriņš.
Tad izvedis nu kļāva, sēstīs mugurā. Cytaidi jo tu atsasēssi

klāvā, tad jis skrīdams tevi durovuos nūsiss. Tys kumeļš ari

byus tys pats valns," pamuocīja meita.

Par nakti zemnīka dāls palyka pi tuos meitas. Pa tū laiku,

cikom zemnīka dāls beja pi meitas, valns izskraidīja pa mežu ap

vysom eglēm, bet nikuo naatroda. Reitā zemnīka dāls atguoja pi
vaina un valns prosa: „Kur tu, dāls, gulēji?"

„Nazyni, kur es guļu — meža zam egles," atbildēja zemnīka

dāls.

Valns pasacīja īt pamuocīt kumeļu braukt. Zemnīka dāls pa-

jēmja īmavus un vasari un aizguoja uz kļāvu. Valns beja jau at-

skrējis un palicis par kumeļu. Zemnīka dāls pīguoja kluot pi ku-

meļa un apmaucja īmavus golvā, bet kumeļš tai slaistuos uz pa-

kaļkuojom, itkai gotovs byutu uz reizes apestzemnīka dalu.

Zemnīka dāls pajēmja povodu pi paša purna un ar ūtru rūku, kura

beja_ vasars, suoka sist kumeļam par golvu. Kumeļš dreiži nusa-

mīrēja. Tad zemnīka dāls kumeļu izvedja uora, atsasāda mugura

un juoj. Kumeļš tvuleņ suoka nosuot ju pa teirumu, tai ka kuojas

moz pīsadur pi zemes, bet zemnīka dals syt par golvu ar vasari,

cik vīn spēj. Beidzāt kumeļš pakrita uz zemes un guļ, bet zem-

nīka dāls vys syt. Kumeļš suoka klausīt zemnīka dāla un vokora

zemnīka dāls īvedja un īlaidja jū vaina klāvā, bet pats tyuleņ īt

uz vainu. Kumeļš palyka par vainu un paprīšku aizskrēja caur

sīnom uz ustobu un gul. Zemnīka dāls īguoja ustobā un soka:

„Kumelu es Jūti labi izmuocīju juot."

„Nu labi, dāls, ka izmuocīji," atsoka valns.

„Tu šūdīņ pavysam naspēj runuot. Vai pavysam slyms esi?"

prosa zemnīka dāls.

„Ja, dāls, šūdīņ gon man pavysam vuoji. Tagad tu jau sovu

dorbu izdarīji un es tevi precēšu. Bet kur tu šunakt gulēsi?"

prosa valns.
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„Meža, zam egles!" atbildēja zemnika dals.

„Tagad tu varēsi atsapvust, bet reitā es divpadsmit meitu

puorvēdšu par ķēvēm un tu izlasīsi nu juom pateikamuokū," soka

valns.

Zemnīka dāls otkon aizguoja uz sovu mīlū un izstuostīja,
kai jis muocīja kumeļu braukuot un par juo precēšonu. Tad meita

soka: „Tu redzēji, kaids zūsu pulks beja aizskrējis uz pierti moz-

guotīs, kad mes pyrmū reizi sasatykom. Valns myusus vysas

divpadsmit puorvērss par ķēvēm un tev dūs nu myusim vysom

izlasīt sev sīvu. Tu tūreiz veTīs, kura ķēve ausis drusku škuri-

nuos, es tei byušu! Tu pīgojis pi manis kluot, pasoki: „Es jemšu
itū ķēvi sev par sīvu!" Tad valns tev liks iztaisīt baznīcu par

stundi, kurā myusus salauluot, bet cik lelu jū taisīt, tuo jis napa-

teiks. Tu aizej uz teiruma un pasoki: „Bišu vosks, kūka sveči,

pasataisīt baznīcinā!" Baznīca uz reizes byus gotova. Pēc tam

valns īs baznīcas pasavārtu un tev sacīs: „Kuopēc tik mozu iz-

taisīji? Es navarēšu īleist iškā un jyusu navarēšu ni kai sa-

lauluot." Bet tu atsoki: „Jo jau tu īškā navari tikt, tad es tevi

īstumšu!"

Reitā valns vysas divpadsmit meitas puorvērsja par vinai-

dom kēvem un soka zemnīka dālam: „Nu, dāls, tagad īsim, iz-

losi sev sīvu!"

Valns ar zemnīka dālu aizguoja uz tū vītu, kur beja sastatītas

vysas divpadsmit ķēves. Zemnīka dāls īt caur kēvem un tik uz

ausim veras, kura ķēve pakustynuos ausis. Beidzāt zemnīka

dāls pīguoja pi tuos ķēves, kura kustynuoja ausis un soka vai-

nām: „Itū ķēvi es jemšu sev par sīvu!"

„Tu gon man pašu lobuokū izlasīji, bet nikuo navar izdarīt,

ka tova taida laime," atbildēja valns. „Bet tagad tu iztaisi par

stundi baznīcu, kurā jyusus salauluot," soka valns.

Zemnīka dals izguoja uz teiruma un soka: „Bišu vosks, kuka

sveči, pasataisīt baznīciņā!"

Tyuleņ baznīca izzataisīja. Tad zemnīka dals aizguoja pi

vaina un soka: „Nu baznīca jau gotova, vari īt pasavārtu!"

Valns ar zemnīka dalu aizguoja uz baznīcu.

„Kur tu tik mozu iztaisīji? Es navarēšu īīt iška un jyusu sa-

lauluot," soka valns.

„Es tevi īstumšu kaut tyuleņ," atbild zemnīka dals.

„Nu labi," soka valns, „īgryud!"

Valns ībuozja golvu baznīcas vērtīs, bet zemnīka dāls kai lyka

jam par gārnim ar sovu lelu vasari, tai valns kyuliņus mazdams

rskrēja baznīciņā. Tad īguoja ari zemnīka dāls iška. „Esi gon tu

puiss! Kur tev tys spāks jemas. Jo tu stypruok byutu gryudis,
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es uz vītas byutu gotovs! Tagad īsim uz muojom un brauksim

lauluotus,_bet tu manis tik stvpri uorā nagrvud," soka valns.

Tikku valns izbuozja golvu pa durovom, zemnīka dāls kai

otkon lvka ar vasari par gārnim, tai valns kyuliuus mazdams

izskrēja uora. Valns ar zemnīka dālu aizguoja uz vaina sātu,
īvedja zemnīka dālu ar juo bryuti vīnā ustobā un aizslēdzja, lai

puorsavalk lobuokuos drēbēs, bet atslāgu pajēmja ar sevim, lai jī
naizbāg.

Zemnīka dāls ar sovu bryuti puorzavērtja par mušom, iz-

leida pa atslāgas_ caurumiņu, otkon puorsavērtja par cylvākim, lai

putni mušu naapād un bāg. Valns gaidīja, gaidīja, bet navarādams

sagaidīt, guoja pasavārtu, kū jī tik ilgi dora. Attaisa valns duro-

vas un redz, ka jūs nav. Tagad tikai valns īguoduoja, ka meita

paša muocīja puorvērst par mušom un aizbāga par atslāgas cau-

rumiņu. Valns tyuleņ syutija pakaļ sovas valsts karaspāku.
Zemnīka dāls ar sovu bryuti izdzierda, ka zeme tai i atreib.

„Nu tagad," soka meita, „tu dzierdi, ka pēc myusu dzanas pakal,
tuodēļ es palikšu par ķēvi un tu par gonu!"

Zemnīka dāls palyka par gonu un jei par ķēvi. Vaina kara-

spāks pīskrēja pi jūs un prosa: „Vai naredzējāt te divēju cylvāku

ejūt, veirīša un sīvītes?"

„Es naasmu jau seņ, seņ dzeivas radības redzējis, kai tik

divējus bolūžus, kuri pa gaisu, kaudamīs skrēja, un tys beja jau
kaidus treis tyukstūšus godu atpakaļ," atbildēja gons.

Vaina karaspāks redz, ka te nav guojis nivīns cylvāks, grīzjās

atpakaļ. Atskrējuši atpakaļ, izstuostīja vainām, ka satykuši gonu,
kurs ganījis ķēvi, un tys gons stuostīja, ka pa tū ceļu nav guojis
nivīns dzeivs cvlvāks, kai tik divi bolūži, un tys jau bejis treis

tyukstūšus godu atpakaļ.

„Kuodēl jyus tuo gona un ķēves navedjāt atpakaļ? Tī paši

beja! Vīns beja puorsavērtīs par gonu ūtrs par ķēvi," soka valns.

Valns sasadusmuoja un syutīja ūtru pulku. Skrēja, skrēja
utrs pulks, bet panuokt vys navar. Zemnīka dāls ar sovu bryuti

bāg un dzierd, ka zeme vīn atreib. Tad zemnīka dāla brvute

soka: „Tu dzierdi, ka pēc myusu otkon dzanas, tuodeļ es palikšu

par azaru, bet tu par zvejnīku!"

Tai izdarīja. Zemnīka dāls zvejuoj azarā zivis un te pīskrīn
kluot vaina kara spāks un prosa: „Vai jyus naesit te redzējuši

divēju cylvāku, veirīša un sīvītes?"

„Es naasmu jau seņ, seņ dzeivas radības redzējis, kai tik di-

vējus bolūžus pa gaisu skrīnūt kaudamīs, un tad tys beja jau kaidi

seši tyukstūši godu atpakaļ," atbildēja zvejnīks.

Vaina karaspāks devjas atpakaļ un izstuostīja vainām, ka re-

dzējuši zvejnīku zivis zvejuojūt azarā un tys stuostījis, ka pa ceļu



nav guojis nivīns cylvaks, kai tikai divi boluži skrējuši pa gaisu
un tys bijis jau seši tyukstūši godu tam atpakaļ.

„Kuodēl jyus tuo zvejnīka un kaidu spaiņa yudeņa naatnesēt?

Tī paši beja! Vīns beja palicis par zvejnīku un ūtra — par azaru,"
soka valns.

Valns sasadusmuoja un syutīja trešū karapulku. Trešais kara-

pulks dzynuos dzynuos, bet panuokt navar. Zemnīka dāls ar sovu

bryuti dzierd, ka zeme vīn atreib. Tad meita soka: „Es palikšu

par maiksti un tu par apeiņa steigu, tad jī myusu napazeis!"
Tai izdarīja. Stuov apeiņs apsatinīs ap maiksti, Vaina kara-

spāks pīskrēja pi apeiņa un prosa: „Vai naredzēji te ejūt divēju
cylvāku, veirīša un sīvītes?"

„Jau seņ, seņ naasmu redzējis ne vīnas dzeivas radības, kai

tik divējus bolūžus, kuri kaudamīs pa gaisu skrēja, un tad tys

jau beja kaidi deviņi tyukstūši godu atpakaļ," atbildēja apeiņa

steiga.
Vaina karaspāks paticēja apeiņa steigai, grīzjās atpakaļ un

stuosta vainām, ka redzējuši apeiņa steigu, bet valns nu dusmem

naizcītja un aizklīdzja: Mulki jyus, kuru pulku nasyutu, tys i patic
tīm melim!"

Laidjās valns pats pakal dzeitīs pēc zemnīka dāla un juo

bryutes, bet zemnīka dāls ar sovu bryuti jau beja puorbāguši

vaina valsts rūbežu, kuru valns navarēja puoskrīt un tuoluok

dzeitīs pakal. Tai zemnīka dāls ar sovu bryuti atguoja pa cyta

ķēniņa zemi uz sovu sātu, apsaprecēja un dzeivuoj šūboltdīn lai-

mīgi ; bet valns, zūbus grīzdams, aizskrēja atpakaļ.

11. Meita bēg no velna.

Antons Pastars Jāsmuižas pag. Kultūras balss kr.

Senējūs laikūs beja krūgs. Uz krūgu staiguoja cīmu meitas

doncuot. Kaidā vokorā tuos meitas, kuras jau daudz reižu beja

doncuojušas krūgā, aizvedja jaunu meitiņu, kas vēl ni reizes na-

beja bejuse krūgā. Kotrai meitai beja sovs bryutguons, ari jauna-

jai meitiņai atsaroda sovs.

Vokorā doncuojūt jaunuo meitiņa īsavēra šovam bryutguo-

nam asti, un nu tik tūlaik saprota, ka vysi bryutguoni ir valni.

Meitiņa izzamuonīja uorā nu laidjās bēgt. Skrēja, skrēja jei nu

pīsalīcja pi zemes pasaklausīt, vai kas nasadzan pakal. Zeme vīn

reibēja, kai valns dzynuos pakal.

Meitiņa beja nūguruse un īskrēja rejā, kas beja pīsārta ar

lynim, izkuopja uz 3ynim un sēd. Atskrēja valns un soka: „Kur te

kristīta cvlvāka smoka?"

248
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Lyni žāluoja meitiņas un suoka stuostīt garu stuostu par sovu

dzeivi, kai jī patvka te kula rejā. Valns grib, ka lyni dreižuok iz-

stuostītu, bet lyni vēl lēnuok stuostīja.

Te gailis aizdzīduoja un valns aizbāga uz pūru. Tymā pašā
naktī tys krūgs ar zyluom gunim sadaga, un reitā atroda tik zylus

palnus, bet meitu dvēseles valni aizruovja uz pūru. Jaunuo mei-

tiņa palyka dzeiva.

12. Par zirgu pārvērstais jauneklis.

1. A. 314. A. Ler c h i s-P uškaitis Džūkst e-P ienav a. LP, I, 15.

Kāds vīrs dzīvo savā mājiņā it pārticis un laimīgs ar savu

mīļo sieviņu. It īpaši kādā vasaras dienā tas jūtas tik laimīgs
un priecīgs, ka pat ne miegs dienasvidū nenāk. Kāmēr sieva gul,

viņš paņem savu bisi un aiziet uz tuvējo mežu pamedīt. Pašā

mežmalā izlec zaķis, kurš loti mīlīgā balsī lūdz, lai nešaujot, bet

lai labāki medinieks pie viņa par puisi līgstot.

„Ka lai pie tevis par puisi līgstu, kad pašam jauka mājiņa un

mīla sieva!"

„Bet, ja tev mājas nodegtu un sieva nomirtu?" zaķis jautā.
„Nuja, kad ta notiktu, tad gan cits nekas neatliktu, ka pie

tevis par puisi līgt," vīrs tāpat jokojas.
Pēc dienasvidus medinieks griežas atpakaļ uz māju; bet

atron, ka māja nodegusi un sieva nomirusi. Nu bija vīram lielas

bēdas. Bet kamēr nelaimīgais bēdājas, zaķis jau klāt un līgst un

līgst. Beidzot salīgst arī uz pusgada pa veselu sieku zelta naudas.

Vīrs aiziet pie zaķa kalpot, kur citādu darbu nedabū, kā tikai

zem trijiem katliem uguni kurt un vienu zirgu ēdināt tādā vīzē:

trīs reizes miltu ūdeni un vienreiz auzas. Bet otrā nedēļā viņš
pārskatās un iedod trešo reizi miltu ūdens vietā auzas. Zirgs

gan apēd auzas, bet tad paliek loti nemierīgs, piesauc kopēju pie
sevis un iečukst ausī: „Brālīt! nu mums nelabi klāsies, jo esam

Pārkāpuši kunga pavēli. Ej tūdaļ pāršķir savus matus uz trim

nošķiem, iemērc tad katrā katlā vienu nošķi un sakurini labi

uguni. Pēc tam apsien labi savu galvu ar lupatu, piesmel dze-

ramo kausiņu ar šo triju katlu ūdeni, paņem manu suku un putekļu
rīksti un steidzies atpakaļ Pie manis."

Vīrs to visu izdara un atron jau zirgu kūts priekša apseglotu.

Tikko viņa kopējs mugurā, te šis ar' iet, ka ar putna spārniem pa

purvu purviem, ūdeņu ūdeņiem.
_

Kājas dziļāki ūdenī negrimst,

kā tikai līdz vēzīšiem. Tā viņi bēg līdz pašam vakaram. Ap va-

karu zeme sāk nejauki dimdēt un rūkt. Jajejs paskatās atpakaļ

un ierauga lielus kalnus aiz muguras. Kalnu gala stāv pats velns.
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Velns, tikko jajeju ieraudzījis atpakaļ paskatāmies, draud brie-

smīgā balsī: „Nu jūs esat mani!"

Patlaban velns grib lekt no kalna gala un kert bēdzējus. Te

zirgs vēl laikā pamāca jājēju: „Met manu suku pār plecu!"

Vīrs to tudal izdara un velns, ka lec, ta krīt klupdams, kaklu

lauzdams.

Otrā dienā pret vakaru zeme sāk tāpat dimdēt. Jājējs, nu

atpakaļ apskatīdamies, ierauga aiz muguras tik lielu, biezu mežu,

ka ne lietus pilīte netek cauri. Velns lauž otrpus meža kokus, ka

brikst un brakst! Zirgs atkal pamāca jājēju, lai sviestu sev pār

plecu putekļu rīksti. To darot mežs, cik nolauzts, tik pieaug, cik

nolauzts, tik pieaug.
Trešā dienā zeme tāpat dimd. Jājējam atpakaļ paskatoties,

liela jūra apklājusi visu apgabalu. Zirgs nu pamāca atkal dzē-

rienu kausiņu pār plecu sviest. To izdarot, jūra tūdaļ apstājas
tālāk plūst un velns, citādi pār ūdeni pārtikt nevarēdams, sāk tik

lakt sāļo ūdeni, ko nagi nes. Lok, lok, bet cik taču salaksi? Bei-

gās lacējs pārsprāgst un atkrīt ūdenī augšpēdu.

Zirgs, nomanīdams, ka velns nobeidzies, izsaucas: „Nu abi

esam glābti! Es gan tūlīt nevaru par cilvēku palikt, jo esmu uz

deviņiem gadiem noburts. Tomēr nekas, pārvētīšos tagad par

lielu akmeni un tu, šo akmeni paceļot, varēsi no manis dabūt, ko

vien vēlies."

Vīrs nu atšķiras no sava glābēja un aiziet uz pilsētu, kur sa-

līgst pie ķēniņa par dārznieku. Otrā, trešā dienā jaunais dārz-

nieks, savu dienas darbu pabeidzis, domā no galvas noņemt savu

pie velna katliem uzsieto lakatiņu. Grib arī turpat dārzā galvu
izsukāt. Bet galvu sukājot, dārzs paliek tik gaišs, ka pats sabī-

stas. Ķēniņa princese tai brīdī pastaigājas dārzā un nevar diez-

gan par dārznieka galvas spožumu izbrīnīties. Viņa nodomā

naktī, kamēr dārznieks gul, viņa galvu tuvāki aplūkot, no kā spo-

žums rodas. Trīs naktis tā izmocās nemanot pie galvas pietikt,

kāmēr ceturtajā naktī tomēr izdodas lakatiņu atraisīt, kur nu redz,

ka dārzniekam sudraba, zelta un dimanta mati.

Princese no rīta lūdz tūdaļ tēvu, lai atvēlot viņai precēties.
Tēvs mierā, viņš saaicina citu ķēniņu dēlus. Saaicinātos saved

lielajā pils istabā pa rindu. Princese iet visiem garām un saka,

ka no tiem neviena paša pa prātam neesot. Nu ķēniņš saaicina

ģenerālus un citus augstus kungus; bet ar šiem tāpat. To dzir-

dot, tēvs paliek dusmīgs un sasauc visus, kas tik viņa valstī ne-

precējies. Tagad nostāda tik garu rindu, ka princesei trīs dienas

ko meklēties. Bet arī šai barā princese neatron īsteno. Ko nu?

jāsasauc atraikņi. Tēvs sasauc atraikņus un princese, bez meklē-

šanas, izved no bara savu pašu dārznieku. Ķēniņš, to redzē-
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dams, paliek tik pikts, ka aizdzen princesi ar visu dārznieku uz

mežu. Pašpāris aiziet smiedamies, uzcel mežā būdiņu un dzīvo

labu laiku itin laimīgi visā savā nabadzībā. Atnāk rudens un nu

abi redz, ka ziemu tādā būdiņā jāizsalst gribot negribot. Abi

ilgi prāto.
„Nieki!" vīrs beidzot iesaucas, „kur tad mans akmens!" Abi

noiet pie akmeņa pēc palīdzības. Vīrs, lielu bomi rokā, pavel ak-

meni. Tūdaļ iznāk neapzināmi liels karaspēks sudraba bruņās
no akmeņa apakšas un sauc: „Ko pavēlat, virsniek?"

„Pavelu pret savu sievas tevu karot!"
Vecais ķēniņš, ieraudzījis tādu karaspēku, salūdz trīs ķēniņus

sev palīgā. Bet znota karaspēks tomēr sakauj visus un aiziet,
kur nācis. Nu vecais ķēniņš saaicina piecus ķēniņus sev palīgā;
bet znots, akmeni paceldams, dabū karaspēku zelta bruņām un

sakauj visus piecus. Vecais ķēniņš brīnās bez gala, kas gan tas

par tādu svešu ķēniņu varētu būt. ko ne pieci neiespēj sakaut.

Viņš tomēr vēl saaicina septiņus ķēniņus sev palīgā. Bet arī visi

septiņi nekā nelīdz, jo iztnots, akmeni paceldams, dabū karaspēku
dimanta bruņām un sakauj šos septiņus tik briesmīgi, ka tikai

viens vienīgs karavīrs atliek. Šis, nelabu galu redzēdams, pa-

slēpjās zem tilta.

Pēc pabeigtā kara dimanta karaspēks iet priecīgs atpakaļ,
kur nācis. Pats virsnieks, senākais dārznieks, velkas tāpat no-

pakaļus lēni, lēni pakal. Te izlec no tilta apakšas atlikušais ka-

ravīrs un iecērt paslepen ar zobiņu virsniekam kājā. Kāmēr ie-

vainotais domā atgaiņāties, karavīrs jau pa kalnu kalniem. Viņš

aiztek pie vecā ķēniņa paziņot, ko izdarījis. Pa to laiku dimanta

karaspēks jau zem akmeņa un šis viens pats sasien savu brūci, ka

varēdams. Te vecais ķēniņš arī klāt pie ievainotā un parāda pret

tik slavenu un varenu kara virsnieku tādu godbijību un cienību,

ka pats ar savu kabatas lakatu sasien viņa brūci un godbijīgi vel

ielūdz pie sevis izveseļoties. Šis pateicas par viņa labo sirdi un

neiet vis, jo domā: pazīstamam doties laika vēl diezgan.

Ķēniņš pēc tam taisa lielas viesības un, it kā no žēlastības,

aizsūta savu kučieri viz mežu, lai pārvestu arī padzīto znotu ar

princesi. Kučieris iejūdz vienu pašu zirgu kautkādos ratelos un

aizlaiž, ka derkšķ vien. Bet padzītais znots sūta kučieri atpakaļ

un liek ķēniņam sacīt, ka pats saviem ratiem un (zirgiem brauk-

šot. Kučieris pārbrauc un stāsta, ka ķēniņa znotam ģērbjoties

pamanījis ķēniņa lakatiņu gar kāju.

„Tā!" ķēniņš iesaucas. „to redzēsim!"

Nav ilgi, te znots ar visu sievu ielaiž, dimanta karīti un 12

zirgiem pagalmā. Vecais, to redzot, iztek kā apstulbis iznotam

pretim un tūdaļ lūdz kāju parādīt. Šis parada arī. Un nu vecajam



252

atveras acis. Znots tagad hii tik mīļš, t'k mīļš, itka par dārznieku

ne mūžam nebūtu bijis.
Arī akmenis pie 9 gadiem pārvēršas par cilvēku un dzīvo

it laimīgi pie jaunā ķēniņa.

2. A. 314. A. Ler c h i s-P uškaitis Džukst e-P ienav ā. LP, I, 36.

Kādam kungam piedzimst dēls un tai pašā studā arī stallī

kumeļš. Dēlam ir zelta mati un kumeļam ir dimanta spalva. Tēvs

dāvina kumeļu savam dēlam jau uz kristībām.

Pēc trijiem gadiem kungam nomirst sieva un viņš apprec

otru sievu. Bet jaunā pamāte nemīl savu padēli. Kad nu arī viņai
vēl piedzimst dēls, tad tā grib padēlim kumeļu atņemt un savam

dēlam atdot. Tēvs to neļauj, pamāte par to loti dusmīga. Beidzot

tā nodomā nonāvēt padēli ar nāves zālēm. Kumeļš to zin un

saka savam kungam: „Rītu pamāte dos tev dzert, bet nedzer, jo
biķerī būs nāves zāles."

Kā kurnejš teic, tā arī notiek. Nu pamāte domā nāves zāles

ēdienā ielikt, bet kumeļš to zin un saka: „Rītu pamāte dos tev

ēst; bet neēd, jo tur nāves zāles klāt."

Kumeļam bij atkal taisnība. Nu pamāte izrok kumeļa steliņa

priekšā slepenu bedri un piepilda ar karstu piķi, lai padēlis no-

noplucinātos. Bet kumeļš redz un saka: „Šodien pamāte man iz-

raka steliņa priekšā piķa bedri; nenāc taisni, ej ar riņķi, citādi

noslīksi."

Beidzot pamāte nospriež kumeļam kaklu pārgriezt. Bet ku-

meļš ir to zin un saka: „Rītu, kad mani vedīs kaut, tad lūdz tēvam,

lai atvēl tev beidzamo reizi mani pajāt. Līdzi ko esi man mu-

gurā, tad laid trīs reizes ap muižu, pacel cepuri un sauc: urā! urā!

Pēc urā saukšanas tu dabūsi dimanta apģērbu un tad es tevi aiz-

nesīšu, kur pamāte mūs ne mūžam vairs nedabūs."

Kā kumeļš māca, tā notiekas. Abi aizdodas uz tālu, svešu

zemi un apmetas kādā liela ozola dobumā. Šinī dobumā jājēji
atron vecas drēbes. Kumeļš viņam pavēl tās apvilkt un salīgt

pie ķēniņa par malkas cirtēju. Malkas cirtējam tur nebija vieglas

dienas: bij jāguļ ķēķī uz maišeļa, jāgrauž cieta maizes garozīte un

jāstrādā grūti darbi.

Pa kādām nedēļām ķēniņš taisa dzīrās. Uz dzīrām atbrauc

trīs prinči, ķēniņa trīs princeses lūkoties. Jaunākā princese ir loti

daiļa un šo visi trīs prinči grib precēt. Ķēniņam netrūkst pa-
doma. Viņš iedod jaunākajai princesei kamoli, nostādina prinčus
rindā un liek princesei kamoli sviest: kuram princim trāpīšot, tas

dabūšot viņu par sievu. Bet istabas durvis palikušas vaļā. Kā

nu princese met kamoli, tā aizmet garām un iemet caur istabas
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durvim taisni malkas cirtējam krūtis. Princesei gan jaunais mal-

kas cirtējs labāki patīk nekā prinči; bet tēvs tādas blēņas negrib

ne dzirdēt. Tā nu tai dienā no precībām nekas neiznāk.

Dažas nedēļas vēlāk uzbrūk ķēniņam vareni stiprs ienaid-

nieks. Ķēniņš gan aicina visus trīs prinčus sev palīgā, bet ne-

uzvār. Te vienā dienā ieronas kara vietā dimanta jātnieks ar

zelta matiem un dimanta zirgu. Šis sakauj viens pats ienaid-

nieka pulku un tad pazūd kā bezdibinā. Otrā dienā ienaidnieks

atkal brūk virsū, bet jātnieks tāpat sakauj. Trešā dienā ienaid-

nieks nāk ar tādu pulku kā melna debess. Ķēniņš, to redzot,
skaidri aiz bēdām sajucis. Bet dimanta jātnieks, lai gan šodien

kājā ievainots, tomēr izputina visus kā spaļus, un tad pazūd.

Ķēniņš bija mierā jātniekam ar nezin ko atmaksāt, bet ne-

zina, kur tas palicis. Viņš gan izsūta meklētājus pa visu valsti,
bet nekā neatrada. Te kādu dienu jaunākā princese nevilšus pa-

mana malkas cirtējam ievainotu kāju. Šis gan saka, ka kāju

pārcirtis, bet princesei cirtums tāds neizskatās. Viņa to pastāsta

tēvam. Tēvs iesaucas: „Vai viņam ir zelta mati?"

„Ja, ir, tētiņ, zelta mati! Es jau toreiz pamanīju, kad kamoli

sviedu, bet tik nedrīkstēju teikt."

„Labi, tad apskatīsim, vai viņa pušums nav no zobiņa as-

mena."

Apskatot malkas cirtējs vairs neslēpj, bet izstāsta visu. Nu

vecais ķēniņš dod malkas cirtējam jaunāko princesi un taisa lie-

las kāzas. Tie dzīvo laimīgi līdz ar dimanta zirgu.

3. A. 314. 304. J. Ezers no Kelmeru Žaņa Gramzdā. Jkr. V.

137. 1. p. LP, VII, 11, 21, 1, 2.

Tālu, tālu valdīja ķēniņš
:

Ta dels bija liels medinieks...

Reiz viņš, citu pavadīts, aizgāja medīt un nonaca_ liela meža, kur

zvēru papilnam. Princis savā medības karstuma noklīda no ci-

tiem mediniekiem, ieraudzīja sumbru, ķēra pēc stopas un izšāva

uz viņu bultu. Uz reizi pazuda sumbrs un viņa vieta stāvēja

milzīgs burvis, kas roku izstiepis, viņu nolādēja, ka princim bus

pārvērsties par zirgu tik ilgi, kāmēr kads gadās, kas zirga dcl

savu vienīgo dēlu ziedo
...

Pavadoņi meklē, meklē princi, gala uziet viņa_ zirgu, zvēru

saplosītu. Nu redz, kādu galu princis ņēmis, un pārnes šo seru

vēsti ķēniņam. Ķēniņš nezina rimties no sirdsēstiem, bet ar laiku

viņa skumjas atlaižas un valda atkal par savu zemi tēvišķi.

Tālu, tālu bija kādam tēvam trīs dēli, no kuriem viņš ienīdēja

jaunāko un to izdzina no mājas. Puisis iet, iet, nezinādams kurp.

Mežā viņš tura naktsmāju zem kokiem. Pienāk mazs vīriņš ar



254

sirmu, garu bārzdu un saka: „Rau, tur pie tā koka stāv zirgs; kāp
tam mugurā un jāj, kurp viņš tevi nes; ceļā tev gadīsies krāšņs

dārzs, bet no Dieva puses neēd no tā dārza augļiem!"
Puisis sēžas zirgam mugurā un jāj. Kā vīriņš stāstījis, viņš

piejāj pie jauka dārza. Pa dārzu jājot, puisim gribas loti ēst, bet

viņš atturas aizkārt augļus. Viņš atver muti, viena oga iekrīt

mutē, puisis apēd to. Beidzot viņš nojāj kādā ķēniņa valstī un

salīgst pie pavāra par puisi.
Reiz ķēniņam sabrauc viesi, Puisis vāra ēdienus. Viņš

iziet pie zirga. Zirgs māca: ~Še tev šī sudraba karote, apmaisi
ar to ēdienus!"

Puisis tā dara. Ēdieni ir tik labi izdevušies, ka viesi par labu

vārīšanu samet pavāram daudz naudas. Pavārs dod arī puisim,
bet šis neņem ne graša.

Ķēniņam bij trīs meitas, visas velnam dodamas. Kada dienā

ķēniņš sarīkoja un ved velnam vecāko meitu.

„Atprasies šodien pavāram," zirgs teic puisim. Labi. Zirgs

pārvēršas par lepnu kara zirgu, pavāra puisis par princi un jāj

pakal ķēniņam.

„Celat ķēniņa meitu mana zirga, es viņu izglābšu," puisis

sauc. Padarīts.

Velns nāk, rūc, ka zeme dimd. Jau cērtas šķēpiem. Princese

turas pie nepazīstamā prinča un kāmēr viņš kaujas, viņa iepin
tam savu gredzenu matos. Velns pārvārēts aizbēg. Ķēniņš grib

nepazīstamo varoni paturēt pie sevis, bet šis aizjāj.
Otrā dienā ved velnam otru meitu. Puisis atkal jāj un uzcel

viņu savā zirgā. Viņš cīnās ar velnu, bet ķēniņa meita pin vi-

ņam matos savu gredzenu. Velns sakauts, varonis nepazīts aiz-

jāj.

Trešajā dienā ķēniņš nostāda trīssimti baznīckungu un trīs-

tūkstoši karavīru. Ķēniņš domā: ja baznīckungi viņu nepielūgs,
tad karavīri viņu nokaus. Nepazīstamais atkal klāt. Cel prin-
cesi zirgā un puisis kaujas ar velnu. Pa to laiku princese iesien

puisim matos savu gredzenu. Vejnu sakauj. Baznīckungi slīgst

ceļos un lūdzas, bet puisis laiž tik projām. Karavīri cērt ar zo-

biņiem, bet netrāpa. Pēdīgi vecs zaldāts ievaino nepazīstamo

vaigā. Mājā rāda puisis zirgam vāti. Zirgs aplaiza, vāts sadzīst,

un rēta vien atliekas.

Kādā jaukā dienā puisis gul saulgozī ķēniņa dārzā. Ķēniņš
un princeses skatās pa pils logu un redz pavāra puiša matos kaut

ko spīdam. Viena princese iet skatīties un ierauga savu gre-

dzenu. Ķēniņš liek puisi iesaukt: „Kālab tev apsieta galva?"

Puisis atbild: „Man sap galva."

„Noraisi lakatu!" Ķēniņš pavēl.
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Noraisa. Puisim vaiga reta un matos visi trīs gredzeni.
„Vari precēt, kuru meitu gribi," ķēniņš priecīgi atvēl. Puisis

apprec jaunāko.

Pēc gada piedzimst jaunajam pārim dēls un aug, ka prieks
redzēt. Kadu nakti varonis redz sapnī savu zirgu zemē iesti-

gušu līdz žokļiem. Ķēniņa tznots iet pie zirga: „Celies, celies, ce-

lies augšām!" viņš uzmudina zirgu.

Zirgs saka: «Nevaru un ātrāk necelšos, iekams nebūsi no-

kāvis savu dēlu uz manas muguras." Puisis liek savu dēlu uz

zirga muguras.

„Nekauj!" zirgs uzsauc. „Man diezgan, redzu tavu sirdi.

Bet parādi vēl tik daudz labsirdības un nocērt manu kaklu."

Puisis necērt.

„Sargies, neies tev labi, ja manis neklausīsi," zirgs saka.

Puisis domā, domā; beidzot paņem zobiņu. Galva norit no

rumpja un vietā stāv smuidrs princis, šās zemes ķēniņa dēls.

Puisis un princis abi dzīvo vislielākā saticībā un draudzībā, kā

ne brāli tā nevar dzīvot.

4. A. 314. LP. Džū k s t ē-P ienav ā. LP, 11, 29.

Kādam ķēniņam bijuši septiņi dēli, vecākais bijis divdesmit

pieci gadi vecs, jaunākais tik septiņi.- Tomēr lai jaunākajam gadi,
kur gadi, dūša turpretim viņam vienam pašam bija vairāk, nekā

tiem citiem brāļiem par visiem sešiem kopā. Reiz tēvs bija no-

domājis savus sešus vecākos dēlus uz svešām zemēm sūtīt, bet

mazāko viņa jaunības dēl mājā paturēt. Tomēr jaunākais ar to

nav mierā, viņš saka: „Ja tu, tēt, mani līdz nelaidīsi, tad redzēsi

pats, ka mani brāli ne pārnāks, ne būs. Kas bez manis tur lai

notiek?"

Tēvs, to dzirdēdams, apdomājas un laiž arī. Visi septiņi brāli
nu sarīko kuģi un laiž pār jūru uz svešām zemēm. Uz jūras ve-

cākie brāļi griež kuģi pa kreiso roku, bet jaunākais saka: „Pa
kreiso roku nevar braukt, jābrauc pa labo, ja neklausīsit, tad paši

redzēsit, ka nomaldīsimies."

Tomēr vecie brāli tev ies jaunāko klausīt: kā brauc, tā brauc

pa kreiso. Bet jaunākajam bij taisnība, trešajā dienā kuģis tā

nomaldījies, ka braucēji vairs neizin ne rīta, ne vakara. Nu groza

kuģi vienā dienā uz to pusi, otrā uz to — nekā. Tā paiet viena

diena, paiet otra, paiet viena nedēļa, paiet otra, paiet viens_ gads,

paiet otrs, kāmēr jāsamaldās septiņi gadi. Septītajā gadā brā-

ļiem vēl uznāk jaunas bēdas: sāk maizīte aptrūkt Ko nu? To

manīdams, jaunākais brālis uzsauc vecākajam: „Kāp kuģa mastos

un skaties labi, vai tad nekur zemi ieraudzīt!"
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Uzkāpj viens brālis, izregojas — neesot; uzkanj otrs brālis,
izrēgojas — neesot; izkāpās visi seši — kā neesot, tā neesot.

„Nu brīnumi!" jaunākais iesaucas, „jakapj pašam, lai redizu.

kas ir un kas nav!"

Uzkāpj jaunākais, skatās, vēro — te uz reizi „Ak, jūs nevēkļi,
ne jūs ko redzat, ne zināt! Kā tad es noblenžu. Tur jau zeme

ir! Zināms, labi jāskatās, jo acumirklī tā tik mušas lielumā sa-

redzama!"

Nu griež kuģi uz to pusi un re, pēc trim dienām brāli sasniedz

malu un atron svešu, svešu pilsētu. Pilsētas ķēniņš iziet brāļiem

pretim un uzņem tos laipni, kā jau nu ķēniņa dēlus. Ķēniņš tūlīt

ieaicina visus septiņus pilī, liek labus ēdienus, dzērienus pagādāt

un skubina, lai tik ēdot; pats turpretim, galda galā nosēdies, ne-

bauda gandrīz ne kumosa. Jaunākais brālis, to redzēdams,

prasa: „Kāpēc nebaudi saviem viesiem līdz? Tu redzi, ķēniņ,
cik mums labi sekas; vai tev šodien ēst nemaz negribas?"

„Ne vakar gribējās, ne šodien gribas! Ko tur, brālīt, izteikt,
kamēr manas septiņas meitas nozudušas, neiet nekas pie dūšas."

„Vai sen jau, kamēr zudušas?"

„Būs gadi septiņi. Jaunākā toreiz bij septiņi gadi veca, un,

kā pa dienasvidu izgāja savām māsām līdz, tā nozuda visas sep-

tiņas. Es gan sasolīju gandrīz pusvalsti tam, kas meitas atrastu;

tomēr kā nekā, tā nekā."

„Bet, ja mes, septiņi brāli, tavas meitas atrastum, ko tu mums

par to solītu?" jaunākais brālis uzprasa.

„Es, brālīši mīļie, tūlīt jums atdotu viņas par sievām: tev

jaunākajam to jaunāko un tā pa kārtai vien, kamēr tad tavam

vecākajam brālim piekristu tā vecākā."

„Labi, tad brauksim meklēt. Dod tik mums, mazākais uz

septiņiem gadiem, pārtiku līdz!"

No rīta kuģis bij sarīkots. Brāli uzvilka buras un nu gāja

vaļām.
Uz jūras vecākie brāli griež kuģi pa kreiso roku, bet jaunākais

saka: „Pa kreiso roku nevar braukt, jābrauc pa labo, ja neklau-

sīsit, tad paši redzēsit, ka apmaldīsimies."

Tomēr vecākie brāli tev ies jaunāko klausīt: kā brauc, tā

brauc pa kreiso. Bet jaunākajam bij taisnība, trešajā dienā kuģis

tā nomaldījās, kā braucēji vairs nezin ne rīta, ne vakara. Vecie

brāli atkal grib kuģi sākt grozīt, bet jaunais saka: „Ko nu grozāt,

brauciet tik nu taisni projām, lai būtu kas būdams."

Tā paiet viena diena, paiet otra, paiet viena nedēļa, paiet

otra, paiet viens gads, paiet otrs, kāmēr aiztek atkal septiņi gadi.

Septītajā gadā sāk maizīte aptrūkt. Ko nu? To redzēdams,
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jaunākais brālis uzsauc vecākajam: „Kap kuģa mastos un skaties

labi, vai tad nekur zemi ieraudzīt?"

Uzkāpj viens brālis, izregojas — neesot; uzkāpj otrs brālis,
izregojas — neesot; izkāpjas visi seši — kā neesot, tā neesot.

„Nu brīnumi!" jaunākais iesaucas, „jakapj pašam, lai redzu,
kas ir, un kas nav!"

Uzkāpj jaunākais, paskatās, ja — tālumā zeme kā laba vīra

dūre saredzama. Nu griež kuģi uz to pusi un re, pēc trim dienām

brāli sasniedz pašā jūras vidū augstas, stāvas klintis. Jaunākais
brālis uztaisa garu virves redeli, aizsviež to aiz kāda klintsstūra,
lai aizķertos, un tad visi kāpj augšā. Augšā, tur brāli atron jauku
abelu dārzu un aiz dārza redz plašu, plāšu noru. Seši brāli pa-
liek dārzā augļus ēst, bet jaunākais aiziet pār noru viens pats. Te,
kur gadījies, kur ne, nāk liels milzis ar lielu rungu, spāres re-

snumā, pretim sacīdams: „Kur tu, tāds sisenis, mana valdnieka

tiesā esi iekūlies? Eij ārā, uz pēdām eij ārā!"

Bet jaunākais brālis neiet. Kā neiet, tā milzis to iedzen līdz

ceļiem zemē. Tagad jaunākajam brālim sirds aptek; viņš iz-

rauj zobiņu un nocērt milzim vienu kāju līdz ceļiem. Milzis no

sāpēm nokrīt gar zemi un saka: „Necērt vairāk!"

„Labi!" jaunākais brālis atbild, „bet tad tev jāapsolās divas

lietas, vienkārt manus sešus brāļus tur dārzā neaiztikt, un otrkārt,
pateikt, kas tur tālāk šinī zemē redzams.

„Tavus brāļus neaiztikšu, bet kas šinī zeme labs redzams, to

tev pateiks mans otrs brālis, kuru drīzi satiksi."

Jaunākais brālis aiziet tālāk. Te, kur gadījies, kur ne, nāk

otrs liels milzis ar lielu rungu, spāres resnumā, pretim sacīdams:

„Kur tu tāds sisenis, mana valdnieka tiesā esi iekūlies? Eij ārā,

uz pēdām eij ārā!"

Bet jaunākais brālis neiet. Kā neiet, tā milzis to iedzen līdz

pusei zemē iekšā. Tagad jaunākajam brālim sirds iedegas; viņš
izrauj zobiņu un nocērt milzim vienu kāju līdz pusei. Milzis no

sāpēm nokrīt gar zemi un saka: „Necērt vairāk!"

„Labi!" jaunākais brālis atbild, „bet tad tev jāapsolās divas

lietas, vienkārt manus sešus brāļus tur dārzā neaiztikt, un otr-

kārt pateikt, kas tur tālāk šinī zemē redzams."

„Tavus bralus neaiztikšu, bet kas šinī zeme labs redzams, to

tev pateiks mans trešais brālis, kuru drīzi satiksi.

Jaunākais brālis aiziet tālāk. Te, kur gadījies, kur ne, nak

trešais milzis ar lielu rungu, baļķa resnumā, pretim sacīdams:

..Kur tu tāds sisenis mana valdnieka tiesā esi iekūlies? Eij ārā, uz

pēdām ārā!"

Bet jaunākais brālis neiet. Ka neiet, ta milzis to iedzen līdz

padusēm zemē iekšā. Tagad jaunākajam brālim asinis sāka virt;
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viņš izrauj zobiņu un nocērt milzim vienu kaju pavisam. Milzis

no sāpēm nokrīt gar zemi un saka: „Necērt vairāk!"

„Labi! bet tad tev jāapsolās divas lietas, pirmkārt manus brā-

ļus tur dārzā neaiztikt, un otrkārt pateikt, kas tur tālāk šinī zemē

redzams."

„Tavus brāļus neaiztikšu un par šo zemi varu tev tikdaudz

pastāstīt: tā zeme ir apburta un pats valdnieks arī noburts stallī

par ērzeli. Tev jāiet visnotaļ pie šā ērzeļa, ja gribi kautko šinī

zemē iesākt. Kad ieiesi stallī, tad ērzelis sāks briesmīgi trakot.

Bet nebaidies, izej stallim cauri otrā galā, tur ieraudzīsi trīs ap-

cirkņus: vara, sudraba un zelta. Visi trīs apcirkņi ir pilni au-

zām. Ja pagrābsi auzas no vara apcirkņa un ērzelim pabērsi, tad

viņš tūlīt kaut cik aprims; ja pagrābsi auzas no sudraba apcirkņa

un pabērsi, tad viņš jau paliks brangi rāms; bet, ja pagrābsi au-

zas no zelta apcirkņa un pabērsi, tad ērzelis būs lēnāks par iēru.

Viņš tūlīt sāks ar tevi runāt un izteiks visu, kas darāms. Vairāk

nezinu nekā teikt.'

Jaunākais brālis aiziet pie ērzeļa un izdara visu uz mata, kā

pamācīts. Ja, itin pareizi, ērzelis beigās sāk runāt un saka tā:

„Puisīt, tev vajaga gan, kā redzu, stipram un drošam būt. Vai

tad trīs stipros milžus nemaz nesatiki?"

„Ja, kā tad, satiku gan; bet tos nabagus es pārvarēju. Tas

trešais beidzot mani pamācīja, uz kurieni lai eimu un kas man

darāms."

„Vai patiesi, puisīt, milžus pārvarēji? Nu, tad šīs zemes

pūķi arī pārvarēsi. Pūķis dzīvo viņā pilī. Viņam ir deviņas gal-
vas un briesmīgs spēks. Tas pats nobūra mani par ērzeli un no-

zaga kādam ķēniņam septiņas meitas, kuras vtura ieslodzītas pilī,

Bet uz pili tu ej pa dienas vidus laiku, pūķis tad gul. lelien labi

klusu un apbruņojies ar manu zobiņu, kurš turpat pie sienas ka-

rāsies; ar savu zobiņu neiesāc. Bez tam tu pūķim blakus ierau-

dzīsi divus zāļu trauciņus: pa labo roku tai trauciņā ir stipruma

zāles, pa kreiso nestipruma. Tos trauciņus pārmij: stipruma zā-

les — pēc tam, kad pats no viņām esi iedzēris kādu kluncienu —

noliec pa kreiso roku un nestipruma zāles pa labo! Kad tas viss

padarīts, tad krauj ar manu zobiņu pūķim, ko spēji un māki!"

Otrā dienā, pa pašu dienas vidus laiku, jaunākais brālis aiziet

uz pili, apbruņojas ar ērzeļa zobiņu, pārmij zāļu trauciņus un tad

uzbrūk pūķim, nocirzdams ar vienu cirtienu sešas galvas. Pūķis

tūlīt uzlec šņākdams, lai ar atlikušām trim galvām vēl laikā ie-

kamptu stipruma zāles un tad savu pretinieku norītu; tomēr vī-

ram neizdevās, karsti kampdams, sakampās nestipruma zāles.

Neģēlis gan taisījās nezāles laukā spļaut, bet tas nekā nelīdzēja,

spēki bij pagalam un jaunākais brālis noņēma ir tās galvas kā cc-



259

pures. Unlīdz ko_ briesmonis krita, te viscaur radās jauna dzī-

vība: pilsēta pacēlās, cilvēki ņudzēja, lopi gadījās. To redzē-
dams, jaunākais brālis tīri iztrūkās. Viņš aiztek uz stalli pie ērzeļa.
Bet ērzelis priecīgs bez gala; viņš saka tā: „Tu esi vīra vērts!

Paldies tev, ka izglābi manu zemi, manu pilsētu, manus ļaudis,
manu mantu un mani pašu! Trijdeviņās dienās palikšu par cil-

vēku, par šīs zemes valdnieku. Eij, brālīt, tagad uz pili, paņem

manu zobiņu par piemiņu un tad dari, kā tev pašam tīkas: vai nu

paliec pie manis dzīvot, jeb dodies uz savām mājām."

„Ne, draugs, es labāk paņemšu tās septiņas ķēniņa meitas un

došos uz savu pusi, jo tēva mājās jau vislabāki klājās."
„Labi, labi, tik nepiemirsti manu zobiņu!"

Jaunākais brālis nu paņem atrastās ķēniņa meitas un steidzas

pie brāļiem uz jūras pusi. Septiņas ķēniņa meitas bij priecīgas
bez gala, bet brāļi tik raustīja plecus un brīnījās. Patlaban visi

bij nokāpuši no klintim uz kuģa; te jaunākais brālis sasit rokas:

„Kur mans dāvinātais pūķa zobins! Tata aizmirsu! Kad tu izči-

bējis, jāiet pakaļ, to tik atstāt ne!"

Jaunākais brālis aiztek pēc zobiņa, bet citi brāli negaida vis

viņu. Tie norunā tā: „Brauksim tik projām, lai viņš paliek!
Teiksim mūsu sievas tēvam, ka mēs viņa meitas izglābām; mazā-

kais viens tad no mums sešiem dabūs jaunāko māsu par sievu. Un

cik zinām, jaunākā māsa esot valsts mantiniece. Ja tā neda-

rīsim, tad jaunākais brālis paņems kreimu, mums paliks sūkalas.

Un tad vēl, kur tad viņa lielība! Viņš tik izglābis, mēs dārzā pu-

vuši, augļus ēduši, no milžiem baidījušies. Tā ja, citādi tā lieta

neiet. Tik jāpiekodina jaunākai māsai, lai tāpat saka, kā mēs.

Viņai jāapsolās klusu ciest."

Kā runāja, tā darīja. Brāļi aizbrauca — jaunākais piekrāpts.

Nabadziņš gan atskrien atpakaļ ar pūķa zobiņu rokā, bet brāļus

ne dzirdēt, ne redzēt. Ko nu? Jāskrien pie ērzeļa. Aizskrien tur,

ērzelis saka: „Es jau tev teicu, nepiemirsti tūlīt zobiņu paņemt.

Tagad ej ārā, tur tu pa kreiso roku ieraudzīsi ābeli ar zelta ābo-

liem. Norauj trīs ābolus un ienesi man, tik pats neēd!"

Jaunākais brālis iziet pēc āboliem. Bet āboli tik skaisti, tik

skaisti. Viņš domā: „Vai tad nu ērzelis atkal zinās? Viens no

tik vareniem āboliem jāpabauda."
Trīs ābolus iebāž ķabatā, ceturto norauj iekosties. Bet, līdz

ko ābolam iekosts, te* nozūd āboli, nozūd ir pati ābele. Atkal

nelaime. leiet pie ērzeļa, ērzelis saka: „Nu kāpēc neklausi, ko

saku? Tā mājā netiksi. Eij atkal ārā, tur pa labo roku jerau-
dzīsi citu ābeli, ar tādiem pašiem āboliem, bet nu vairs need!"

Tagad jaunākais brālis paklausa. Ērzelis paņem ābolus un

saka: „Kāp man mugurā, pārnesīšu tevi maja. Mums loti jāstei-
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dzas, jo pirmkārt mans laiks drīzi būs pāri par ērzeli būt, un

otrkārt man loti patiktos, ja varētum taviem viltīgiem brāļiem
priekšā aizsteigties."

„Par cik dienam tu doma mani pārnest līdz ķenina, mana

nākamā sievas tēva, pilij?"
„Četras dienas būsim klat!"

„Nu, tad nevaram brāļiem priekšā aizsteigties. Viņiem va-

rens ceļa vējš un, ja tie nemaldās, tad pāris dienās viņi mājā.
Citādi nekas, bet man tik bail, ka neģēli neizkrāpj ķēniņam jau-
nāko meitu. Tās manas bēdas. Tomēr kas nu būs, tas būs."

To teicot, jaunākais brālis uzlēca ērzelim mugurā un tad aiz-

jāja pa gaisu kā vējš. Uz ceļa ērzelis atdod tos trīs ābolus jau-
nākam brālim, sacīdams: „Ja esi noguris, tad svied vienu ābolu

pār plecu. Tūlīt gadīsies ķēniņa pilsēta, kur varēsim par nakti

palikt. Tik ievēro —no rīta svešais ķēniņš tev dāvinās visādas

mantas, bet citas mantas neņem, paņem veco lakatu, kurā man-

tas bij iesietas. Tad vēl — ābolu pār plecu sviezdams, nepie-

mirsti teikt: nu ir laiks pie miera doties!"

Pret vakaru jaunākais brālis jutas noguris. Viņš izrauj zelta

ābolu, pārmet sev pār plecu un saka: „Nu ir laiks pie miera

doties!"

Tūlīt ronas liela pilsēta un pats ķēniņš iznāk pretim jātnieku
pie sevis ieaicināt. No rīta ķēniņš dāvina savam viesim šādas

mantas, tādas mantas, bet viesis, pateikdamies vairāk neņem

nekā, kā tikai vecu, vecu lakatiņu un tad aizjāj. Uz ceļa ērze-

lis prasa: „Vai dabūji lakatu?"

„Dabūju!"

„Nu tad labi; tik pieglabā viņu cieti, tas tev savā reizē no-

derēs. Un ja šodien atkal jūties noguris, tad met otru ābolu pār

plecu, sacīdams: „Nu ir laiks pie miera doties!" Tūlīt gadīsies

ķēniņa pilsēta, kur varēsim par nakti palikt. Tik ievēro — no

rīta tas ķēniņš tev dāvinās tādas pašas dārgas mantas, bet tās

neņem, ņem kādu vecu lukturīti!"

Pret vakaru jaunākais brālis jūtas noguris. Viņš izrauj
zelta ābolu, met to pār plecu un saka: „Nu ir laiks pie miera

doties!"

Tūlīt ronas liela pilsēta un patš ķēniņš iznāk pretim jātnieku

pie sevis ieaicināt. No rīta ķēniņš dāvina šādas lietas, tādas lie-

tas, bet jaunākais brālis vairāk neņem, kā veco lukturīti un tad

aizjāj pateikdamies.
Uz ceļa ērzelis prasa: „Vai dabūji lukturi?"

„Dabuju!"

„Nu tad labi; tik pieglabā viņu cieti, tas tev sava reize no-

derēs. Nu, ja šodien atkal jūties noguris, tad met trešo ābolu
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pār plecu, tos pašus vārdus sacīdams. Tūlīt gadīsies ķēniņa pil-

sēta, kur varēsim par nakti palikt. Tik ievēro — no rīta tas

ķēniņš tev dāvinās tādas pašas dārgas mantas, bet tās neņem,

ņem tikai tādu saziedējušu rausīti!"

Pret vakaru jaunākais brālis jutas noguris. Viņš izrauj zelta

ābolu, met to pār plecu un saka: „Nu ir laiks pie miera doties!"

Tūlīt ronas liela pilsēta un pats ķēniņš iznāk pretim jātnieku

pie sevis ieaicināt. No rīta ķēniņš dāvina šādas lietas, tādas

lietas, bet jaunākais brālis vairāk neņem, kā saziedējušo rausīti

un tad aizjāj pateikdamies.
Uz ceļa ērzelis prasa: ~Vai dabūji rausi?'

„Dabuju!"

„Nu, tad labi; tik pieglabā to, tas tev sava reize noderēs."

Ceturtā dienā pret_vakaru jaunākais brālis bij pie nākamā

sievas tēva pils klāt. Ērzelis tagad šķiras sacīdams: „Dzīvo nu

laimīgi, man jāsteidzas atpakaļ, jo vēl tik dažas dienas, un tad

mans laiks pāri!"

Jaunākais brālis nu domā savus viltīgos brāļus pie ķēniņa

atrast; bet nekā: tie ar tik labu ceļa vēju sen jau mājā pārbrau-
kuši, piestāstīdami ķēniņam pilnu galvu par saviem varoņa dar-

biem. Ķēniņš tad arī tā kā vakar atdevis katram vienu meitu

par sievu un visi vēļ, tā kā šorīt, aizbraukuši pie tēva uz mājām.
Viens gan gribējis ar visu varu ķēniņam jaunāko meitu izplēst,
bet jaunākā negājusi un negājusi. Ķēniņš, to dzirdēdams, pats

arī teicis: „Jaunākā pieder jaunākajam brālim un, kad nu jau-
nākais brālis pēc jūsu teikšanas pazudis, tad lai mana jaunākā
meita labāk paliek pie manis."

Tā tad arī noticis. Bet kas nu bij par brīnumiem, kad tai

pašā dienā pret vakaru jaunākais brālis pārradās un ķēniņam
visu izstāstīja, kā īsti noticis. Vecais tīri no dusmām uz

augšu lec.

„Tāda viltība! Kam man tādiem blēžiem vajadzēja savas

meitas dot? Kādi nav, kādi vēl nebūs! Bet tu, godīgo puisīti,

še tev mana jaunākā meita un paliec pēc manas nāves par šīs

zemes ķēniņu!"

Jaunākais brālis nu apņēma ķēniņa jaunāko meitu par sievu

un domāja pie sievas tēva dzīvot. Bet otrā nedēlā tam iešaujas

prātā: „Tā neiet, man jau jāpāriet pie tēva. Brāli būs ir tam

Pilnu galvu melu sastāstījuši un tad, lai nabaga tēvs, melkuļiem

ticēdams, pēc manis velti bēdātos. Lai mana sieviņa paliek te,

es iešu tēvu apraudzīt."

Jaunākais brālis aiziet.

Bet brāli, pamanījuši jaunāko nākam, sagrābj to cieti, aizved

uz mežu un iemet dziļā, dziļā lāču ala, lai bada nomirtu. Tēvs
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par visu to nedabūja itin nekā zināt. Tomēr jaunākais brālis ne-

nomira vis badā. Viņš atminas sava lakata, luktura un rauša.

Tikko lakatu zemē nosviedis, te gadās varena pils lāču alā;
tikko lukturi uz galdu nolicis, te visa pils apgaismota; tikko rausi

uz galdu nolicis, te gadās ēdieni, dzērieni vislabākie. Tā tas nu

nodzīvo dziļajā alā vienu dienu, otru dienu, vienu nedēlu, otru

nedēlu, vienu mēnesi, otru mēnesi; ne tev viena cilvēka gadās,

kas palīdzētu, ne arī pats ārā tikt.

Jaunā sieviņa izgaidās vienu dienu.* otru dienu, vienu ne-

dēlu, otru nedēļu, vienu mēnesi otru mēnesi; ne tev kādas ziņas

pārnāk, ne arī vīra redz. Cik ilgi tā gaidīt? Jāpaņem kara
spēks un jāiet meklēt. Kara spēks noiet pie vīra tēva vārtiem un

pavēl vecākajam dēlam iznākt. Jaunā radiniece, kara spēka va-

done, uzprasa vecākajam, kur jaunāko brāli iegrūdis? Bet šis

parausta plecus, nezinot nekā. Nu, ja nezinot nekā, tad lai nā-

kot ctis brālis teikt. Iznāk tas — tāpat, Beidzot sasauc visus

sešus — tāpat nezinot un nezinot. Bet kas reiz melojis, kas tam

otru reizi vairs ticēs? Tā arī te. Jaunā radniece tagad nosaka itin

īsi: „Toreiz teicāt tāpat, kā nezinot, kur jaunākais brālis palicis,

tagad tā pati nelaime. Karavīri, grābiet viņus cieti un vediet līdz

cietumā; gan viņi tad zinās, kur brālis palicis!"

Bet nu tik bij joki. Līdz ko sievas to sadzirdēja, ka vīriem

jāiet līdz cietumā, tā visas sešas ārā un nu pilnā kaklā, lai laižot

vaļā, lai laižot vaļā, viņas būšot teikt, kur brālis iegrūsts. Labi.

Kad nu viss bij izstāstīts, tad karaspēks, seši viltnieki blēži ar

visām sievām un pats vecais tēvs dodas uz lāču alu jaunāko
brāli meklēt. Neviens vairs neticēja, ka viņš vēl pie dzīvības.

Bet aizgājuši tur, visi pārbrīnījās, lāču alā pils, un pilī jaunākais
brālis vesels kā rutks. Viņa sieviņa raudāja, to ieraudzīdama,

prieka asaras, bet vecais tēvs raudāja gan prieka, gan bēdu asa-

ras. Jaunāko dēlu ieraugot, to pārņēma prieks; bet vecākos dē-

lus, tādus neģēļus, uzskatot — bēdas; atkal nezināja, kur rimties.

Beidzot vecais saka: „Jūs, seši neģēli, nost no manām acim; bet

tu, manu dēliņ, paliksi pēc manas nāves par ķēniņu. Tu esi pel-

nījis, lai tev labi klātos."

Seši brāļi, to dzirdēdami, palika bāli, kā līķi. Viņi apkampa

tēvu, apkampa jaunāko brāli un lūdzās, lai piedodot. Jaunākais
brālis piedeva tūlīt, bet tēvs neļāvās nemaz pielūgties. Beidzot

krita ir jaunākais tēvam klāt par brāļiem lūgdams, kamēr tad lie-

lām mokām to piedabūja.

„Tomer," vecais sacīja, „par saviem dēliem es jus gan atkal

pieņemšu, bet valsti mantos mans jaunākais!"

Ta nu jaunākajam iznāca divas valstis.
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5. A. 314. Taupmanis Rudbaržniekos. LP, IV, 48.

Kādam ķēniņam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Dēliem

labas dienas pie tēva apnikušas, sākuši lūgties, lai laižot pasaulē.
„Labi!" tēvs atteicis un tūliņ licis kuģi taisīt. Par nedēlu trīs

kuģis bijis sasteigts. Divi gudrie brālie nu iekāpuši kuģī un aiz-

braukuši; bet muļķīti neņēmuši un neņēmuši līdz: varot ar savu

nejēdzību viņus nelaimē iegrūst!
Bet muļķītis asaras lūdzies tevu, lai laižot jele viņu arī

pasaulē.

„Labi!" tēvs beidzot atteicis un licis vēl otru kuģi taisīt muļ-

ķītim. Par nedēļu trīs sasteiguši; muļķītis paņēmis trīs daiktus:

cirvi, šķipeli, vegu (stangu), iekāpis kuģī un aizbraucis brāļiem
pakal. Bet gabaliņu pabraucis, griezis atkal atpakaļ, sacīdams:

„Mein, vai jus man neka nedosit līdz: tevs iedeva kuģi, pats

paņēmu cirvi, vegu, bet jums arī kas jādod!"

„Labi, dels! še tev zobins, kas deviņi gadi kalts, deviņi gadi

rūdīts, deviņi gadi trīts. Ar to izobinu visu ko vari pārcirst."

Muļķītis paņēmis zobiņu, ielēcis atkal kuģī un nu aizbrau-

cis. Kuģis brīnum vizējis, zobins brīnum spīdējis, brauciens

brīnum vedies. Necik ilgi panācis brāļus.

„Kamdel nebraucat talak?" muļķītis uzprasīja.
Ja, liela straume esot piedzinusi viņu kuģi pie šīs stāvās

klints, un nu jāgaidot, kamēr cits vējš gadīšoties, kas kuģi atdzītu

nost. Tā gudrie brāli atteikuši.

Bet patiesībā pavisam citādi bijis. Augšā uz klints bijusi

muiža; un tai muižā bijis tāds ērzelis ar ugunīgām acim un brie-

smīgi stipru dvašu. Ērzelis ar acim redzējis jūdzēm tālu un ar

dvašu varējis pieraut klāt, ko tik vien gribējis. Un šis pats ērze-

lis tad arī pierāvis ar dvašu gudro brāļu kuģi pie klints, ko šie

nezinājuši.
Diezin cik ilgi gudrie brāļi tur nebūtu nīkuši, kas to lai pa-

teic: bet muļķītim bijis padoms pie rokas, viņš iesaucies:

„Stavi nu! cik ilgi ta stāvēsi? Jāiet taču uz klinti raudzīt,
kas tur ir."

Un muļķītis tūliņ paķēris vegu, cirvi, šķipeli un sācis klintī

robīt pakāpienus. Ar cirvi robījis, ar vegu lauzis, ar šķipeli at-

sviedis gabalus nost. Otrā, trešā dienā jau uzticis augšā. Tur

bijis liels, liels līdzenums. Gājis, gājis — beidzot a_tradis_ lielu

dzelzs pili, bet durvis bijušas aizslēgtas ar tikliem atslēgu, ka labs

spainis. Ar zobiņu tūliņ pārcirtis lielo atslēgu un iegājis iekša.

Trešā istabā saticis milzi; tas izsaucis:

„Kā tu te tiki? Simtu gadu neviens nav ienācis pilī. Tūliņ

nāc laukā, iesim uz biksām!"
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les ari. Bet milzis_ iesitis muļķīti līdz ceļiem zemē. Nekā

darīt — muļķītim bijis jāsēd veselu pusdienu, kamēr kaut cik at-

pūties no belziena.

Beidzot milzis atgriezies uz otru pusi. Tai brīdī muļķītis ātri

uzlēcis, saķēris milzi aiz kājām un apgāzis. Gribējis jau cirst ar

savu zobiņu milzim kaklu nost, bet šis sācis lūgties un solījies pa-
likt par kalpu, necirtis arī — gājis projām. Nu milzis teicis, lai

neejot talak, tur esot septiņ reiz tik liels milzis, nekā viņš, un

dzīvojot septiu reiz tik lielā pilī. Bet muļķītis gājis tomēr un

atradis lielo pili. Tā bijusi aizslēgta ar tādu atslēgu, kā divi

spaiņi. Ar zobiņu ātri vien pārcirtis lielo atslēgu un iegājis iekšā

Trešā istabā saticis septiņ reiz tik lielu milzi; tas uzsaucis:

„Ka tu te tiki? Simtu gadu neviens nav ienācis mana pilī!

Tūliņ nāc laukā, iesim uz biksām!"

les arī. Bet milzis iesitis to līdz gūžām zemē. Nu muļķītis
sasēdējis kādu veselu dienu. Beidzot milzis aizgriezies uz otru

pusi. Tai brīdī muļķītis ātri uzlēcis, saķēris slepus milzi aiz kā-

jām un apgāzis. Gribējis jau cirst ar zobiņu milzim kaklu nost,

bet šis sācis lūgties un solījies palikt par kalpu; necirtis arī —

gājis projām. Nu milzis teicis, īai neejot tālāk, tur esot septiņ reiz

tik liels milzis, nekā viņš un dzīvojot septiņ reiz tik lielā pilī. Bet

muļķītis gājis tomēr un atradis lielo pili, tā bijusi aizslēgta ar tādu

atslēgu, kā trīs spaiņi. Ar zobenu ātri vien pārcirtis lielo atslēgu

un iegājis iekšā. Trešā istabā saticis septiņ reiz lielāku milzi:

tas uzsaucis:

„Ka tu te tiki? Simtu gadu neviens nav ienācis mana pilī.

Tūliņ nāc laukā, iesim uz biksām!"

les arī. Bet milzis iesitis to līdz kaklam zemē. Nu muļķītis

sasēdējis atpūzdamies līdz rītam. Beidzot milzis aizgriezies uz

otru pusi. Tai brīdī muļķītis ātri uzlēcis, slepus saķēris milzi aiz

kājām un apgāzis. Gribējis jau cirst ar zobiņu milzim kaklu

nost, bet šis sācis lūgties un solījies muļķītim palikt par kalpu; ne-

cirtis arī — gājis grojām. Nu milzis teicis, lai neejot: tur esot

muiža ar tādu ērzeli, kas ar dvašu vien pievelkot katru klat. Bet

muļķītis tomēr gājis. Par laimi ērzelis tai brīdī snaudis, kad ie-

gājis muižā. To pamanīdams, muļķītis ātri, ātri piebēris ērzelim

pilnu sili ar auzām un pats paslēpies aiz staļļa. Ērzelis atmodies

un izēdis visas auzas; bet tad arī bijis pieēdis, tā ka nespēja ne-

maz vairs dvašot. Tik acis, tās gan arvien zvērojušas: varējis

pat caur staļļa sienu redzēt, ka muļķītis tur stāv, bet tīši nelicies

ne zinot, tamdēļ ka gardās auzas vairāk prātā stāvējušas.

Un ta nu vairāk neka, gājis taisni muižas pilī apskatīties. Tur

atradis trīs meitas, vienu daiļāku par otru. It īpaši jaunāka masa
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muļķītim brīnum patikusi. Tulin ierunāsies, vai jaunāka masa

negribot pie viņa par sievu nakt.

„Ja, ja — labprāt!" šī atteikusi, „bet vel jau nemaz nezinu

vai velns tevi sveikā palaidīs."
„Kas par velnu?" muļķītis iesaucies.
~Gan redzēsi! Katru nakti velns pārnāk mājā un mums,

masarn jāieskā viņam galva. Mēs esam ķēniņa meitas; veļus mūs

te_ ar varu atveda. Viņš neieredz nevienu svešnieku. tādēļ, līdz

beigts jau esi. Bet te velnam ir tāda gudrības grāmata;
ja pec tas dara, tad var palikt, par ko grib. Tādēļ paskatīsimies
un parvērtīsim tevi par adatu diega kamolā."

Labi. Vakara meitas pārvērš muļķīti par adatu diega ka-

mola. Necik ilgi, velns mājā.
Kas te par svešu smaku esot?

„Nav smakas, nav, pats muldies!" meitas atteic. Velns tic

un aiziet gulēt. Līdz labi aizmidzis, meitas pārvērtušas atkal

muļķīti par cilvēku. Muļķītis iegājis pie velna, apvilcis ap gultu
visapkārt krustaiņu zīmi un tad gāzis velnam ar to zobiņu, ko

māte bij devusi, pa ribām. Velns uzlēcis gultā stāvus, bet pār
zīmi nespējis tikt. Nu muļķītis metis un metis ar zobiņu: beidzot

nogalinājis taču velnu.

No rīta paņēmis meitas, pabēris ērzelim auzas, lai neķibe-
lētu viņu un tad priecīgi visi četri aizgājuši pie brāļiem uz kuģiem.

Brāļi paņēmuši meitas, teikdami:

„Vadzi, mes pagaidīsim tevi, ej vel uz klints salu atpakaļ,

paskatīties, kas tur tā spīguļo.
„Are! tas jau liela ērzeļa acis!" muļķītis atteicis.

„Nava acis, nava, tad tu nemaz to neesi ievērojis, ej taču!"

Muļķītis gājis arī. Bet šie, blēži, tamēr projām ar abiem

kuģiem, ar visām meitām. Jo ērzelis nu vairs nevilka viņus ar

dvašu klāt, tādēļ, ka vēl bij izēdis tās auzas, ko muļķītis šorīt ie-

bēris un nu labi saēdies tik slinks bij palicis, ka ne pakustēt.
Pēc liela laika muļķītis atnācis atpakaļ un nu apmānījis, ka

šie piekrāpuši viņu. Ko nu? Gudrojis šā, gudrojis tā: beidzot

iedomājies iet ērzelim padomu prasīt. Ērzelis teicis:

„Kamdēl nenāci ātrāk man teikt: tagad nevaru vairs tavus

brāļus saredzēt, par daudz tālu. Būtu tikai drusku tuvāki, tū-

liņ ar dvašu atvilktu tādus blēžus atpakaļ. Bet nekas! Ej tur

muižas dārzā, tur redzēsi trīs ābeles vienu sudraba, otru zelta,

trešo dimantu; norauj no katras ābeles pa ābolam un atnes man,

tik sargies ābolus ēst!"

Muļķītis tā darījis. Bet tas dimanta ābols brīnurn iegribējies

pasmeķēt — iekodis. Te — kas bijis, kas nebijis — tūliņ nokritis

gar zemi un palicis kā miris. No rīta tik atmodies. Bet ērzelis
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nu saņēmis no ļauna. Kamdēļ nesot kiausijis? Lai eimot veļ

otrreiz āboliem pakaļ! Aizgājis, bet nu vairs nekodis ābolā.

Tiklīdz atnācis ar visiem trim āboliem, ērzelim nokrituši no

muguras dzelzs segli. Tos seglus līdz šim neviens nevarējis vi-

ņam noņemt no muguras, bet nu paši nokrituši.

Tagad ērzelis aicinājis muļķīti viņam mugura sēsties. Labi,

sagrābis pavadu un sācis jāt.
Ērzelis nokracies vien un tad meties no klints zeme jura pel-

dēt. Pēdējis, peldējis ilgu laiku, beidzot iesaucies:

„Drusku jāatpūšas. Met, muļķīti, sudraba ābolu jura!"

Muļķītis iemetis ābolu par kamiesi jura. To darot, gadī-

jušies sala un uz salas ala.

„Lien tai alā!" ērzelis teicis. „Tur būs visādi ēdēji, dzērēji,
daždažādi trakuli, tik neielaidies ar viņiem, nerunā ne vārdiņa,
lai prasa, ko prasīdami. Bet ja tev ko dod, tad ņem vecu zirga

ribu, citu ne!"

Kā ērzelis teicis, tā bijis. Līdz kāju iespēris alā tūliņ visvi-

sādi trakotāji pretim. Vecenes ar tādiem tēviņiem lēkājušas, arī

meitas bijušas. Tās gribējušas ari viņu trakajā pūlī ieraut, bet šis

ne un ne. No rīta tāda vecene atnākusi pie viņa — vienā rokā

kumpis (dūcis), otrā zirga riba — un teikusi, lai vēloties, kuru no

abiem gribot. Viņš paņēmis zirga ribu un, ne vārdiņa neteikdams,

izlīdis pie ērzeļa.
Atkal peldējuši cauru dienu. Pret vakaru ērzelis iesaucies:

„Drusku jāatpūšas! Met zelta ābolu jūra!"

Muļķītis iemetis ābolu par kamiesi jura. To darot, gadījusies
sala un uz salas ala.

„Lien tai alā! Tur būs visādi ēdēji, dzērēji, daždažādi tra-

kuli; tik neielaidies ar viņiem, nerunā ne vārdiņa, lai prasa, ko

prasīdami. Bet ja tev ko dod, tad ņem rīku drānu (trauku lu-

patu), citu ne!"

Kā ērzelis teicis, tā bijis. Līdz kāju iespēris alā, tūliņ vis-

visādi trakotāji pretim: vecenes ar tādiem tēviņiem lēkājušas,
arī meitas bijušas. Tās gribējušas arī viņu trakajā pūlī ieraut,

bet šis ne un ne. No rīta tāda vecene atnākusi pie viņa — vienā

rokā gaļa, otrā rīku drāna — un likusi vēlēties, kuru ņemšot.

Viņš paņēmis rīku drānu un izlīdis pie ērzeļa.
Atkal peldējuši cauru dienu. Pret vakaru ērzelis iesaucies:

„Drusku jāatpūšas! Met dimanta ābolu jūrā!"

Muļķītis iemetis pār kamiesi jūrā. Gadījusies sala un uz sa-

las ala.

„Lien tai alā! Tur būs visādi ēdēji, dzērēji, daždažādi tra-

kuļi; tik neielaidies ar viņiem,
t

neruna ne vārdiņa. Bet ja tev

ko dod, tad ņem sveci, citu ne!"
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Līdz nu kāju iespēris alā, tūliņ visvisādi trakotāji pretim:

vecenes ar tādiem tēviņiem lēkājušas, arī meitas bijušas. Tās

gribējušas arī viņu trakajā pūlī ieraut, bet šis ne un ne. No rīta

tāda vecene atnākusi pie viņa — vienā rokā biezputra, otrā

svece — kuru nu gribot. Muļķītis paņēmis sveci un izlīdis pie

ērzeļa.

Tagad ērzelis vel peldējis tadu laiku un tad sasniedzis jūrai
malu, necik tālu no muļķīša tēva pils.

Muļķītis nokāpis mala un gribējis teva pilī iet; bet ērzelis

pamācijis:
„Neej tagad vel uz teva pili; ej papriekšu uz to pili, kur kai-

miņa ķēniņš dzīvo, tam daiļas meitas!"

Muļķītis arī aizgājis uz to pili par nepazīstamu un lūdzies

darbu. Ķēniņš devis darbu. Bet muļķītis otrā dienā tīri pārbrīnī-

jies
A

ieraudzījis dārzā to jaunāko meitu, kuru pats no velna muižas

izpestījis, un kura jau todien salījusies pie viņa nākt par sievu.

Tūliņ muļķītis jozīs pie ķēniņa iekšā, lai neliedzot viņam savu jau-
nāko meitu! Bet ķēniņš atcirtis: viņš šo tādu nemaz nepazī-

stot, un meitu arī nedošot! Labi viņnedēļ jau bijis jāatdod di-

viem abas vecākās meitas, tamdēļ ka tie viņa bērnus izglābuši
no velna un pār jūru pārveduši mājā; bet trešo meitu kuram
katram zenkum iegrūst, to gan nedarīšot. Muļķītis gan dievojies,
ka īsteni viņš meitas izglābis; bet ķēniņš pasmējies: lai neturot

viņu, vecu vīru, par vientiesi, tenkas lai raugot citiem iestāstīt.

Nekā darīt — veco ne pagalam piedabūt... Bet muļķītim

bijis cits padomnieks pie rokas: ņēmis sarunāt ar savu brūti un

aizgājuši uz vienu baznīcu klusitiņām salaulāties bez ķēniņa zi-

ņas. Dzīvojis vēl kādu gadu pie ķēniņa un neteicis nemaz, ka

viņš znots. Pēc gada muļķīša sievai piedzimis dēls un nu muļķī-
tim — gribot negribot bijis jābēg pie sava tēva, jo ķēniņš gribē-
jis viņu vai pakārt, ja tik rokā būtu dabūjis.

Tēvs pārlieku izbrīnījies, muļķīti ieraudzīdams, jo gudrie dēli.

Pārbraukdami, ieteikuši, ka muļķītis ar savu kuģi jūrā noslīcis.

Nebijuši nemaz gudrie brāli tai brīdī mājā, kad muļķītis pie teva

ienācis; tik nakti pārradušies. Bet līdz naktī pārnākuši, tulin

sievas stāstījušas, saviem vīriem jaunas ziņasļ muļķītis esot ie-

radies! Šie to padzirdējuši, pa nakti sačukstējušies muļķīti no

miega uzraut un dzijā alā ieslodzīt. Un ta arī izdarījuši. No

rīta tēvs agri agri uzlēcis pastāstīt saviem gudriem dēliem prie-

kus: muļķītis pārnācis! Bet gudrie deli izsmējuši tevu: esot

redzējis laikam pa sapņiem muļķīša garu._ Ja ta butu, tad lai

rādot šurp muļķīti, viņi ātrāk neticot. Tevs paņēmis gudros

pie rokas, un vedis tur, kur muļķītis vakara apgulies, bet — vai

tie nav sasodīti brīnumi! — un patiesi muļķīša guļas vieta tukša.
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Vecais tevs paraustījis plecus un neatteicis neka, cik pats bijis

izbrīnījies.

Muļķītis, nabadziņš, ilgi saraudājis tur alā par brāļu cietsir-

dību un pārdomājis, ko nu darīt. Te par laimi atminējies tās lie-

tas, ko uz jūras salām sadabūjis,. Tūliņ izrāvis sveci no kaba-

tas —tā acumirklī pati no sevis aizdegusies. Izņēmis arī rīku

drānu — tā palikusi par galdu ar visādiem gardiem ēdieniem. Bei-

dzot vēl izņēmis zirga ribu — tā palikusi par sudraba gultu ar

mīkstiem, mīkstiem spilveniem. Nu dzīvojis bez bēdām. Bet da-

būjis ar sadzīvot veseli septiņi gadi tur alā. Par to laiku viņa
dēls ķēniņa pilī bijis pieaudzis par smalu puiku. Māte tam dāvi-

nājusi trīs bumbas: sudraba, zelta, dimanta, ar tām puika katru

dienu svaidījies. Bet vienreiz māte nogājusi apsērst savas mā-

sas muļķīša tēva pilī un paņēmusi puiku līdz. Kamēr šī pa iekšu

ciemojusies, puika dauzījies pa lauku ar savām bumbām. Uz

vienu reizi ieskrējis raudādams: lai nākot palīgā, bumbas esot

iekritušas dziļā alā. Vecais ķēniņš tūliņ sasaucis cilvēkus un

licis alā pakaļ līst. Un tos brīnumus tagad — atraduši muļķīti,
bumbas meklēdami. Vecais ķēniņš tīri no priekiem apjucis; bet

muļķītis izstāstījis visu smalki par saviem viltīgieem brāļiem. To

dzirdēdams, vecais tēvs licis gudros brāļus nosodīt ar nāvi. bet

muļķīti iecēlis savā vietā par ķēniņu.

Tagad arī muļķīša sievastēvs ticējis, ka muļķītis izglābis gan

viņa meitas un tā licis tūliņ kāzas rīkot, tādēļ ka toreiz nerīkojis.

6. A. 303. 314. 304. K. Tarzieris Druviena, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 127, 5.

Vienam augstmaņam bijis liela pulka mantas, bet dēla nebijis.
Un tas gadījies — viņam bijis karā jāiet. Nu viņš bēdājies, ko

līdzējis mantu krāt, kad neesot kam mantas atstāt. Bet viņu sa-

tikusi vecīte un vaicājusi, kā šis bēdājas? Šis izstāstījis: aiz tā

un tā. Vecīte saka, lai nebēdājas nekā, lai liekus izzvejot_ no

jūras zivi ar sarkanām acim un zelta spurēm — no tas lai ieēdot

sieva, tad būšot dēls.

Licis zvejot. Divi reizes izvilkušies — nebijis tādas zivs.

Jau gribējuši mieru mest, bet zvejnieki teikuši, nu mēģināšot vel

trešo reiz. Mēģinājuši — izvilkuši tādu zivi ar zelta spurem un

sarkanām acim. Nu sataisa ēdienu no tas, nu strebj un paliekas

izlej zemē. Bet kā izlej zemē, tā ķēve klāt un piedzērusies.

Par laiku nu augstmaņam dēls un ķēvei kumeļš: dēlam bijuši

zelta mati un kumeļam zelta krēpes.

Bet nu dēls atri audzis un drīz jau bijis skola.
_

Un ka no

skolas mājā atnācis — gājis uz zirgu kuti sava zeltakrepaiņa zirga
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barot. Aizgājis — bet nu atrod zirgu raudot. Puika vaicājis:
~Kas vainas?"

Tas teicis, ka lai (puika) neēdus tās maizes, ko šam došot —

tur esot nāves zāles. Viņa māte bijusi nezin kā saskaitusies un

gribējusi puiku nomirdināt.

Puika aizgājis uz skolu, maizes neēdis. Atnācis atkal, gājis

zirga barot — tas raudus atkal.

Nu, kas nu vainas?

Šis atkal teicis, un lai putras nestrebus, un tai esot nāves

zāles.

Puika aizgājis, arī putras nestrebis, uz skolu.

Atnācis atkal, gājis zirga barot — tas raudus atkal.

Nu, kas nu kaitot?

Nu būšot nāves zāles dzēriena.

Labi, aizgājis nedzēris uz skolu.

Atnācis atkal no skolas — bijis jau ij tevs klat, ij ar jau

ticies. Gājis nu zirga barot — zirgs raudus atkal.

„Nu. kas nu par nelaimi?"

Nu būšot abiem diviem gals, ij puikam, ij zirgam. Bet zirgs

nu licis pagādāt trīs kūjiņas, vienu dzelzs, vienu sudraba, trešo

zelta, un rakstīt tēvam grāmatu, ka nu māte šos abus aiz dusmām

un bailēm gribote nogalēt.
Un tad nu veduši puiku ar zirgu kart. Tur bijis liela pulka

cilvēku.

Aizved, piesien zirgu pie viena staba, puika dasit ar dzelzs

kājiņu zirgam — zirgs stabu pārlauž. Dasien pie otra staba,

dasit ar sidraba kūjiņu —to ar(i) pārlauž. Dasien pie trešā staba,
dasit ar zelta kūjiņu, bet tā vairs zirgs nevarējis pārlauzt. Nu

puika lūdzas, lai tak nu vēl liekot šam ar to zirgu plāties bei-

dzamo reiz(i). Liek. Šis uzkāpis un tūliņ ar visu zirgu gaisā,

grāmata vien izkritusi.

Tevs, dabūjis grāmatu lasīt, licis slepkavīgo mati izraustīt

gabalos.

Puika jājis un dajājis pie lielas vēršu ganības. Lūdzis tanī

ganam, lai dodus šam arī vienu vērsi, ko ganīt. ledevis. Zirgs

nu palicis turpat pļavā un vērsis gājis projām vienļ šis (puika)

atkal, aiz ļipas turēdamies, visur (vērsim) pakal. Versis_ dagajis

Pie vienas jūras, peldējis pāri; šis, aizjipas gala turēdamies,

līdzi. Un tur aiz jūras bijusi viena pilsēta. Puļka tur iegājis,

meklējis darba. Saderējis ar ķēniņa maizes cepēju un pamācī-

jies. Bet nu vienu dienu maizes cepējs iziet lauka un šam jā-

cep maize. Cepis, cepis — šis sabojā ta, ka nevar est. Nu, ko

nu? Uzdod 25 uz dibena un atlaļž.
Tad puika sader ar vienu ķēniņa pavaru; bet tam noķēzī
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putru — dabū 25. Tad sader ar ķēniņa dārznieku. Dārznieks
iziet laukā, šis apķēzījis visus kociņus, uzdod 25 — atlaiž. Nu

šis aiziet uz vērsi, izlien tam pa vienu ausi, pa otru ausi un

paliek zalš. Tad iet uz pilsētu atpakaļ un staigā stāstīdams:

„Zalais, ka Zaļais 75 dabūjis!" Izstaigājies — aizgājis vienā naktī

uz dārzu, to lielišķi uzkopis, apgulies guļus dārzā; bet dārz-

nieks gribējis šo vest Jaukā. Šis neiet un tik(ai) sakus: „Zalais,
ka Zaļais 75 dabūjis!"

Bet nu ķēniņam bijušas trīs meitas un tām bijis jāprecējas.
Divas gan bij izmeklējušas sev vīrus, bet trešā nevarējusi; tā

teikusi, nu gan šij pietikšote ij ar Zaļo!

Un, kad nu pirmai meitai bij'šas kāzas, tad sūtījuši šā Zaļā arī

kāzās lūgt; bet šis tik(ai) teicis: „Zaļais, ka Zaļais 75 dabūj's!"

un negājis. Tāpat noticis, kad otras ķēniņa meitas kāzās lū-

guši, arī negājis. Un ij tad, kad pašam bij'šas sarīkotas kāzas

ar trešo ķēniņa meitu, tāpat pateicis: „Zalais, ka Zaļais 75 da-

būjis!" un negājis.
Bet ķēniņš nez' kā sabargojies un novēlējis pirmo meitu

čūskai aprīt. Novēlējis aprīt un sūtījis, lai Zaļā lūdz uz pirmās
meitas bērēm. Šis pateicis: „Zaļais, ka Zaļais 75 dabūjis!" un

negājis bērēs.

Tomēr, kad nu jau meitu aizved uz jūrmalu — šis aiziet, iz-

lien vēršam pa vienu ausi, pa otru ausi un paliek melns. Un tad

tas vērsis devis šam no viena trauciņa dzert un vaicājis, vai nu

šam esot spēks? Esot! Tad iedevis seši birkavi smagu zobenu.

Šis aizjājis ar zobenu rokā uz jūrmālu un vaicājis meitai, vai at-

došote gredzenu un teikšoties iet pie šā par sievu?

Ta atdevusi gredzenu un teikusies iet.

Nu šis nostājies jūrmalā un gaidījis. Čūska nākusi pa jūru

līgodamās un šņākdama ar sešām galvām. Kā malā, tā šis uz-

lēcis ar savu zirgu virsū, nocirtis visas 6 galvas un pabāzis zem

akmiņa. Tad aizgājis atkal uz vērsi, izlīdis pa vienu ausi, pa otru

ausi un atkal palicis zaļš guļus dārzā.

Pec tam ludz otras meitas bēres, šis atkal pasaka: ~Zaļais,

ka Zaļais 75 dabūjis!" un neiet.

Tomēr, kad nu jau meitu aizved uz jūrmālu, šis aiziet uz

vērsi, izlien pa vienu ausi. pa otru ausi un paliek melns. Vērsis

nu devis no 2 trauciņiem dzert un vaicājis, vai nu šam esot

spēks? Esot! Tad iedevis 9 birkavi smagu zobenu.

Šis aizjājis uz jūrmali un vaicājis ķēniņa meitai, vai atdo-

šote gredzenu un vai teikšoties iet pie šā pa sievu? Tā atdevusi

gredzenu un teikusies iet.

Nu šis nostājies jūrmala un gaidījis. Čūska nākusi līgodamās

un šņākdama ar deviņām galvām. Kā malā, ta šis uzlēcis ar
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savu zirgu virsū, nocirtis visas 9 galvas un pabāzis zem akmiņa.
Tad aizgājis atkal uz vērsi, izlīdis pa vienu ausi, pa otru ausi un

atkal palicis zalš guļus dārzā.

Pec tam ludz trešās meitas bēres, šis atkal pasaka: „Zalais,
ka Zaļais 75 dabūjis!" un neiet.

Tomēr, kad nu jau meitu aizved uz jūrmalu, šis aiziet uz

vērsi, izlien pa vienu ausi, pa otru ausi un paliek melns. Vērsis

nu devis no 3 trauciņiem dzert un vaicājis, vai nu šam esot

spēks? Esot! Tad iedevis 12 birkavi smagu zobenu. Šis aiz-

jājis uz jūrmalu un vaicājis trešai ķēniņa meitai, vai atdošote gre-

dzenu un vai nākšot pie šā par sievu? Bet šī teikusi, šai jau

viens brūtgāns nolikts, Zaļais, kam šai vairāk vajagoties! Kad

lai čūska aprijote, bet gredzenu nedošote.

Nu šis redzējis, ka tā tā taisnākā, un neteicis vairāk nekā,
tik gaidījis jūrmalā. Atkal nākusi čūska līgodamās un šņāk-
dama ar 12 galvām. Kā tā malā, tā šis ar zirgu virsū. Desmit

galvu gan viegli nocirtis, bet tās divas grūti bijis nocirst, ticis

ievainots, iekodusi tā viena galva rokā, daudz gan vis ne, par
laimi. Un tad tā ķēniņa meita devusi mutes autiņu, ar ko roku

apsiet; tai autiņā ierakstīts ij šās vārds.

Tad Zaļais no vērša jājis ar visu zirgu uz dārzu. Vērsis gan

pieteicis, lai ilgi vien nepaliekas; bet šis dārzā piesējis zirgu pie

gultas un guļus.

Ķēniņš, dabūjis par Zaļo zināt, aizlūdzis šo uz pili. Labi,

gājis. Aizgājis pilī un licies tur gulēt un aizmidzis. Gulējis, gu-

lējis — uztrūcies un skrējis tūliņ uz vērsi; bet ķēniņš ar visam

meitām skrējis arī līdzi. Un par laimi, ka skrējis tik ātri — tik

tik vērsi ko aizķēruši vēl, kad jau būtu bijis zemē iekšā, ragi vien

vēl bijuši ārā. Nu izvilkuši aiz ragiem lauka. Tad vērsis devis

6 birkavi smagu zobenu un licis, lai Stiprais (Zaļais) šim cert uz

ragiem. Šis gan negribējis, bet vērsis teicis, un pavēlei tak va-

jaga klausīt — cirtis. Un kā cirtis — vērsis palicis par cilvēku

un šis pats arī pirmā izskatā, ka varējuši paizīt.

Tas vērsis bijis ķēniņa dels, ko ragana par vērsi parburusi.

Nu dzēruši Zaļais ar ķēniņa jaunāko meitu kazas.

7. A. 314. J. Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Celmiņa kr.

Ķēniņš dāvināja savam dēlam uz dzimšanas dienu smuku

kurnēju. Ķēniņa dēls par to loti priecājās, un kad vien vaļas

bija, tad viņš aiztecēja uz zirgu, to glāstīja un ar to runājas, kā

ar labu draugu. Zirgs arī uz to uzmanīgi klausījās. Kamēr

zirgs uzauga, tamēr arī iemācījās runāt.

Ķēniņa dēlam nu bija prieks bez gala, ka zirgs ar viņu ru-
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nāja; bet ķēniņienei, viņa pamātei, bij liela skaudība, ka zirgs
tikai ar dēlu vien runāja un ar šo jeb citu nemaz nerunāja. No

dusmām palika ķēniņiene gluži vāja un, kā likās, uz pašu mir-

šanu. Daudz ārsti ap viņu nopūlējās, bet nevarēja neko palīdzēt.
Beigās uzstāja ķēniņiene, lai nokaujot dēla zirgu un lai dodot šai

tā sirdi ēst, tad gan šī palikšot vesela.
Dēls to dabūjis zināt, gāja uz savu zirgu un stāstīja tam šās

bēdas. Zirgs viņu. paskubināja, lai tikai lienot šim no kreisās

auss uz labo, tad viņš būšot zaļās drēbēs ģērbts un zobens pie

sāniem, ka neviens viņu nepazīšot. Ķēniņa dēls jāja tūliņ uz pa-

staigāšanos. Kad bija kādā meža vidū iejājis, kur neviens viņa
neredzēja, tad viņš līda zirgam caur ausim un bija nu gluži tāds

pats, kā zirgs to jau bija sacījis. Nu viņš vairs nejāja vis uz

māju, bet jāja arvien tālāk un tālāk, līdz bija izjājis no sava tēva

valsts un pārjājis vēl par otra ķēniņa valsti.

Trešā ķēniņa valstī viņš jāja taisni ķēniņa pagalmā un jāde-

lēja tur uz priekšu un atpakaļ. Ķēniņš tp ieraudzījis, sūtīja savus

sulaiņus un lika vaicāt, kas viņš tāds esot? Bet zirgs viņam

bija pavēlējis, septiņi gadi ne ar vienu cilvēku nerunāt cita nekā,

tikai, ja kāds viņam ko jautājot, īsi atbildēt ar to vārdu: „Zaļais."
Tā tad, kad viņš no ķēniņa sulaiņiem tika jautāts, kas viņš esot,

viņš īsi atbildēja: „Zaļais." Gan vēl viņu jautāja daždažādi, bet

vairāk neko nedabūja par atbildi kā „Zaļais". Tie turēja viņu

par mēmu un cēla to no izirga zemē; zirgu ieveda stallī, bet pašu
nodeva pie dārznieka, lai viņš tam palīdzētu dārzu kopt. Viņam

nu bija grūti jāstrādā, bet taču viņam bija viens prieks, jo viņš

arī še drīkstēja ar savu zirgu satikties un tā varēja ar viņu pa-

runāties.

Gadījās, ka ķēniņa dārzā nokalta pati daiļā ābele, kas auga

pašā pils tuvumā. Ķēniņš par to ļoti bēdājās un rāja dārznieku,

ka neesot labi kopis. Zaļais gāja pie sava zirga un stāstīja tam

arī šīs bēdas. Zirgs viņam deva to padomu, lai naktī, kad neviens

neredzot, to ābeli izroķot un iestādot ačgārni,_ ar saknēm uz

augšu, tad viņai būšot sudraba lapas un zelta āboli. Zaļais arī

to izdarīja. Kad rītā ķēniņš piecēlās un redzēja ābeli, kas bij no-

kaltusi, lapojot sudraba lapām un zelta ābolus nesot, tad tas loti

priecājās un, dārznieka puisi saticis, tūliņ jautāja, kas to esot da-

rījis, bet par atbildi vairāk neko nedabūja, kā tikai: „Zaļais". Nu

nomanīja, ka Zaļais nav vis gluži prasts, un sāka to daudz vairāk

cienīt. Viņam bija arī citas ābeles jārok un jāgriež saknes uz

augšu, lai nestu tādus pašus augļus. Pie šā darba apdienēja viņu

paša ķēniņa trīs meitas, no kurām divas jau bija apprecētas, bet

trešā vēl bij jauna un turklāt ļoti skaista. Pirmā un otra diena,

kad vecākās ķēniņa meitas nesa viņam ēdienu, tad eda viņš
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tāpat ar smilšainām, nemazgātām rokām, bet kad trešā dienā

atnesa viņam ēdienu jaunākā meita, tad viņš turēja to par pienā-
kumu, papriekš nomazgāties. Mazgādamies viņš bij noņēmis ce-

puri, un ķēniņa meita redzēja, ka Zaļajam dārzniekam bija arī

zelta mati, un kad bij nomazgājies, tad tas izlikās viņai loti

jauks zēns, tā kā tā sāka domāt, ka ja viņa kādreiz vīru izvēlētos,
tad gan citu nevienu kā Zaļo dārznieku. Par laimi nebij arī ilgi
jāgaida, kad tēvs uz savu jaunāko meitu sāka runāt, ka laiks

arī viņai jau būšot izraudzīties vīru, kas tai viņas dzīvē varētu

būt par palīgu un aizstāvi, norādīdams uz saviem sirmiem ma-

tiem, kam drīz kapā būšot jādodas. Meita atbildēja, ka viņa
jau esot izraudzījusies, viņa precēšot zaļo dārznieku, jeb ne-

vienu. Gan tēvs iesākumā pretojās un negribēja to ļaut, bet

kad meita sāka ar asarām lūgties, tad viņš arī to paļāva. Kāzas

tapa nosvinētas, un nu Zaļais vairs nebija dārznieka puisis, bet

bija ķēniņa znots; tikai runāt viņš nedrīkstēja, pat ne ar savu

skaisto sieviņu, citādi kā ar rakstiem.

Pēc kāda laika cēlās karš, un ķēniņš sūtīja savu vecāko znotu

ar karaspēku ienadiniekam pretī. Kad tas jau bija aizgājis un

sācis karot, tad nāca ziņas, ka viņam slikti klājoties. Zaļais to

dzirdējis, rakstīja savai sievai priekšā, ka gribot izjāt uz pastai-
gāšanos. Kad bija izjājis un arī zirgam pasacījis, ka gribot ve-

cajam dieveram palīgā iet, tad zirgs pavēlēja viņam atkal līst

no kreisās uz labo ausi. Kad viņš bija izlīdis, tad viņš bija

stalts bruņinieks ar visiem vajadzīgiem kara ieročiem. Viņš

aizjāja un atrada, ka patiesi dieveram slikti gāja. Viņš jāja vidū

un sāka arī karot. Ko mīdīja, mīdīja viņa staltais zirgs un ko

cirta, cirta viņš pats ar savu zobenu, tā ka beigās ienaidnieki

nomanīja, ka nupat viņiem visiem gals būšot un sāka bēdzin bēgt.

Kad bija ienaidnieku uzvārējuši, tad jāja tie ar lielu prieku atpa-

kaļ. Pie pirmās viesnīcas lūdza vecais dieveris savu nepazī-

stamo, vareno palīgu iekšā nākt un glāzi vīna baudīt, bet viņš at-

bildēja, ka iekšā neiešot, ja labsirdība esot, lai iznesot tepat ara.

Kad vīns bija ienests, tad iedzēra viņš tikai_ vienu glāzi, un lai

gan viņu lūdza, vēl vairāk dzert, viņš nedzēra; tikai sveicināja

īsi, spieda piešus zirgam sānos un aizjāja ka vējš, kareivju un

dievera skatiem pavadīts. Kad bija pils tuvuma ticis, tad- viņš

līda savam zirgam no labās uz kreiso ausi un bija atkal tas pats

Zaļais, kas agrāki. Nu gāja viņš gulēt un pavēlēja sievai,_rak-
stīdams, lai agrāki viņu neceļot, kamērdiena un nakts pagājusi.

Kamēr Zaļais vēl gulēja, iejāja arī vecākais dieveris un stāstīja

priecādamies vecajam ķēniņam, ka gājis gan no reizes slikti ar

karu, bet beigās nācis vai nu pats Dievs palīga, vai_ bijis sūtījis

savu eņģeli, ar kuru palīdzību ienaidnieks ticis uzvarēts. Tur-
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klāt izdzirdis, ka Zaļais jau veselu dienu guļot, viņi> sāka sunit

jaunāko sievas māsu, kas arī to prieka vēsti nupat bi.ia klausīju-
sies, ka esot tādu vīru ņēmusi, kas tikai guļot vien un nezinot

nemaz, kas pasaulē notiekot.

Nu bija kādu laiku atkal miers, bet pēc cēlās atkal karš, un

nu sūtīja ķēniņš savu otru znotu ienaidniekam pretī. Arī šim

jāja Zaļais tādā pašā vīizē palīgā, tikai pie kroga dzēra divas

glāzes vīna, tāpat uz zirga sēdēdams, un gulēja, mājā atjājis,
divas dienas un divas naktis, par ko, zināms, arī vidējais die-

veris to divkārši nosunīja.

Nebija ilgi jāgaida, kad cēlās atkal cits karš. Tiklīdz Zaļais
to pa ausu galam sadzirdēja, viņš rakstīja sievai, kas par to nekā

nezināja, ka gribot izjāt atkal uz pastaigāšanos. Kad Zaļais jau
bija izjājis, tad nāca ķēniņš un gribēja viņu sūtīt ienaidniekam

pretī, bet viņu mājā neatrazdams, tas noskaitās loti uz savu jau-
nāko meitu, ka tā precējusi tādu palaidni vīru, kas tikai guļot un

pastaigājoties. Nu tas sūtīja par sodu viņu pašu līdz ar kara-

spēku ienaidniekam pretī.
Tiklīdz ko iesāka ķēniņa meita karot, te arī radās zinā-

mais bruņenieks un sāka dūšīgi ienaidniekus kaut. Jau bija pa-

šulaik visus apkāvis, kad viens nebēdīgs ienaidnieks viņam mā-

cās virsū un cirta tik stipri, ka ievainoja bruņiniekam roku, lai

gan bruņenieks arī pašu tūliņ nokāva. Ķēniņa meita, to redzē-

dama, piesteidzās klāt, izvilka savu zelta burtiem izrotāto nēz-

dogu, pārplēsa to pušu un sasēja sava nepazīstamā palīga vāti.

Lai gan bruņeniekam roka bija ievainota, taču viņš nokāva arī

vēl palikušos ienaidniekus un jāja priecīgs, blakus savai sieviņai,

uz māju. Kad bija pie viesnīcas piejājuši, tad lūdza arī tā viņu
traktierī uz glāzīti vīna, bet viņš negāja iekšā, dzēra tāpat uz

'zirga sēdēdams, tikai šinī reizē trīs glāzes. Kad mājās aizjāja,

tad rakstīja atkal uz zīrnites, ka šo nedrīkstot celt augšā, iekām

trīs dienas un trīs naktis pagājušas.
Kad ķēniņa meita no kara bija pārnākusi un izstāstījusi par

laimīgo uzvāru caur to pašu vareno palīgu, kas jau dieveriem

palīdzējis, tad aizsauca ķēniņš viņas vīru, Zaļo, kas pašulaik savu

laiku bija izgulējies, un sāka to bārt, kur tad esot blandījies šo

visu laiku; neesot bijis nekam uz karu iet, bijusi jasuta viņa

sieva. Un kam negadījies uz kara lauka tāds varens palīgs, die-

zin, kā vēl būtu sievietei klājies! Zirga noliktais nerunājamais

laiks bija viņam tagad beidzies, un viņš skalā balsī atteica sievas

tēvam: „Un kas tad cits bija tas varenais palīgs, ka ne es?"

Vecais ķēniņš atplēta izbrīnījies acis, bet taču vel neticēja

un prasīja pierādījumu. Nu Zaļais lūdza savu sievu, lai rādot

otru pusi no nēzdoga, ar kuru tā viņa roku apsējusi, un par ko
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arī jau viņa bija savam tēvam stāstījusi. Viņš noraisīja arī to

pusi, kas ap roku bija, un lika abas puses kopā. Nu tikai ie-

raudzīja vecais ķēniņš, kāds varonis viņa jaunākais znots esot,

un priecājās par to tā, ka deva viņam tūliņ pusi no savas val-

stības, un vecajiem znotiem norakstīja, ka tie dabūjot otru pusi

tikai pēc viņa nāves.

Nu bija Zaļais īsti laimīgs ar savu jauno sieviņu, io nu viņš

drīkstēja ar visiem runāt. Viņš sūtīja vēstnešus pie sava bēdīgā

tēva, un lika tiem savu laimi viņam izstāstīt, par ko viņa tēvs arī

loti priecājās, tikai viņa pamāte, kas viņu ne visai mīlēja, un kas

pēc dēla aizbēgšanas bija atkal vesela palikusi, nelikās neko par

šo prieku manot.

8. A. 313. 501. 314. 301. Strauss Erbē&ē. LP, 111, 44.

Reiz kāds kungs mežā apmaldījies. Te piestājies velns, sa-

cīdams: „Atdod man pēc divdesmit gadiem to, ko mājās neesi at-

stājis, tad tevi izvedīšu uz ceļu."

Kungs domājis: „Kas tas varētu but, ko neesmu atstājis mā-

jas? Laikam nieka lieta — lai iet!"

Velns izvedis tūliņ no meža. Bet mājās kungs nu tik atjē-
dzies, ko velnam apsolījis: sievai tai dienā piedzimusi meitiņa, un

tā bijusi tā, ko aiziedams, mājās neatstājis.
Otrā gadā kāds saimnieks arī apmaldījies tai pašā mežā.

Velns piestājies, sacīdams: „Atdod man pēc divdesmit gadiem

to, ko mājās neesi atstājis, tad izvedīšu uz ceļu!"

Saimnieks domājis: „Kas tas varētu but, ko neesmu atstā-

jis mājās? Laikam nieka lieta — lai iet!"

Velns tūliņ izvedis no meža. Bet mājā saimnieks tik atjē-
dzies, ko velnam apsolījis: sievai tai dienā piedzimis dēliņš, un

tas bijis tas, ko aiziedams, mājās neatstājis.

Pēc divdesmit gadiem kunga meita nogāja pie velna. Tur

tai bijis jāvērpj no sūnām dzijas. Meita gājusi uz mežu sūnas

lasīt un raudājusi un raudājusi. Te iegadījies mazs rūķītis, teik-

dams: „Neraudi, še tev šī stabulīte, papūt, tad naktī palīdzēsim

tev sūnas savērpt par smalkāko zīdu."

Nakti meita papūtusi stabulīti, un tā tūliņ sanākuši daudz rū-

ķīšu. Tie savērpuši sūnas par zīdu. Velns nevarējis meitai nekā

darīt.

Otrā gadā saimnieka dēls aizgājis pie velna. Velns uzdevis

tādu darbu: nākošā naktī jānocērt birze, jaizlauž celmi, jāuzar,

jānoecē, jāiesēj labība, jāizaudzina, jānopļauj, jāizkuļ, jāsamaļ un

jāizcep maize citreiz uz brokastu.

Dēls aizgājis uz mežu un raudājis un raudājis. Bet neviļot
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tas mežā saticies ar kungu meitu, kas tur sūnas lasījusi. Dēls

izstāstījis meitai savas nedienas. Meita, to dzirdēdama, iede-

vusi dēlam rūķīšu stabulīti un piemācījusi, kā lai darot. Nu dēls

bijis loti priecīgs; viņš apkampis labo meitu un bildinājis par lī-

gaviņu. Meita apsolījusies.

Vakarā dēls nogājis uz birzi un papūtis stabulīti. Tūliņ ga-

dījušies rūķīši, kas lielos darbus izdarījuši. No rīta dēls iene-

sis Velnam siltu maizi. Velns nobubinājis vien un nevarējis dē-

lam nekā padarīt. Bet otrā naktī tas pieteicis dēlam, lai uztaisot

no koka tapām tādu pili, kas uz vistas kājas griežas. Dēls

papūtis stabulīti — rūķīši uztaisījuši.

Trešā dienā velns teicis tā: „Nākošu nakti pārvērtīšu vienu

meitu, kam sūnas jāvērp, par ķēvi. Ar šo ķēvi tu man pārvedīsi
uztaisīto pili pagalmā.

Dēls to pateicis savai līgaviņai. Bet tā viņu piemācījusi: „Kad
velns būs pārvērtis mani par ķēvi, tad lec man mugurā un bēgsim

projām."

T| noticis. Nu tie aizbēggši vienā alā un paslēpušies, aiz-

bultēdami durvis ar rūķīšu stabulīti. Meita ar stabulītes palī-
dzību palika atkal par cilvēku, salaulājās ar dēlu un dzīvoja lai-

mīgas dienas. Velns gan atjozis pie alas un gribējis iekšā tikt, bet

nevarējis durvis atdabūt.

Beidzot jaunajam pārim aptrūcis barības. Vienu dienu tie

izgājuši barību pameklēt. Bet velns uzdauzījies virsū un nu

pārvērtis sievu par ķēvi un vīru par zivi. Zivs iemocījusies

ezerā, bet ķēve atgājusi atpakaļ alā. Tur tai piedzimis dēls,

acīgs puika. Ķēve nezinājusi, ko ar dēlu iesākt, jo nebijis roku,

nevarējusi paauklēt. Par laimi gadījies labs cilvēks. Tas pa-

ņēmis ķēvi ar dēlu un izaudzinājis puiku pie sevis.

Puika, liels pajicis, gājis pasaulē. Tā staigājot, tam laimē-

jies tādu lietu uzdabūt, ar ko spējis savu māti, ķēvi, un tēvu, zivi,

par cilvēku pārvērst. To padarot, puika atkal devies pasaule.

Nogājis pie viena ķēniņa, kam meita bijusi nozagta. Zudušo

meitu puika apņēmies uzmeklēt. Ķēniņš vēl iedevis līdz divus

palīgus un nu tie gājuši. Bet uz ceļa puika nokalis divdesmit

podu smagu nūju. Pēc ilga laika atraduši vienu alu. Tulin savi-

juši lūku virvi, uztaisījuši klūdziņu grozu, un'tad puika iesēdies

grozā, lai laistos alā iekšā. Ilgi laidies, kamēr sasniedzis dibenu

un ticis citā pasaulē. Viņā pasaules mala bijusi pils. Puika gājis

iekšā un atradis tur zudušo meitu. Meita priecīgi, saņēmusi puiku

un parādījusi spēka un nespēka zāles, kas velnam piederot. Puika

izdzēris spēka zāles un gājis velnu meklēt, jo no zalem juties tik
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stiprs, ka nebaidījies ne no viena. Beidzot velnu atradis pie dīka,
kur nesanķis darbojiees ar putniem, neļaudams tiem dzert. Puika,
to redzēdams, uzprasījis: „Vai tu tos putnus gribi noslāpēt?"

Velns tūliņ saviebis ģīmi un devies puikam virsū. Bet puika
metis ar savu smago nūju un ietriecis velnu līdz ceļiem zemē.

Velns ātri izcēlies un skrējis uz pili spēka zāles iedzert, bet āt-

rumā nemaz neapskatījies, iedzēris nespēka zāles. Puika dzi-

nies velnam pakal un nositis to durvju priekšā. Nu uzlicis no-

sisto velnu sev uz galvu, paņēmis meitu uņ gājis pie alas cau-

ruma, lai palīgs to vilktu atpakaļ šinī zemē. Papriekšu uzvilkuši

meitu un tad vilkuši puiku. Patlaban puika bijis uzvilkts, bet,
līdz ko palīgi ieraudzījuši nosisto velnu puikam uz galvu, tie sa-

bijušies un domājuši, ka pašu velnu uzvilkuši. No bailēm pa-

sprukušas rokas vaļām un puika nokritis atpakaļ viņā pasaulē.

Nu nabadziņš ilgi blandījies pa viņu pasauli. Beidzot to sa-

grābusi liela auka ar krusu. Domājis paslēpties apakš ozola.

Bet turpat bijis ērglim lizds. Lizdā gulējuši mazi ērglēni, kurus
krusa nejauki dragājusi. Pifika apžēlojies par putnēniem un ap-

sedzis tos ar savu augumu. Pēc krusas pārskrējis vecākais

ērglis un redzējis, ka puika izglābis viņa bērnus. Tas teicis: „Ka

lai tev atmaksāju par to, ka izglābi manus bērnus?"

„lzved mani no šīs pasaules, tad būsi atmaksājis/

„Labi," ērglis atteicis, ej, nokauj velna kūtī divpadsmit vēr-

šus, sakapā tos mazos gabaliņos un sabāz maisos. Ja to būsi

padarījis, tad kāpsi man mugurā un iemetīsi ik pa brītiņam vienu

gaļas gabaliņu man mutē, lai man nepietrūktu spēka, tevi nest

uz augšzemi."

Tā noticis. Drīzi bijuši jau augšzemē, te puika pamanījis,
ka gala aptrūkusies. Viņš neteicis neka, bet klusu izgriezis no

kreisās kājas sev ikrus un devis tos ērglim. Augšzeme ērglis

prasījis, kādēļ viņam vienā kāja ikru trūkstot? „Tos tu apēdi!"

puika atteicis, „jo uz ceļa pietrūka gaļas."

„Tas neiet!" ērglis iesaucies. TūdaJ izstiepis kaklu, iz-

spļāvis ikrus zemē, pielicis pie puikas kājas un apslacinājis ar

dzīstošu ūdeni. Ikri acumirklī pieauguši, ka ne manīt, kur iz-

griezti.

Puika nu steidzies pie ķēniņa. Abi palīgi ar meitu bijuši jau

priekšā un iestāstījuši jau ķēniņam, ka viņi esot izpestījuši viņa

meitu. Ķēniņš apdāvinājis melkuļus bagātīgi. Bet kad nu puika

pārradies un īsto patiesību pateicis, tad ķēniņš nosodījis melkuļus

ar nāvi, bet puikam atdevis savu izglābto meitu par sievu.
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9. A. 303. 314. 654. E mii ija Jurkovska Ūziuos. Jkr. V, 5. LP,

VII, 11, 25, 9, 1.

Kādam kalējam bija trīs dēli. Abi vecākie ātri iemācījās tēva

amatu, bet jaunākais nevarēja nekā iemācīties. Kad viņš iebāza

dzelzi ugunī, tad pats iegrima dziļās domās un dzelzs par daudz

sadedza un kaļot sašķīda.

Reiz kalējs sacīja uz saviem dēliem: „Jūs tagad esat diezgan

pie manis mācījušies; cita nu pasaulē un iemācieties ko labu.

Kad jūs pārnāksit, tad lai tam pieder mana manta, kas savu

amatu vislabāki būs izmācījies. Kurš nekā nebūs izmācījies, tas

dabūs ar šo zaraino rungu."

Kalējs nokala katram nazi un tos iedeva tiem līdz. Dēli iz-

gāja pasaulē. Viņi nonāca pie ceļa jūtim. Še viņiem bija jāšķiras.
Katrs iedūra savu nazi kādā kokā, sacīdams: „Kurš no mums

pirmais atgriežas, tas lai apskatās nažus. Ja tie ir spoži, tad

klājas labi; bet ja tie norūsējuši, tad slikti. Kurš pirmais pār-

nāk, tas lai izvelk savu nazi."

Nu viņi izšķīrās. Vecākais aizgāja pa labi, vidējais pa

kreisi, jaunākais taisni uz priekšu. Abi vecākie brāli drīz at-

rada vietu pie krietniem meistariem un izmācījās smalkākos ka-

lēja darbus.

Jaunākais brālis, Pēteris, gāja, gāja un iegāja beidzot lielā

mežā. Tur viņam piebiedrojās visādi meža zvēri: zaķi, lap-

sas, stirnas un gāja tam, priecīgi lēkādami, līdz. Viņam piebie-

drojās arī pinkains lācītis. Tas viņam rādīja, lai sēžoties tam

mugurā. Pēteris nesaprata, ko viņš gribēja un, piekusis, apņē-
mās apgulties; bet lācis tam nelāva gulēt. Viņš tam atnesa ūdeni;

bet Pēteris rādīja, ka gribot ēst. Lācis ieskrēja mežā un iznesa

lielu gabalu medus. Paēdis, viņš kāpa lācim mugurā. Tas viņu

nesa taisni caur visiem krūmiem, cik ātri tik varēja. Krūmi Pē-

terim saplosīja ģīmi un drēbes. Klajumā ticis, Pēteris atskatījās

atpakaļ un ieraudzīja viņam pakal dzenamies lielu pulku vilku.

Lācis nonesa Pēteri pie lielas pils vārtiem un nolika tur zemē.

Gadus atpakaļ valdīja pilī varens pagānu ķēniņš. Tam bija

viena vienīga, loti skaista meita. Otrā valstī valdīja burvju ķē-

niņš. Viņa dēls iemīlējās pagānu ķēniņa meitā. Ķēniņš tam

nedeva savu meitu par sievu; jo viņš gribēja kristīties un tad arī

meitas vīram vajadzēja būt kristītam. Viņš lika uztaisīt baznī-

ciņu. Tanī brīdī, kad mācītājs viņa meitu kristīja, un ūdeni uz

pieri lēja, burvju ķēniņš nobūra visu valsti. Princeses miesas

iznīka, tik galva vien palika dzīva, kas bija ar svēto ūdeni lai-

stīta. Visi citi ļaudis palika par meža zvēriem, ķēniņš par lāci.

Bet arī burvju ķēniņa ļaudis pārvērtās par vilkiem.
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Pēteri pie vārtiem nolicis, lācis aizskrēja projām. Tiklīdz
Pēteris bija atpūties, ierāpās viņš pils pagalmā. Tur atradās

pumpis ar misiņa trauku. Viņš nomazgāja asinis un juta, ka tūliņ
vātis sadzija. Nu viņš gāja pilī kādu cilvēku meklēt. Apakšējās
istabas izmeklējis, viņš kāpa augšistabās. Kādā istabā stāvēja
gulta. Viņš atvilka gultas priekškarus un sabijies atlēca nost.

Gultā gulēja loti skaista galva, tā uzsauca Pēterim: „Kā tu, jau-
nais cilvēk, še ietiki?"

Pēteris izstastiia,_kā viņš še ticis. Galva sacīja: „Lacis, kas

tevi atnesa, ir mans tēvs."

Viņa ņēmās visu izstāstīt no iesākuma līdz galam un

sacīja: „Tu mūs vari atpestīt. Paņem ķēniņa labākās drē-

bes, labāko zobiņu un ieej rītu no rīta baznīciņā. Tur ka-

rājas mūsu Pestītāja bilde. No viņa mutes krīt maize un no

viņa vātim tek vīns. Ed no tās maizes un dzer no tā vīna un tu

jutīsi jaunus spēkus. Tad ej, nokauj katru dienu tik daudz vilku,
cik tu vari. Bet neaiztiec citu zvēru. Mājās pārnācis, nones mani

pagalmā pie akas un mazgā mani; tad man pieaugs katru dienu

pa gabaliņam miesas. Kad tu mani nesīsi atpakaļ uz manu istabu,
tad tev sauks pakal visādus lamājamus vārdus, bet neskaties

atpakaļ! Neaizmirsti katru rītu baznīciņā ieiet, jo citādi tev pie-

trūks spēka un tu nevarēsi kauties."

Pēteris darīja visu to, ko galva sacīja, un nokāva katru dienu

daudz vilku. Tā viņš kāvās dienu no dienas. Vēl vienas dienas

trūka no trim gadiem un princesei arī trūka tikai kāju pirksta,
lai varētu staigāt. Šodien bija viņam vēl ar vilkiem jākaujas.
Bija palikuši trīs vilki; princese sacīja, ka tie esot burvju ķēniņš
ar saviem diviem dēliem. Priecīgs, ka līdz šim viss labi izdevies

un princese vesela, Pēteris aizmirsa ieiet baznīciņā. Bet nu, ie-

sākot ar vilkiem kauties, viņam pietrūka spēka. Viņš dabūja no

vilkiem daudz brūces, tomēr galu galā viņus uzvarēja. Noguris,

asiņains viņš pārvilkās mājās, nomazgājās dzīvības akā un nu

bija atkal vesels. Viņš iznesa princesi un ielika to misiņa trauka,

bet nu tā pati izlēca no trauka un bija pilnīgi vesela. Te viņi iz-

dzirda pakavas dimdam un ļaudis kliedzam. Drīz pildījās pa-

galms ar laudim. Pašā priekšā jāja ķēniņš. Visi pateicas Pē-

terim par izpestīšanu un ķēniņš deva tam savu meitu par sievu

Nu Pēteris atminējās, ko tēvs priekš trim gadiem bija sacījis,

dēlus pasaulē izlaizdams. Viņš lika karītē iejūgt četrus melnus

zirgus. Ķēniņš un jaunais pāris brauca pie veca kalēja. Viņi

brauca caur mežu kur Pēteris bija pauniņu atstājis, kad lācis to

aiznesa. Viņš apģērbās vecajās drānas, atstāja zirgus mežā un

gāja viens pats uz mājām. Kokam garam iedams, kur brāli šķī-

rušies, viņš redzēja, ka brāļu naži bija izņemti. Brāli bija dienu
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priekš tam pārnākuši. Vecākais bij izmācījies zirgus apkalt pilnā

skriešanā un vidējais tā zobiņu pār galvu vicināt, ka lielākajā
lietū tam nevienas pilītes neuzpilēja. Abi bija bagāti palikuši un

nepieņēma tēva mantību. Viņi sēdēja visi kopā istabā, kad Pē-

teris ienāca noplīsušās drānās. Visi uz viņu nicinoši noskatījās

un prasīja: Ko viņš esot iemācījies? Pēteris nekā neatbildēja.
Tēvs gribēja ņemt nūju, bet Pēteris izmaucās ārā, uzkāpa uz bē-

niņiem, paņēma savas vecās drēbes, piebāza tās ar sienu un pa-

kāra. Nu viņš aizskrēja uz mežu pie zirgiem, apģērbās ķēniņa
drēbēs un piebrauca pie smēdes. Kalējs, ieraudzījis, ka pats ķē-

niņš pie smēdes piebraucis, izgāja ārā un prasīja, vai zirgs jā-

apkalot?"

Keniņš atbildēja: „Zirgs man nav jakai; bet es atbraucu jūsu

jaunākā dēla labad, es viņu gribu pieņemt par sulaini."

„Kalējs sūtīja dēlam pakal, bet to nekur neatrada. Ķēniņš

sacīja: „Vai tad jūs neredziet, kur jūsu dēls uz bēniņiem ka-

rājas?"
Māte sāka rokas lauzīdama, raudāt. Pēteris nevarēja vairāk

nociesties un devās pazīties. Nu bija visas bēdas vējā, ķēniņš ņēma

tēvu, māti, brāļus līdz uz savu pili, kur dzīvoja visi laimīgi. —

Piezīme. lepriekšējai pasakai gluži līdzīgu variantu vel uzrakstījis

F. Fišers Krūtē (L. P- VII, 11, 25, 9, 2).

10. A. 314. R. Vul f s Uziņos. LP, IV, 13, 3,

Viens tēvs nolādējis savu meitu par baltu ķēvi un salīdzis

puisi, kas lai ķēvi koptu ar kvēlošām oglēm. Bet puisis apžēlo-

jies par ķēvi (meitu) un pa starpām nesis auzas. Ķēve nomanī-

jusi, ka puisim var uzticēties, sākusi teikt: ~Puisīt, vai tu doma

pie mana tēva izdzīvot to gadu? — Nekā! Tu redzi, kāds viņš

ir. Es biju viņa meita, un viņš nolādēja mani par baltu ķēvi.

Labāki sarunāsimies un bēgsim."

„Labi. bēgsim!"

„Nuja, tad paraugi pie laika vienu egļu un vienu priežu kociņu

un vienu akmeņa galodiņu, tos iebāz kabatā. Vakarā, kad tēvs

aizmidzis, krāks un no viņa krāciena zeme dimdēs, paņem ie-

mauktus, uzliec man galvā, sēdies mugurā un jāj, ko nagi nes!"

Tā noticis. Līdz ko tēvs krācis, kad zeme dimd, puisis uz-

lēcis ķēvei mugurā un aizjājis kā viesulis. Bijuši jau labi gabala;

te uz reizi ķēve iesaukusies: „Klau, kas tur dimd? Tēvs dzenas

pakaļ. Liec ausi pie zemes, vai tālu?"

Puisis paklausījies pie zemes, neesot vairs tālu.

„Lauz egļu kociņu un svied pār kamiesi!"

Puisis tā padarījis, tūliņ izaudzis biezs, biezs egļu mežs, ka
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neviens cauri tikt. Tēvs, atlobis līdz mežam, atdūries kā pret
sienu. Nu jozis uz māju pēc cirvja, nocirtis mežu un dzinies atkal

pakal.

„Klau, kas tur dimd? Tevs dzenas pakal. Liec ausi pie ze-

mes, vai tālu?"

Puisis pieliecies, neesot vairs talu.

„Lauz priežu kociņu un svied pār kamiesi!"

Puisis tā padarījis, tūliņ izaudzis biezs, biezs priežu mežs,
ka neviens cauri tikt. Tēvs atdūries pret priežu mežu kā pret

sienu; tomēr drīzi nocirtis ir to mežu un atkal dzinies pakal.

„Klau, kas tur dimd? Tevs dzenas pakal. Liec ausi pie ze-

mes, vai tālu?"

Puisis pieliecies, neesot vairs talu.

„Lauz akmeņa galodiņu pret celi un svied par kamiesi!"

Puisis tā padarījis, tūliņ gadījies augsts akmeņu kalns, kā

neviens pārkāpt. Bet tēvs izcirtis kalnam jau līdz pusei lielu cau-

rumu ko izlīst; te uz reizi nolūzis cirvim kāts un palicis caurumā.

Bijis jāiet tēvam atpakaļ.
Nu jājis bez bēdām tālā svešumā. Trešajā dienā ķēve vienā

vietā ieraudzījusi liepu pavēni ar upīti, tūliņ apstājusies un tei-

kusi: „Te laba piemītne. Kāpi zemē un ej tur uz ķēniņa pili darbu

pameklēt. Tik nesaki nevienam, ka mani te atstāji. Bet ja kād-

reiz tev kā ievajagās, tad nāc pie manis pēc padoma!"

Puisis aizgājis pie ķēniņa un prasījis darbu. Keniņš atteicis:

„Ej pie dārznieka."

Nu strādājis pie dārznieka. Bet vienu dienu bijļs sveloti

karsts laiks. Puisis novilcies un gājis dārza dīķī mazgāties. Iz-

nācis ķēniņš: „Ko tu te dari?"

„Keru vardes!"

„Kur liksi vardes?"

„Karošu!"

„Ko tu ar vardēm karosi? Man rītu jāiet īstena kara, nāc,
došu tev zirgu, jāj man līdz uz karu!"

No rīta ķēniņš apsedlojis sev varenu zirgu; bet puisim iede-

vis tādu krabiņu. Puisim bijis kauns ar tadu kara rādīties, tādel

aizgājis klusītiņām pie liepu upes baltajai ķēvei padomu paprasīt.

Ķēve teikusi: „Tev taisnība, kur tādu zirgu kara lietasi? Piesien

tepat, lai barojas. Es uzsprauslošu sev sudraba spalvu un tev

sudraba drēbes ar zobiņu un tad kāp man mugura!"

Tai pašā brīdī ķēve izsprauslojusi sudraba drebes,_sudrab_a
zobiņu un pati arī palikusi vienā sudraba ar sauli priekša un mē-

nesi pakaļā. Nu kāpis mugurā un aizlaidis ka viesulis ķēniņam

garām. lenaidnieki, tādu jātnieku redzēdami ar sauli priekša,

mēnesi pakajā, domājuši, ka tas no debesim nonācis. Trīcēdami,
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drebēdami turējušies gan pretim, bet kur sudraba zobins licis, tur

krituši lēveņiem, un kas nav kritis, to ķēve atkal samīņājusi. Ķē-

niņš par varu gribējis savam glābējam pateikties, bet nedabūjis;
šis aizskrējis kā viesulis pie liepu upes atpakaļ, novilcis sudraba

drēbes un pārjājis ķēniņa pili uz krabiņa, ka ne redzēt, ne dzirdēt.

Ķēniņš stāstījis mājā pilnā kaklā par sudraba jājēju un prasījis arī

puisim, vai esot redzējis. Bet puisis atbildējis, ka uz krabiņa jā-
dams, palicis citiem pakaļā un nedabūjis redzēt.

Otrā dienā ienaidnieks sadabūjis vēl lielāku karaspēku un

atkal kritis ķēniņam virsū. Ķēniņš bēdādamies atkal aizjājis uz

karu un licis arī puisim uz krabiņa jāt. Bet puisis aizjājis pie
liepu upes, atstājis tur krabiņu zālē un prasījis ķēvei padoma.

Ķēve izsprauslojusi zelta drēbes, zelta zobiņu un pati arī palikusi
vienā zeltā ar sauli priekšā, mēnesi pakaļā. Nu aizjājis uz karu
un atkal sakāvis ienaidnieku. Ķēniņš par varu gribējis zināt, kas

viņa glābējs esot, bet nedabūjis un nedabūjis.

Trešā dienā ienaidnieks sadabūjis vēl jo briesmīgāku kara-

spēku un mācies ķēniņam virsū. Ķēniņš bēdādamies aizjājis uz

karu un licis arī puisim uz krabiņa jāt. Bet puisis atstājis kra-

biņu pie liepu upes un šoreiz ķēve apsprauslojusi to ar dimanta

drēbēm un dimanta zobiņu; pati arī dabūjusi dimanta spalvu ar

sauli priekšā, mēnesi pakaļā. lenaidnieki gan sīvi turējušies, bet

nelīdzējis. Kur dimanta zobins ķēris, tur biruši kā spali, un kas

vēl atlicis, to ķēve samīņājusi. lenaidnieki mirdami vēl teikuši:

„Nebij vērts mums iesākt, kad no debesim nāk viņam palīgā!"

Bet tagad ķēniņš par varu gribējis ar savu glābēju runāt. To-

mēr glābējs tik taisījies projām. To redzēdams, ķēniņš iedūris ar

zobiņu dimanta zirgam, lai netiktu nekur. To darot, dimanta

zirgs acumirklī palicis par daiļu sievieti; bet sieviete tikpat ātri,
kā gadījusies, tā arī nozudusi. Tik puisis dimanta drēbēs palicis,
brīnīdamies. Ķēniņš tagad puisi pazinis un priekos apdāvinājis

bagātīgi; atdevis savu vienīgo meitu par sievu un iecēlis par savu

mantinieku.

11. A. 314. Teicējs 60. g. vecs Ādams Puzans Līksnas pag. Aiz-

purvi š v ciemā. Kultūras balss kr.

Nazkod dzeivuoja uz pasaula divi sirmi veci: veirs ar sīvu.

Jī dzeivuoja vacā ustabiņā. Kaidā zīmas laikā vecs, pajēmis
ciervīti un peipi, nūguoja uz mežu pēc molkas. Iguojis mežā, jis

pīguoja pi vīna kūka un suoka cierst. Cierta, cierta,_bet nūcierst

navar. Pūt pi vecīša vīns jauns puiss un runuoj: „Šūdīņ ir svat-

dīna, tu ītuo kūka nanūciersi. Nūej uz muojom, bet atej pareit."
Vecīts paklausīja jaunuo cvlvāka un nūguoja uz sātu bez mol-
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kas. Atguojis, izstuostīja sovai sīvai vvsu, un gaida tuos dīnas,
kad vajadzēs īt vēļ uz mežu. Nūrunuotā dīnā vecīts otkon pa-

jēmja sovu ciervīti un peipi un nūguoja uz mežu. Mežā tvs jau-
nais cvlvāks jau gaidīja. Vecītis otkon suoka cierst kūku, bet

nūcierst navar. Tad jaunais cylvāks runuoj: „Jo tu atdūsi

man tū, kuo napameti sātā, tad es paleidzēšu tev nūcierst un nū-

nest uz sātu itū kūku!"

Vecs soka: „Ciervīti un peipi es pajemu, bet kuo tad veļ es

naatstuoju sātā?"

„Cierva un peipes man navajaga!" — atbildēja jaunais

puiss.

Vecs dūmuoja, dūmuoja un soka: „Pajem tu, kuo es napa-

mešu muojuos!"

Tys jaunais cvlvāks izruovja ar saknēm kūku un atruovja
uz sātu, bet pats aizskrēja prūjom. Dzeivuoj vēl veci un jīin

pīdzvma dāls. Tūlaik īguoduoja vecs tū jaunū cvlvāku, kuram

apsūlēja atdūt tū, kuo naatstuoja sātā. Sovu dālu veci nūkristīja

par Muortinu, dzeivuoj un gaida, kad pēc jūs dāla atskrīs tys
jaunais cvlvāks, kurs beja valns. Puorguoja divdesmit godu,

Muortiņš izauga lels. Vīnā naktī pasacēja lels vējs. Pīskrēja pi

ustabiņas lūga valns un soka: „Vec, es atguoju pēc Muortina!"

Un nyu Muortiņu kai ar vēju izruovja nu ustobas. Nas valns

Muortiņu pa kolnim un lejom. Nesja nesja un vaicuoj: „Muortin,

cik verstu es tevi nūnešu?"

„Kaidu desmit," atbildēja Muortiņš.

„Ej tu, Muortiņ. mulkis! Es jau kaidu symtu verstu tevi

atnešu."

Un otkon valns nas Muortiņu. Nesja, nesja un vaicuoj:
„Muortiņ, cik verstu es tevi nūnešu?"

„Kaidu divdesmit," atbildēja Muortiņš.

„Ej tu, Muortiņ. kaids tu mulkis! Es jau kaidi divi symti

verstu tevi nūnešu," soka valns un nas otkon tuoluok.

Nūnesja valns Muortiņu_uz sovu sātu, aizlyka jam izpildīt da-

žaidus dorbus un aizlīdzja īīt trejus kambarus, bet pats aļzskreja
prūjom. Muortiņš izpildīja vysus dorbus, un aizsagribeja jam

pasavērt [aizlīgtūs] kambarūs.

Attaisīja Muortiņš vīnu kambari un veras: stuov treis kubuli:

zalta, sudobra un vara. Muortiņš ībuoza pierstu zalta kubula un

vyss piersts palyka ar zaltu. Muortiņš izguoja nu kambara un,

ka valns nazvnuotu, ka jis beja īguojis kambarī, apsēja pierstu

ar lupatu.
Atskrīn valns un vaicuoj nu Muortiņa: „Kas tovam pier-

stam?"

„Puorgrīžu," atbildēja Muortiņš.
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„Paruodi!" soka valns un nu Muortiņš atraisīja nu piersta lu-

potu. Tad valns soka: „Jo tu man īīsi ūtrā kambarī, tad dzeivs

nabvusi." — Bet pats, aizlicis Muortiņam dorbu, aizskrēja pa

pasauli.

Muortiņš padarīja aizlvktū dorbu un īguoja ūtrā kambarī, nu

tuo kambara izskrēja putni un aizskrēja. Muortiņš aiztaisīja kam-

bari un gaida, kad atskrīs valns. Na par garu laiku atskrīn valns

un vaicuoj: „Muortiņ, tu beji ūtrā kambarī?"

Muortiņš līdzas, bet valns soka: „Jo tu īīsi trešā kambarī,
tad byusi beigts. Itū reizi es tev vēļ pīdūdu, bet vairuok napī-

dūšu!" un pats aizlicis Muortiņam dorbu, aizskrēja pa pasauli.

Muortiņš vēl naizpildīja aizlvktuo dorba un īleida trešā kam-

barī. Veras jis, ka trešā kambarī stuov zyrgi un vvsi pīsīti ar

astēm pi silēm. Muortiņš jēmja un sīn zvrgus ar golvom pi silēm.

Sēja, sēja, Muortiņš zyrgus un pīguoja kuorta pādējuo. Pādējais

zyrgs soka: „Pasaver, Muortiņ, atpakaļ!"

_

Muortiņš pasagrīzja un veras, ka nav ni vīna zyrga. Vvsi tī

izbāgušī putni un zyrgi beja vaina nūsystū cvlvāku dvēseles, kas

ilgus godus jau beja turātas vaina kambarūs. Tad zyrgs soka:

„Kad atskrīs valns, jis tevi, Muortiņ, nūsiss, tuodēl mums obējim

juobāg prūjom. Bet pyrmuok tu ej pyrmā kambarī un pamēr-

cēj šovus motus zalta kambarī, tad ej vēl tymā kambarī," — un

zyrgs paruodīja kurā — „un pajem duorguos drēbes, biersti, gre-

biņas [ķemmi] un dvīlīti!"

Muortiņš īguoja kambarī un salasīja vysu, ku zyrgs teicja

pajemt, un atguoja uz zyrgu. Zyrgs soka: „Tagad mes bēgsim!"
Muortiņš sāduos zyrgam mugurā, pajēmja leidza duorguos

drēbes, biersti, grebiņas un dvīli un suoka bēgt. Bāga, bāga jī

un zyrgs soka: „Pasaklaus, Muortiņ, vai nikas nasadzan pēc

myusu!"

Muortiņš nukuopja nu zyrga, pīlyka ausi pi zemes un soka:

„Zeme reib un dzierdis, ka tuolumā dzanas pēc myusu!"

Zyrgs soka: „Begsim vel!" un jī otkon suoka begt.

Baga, baga, jau zeme suoka cīši reibet un zyrgs soka Muor-

tiņam: ~Nūs_vīd, Muortiņ, zemē biersti!"

Muortiņš nūsvīdja biersti un pasataisīja lels, lels un bīzs mežs,

bet paši turpynuoja bēgt. Valns sytuos, sytuos pa mežu un

vysa apsadauzīja, bet cauri gon tyka un otkon dzanas pakal. Klau-

suos zyrgs ar Muortiņu, ka zeme otkon stypri reib un valns jau

jīm tyvu. Zyrgs soka Muortiņam: „Nūsvīd, Muortiņ, zemē gre-

biņas!"

Muortiņš nūsvīdja grebiņas un pasataisīja lels, lels un napuo-

rejams pūrs, bet paši bāg tuoluok. Valns pīskrēja pi pura, sytuos,

sytuos, ar lelom mūkom tyka puori un dzanas otkon pakal
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Klausuos zyrgs ar Muortiņu, ka zeme otkon stypri reib un valns

jau jīm tyvu. _Zyrgs soka Muortiņam: „Puorplēs dvīli un nū-
svīd pusi zeme!"

Muortiņš puorplēsja dvīli un nūsvīdja pusi zemē. Nu dvīļa
pasataisīja lels azars. Valns pīskrēja pi azara, apkuort skrīt na-

grib, un suoka dzert azaru. Dzēra, dzēra valns azaru, izdzēra
un otkon dzanas pakal. Jau zeme otkon suoka stypri reibēt un

valns jau tyvu. Tad zyrgs soka Muortiņam: „Svīd, Muortiņ,
zeme utru pusi dvīla un, juo valns izdziers itū azaru, tad jis
myusus sagyus!"

Muortiņš nūsvīdja ūtru pusi dvīla un pasataisīja vēļ leluoks

azars kai pyrmais. Valns pīskrēja pi azara un suoka dzert.

Dzēra, dzēra un puorpleisa valns, bet Muortiņš ar zyrgu bāga,
baga un zyrgs soka Muortiņam: „Muortiņ, pasaklaus, vai kas

dzanas mums pakal?"

Muortiņš nukuopja nu zyrga, pīlyka ausi pi zemes un soka:

„Vyss ir kluss un zeme vairs nareib!"

Tad zyrgs soka: „Tagad valns ir puorpleisis un mes esam

gluobti!"

Zyrgs ar Muortiņu nūstuoja kaidā vītā un zyrgs soka: „Muor-

tiņ, ej un pameklēj sev dorba, bet- kad nazynuosi kū darīt, atej pi

manis, es tevi pamuocīšu!"

Duorguos drēbes Muortiņš atstuoja pi zyrga un pats ar sa-

pleisušom nūguoja maklātu dorba. Nailgi jis staiguoja un pasa-

jēmja pi tuos zemes ķēniņa par duorza sorgu. Atguoja svāt-

dīna. Ķēniņš ar sovu saimi aizbraucja uz baznīcu un muojuos

palyka ķēniņa slymuo meita. Muortiņš aizguoja uz sovu zyrgu,

apvylka duorguos drēbes un atguoja uz ķēniņa pili. Ķēniņa

slymuo meita sēdēja pi lūga un redzēja, ka, īsagērbīs skaistuos

drēbēs ar zalta motim, paguoja garam Muortiņš. Kēniņa_ meita

nu ituo palyka vasaluoka, bet Muortiņš aizguoja uz zyrgu, nūvylka

duorguos drēbes, apvylka sovas vacuos, atguoja uz duorzu un

sorguoj.
Atbraucja nu baznīcas ķēniņš, un ķēniņa meita izstuostīja

ķēniņam, ka redzēja Muortiņu īsarūsušu duorguos drēbēs ar zalta

motim un nu tuo palyka vasaluoka. Ķēniņš naticēja meitai un

aizguoja uz duorzu pasavārtu, vai ir Muortiņš, vai nav. Veras

ķēniņš, ka Muortiņš sēd appleisušuos drēbēs un sorguoj duorzu.

Atguoja ķēniņš uz pili un soka meitai: „Tys nav bejis Muortiņš!

Muortiņš sorguoj duorzu!" Bet ķēniņa meita runuoj, ka tys guo-

jējs beja Muortiņš.
Utrā svātdīnā otkon ķēniņš ar saimi nūbraucja uz_ baznīcu,

bet slvmuo meita palyka muojuos. Otkon Muortiņš īsarusīs puor-

guoja par pogolmu un ķēniņa meita redzēja jū. Atbraucja nu baz-
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mcas ķēniņš, un ķēniņa meita runuoj jam: „Šūdīņ otkon es re-

dzēju skaistu Muortiņu un palvku vasaluoka. Man jis cīši pateik,

un es jū gribu īvest savā kambarī!"

Ķēniņš nazvna, kū darīt, un pasaucja Muortiņu uz pili. ķē-

niņš īdevja Muortiņam pučes un soka: „Ines juos munas meitas

kambarī!"

Muortiņš pajēmja pučes, attaisīja ķēniņa meitas durovas un

pastīpja pa škierbu. Meita pajēmja pučes, bet Mourtiņa nada-

buoja īškā sovā kambarī. Tad meita aizguoja pi ķēniņa un iz-

stuostīja, ka Muortiņš naīguoja.
Otkon ķēniņš svuta Muortiņu ar pučem. Muortiņš attaisija

durovas un ķēniņa meita īruovja jū sovā kambarī, nūjēmja

Muortiņam capuri un redzēja juo zalta motus. Ķēniņa meita īmījuo

Muortiņu un, pagruobuse sauju zalta, īdevja Muortiņam ruuuo-

dama: „Pajem itū naudu un nupierc sev lobās drēbes!"

Muortiņš pajēma naudu un izguoja nu pils. Ceļā jū satvka

bārni un suoka smītīs par Muortiņu. Muortiņš suoka dalīt bār-

nim sajemtū naudu, runuodams: „Jemīt! Ķēniņa meita man īdevja
ituos pūdziņas īšyut jaunom drēbēm!"

Bārni pajēmja nu Muortiņa naudu un jis otkon nūguoja uz

sovu duorzu. Ķēniņš itū vysu redzēja un nūsaucja Muortiņu par

mulkiti.

Atguoja trešā svātdīna. Kēninš ar sovu saimi otkon aizbrau-

cja uz baznīcu un slymuo meita palyka sātā. Muortiņš otkon īsa-

rūšīs puorguoja par pogolmu un ķēniņa meita redzēja jū. Šimā

svātdīnā kēninš gribēja dūt pi veira sovu meitu. Atbraucja ķēniņš
nu baznīcas, sabraucja vysu zemju ķēniņi un gaidīja, kuram kriss

pajemt ķēniņa meitu par sīvu. Nūstuoja vysi precinīki rindā, puor-

guoja caur rindu ķēniņa meita, lasīdama veiru, un soka: „Pi itim

ni vīna es naīšu! Atvēdīt Muortiņu!"

Atvedja nu duorza sapleisušū Muortiņu un keniņa meita jū

izvēlēja sev par veiru. Brīsmīgi keniņš nagribēja precēt sovu

meitu ar Muortiņu, bet nikuo navar darīt. Meita grib precētīs ar

Muortiņu un juotaisa kuozas. Sataisīja kuozas un apprecēja ķē-

niņa meitu ar Muortiņu. Gul Muortiņš kēkī uz cepļa un nikur

nastaiguoj. Sasadusmuoja cytu zemju ķēniņi, ka naizdevja ķē-

niņš sovas meitas pi ķēniņa un pasludynnuoja karu. Aizbraucja

ķēniņš uz karim. Muortiņš ceļas nu cepļa, pajēmja kerzīti un

soka: „Es īšu zyvu gyutu!"

Aaizguoja Muortiņš ar kerzīti uz sovu zyrgu, sāduos viersā un

nūbraucja uz karim. Saskrēja tī putni un zyrgi, kurus Muortinš

nazkad izlaidja nu vaina kambarim, sasyta pretinīkus, bet pats

atbraucja atpakaļ, pīgyva zyvu un atguoja uz sātu.

Atbraucja nu karim ķēniņš un stuosta, ka jis sakuova īnaid-
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nīkus, un ka jam paleidzēja nazkaids skaists veirīts ar lobim zvr-

gim un putnim. Kēnina meita soka: „Varbyut, tēt, tys veirīts beja
Muortiņš?"

Ķēniņš pasasmēja un nasoka nikuo. Gul Muortiņš otkon uz

cepļa un nastaiguoj nikur. Ķēniņa meita, Muortiņa sīva, pīīt pi

cepļa un grib, ka Muortiņš kuoptu zemē nu cepļa un dzeivotu

kambarūs, bet Muortiņš nasaklausa.

Paguoja eiss laiks un otkon ķēniņam pasludynuoja karu.

Ķēniņš nūbraucja uz karim. Muortiņš ari ceļas nu cepļa pajēmja

kerzīti un soka: „Es īšu zyvu gyutu!" — un aizgoja.
Atīt Muortiņš uz sovu zyrgu, sāduos zyrgam mugurā un nū-

braucja uz karim. Saskrēja otkon vysi putni un zyrgi, un sa-

kuova īnaidnīkus, bet Muortiņu īvainuoja kuojā. Ķēniņš nūjēmja

nu kokla sovu šalli, apsēja ar jū Muortiņa kuoju un pats aizbraucja

uz sātu. Muortiņš uz sova zyrga agruok tyka sātā, izkuopja uz

cepļa ar apsītū kuoju un gul. Atbraucja ķēniņš nu karim un

stuosta: „Inaidnīku sakaut man paleidzēja otkon tys veirīts ar

putnim un lobim zyrgim, bet jū īvaiņuoja kuojā un es apsēju juo

kuoju ar sovu šalli."

Ķēniņa meita nikuo napasacīja. Muortiņš gul uz cepļa un ni-

kur nastaiguoj. Kaidu reizi ķēniņa meita pīguoja pi cepļa, uz kura

gulēja Muortiņš, veras uz Muortiņa un reda, ka juo kuoja apsīta

ar juo tāva šalli. Meita nūskrēja un izstuostīja tāvam, ka tys
skaistais veirīts, kurs paleidzēja jam īnaidnīkus sakaut, beja juos

Muortiņš. Ķēniņš atguoja un redz, ka patīsi Muortiņa kuoja apsīta

ar juo šalli. Tad pazyna ķēniņš, ka juo labdars beja Muortiņš.

Muortiņš nūkuopja nu cepļa un nūguoja uz sovu zyrgu. Zyrgs

soka: „Tagad tu apvelc sovas lobuos drēbes, ej uz pili un dzeivuoj
vasals! Mes jau vairuok nasatiksim!"

Apvylka Muortiņš sovas duorguos drēbes, atsavasaluoja

ar sovu zyrgu un aizguoja uz pili. Ķēniņš sataisīja ūtras kuozas,

pīaicynuoja vysu zemju ķēniņus un nū vysi dzēra un prīcuojuos.

Tys ķēniņš dreiži nūmyra un par ķēniņu palyka Muortiņš, ar

kuru karuot beistās vysi ķēniņi.

12. A. 302. 314. 550. P. Grebezis Eglune, N. Rancana kr.

Vīnu reizi gadējuos, ka tāvs ar dālu nūbraucja uz jyuru
makšoruot. Jīm tur ziv's nasajēme un jī dūmuoja braukt tuoluok,

bet navarēja pabraukt. Te nu yudiņa pasacēla smuts un soka:

„Atdūd man sovu dālu, tūlaik palaisšu."

Dāls pīskrēja pi tāva un soka: „Tēte, dūd mani smutam un

prosi, lai pīber tev pylnu laivu zalta naudas!"

Nyu smuts stuojuos pi darba un nese ar maisu naudu. Kad
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laiva beja pvlna, tad smuts pajēme puisanu un nuvede uz sevi.

Ivedis sovā ustabā, smuts aizguoja prūjom.

Tagad puisanam īsagribeja est un jis teic: „Pi muotes man

beja kot sausi bulvi, te man nav kuo ēst."

Tvulīt aizzadaga svece un tur beja pvlns golds vysaidu

gordu ēdīnu. Kad paēde, svece apdzisa un nvu jis sēdēja vīns

pats. Jam palyka gars laiks un jis teice: „Pi muotes man beja kur

atsagult kot uz cysu, bet te man nav ni cysu."

Aizzadaga otkon svece, redz gultu ar daudz galvas spilvi-
nim. Ka tik jis atsagula, svece apdzysa. Te nazkas kloudzēja,

nazkas atsagula pi viņa un mīdz jū pi sīnas; bet kai tik ausa dīna,
tai izgaisa.

Reitā atguoja pats smuts un nyu puisāns prosuos uz muo-

jom. Smuts soka: „Jo klauseisi mani, tad es palaisšu uz muo-

jom. Jo es vīnu reizi aizstrumpēšu, tad tu byusi uz pusceļa. Jo

ūtru reizi, tad tu byusi sātā. Jo es aizstrumpēšu trešu reizi, tu

byusi jau te."

Puisāns skrēja, cik kuojas nese. Smuts reizi aizstrumpēja,

puisāns jau beja sātā un muote jam īdeve grabnicas sveci un

serkas. Tad jis skrēja otkon atpakaļ. Kad smuts ūtru reizi aiz-

strumpēja, puisāns jau beja te. Nyu smuts teic: „Lobs puisāns,
kad paklausēji muna vuorda."

Puisāns īguoja otkon sovā ustobā un smuts aizguoja. At-

guoja vokors, puisānam gribīs ēst un jis otkon teic: „Pi muotes

man beja sausi bulvi, bet te nav nikuo."
.l/VJU OUUOI WLAI VI, UU V lUIVUU. .

Aizzadaga svece un stuov tys golds, kurs jau beja tūlaik. Jis

paede un svece apdzysa. Nyu jam gribīs gulēt, jis teic: „Pi muo-

tes man beja cysas, bet te nav nikuo."

Aizzadaga svece un jis redz gultu, kad atsagula, svece ap-

dzysa. Klausuos — nazkas atskrīn — pīguoja pi juo gultas un

atsagula; jis aizdedze grabnicas sveci un puorkryta caur zemi.

Atskrīn pats smuts un soka: „Kū tu padarīji? Da šam lai-

kam tu beji tik lobs un tagad tu itū padarēji! Kad es aizstrum-

pēšu divi reizes, kab tu byutim jau puor munu rūbežu."

Tagad puisāns skrēja, cik varēja, bet smuts dzynuos jam pa-

kal, tik kū jis puorskrēja puori par rūbežim. Smuts teic: „Lobs
Dīvs, ka puorskrēji. Jo es byutu danuocis, tad tu nabyutu sovu

kaulu salasējis."

Nyu puisāns guoja tuoluok un īguoja lelā, lelā mežā. Jis

guoja, guoja un īraudzīja spruogušu vērsi — pi tuo sēd luocis,

vvlks, vonogs un prusaks. Luocis ataicyna puisānu un teic:

„Izdali mums šū vērsi!"

Puisāns teic: „Labi! Luočam kai vacuokam vajaga apēst
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meikstumu, vvlkam apgrauzt kaulus, vonogam zornas un pru-
sakam īleist golvā un iziēst smedziņus."

Un nyu visi sacīja: „Labi!" Luocis izruove sev treis spol-
vas un dūd puisānam sacīdams: „Jo tu paūssi šituos spolvas,
to tu bvusi trejim stypruoks par manim."

Vylks izruove sev treis spolvas un teic: „Jo tu paussi mu-

nas spolvas, tad tu byusi trejim mudruoks par mani."

Vonogs ari izruove treis spolvas un soka: „Jo tu paussi tus,

tad izskrīsi trejim augšuok par mani."

Prusaks atlauze sovu padeju kuoju un teice: „Jo tu paussi
vīnu reizi munu kuoju, tad byusi mozuoks na es."

Tagad puisāns guoja, guoja, izguoja nu meža un īraudzēja
tur meitiņu lūpus gonūt. Jis pīguoja kluotu un prasēja ēst. Mei-

tiņa atbildēja: „Te man nava nikuo ēst, bet muojuos ira. Tagad
tu pagoni lūpus, bet tikai nalaid tymā duobulā!"

Meitiņa aizguoja uz muojom, puisāns sadzyna gūvis duobulā

un pats atsasāda kuorklu kryumā. Atīt smuts ar deveiņom gol-

vom un vaicuoj: „Kur ir gons?"

Puisāns izleida nu kuorklu kryuma. Smuts klīdz uz puisanu:

„Kas tev luove te ganīt?"
Puisāns atbild: „Es pats."

Smuts teic: „Isim spākuotīs!"

Puisāns paūde luoča spolvas un nyu beja lūti styprs. Smuts

papyute un saleidzynuoja vyisu zemi uz vīna vērsta; bet puisāns

papyute un saleidzynuoja uz treju verstu.

Tagad puisāns sakēre smutam aiz golvas, nūlauze jam vv-

sas deveiņes golvas un pati puorplēse pa pusei. Nu smuta īkš-

puses izskrēja koza un nyu puisāns dzynuos jai pakal, bet nava-

rēja danuokt. Tad jis paūde vylka spolvas un sagyva kozu. Nyu

puorplēse kozu, nu juos izskrēja peile un īskrēja azarā. Jis paūde

vonoga spolvas, izzacēle augšī, nūsalaide uz, azara, sagyva un

puorplēse peili, bet nu juos izzavēļe ūla.

Nyu puisāns pajēme ūlu, guoja otkon atpakaļ uz smutu,

īguoja juo ustobā, pata smuta nabeja muojā, bet beja tikai juo
sīva. Smutine teic: „Ej pa ceļu! Jo atīs smuts, tad tevi nūsiss."

Puisāns atbildēja: „Jo atīs smuts, tad tu prosi, lai jis dūd

tev golvu īskuot. Kad tu īskuosi, pagrīz jū ar muti da manim!"

Puisāns paūde prusaka kuoji un palyka mozuoks par prusaku.

Nyu jis īleida sīnos škierbā. Kad atguoja smuts, tad sīva prasēja,
lai dūd jai golvas īskuot. Smuts teic: „īskuoj!"

Tagad smutine īskuoja smutam golvu, tai kai beja puisāns

pasacējis. Tad puisāns svīde ar ūlu smutam pīrī, un smutam ar

smutini puorpleisa golva.
Zam smuta vierseibas beja daudzi ļaužu, vīna vasaļa keneste
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Tam ķēniņam beja duorzs, puisāns īguoja tvmā duorzā un aiz-

mvga. Kēnina sulaiņi nūvvika juo drēbes un apvylka jam cy-

tas. Jis ilgi gulēja, kad cēlēs, tad vaicuoja, kur lyka juo vacuos

drēbes? Kad otkon atnese vacuos drēbes, tad jis izjēme nu

tuom sovas spolvas. Jis izdzierda, ka vīnu ķēniņa zyrgu baruoj

symts cvlvāku un navar pabaruot. Puisāns teic: „Es gon viņu
pabaruotum."

Ļaudis pasacēja ķēniņam: „Vīns jamas pabaruot tovu zvrgu."

Nyu kēninš lyka ataicynuot puisānu un sācēja: „Pabaruoj
munu zyrgu, un jo napabaruosi, tad tova golva un muns

zūbyns!"
Puisāns pīguojis pi zyrga raud, zyrgs pavaicuoja: „Kuo tu

raudi?"

Puisāns atbildēja: „Man keniņš lyka tevi pabaruot, un es ne-

zynu, kai pabaruot."

Zyrgs teic: „Sestīs uz manis un juoj uz jyurmolu!"
Puisāns aizjuoja un zyrgs tur paēde duobulā un padzēre

yudiņa. Tad jis otkon atjuoja un ķēniņš pībēre jam auzu, bet

zyrgs atgrīze ūkstu un naēde.

Radzadams, ka puisāns var zvrgu pabaruot, keniņš soka pui-
sānam: „Atved man dīvu jumpravu!"

Puisāns nuguojis pi zyrga, otkon raud. Zyrgs soka: „Kuo tu

raudi?"

„Man keniņš sacīja atvest dīvu jumpravu."

Zyrgs teic: „Pasaki ķēniņam, lai līk izlīt vara ekipāžu!"

Ķēniņš lyka izlīt taidu puisāns aizjvudze tur zyrgu

un nūbrauce uz jyurmolu. Tur jis redz, ka dīva jumprava brauc

pa molu. Jis jū muonē un īmuonē ekipāžā. Jumprava teic: „Es
braukšu uz brūkasti."

Puisāns soka: „Man ar ir ku brukastet."

Jumprava ad brūkasti un puisāns dud jai krūzi oļus. Paadusi

jei teic: „Vajaga braukt gulēt."
Puisāns soka: „Man ir vītas dīzgon."
Jei atsagula un aizmyga, puisāns aizjyudza zyrgu un gri-

bēja vest jū uz muojom, bet jei kai tryukuos, tai izlauza ekipā-
žām dūris un aizbēga.

Nyu puisāns soka ķēniņam: „Es byutu atvedis dīvu jumpravu,
bet jei salauza ekipāžu. Līc izlīt zalta ekipāžu un lai nikur nav

nivīna cauruma."

Ķēniņš nyu ari lyka izlīt taidu ekipāžu, un puisāns aizbrauca

ar jū uz jyurmolu. Tagad jumprava brauce tuoluok nu molas,
bet puisāns jū otkon muonīja un damuonēja pi sevis. Jumprava
teic: „Man vajaga braukt uz brūkasti."

Puisāns soka: „Man ir ku brukastet."
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Brūkastejūt jis jai īdeve divi krūzes oļus. Paadusi jumprava
teic: „Vajaga braukt gulēt."

Puisāns soka: „Guli še ekipāžā!"

Jumprova aizmvga, puisāns aizitaisēja ekipāžu, aizjvudze
zyrgu un nuvede ju ķēniņam. Keniņš izguoja prīškā un īvede jum-
provu sova pili. Nyu keniņš vaicuoja: „Voi byusi man par sīvu?"

Jumprava atbild: „Man nav skreines [šķirsta], ar kū es ap-

sagērbšu?"

„Kur tova skreinē ira?"

„Jyurmolā, lelā akmenī."

Tagad keniņš pasacīja puisanam: ~Atvad man nu jyurmolas

skreini, kas ir akminī!"

Puisāns nūguoja pi zyrga un rauduoja, zyrgs pavaicuoja:
„Kuo tu raudi?"

Puisāns atbildēja: „Keniņš lyka man atvest dīvas jumpravas
skreini, kura ir jyurmolā lelā akminī."

Zyrgs teic: „Pasoki ķēniņam, lai līk nukalt četri pakavi pa

divdesmitpīci pudi."
Kalvis pīkola zyrgam taidus pokovus pi kuojom. Puisāns

nūjuoja uz jyurmolu, zyrgs kai skrēje uz akmeni, akmens puor-
pleisa, izzavēle skreinē un puisāns atvede skreini ķēniņam.

Nyu keniņš vaicuoja jumpravai: „Voi byusi man par sīvu?"

Dīva jumprava teic: „Kai es atslēgšu skreini, jo nav

atslaga?"

„Kur ir tovs atslags?"

„Muns atslags ir jyurā lelas leidakas golva."

Tagad keniņš otkon pasacēja puisanam, lai atvad nu jyuras

atslāgu. Puisāns nūīt pi zyrga un raud, zyrgs vaicuoj: „Kuo tu

raudi?"

Puisāns atbild: „Keniņš lvka atvest nu jyuras atslagu."

Zyrgs teice: „Pasoki, lai nūkaļ žabārklu, kurs svārtu pus

puda!"

Puisāns nūguoja pi keniņa un teice: „Līc nukalt man žabarklu,
kurs svārtu pus puda!"

Kalvis nūkola taidu žabārklu un puisāns nūbrauce uz jyurmolu.

Tur jis tyulen īraudzēja lelu lelu leidaku, dyura jū, bet nanū-

dyure.

Zyrgs vaicuoj: „Voi nanudyuri.

„Nanūdyuru, nūskrēja."

„Es tev paleidzešu."

Jī īraudzēja, ka otkon atīt leluo leidaka. Nyu dyura obi un

nudyure. Kad ji puoršķele leidakas golvu, tad atroda vyda atslagu

un puisāns atdeve tū ķēniņam.
Keniņš teic jumpravai: „Voi byusi man par sīvu?"



292

Jei atbild: „Izzamozguoj pina un vvrduša yudinī!"

Keniņš pīvuoreja yudiņa un teice puisanam: „Ej un izzamoz-

guoj!"

Ķēniņš nyu palaide ari zyrgu un zyrgs tam laikam puorsa-

vērte par puisānu, nūskrēja paprīšku īpyute vyrdūšā yudinī un

yudins topa solts. Tad puisāns tur izzamozguoja un beja skaists

un balts.

Ķēniņš izzamozguoja pīnā un tad skrēja vydrūšā yudinī un

sašmuka. Nyu puisāns jau beja lels, apsaprecēja ar dīvu jumpravu

un dzeivuoj pa šai dīnai.

14. A. 314. Teicējs 67. g. vecs A. Kovalevskis Bebrene. Kultū-

ras balss kr.

Dzeivoja kaids nabogs cylvāks ar sovu sīvu; jīm jau beja
treis bārni un vēl divi pīdzyma. Nazyna nabogs, kū darīt ar bār-

nim: sīva slyma, bārni mozi, maizes nav. Sadūmuoja nabogs nest

bārnus sleicynuotu. Dabuoja jis maisa, lyka bārnus maisā un

nas uz upi. Ceļā nabogs satyka vecīti. Vecīts prosa: „Kū tu

nes?"

Nasu divējus sunīšus sleicynuot!" atbildēja nabogs.

„Es kai reize [taisni] meklēju sev sunīša, īdūd man vīnu!"

prosa vecīts.

„Nalobi sunīši, nalītas taidi. Jo jau lobi byutu, es nanastu jus

sleicynuotu." atbildēja nabogs.

„Nu, kaut ari nalītas, bet man vīnu īdud," prosa vecīts.

Tad nabogs soka vecīšam: „Mes divi un Dīvs trešs, es tev

pīsazeistu, ka nasu sleicynuot šovus divējus bārnus."

„Kuodel tu tai dori?" prosa vecīts.

„Maizes man nav, kyumu dabuot navaru un tuodel tys juo-

dora," atbildēja nabogs.

„Nes uz sātu, paprosi kaidas buobiņas, kura paleidzēs bārnus

nūkristīt, aiznes reit uz baznīcu, es tur gaidīšu un ar tū buobiņu

nūkristīšu bārnus. Tikai kristīsim vīnu puiku par Juonīti ūtru

par Uodumiņu. Uodumiņu es par treis godi aizīšu un pajemšu.

Tagad ej uz sātu, un varbyut Dīviņš byus devis tev kaidu mai-

zes kymūsiņu!" pamuocīja vecīts.

Atīt nabogs ar bārnim uz sātu un aizguojis dabuoja nabadzi-

gas buobiņas par kyumu. Atsasāda buobiņa golda golā un gaida,

kad vajadzēs nestīs ar bārnim uz baznīcu. Idūmuoja nabogs, ka

ūtrā kambarītī vēl beja atlicis maizes gabaliņš un ar pādējū gaba-

liņu gribēja pamīluot sovu kyumu uz ceļa. Aizguoja nabogs uz ūtru

kambari un redz, ka tymā vītā, kur stouvēja maizes gabaliņš, beja

pylns peirāgu, maizes, svīsta, golas un cytu lobu ēdīņu. Pajēmja
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nabogs peirāga un svīsta un atsanesja pamīļuot sovu kyumu.
Slvmuo sīva redz un breinuojās, kur veirs jēmja peirāgu un

svīstu. Veirs pabaruoja ari sīvu un tad pajēmuši bārnus, aiznesja

jūs uz, baznīcu nūkristīt.

Pi baznīcas vecīts jau gaidīja un nūkristīja bārnus par Juo-
nīti un Uodumiņu. Atnesja bārnus uz sātu. Pasavēra nabogs

ceplī un redz, ka ceplī capas vvsaidas dasas. Pabaruoja nabogs
sovu kvumu un palaidja. Tagad vvsa kuo nabagam pīteik un

bārni aug. Tai puorguoja treis godi un atīt tys vecīts.

„Kai muni kristdali aug?" prosa vecīts.

„Abi vasali, paldīs Divām!" atbild nabogs.

„Nu, tagad jau es jemšu Uodumiņu sev," soka vecīts.

„Ak, jem, juo jau jemams," atbildēja nabogs.
Vecīts pajēmja Uodumiņu, bet barni beja tai pījyukuši vīns pi

ūtra, ka Juonīts bez Uodumiņa nagribēja palikt.

„Ak, jem obejus. ka Juonīts napalīk," soka nabogs.
Vecīts pajēmja obējus puikas un aizvedja pi sevis. Padzeivuoja

bārni kaidu dīnu pi vecīša un vecīts soka Juonīšam: „Tagad mes

ar Uodumiņu īsim pastaiguotu, bet tu, Juonīt, palīc muojuos un

pīsaver sātas, apkuort skraidīdams. Tur uz pogolma ir divi olū-

tiņi. Tu verīs nasamozguoj teirajā olūtiņā, tys Uodumiņa, bet

tovs ir nateirais! Jo mozguosīs Uodumiņa olūtiņā, tad tev byus
slvkti."

Vecīts ar Uodumiņu izguoja pastaiguotu, bet Juonīts, skrai-

dīdams ap ustobu, pīkusa un gribēja nūsamozguot. Pīguoja Juo-

nīts pi sova nateiruo olūtiņā un nagrib jimā mozguotīs, bet nūsa-

mozguoja Uodumiņa teirajā olūtiņā. Tyuleņ vyss Juonīša vaigs

apauga ar sosim. Juonīts beiduos, ka nu kristtāva byus ruojīns,

tuodēl īskrēja ustobā un nūsaglobuoja aiz cepļa un sēd. Atguoja
kristtāvs ar Uodumiņu nu pastaiguošonas. Uodumiņš skraida pa

vysom vītom, meklēj bruolīša, bet nav. Tad vecīts soka Uodu-

miņam: „Pasaver, dēliņ, varbyut, Juonīts aiz cepļa sēd?"

Uodumiņš aizskrēja aiz cepļa un izvylka bruolīti sosuotu.

„Redz, kaids tu, dēliņ, napaklausīgs," soka vecīts, „es tev

sacīju nasamozguot Uodumiņa olūtiņā, bet tu manis napaklausīji

un tagad vyss apaugi ar sosu. Tagad tevi vvsi sauks par Sosu!"

Vecīts īdevja Juonīšam treis uobūli: vīnu sudobra, ūtru zalta,

trešu dimanta, un soka: „Tagad ej un meklēj sev dorba! Kur dī-

nēsi, tur īstoti kotrā duorza styurī pa itim uobūlīsam un juo kuo

tev nu manis vajadzēs, paprosi, es aizsyutīšu. Tikai verīs — pi

sprūguota nasajem dīnēt!"

Juonīts ībuozja uobūlīšus karmanā, atsavasaloja ar kristtāvu

un bruolīti un īt. Ceļā Juonīts satyka kaidu sprūguotim motim

kungu. Kungs prosa nu Juonīša: „Sasiņ, kur tu ej?"
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„Eju dorba maklātu," atbildēja Juonīts.

„Ej pi manis par gonu," soka kungs,

„Na, naīšu, tu naesi taisnīgs cvlvāks, tev moti spruguoti," at-

bildēja Juonīts, un kotrs jī izaškeira pa sovu ceļu.
Na par lelu gabaliņu kungs gruovītī samērcēja rūkas yudenī,

saglaudja motus, un aizskrējis Juonīšam priškā, prosa: „Sasio,

kur tu ej?"

„Breinums, kuodel mani vysi par sasiņu sauc," nūdūmuoja

pats sevī Juonīts un soka kungam: „Eju dorba maklātu!"

„Ej pi manis par gonu," soka kungs.
„īšu, tu esi taisnīgs cylvāks,tev moti nav spruguoti," atbildēja

Juonīts.

Tai Juonīts ar kungu sadarēja pi kunga par gonu. Otrā reitā

Juonīts īsavēra, ka kungam spruguoti moti un nūdūmuoja pats
sevī: „Jis nav taisnīgs cvlvāks, jam spruguoti moti, tuodēl es

sovu uobūlīšu juo duorza nastatīšu!"

Bet ganīt Juonīšam beja juogona par vosoru pi sprūguotuo
saiminīka. Saiminīks beja cīši dusmīgs un kotru reizi, kai tik saim-

nīka lūpi īskrēja rudzūs vai vosoruojā, Juonīšam atskaitīja nu

lūnes. Atguoja rudens un vēl Juonīts palyka saimnīkam paruodā.

Vvsa Juonīša lūne beja izskaitīta pamozam par kotru reizi, kai

tik lūpi īskrēja škodē. Atstuoja Juonīts saiminīku un īt tuoluok.

Guoja, guoja jis un pīguoja pi kajda ķēniņa pils.

„Šasiņ, kur tu ej?" — prosa Juonīšam kaids keniņa kolps.

„Eju dorba maklātu," atbildēja Juonīts.

„Duorzinīkam ir vajadzīgs paleigs, ej, varbyut tevi pījems,"
soka ķēniņa kolps.

Juonīts aizguoja pi duorznīka un palyka par paleigu. Tre-

jās duorza styurūs Juonīts īstastīja pa uobūlam un izauga treis

uobelnīcas: vīna ar sudobra,ūtra ar zalta un trešā ar dimanta uobū-

lim. Kad kaids raudzēja nu uobelnīcom nūraut uobūlus, uobel-

nīcas pasacēla gaisā un nikas navarēja dabuot uobūlu, bet kad

Juonīts pīguoja pi uobelnīcas, vysi zori ar uobūlim leida Juonīša
rūkuos.

Ķēniņam beja treis meitas. Jaunuokuo meita beja slyma.
Kaidu reizi ķēniņš sadūmuoja aizbraukt uz cytom kēnestem un

pasavērt cytu ķēniņu duorzus. Ķēniņš pajēmja ar sevi obi va-

cuokuos meitas un duorznīku un aizbraucja. Jaunuokuo meita,

slyma byudama, palyka muojuos un navarēja izbraukt. Juonīts

palyka par duorznīku un staiguoja pa duorzu. Sadūmuoja Juonīts

pasavyzvnuot uz zyrga un aizklīdzja: „Kristtāvs, atsyuti man

sudobra zyrgu!"

Zyrgs beja kluot. Juonīts nuvylka sovas vacuos drebēs, ap-

savylka atsyutītajuos kristtāva drēbēs, sāduos uz zyrga un
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skraidē pa vysu duorzu, tai ka zori vīn lyuzt uobeļnīcom. Tai

jis paskraidīja uz sudobra zyrga kaidu laiku, nūkuopja nu zyrga,

apvylka otkon sovas vacuos drēbes, zyrgu ar lobom drēbēm pa-

laidja, losa un kraun koponā uobelnīcu aplauztus zorus. Ķēniņa
slymuo meita pa lūgu redzēja tū vysu un lyka sovim kolpim pa-

saukt Sasiņa. Juonīts atguoja pi ķēniņa meitas. Ķēniņa meita

soka Juonītim: „Sa.siņ, es asmu slyma, atnes man kaidu uobūlīti

nu duorza!"

Juonīts aizguoja uz duorzu, nūškina treis sudobra uobūlis nu

sudobra uobelnīcas un padevja ķēniņa meitai. Ķēniņa meita uobū-

lus nūglobuoja. Juonīts otkon aiguoja uz duorzu, sadadzynuoja

aplauztūs uobelnīcu zorus, apkūpja uobelnīcas, tai ka tuos suoka

vēļ lobuok augt, un staiguoj pa duorzu.

Atbraucja ķēniņš ar meitom un duorznīku nu svešom ze-

mēm. Duorznīks iguoja duorzā un prosa nu Juonīša: „Kas taids

ar uobeļnīcom ir nūticis?"

„Beja vātra, aplauzja uobeļnīcom zorus un es tik paspēju

aplauztūs zorus sadadzynuot un apkūpt uobelnīcas," atbildēja

Juonīts.
Duorznīks apsavera uobelnīcas un vel pateicja Sasiņam, ka

jis tai labi prota apkūpt.
Pēc mēneša laika otkon ķēniņš ar meitom un duorznīku aiz-

braucja uz svešom zemēm. Šūreiz jaunuokuo ķēniņa meita, ap-

samazdama par slymu, palyka otkon sātā, jo gribēja nūsavērt

leidz golam, kū Sasiņš izdarīs. Juonīts staiguoja, staiguoja pa
duorzu un aizklīdzja: „Kristtāv, atsyuti man zalta zyrgu!"

Tyulen zalta zyrgs beja kluot. Juonīts nūvylka sovas vacuos

drēbes, apvylka atsyutītuos kristtāva drēbes, sāduos zyrgam mu-

gurā un juoja pa duorzu, tai ka uobelnīcas leidz pusei lyuzrt. Pēc

kaida laiciņa Juonīts nūkuopja nu zyrga, apvylka vacuos dre-

bēs, zyrgu palaidja un losa aplauzītuos uobelnīcu viersyunes un

dadzynuoj. Ķēniņa meita pa lūgu tu vysu redzēja un lyka sovim

kolpim pasaukt Sasiņa. Juonīts atguoja pi ķēniņa meitas. Ķē-

niņa meita soka Juonīšam: „Sasiņ, es slyma, atnes man kaidu

uobūlīti nu duorza!"

Juonīts aizguoja uz duorzu, nūškina nu zalta uobelnīcas treis

zalta uobūlus un atnezis padevja tūs ķēniņa meitai. Ķēniņa meita

uobūlus nūglobuoja. Juonīts otkon aizguoja uz duorzu un struo-

duoj sovu dorbu. Uobelnīcas aug, tai ka lobuok augt navar.

Atbraucja ķēniņš ar savom meitom un duorznīku. Duorz-

nīks īguoja duorzā, apsavēra uobelnīcas un pateicja Juonīšam, ka

jis tai lobi muok apkūpt uobelnīcas..
Pēc kaida laika otkon keniņš ar vacuokom meitom un duorz-

nīku aizbraucja uz svešom zemēm. Otkon jaunuokuo kē
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niņa meitu apsametja par slvmu uti palvka muojuos. Juonīts stai-

guoja, staiguoja pa duorzu un aizklīdzja: „Kristtāv, atsyuti man

dimanta" zyrgu!"

Tyuleņ dimanta zyrgs beja kluot. Juonīts nūvylka sovas drē-

bes, apvylka atsyutītuos kristtāva drēbes, sāduos zyrgam mu-

gurā un skraida pa duorzu, tai ka uobelnīcas ar saknēm grīžas

uorā. Skraidīja, skraidīja Juonīts pa duorzu uz dimanta zyrga,

nūkuopja zemē, apvylka vacuos drēbes, palaidja zyrgu un struo-

duoj sovu dorbu. Otkon kēnina meita pa lūgu redzēja, kai Sa-

siņš vyzynuojuos, un lyka sovim kolpim pasaukt Sasina. Juonīts

atguoja pi ķēniņa meitas. Ķēniņa meita soka Juonīšam: „Sasiņ,

es slyma, atnes man kaidu uobūlīti nu duorza!"

Juonīts aizguoja uz duorzu, nūškina nu dimanta uobelnīcas

treis uobūlus, un atnezis padevja ķēniņa meitai. Ķēniņa meita

uobūlus nūglobuoja. Juonīts otkon aizguoja uz duorzu un dora

sovu dorbu.

Atbraucja ķēniņš nu svešom zemēm un sasaucis sovas mei-

tas, soka juom: „Es jau asmu vacs un nagribu kēnestes valdīt,

tuodēl jyus, meitas, kura man lobuokū duovonu īduovvnuosit, tei

varēs precētīs un tuos veirs valdīs kēnesti!"

„Kā lai es zynu duovvnuot?" — soka jaunuokuo ķēniņa

meita, „munas muosas braukuoja pa svešom zemēm redzēja vy-

saidas skaistas lītas, bet es nikuo."

„Es navainīgs, ka tu beji slyma un navareji braukt," atbildēja

ķēniņš.
Nūrunuotā dīnā ķēniņa meitas nas tāvam duovonas. Vacuo-

kuos un vidējuos meitas duovonas ķēniņš napījēmja, juo bija na-

skaistas. Jaunuokuo meita izvylka nūglobuotūs deviņus uobūlus

un padevja ķēniņam.

„Tu vari precetīs un tovs veirs byus par keniņu!" soka ke-

niņš, „
bet pasoki, meitiņ, kū tu precēsi?"

„Es gribu precēt Sasiņu," atbildēja ķēniņa meita.

Ķēniņš nagribēja, ka juo meita precēs Sasiņu, bet nikuo na-

varēja cyta izdarīt, juo beja devis vuordu, un suoka taisīt kuo-

zas. Bet Juonīts, kuru grib precēt ķēniņa meita, staiguoj pa

duorzu un struoduoj sovu dorbu. Kuozu dīnā Juonīšam apvylka

jaunos drēbes, aizvedja uz baznīcu un salauluoja. Sabraucja nu

baznīcas vysi kuozinīki, bet Juonīts izkuopja nu karētas, apvylka

sovas vacuos drēbes un struoduoj otkon duorzā.

Izzvnuoja cytu zemju ķēniņi, ka ķēniņš apprecēja sovu

meitu ar Sasiņu un pasludvnuoja ķēniņam karu. Ķēniņš pasaucja

Sasiņu un soka: „Reit tev byus juobrauc uz karim!"

Sasiņš nikuo naatbildēja, aizguoja uz duorziu un struoduoj

sovu dorbu. Sasadusmuoja ķēniņš uz Sasiņa un izdzyna ju ar
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sovu meitu nu pils. Sasiņš aigupja un Istuoja par tvlta sorgu.

Juo sīva, ķēniņa meita, sēd sorga ustabjņā, bet pats Juonīts stai-

guoj un sorguoj tyltu. Reitā ķēniņš braucja uz karim un soka Sa-

siņam: „Lyudz Dīvu, lai Dīvs paleidz sakaut īnaidnīkus!"

„Es lyugšu Dīvu, atbildēja Juonīts. Ķēniņš nūsvīdja Juonī-

šam treis kapeikas un pats aizbraucja uz karim. Juonīts par trei-

jom kapeikom nūpierka sīvai maizes gabaliņu, bet pats aizklīdzja:

„Krusttāv, atsyuti sudobra zyrgu!"

Tyuleņ sudobra zyrgs beja kluot un Juonīts apvylka atsyu-
tītuos kristtāva drēbes, pajēmja rūkuos zūbynu un sāduos zyrgam

mugurā. Zyrgs pasacēja gaisā un aizskrēja uz karim. Dreiži Juo-

nīts sakuova īnaidnīkus un atskrēja uz sova zyrga atpakaļ uz

tyltu. Pi tylta Juonīts apvylka vacuos drēbes, palaidja zyrgu un

otkon sorguoj.
Ūtra reita otkon brauc keniņš uz karim un soka Juonītim:

„Sasiņ, lyudz Dīva, lai Dīvs paleidz ari šūdīn īnaidnīkus sakaut!"

„Es ari šūdīn lyugšu Dīvu, taipat kai vakar," atbildēja Juo-

nīts. Ķēniņš nūsvīdja Juonīšam sešas kapeikas, bet pats aiz-

braucja uz karim. Juonīts par sešom kapeikom nūpierka sīvai

maizes, pasaucja zalta zyrga un otkon aizskrēja uz karim un, sa-

kāvis īnaidnīkus, atskrēja uz tvltu atpakaļ, apvylka vacuos drē-

bes, palaidja zyrgu un sorguoj tyltu.

Trešā reitā otkon brauc ķēniņš uz karim un soka Sasiņam:

„Sasiņ, lyudz Dīvu, lai Dīvs atsyuta vēl tū kungu, kurs paleidzēja

aizvakar un vakar sakaut īnaidnīku! Šūdīn jau pādēja dīna. $c
tev deviņas kapeikas, nūpierksi sev un sīvai maizes!"

„Es lyugšu Divu," atbildēja Juonīts..

Keniņš aizbraucja uz karim, bet Juonīts, nupiercis sīvai mai-

zes, aizklīdzja: „Kristtāv, atsyuti dimanta zyrgu!"

Tyuleņ dimanta zyrgs beja kluot. Juonīts apvylka atsyutītuos

kristtāva drēbes, pajēmja rūkuos zūbynu un saduos zyrgam mu-

gurā. Zyrgs pasacēļia gaisā un aizruovja Juonīti uz karim. Cierta,

cierta Juonīts ar sovu zūbynu un jū īvainuoja rūkā. Keniņš īsave-

ra, ka tak asinis Juonīšam nu rūkas, jiūruovja nu kokla sovu šal-

līti un apsēja Juonītim rūku. Juonītssādiios uz sova dimanta

zvrga, pasacēla gaisā un pazuda nu ķēniņa acim. Jis atskrēja pi

tylta, puorsavvlka. palaidja sovu zyrgu un sorguoj tyltu. Ķēniņš

prīcīgs brauc nu karini uz sātu, sakāvis īnaidnīkus, un pībraucis

pi Juonīša prosa: „Saisiņ, vai lyudzi Dīvu?"

„Lyudžu, tāvs, ķēniņš," atbildēja Juonīts un pastīpja sovas

rūkas pēc ķēniņa rūkas, lai pabučuot tū. Keniņš īsavera Juonī-

šam uz rūkas sovu šallīti un prosa: „Kai muna šalle pi tevis

tyka?"
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„Tu pats, tavs, keniņš, apsēji man ruku uz karim," atbildēja
Juonīts.

Tūlaik ķēniņš saprota, ka tvs kungs, kurs jam paleidžēja sa-

kaut īnaidnīkus, beja juo znūts. Ķēniņš vad sovu znūtu uz pili,
bet Juonīts soka: „Es vāluok aizbraukšu!"

Ķēniņš atbraucja uz pili, pa vysom īlom pīstatīja soldotus

un gaida sova znūta. Juonīts aizklīdzja: „Kristtāv, atsvuti man

lobu karētu ar zvrgim un duorgas drēbes man un munai sīvai!"

Tvuleņ karēta ar sudobra, zalta un dimanta zyrgim un duor-

gom drēbēm beja kluot. Juonīts ar ķēniņa meitu puorsavvlka,

sāduos karētā, atbraucja uz pili un palyka par tuos zemes ķē-

niņu.

14. A. 314. Juonis Bobra Drycanu pag., Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vecīts ar buobu. Vysa jīm beja, tikai bārnu nabeja.
Vīnu reizi juo kaimiņš, ari vacs, atnuocja pi vecīša un soka:

„Zynu, kaida nalaime tev ir, jo gribi, es tev paleidzēšu!"
Vecīts prīcīgs atbildēja: „Mīļais draugs, ja tu man paleidzesi,

es tev lobi samoksuošu."

Tūlaik kaimiņš teicja: „Ej uz mežu, izmeklēj bārzu, kur ir

stārka perēklis, pajem vīnu ūlu un palīc zam vystas, tūlaik re-

dzēsi, kas iznuoks."

Vecīts tai izdarēja, aizguoja mežā, dabuoja bārza, kurā beja
stārka perēklis, pajēmja ūlu un palyka zam vystas. Pēc kaida

laika skotuos buoba, ka tur sēd dāls, un tik šmuks, ka vecīts tyulen

aizskrēja pi kaimiņa un samoksuoja jam par padūmu. Tai dāls

auga un kotru dīnu vys stypruoks beja.
Kad jis jau lels izauga, īsagrībējuos jam aizbraukt pasavērt pil-

sātu. Tāvs īdevja jam naudas, blogoslovēja un jis aizbraucja.

Natuoli nu pilsātas stuovēja lela pils, kurā dzeivuoja nazkaids

grāfs. Grāfam beja vīns saules teirums, kurā kas dīnā auga, tys
naktī izgaisa. Grāfs navarēja saprost, kas tys beja por zagli.
Dāls veča, dabuojis tū zvnuot, atguoja pi grāfa un soka: „Es

gribu zagli nūkert. Vai atļausi man byut jyusu teirumā?"

Grāfam tys patyka, un jis teicja: Jo tu saķersi zagli, es tev

par tū īdušu pusi nu sova monta un atdūšu sovu vīnīgu meitu tev

par sīvu!"

Dāls aizguoja pilsātā, nūpierka lūti styprus īmovus un at-

nuocja uz teiruma. Jau palyka tymss, atskrēja zyrgs un suoka

ēst zuoli, bet kuo napaēdja, tū ar sovim sudroba pakavim samei-

dīja. Dāls klusiņom pīguoja tyvuok un izsvīdja uz zyrgu šovus

īmavus. Zyrgs gribēja aizbēgt, bet dāls nu sovu stypru rūku juo

naizlaidja, uotri sāduos zyrgam mugurā un aizbraucja leidz naz-
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kaidim dzelža vuortim. Tur zyrgs apstuoja un runuoj: „Ej īška,
un juo tu izīsi nu pilis dzeivs, tūlaik es tev kolpuošu vvsu mvužu!"

Zyrgs pazuda. īguoja dāls pilī un redz: sēd pele, aste jai
gul zam akmena. Pele jam runuoj: „Izlaid mani, draugs, es tev

samoksuošu!"

Dāls ilgi nadūmuodams, izlaidja nu akmena asti pelei. Pele

jam teicja: „Nu tagad ej šū ceļu, te dzeivuo rogona. kurai ir

meita. Kod rogona tevi kur nabejis syutīs, tu ej tur, kur izdziersi

mani. Vairuok es tev nikuo navaru pateikt."
Dāls guoja, guoja un pīguoja pi rogonas. Rogona īraudzējusi

jaunekli, pīguoja kluot un teicja: „Es tevi sen gaidīju. Redzi, man

ir divas meitas, kuras gribu precēt. Jem, kura tev pateik!"
Dāls veras, obi meitas ir taisni kai divi lāses yudeņa, un na-

var nimoz pazeit, kura ir grāfa meita un kura rogonas. Skotuos

dāls, ka pi vīnas sēd pele. Tūlaik jis soka: „Itū, vacmāmin, es

gribu pajemt sev par sīvu!"

Sasadusmuoja rogona un soka: „Es īlikšu juos obi tymsā
kambarī, pi kuras tu atsagulēsi, tej byus tova sīva."

Vokorā meitas gul tymsā kambarī, vīna pa labai rūkai, ūtra

pa kreisai. Naktī īt jauneklis un dūmuoj, pi kuras var īt gulēt. Te

atskrēja pele un nūstuojuos pa kreisai rūkai. Jauneklis tur aiz-

guoja gulēt. Te pele jam soka: „Skrīnit lobuok pa lūgu uorā obēji!"

Jauneklis dreiži pīsaceļuos, atvēra lūgu un izlaida ar grāfa
meitu. Tur jau gaidīja tys pats zyrgs, kurs aizvedja jūs leidz grāfa

pilei. Ceļā jīm beja lels tylts, par kuru navarēja braukt ar zyrgu.

Te pele padevja jīm lokotu un teicja: „Ar šū lokotu jyus varit

puorbraukt kaut par jyuru."
Jauneklis nūskūpstīja lobū pelīti un pībraucja laimīgi pi grāfa.

Prīcīgs grāfs sataisīja boguotus kuozus un atdevja vysu montu

jauneklam. Kad jauneklis prasēja sīvai, grāfa meitai, kai viņa va-

rēja tykt pi rogonas, juo jis redzēja jū pi grāfa, viņa atbildēja tai:

„Man beja bails, kad tu aizguoji uz teirumu, es guoju tev leidza,

bet rogona mani aiznesja pi sevis."

Tai viņi palyka dzeivuot laimīgi un sadarīgi leidz pašai
nuovei.

15. A. 314. Teicēja 76. g. veca J. Staleidzāne Atašienes pag.

Kultūras balss kr.

Kaidu reiz dzeivuoja veirs ar sīvu. Jau jī pīdzeivuoja siermu

vacumu, bet bārnu jīm nabeja. Veči jus jau pavysam nagaidīja.

Kaidu reizi veiram īsavajadzēja braukt uz pilsatu. Senuok

pilsātas beja cīši tuoli un lauds braucja uz pilsatu menešim un

godim. Aizbraucja vecs uz pilsātu, izpildīja sovas darīšonas un
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brauc otkon atpakaļ. Ceļā jam puorlvuza ass un vecs nazvnuoja,
kur gluobiņa meklēt: sveša vīta, sveši ļauds un braukt navar uz

prīšku ni sāla. Nūsāda vecs ceļmolā un raud. Pīīt pi juo vīns

jauns puiss un prosa: „Kuo tu, ceļa veir, raudi?"

„Kai man narauduot?" atbildēja vecs, „puorlyuza ass un es

navaru braukt ni sūla uz prīšku!"
Tad jaunais puiss soka: „Juo atdusi man tu, kuo muojuos

naatstuoji, tad es tev īdušu jaunus rotus!"

Vecs padūmuoja, ka sātā jis nikuo taida jauna navar atrast,
kai tik gūvei kaidu teļu, vai cvukai syvānu, bet par sīvu pavysam

aizmiersa, un soka: „Pajem tū, kuo es sātā naatstuoju!"
Tikkū vecs itu pasacīja, jau juo prīškā stuovēja jauni roti, bet

puiss pazuda. Vecs sāduos rotās un prīcīgs atbraucja uz sātu.

Sātā jis atroda mozu dēliņu, un tik smuku, ka izstuostīt navar.

Tūreiz īguoduoja vecs, kū jis atdevja par rotim, un suoka rau-

duot. Večiņa suoka prasīt nu veča, kuo jis raud, un vecs jai vysu

izstuostīja, kas ar jū nūtyka ceļā. Bāduoj obi veči, bet dēliņš aug

kai ūzūliņš.
Nu tuo laika puorguoja pīcpadsmit godu. Kaidā vokorā sēd

veči ar dālu pi golda un runuoj par šū, par tū. Te jī izdzierda

bolsu, kurs runuoja: „Vec\ atmini, kū apsūlēji atdūt man! Ta-

gad jau dēliņš ir leluoks un es jū pajemšu uz sevi!"

Nikuo nabeja darīt un veči atdevja sovu dēliņu vainām. Valns

pagyva puiku un nūnesja uz sevi.

Ūtrā reitā valns aizilyka puikai dorbu un aizlīdzja īīt trejās

kambarūs, juo īīšūt tymūs kambarus, tad puikai byušūt gols. Bet

pats aizskrēja pa pasauli. Kai tik valns izskrēja nu ustobas, puika

tyuleņ aizguoja uz pyrmū kambari, attaisīja tū un īsavēra daudz

boltu vuškiņu. Tuos beja navainīgū cylvāku dvēseles. Dvēseles

soka puikai: „Vai, kū tu izdarīji, tu tagad byusi beigts!"
Puika nikuo naatbildēja un izlaidja dvēselītes uorā. Tad jis at-

taisīja ūtru kambari. Tur beja raibas peilītes, ari cylvāku dvēse-

les. Peilītes soka: „Vai, kū tu izdarīji, tu tagad byusi beigts!"

Puika nikuo naatbildēja un izlaidja dvēseles uorā. Kaida vāca

peilīte, izskrīdama, soka puikai: „Tymā kambarī ir dečīts, pologs
un capure, tu pajem tū vysu! Dečīts tevi, kur pasacīsi, tur aiz-

vess, pologam, kā pīsacīsi izzakluot, uz juo byus vysaidi ēdīni un

dzērini, un capuri kad apmaukusi, golvā, tad tevis nikas nare-

dzēs!"

Puika aizguoja uz tū kambari un pajēmja dečīti, pologu un ca-

puri. Tad jis pīguoja un attaisīja trešu kambari. Tur beja boltas

zūsis, ari cylvāku dvēseles Zūsis īsasavēra puiku un soka: „Vai,

kū tu izdarīji, tu tagad byusi beigts!"

Puika nikuo naatbildēja un izlaidja dvēseles. Kaida vāca zuss,



301

skrīdama car puiku, soka: „Tymā kambarī ir grebiņas, bierste un

spīgeļs, tu pajem tū vvsu! Kad bēgsi nu vaina un dzderdēsi, ka jis
dzanās pakal, pvrmuok nūsvīd grebiņas, un tvmā vītā pasataisīs
mežs. Utrā reizē nūsvīd biersti, un tymā vītā pasataisīs pūrs.

Trešā reizē nūsvīd spīgeli un tymā vītā pasataisīs lela jyura, par

kuru valns navarēs tikt puori!"
Puika aizguoja uz tū kambari, pajēmja grebiņas, biersti un

spīgeli, pīsacīja dečīšam vest jū uz tāva sātu, apmaucja golvā

capuri, sāduos uz dečīša un aizbraucja. Brauc, brauc puika un

dzierd, ka pēc juo dzanas valns pakal, tai ka zeme vīn reib. Puika

nūsvīdja grebiņas, un tymā vītā pasataisīja lels, lels mežs. Valns

pīskrēja pi meža, sytuos, sytuos ap kūkim, grauzja, grauzja kū-

kus ar zūbim un tik ar lelom mūkom tyka puori un otkon dza-

nas pēc puikas.
Cikom valns sytuos par mežu, puika uz sova dečīša jau tuoli

beja aizbēdzis un vys bāg. Te dzierd puika, ka otkon zeme vīn

atreib un valns jua natuoli. Puika nūsvīdja zemē biersti un pasa-

taisīja lels, lels pūrs. Valns pīskrēja pi pūra, sytuos, sytuos, komuo-

juos, komuojuos pa pūru un lelom mūkom tyka par pūru.

Puika pa tū laiku beja jau tuoli un vys bāg.Otkon dzierd puika,
ka zeme reib un valns jau natuoli. Puika nūsvīdja spīgeli, un tyma

vītā pasataisīja lela, lela jyura. Valns pīskrēja pi Jvuras un, na-

gribādams skrīt apkuort jyurai, suoka dzert yudeni, lai izdzert

jyuru un tad dzeitīs pakal. Dzēra, dzēra valns un puorpleisa, tai

ka yudens vīn palēcja gaisā.
Puika izdzierda lelu spruodzīni un zynuoja, ka valns puor-

pleisa un jis ir izagluobīs. Tad puika pamozom uz sova dečīša

atbraucja uz sātu un īguoja ustobā. Veči sēdēja pi golda un puikas

naredzēja tuodēļ, ka jam golvā beja tei capure. Veči jau beja pa-

vysam siermi un vys bāduojās par sovu dēliņu. Tad puika nu-

jēmja nu golvas capuri un soka: „Es asmu pi jyusu!"

Veči beja cīši laimīgi, ka satyka_sovu dālu un dals jīm izstuo-

stīja vysu, kas ar jū nūtyka. Tad dāls pīsacīja pologam izakluot

un tyulen uz pologa beja pylns vysaidu duorgu edīņu un dzerīņu.

Tai veči ar sovu dālu vēl šū boltdīn dzeivuoj.

13. Neuzticamā māsa.

L A. 315. A. Lerchis-Puškaitis Džuk s tē-P iena v ā. LP, I, 21.

A. Š. 11., 97a.

Kādam tēvam ir dēls un meita. Dēls jau puikas dienas sti-

prāks par tēvu; bet pieaudzis nes 30 puru kviešu un pavelk 30

vīrus ragūs pa pliku zemi.
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Kādā dienā brālis ar māsu sarunā iet darbu meklēt. Brālis

liek nokalt 15 podu smagu nūju un tad abi aiziet caur lielu, lielu

mežu. Mežā tie atron būdiņu, kur 12 slepkavas mājo. Slepkavas

grib atnācējus nokaut, bet brālis viņus apsit un saber kā ķilkenus

būdiņas pagrabā. No rīta māsa paliek būdiņā par saimnieci un

brālis ar nūju ieiet dziļāki mežā medīt. Viņš satiek lauvu un grib
to nosist, bet lauva lūdzas, lai atstājot dzīvu, jo būšot uzticīgi
kalpot. Viņš paklausa. Pa brītiņam vēl satiek lāci, vilku un za-

ķīti; arī šos atstāj dzīvus.

Brālis tā dzīvo ilgu laiku ar māsu un saviem 4 biedriem bū-

diņā. Acu priekšā māsa turēja brāli mīļu, bet neba tā aiz mugu-

ras. Tikdrīz ko brālis bij mežā, viņa atslēdz būdiņas pagraba

durvis un izlaiž vienu slepkavu, kurš toreiz no brāļa belzieniem

laimīgi izbēdzis. Ar šo slepkavu māsa dzīvo pa klēti un maizes

kambarī gar gardumiem, ka šņakst vien. Brālis gan brīnās, kur

maize un gala tik ātri nobeidzas, bet kam jele tas maz prātā?

Beidzot abi viltnieki pat nospriež brāli nonāvēt.

Kadu dienu brālis atkal parnak ar lauvu, laci, vilku, zaķīti

no medībām un prasa: „Ko tu, māsiņ, tur laba dari?"

„Vērpju zīdu divtūkstoš kārtām. Gribu jau reiz redzēt, cik

stiprs tu īsti esi. Viņreiz tu pārrāvi tūkstoš kārtas, bet nu labprāt

redzētu, vai arī divtūkstoš kārtas pārrausi."

Brālis, nekā ļauna nedomādams, pasmejas par tādu iedomu un

ļaujas sevim rokas saistīt. Rauj, rauj, bet neiet vis vairs. Māsa

nu izlaiž slepkavu no pagraba. Šis tūlīt taisās brāli nomaitāt.

Bet brālis sirsnīgi lūdz vēl beidzamo reizi stabulīti papūst. Māsa

pieliek stabulīti brālim pie mutes un atļauj pūst. Brālis pūš bē-

dīgi. Zaķis to sadzird un saka uz saviem biedriem: „Man liekas,
mūsu kungam neiet labi. Klau! kā stabulīte bēdīgi skan."

Visi četri paceļas uz pakaļkājām un klausās. Tie sadzird, ka

stabule arvienu sāk bēdīgāki skanēt. Ko nu gaidīt? Brāc! izlauž

durvis. Lauva saplosa slepkavu, lācis notver māsu, vilks laiza

slepkavas asinis un zaķis pārgrauž zīda pavedienus. Brālis tagad

piesien māsu pie galda un noliek divus šķīvjus priekšā sacīdams:

„Es lielu laiku nebūšu mājā. Kad pārnākušu, tad skatīšos, kurā

traukā vairāk asaru, vai manā jeb slepkavas."

Brālis parnak un atrod, ka slepkavas šķīvis pilns pieraudāts,
bet brāja tik pusē.

2. A. 315. Jansonu Pāvils Dzirciema Dirbās, Jkr. V, 11, 72.

LP, VII, 11, 22, 1, 2. AŠ, 11, 97b.

Reiz dzīvoja kads ķēniņš. Viņam bija divi bērni: dēls un

meita. Bet viņš tos neizlaida nekur no mājas, tāpēc tie arī neka
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no pasaules nezināja. Kad bērni bija lieli izauguši, tad princis
ķēniņam lūdza zobenu un tauri, un lai viņus palaižot pasauli ap-
skatīties. Ķēniņš gan negribēja, gan negribēja, bet beigās tomēr

laida.

Princis apjozies zobenu, paņēmis tauri aizgāja ar māsu. Gāja,
gāja, pienāca vakars, palika tumšs. Bija iegājuši lielā mežā un ap-

maldījušies. Te tie uzgāja mazu kalniņu un apņēmās še par nakti

palikt. Acis pašu laiku krita cieti, te princis ieraudzīja uguni
spīdam. Viņš piecēlās, uzgāja taciņu un nonāca pa to lejā. Še

tas sasniedza mazu mājiņu, kurā divpadsmit slepkavu ēda pie
galda. Princis tūliņ iekšā un nu tik ar zobiņu cirst. Apkāva vien-

padsmit slepkavu, kas uzkrita divpadsmitajam virsū, kas tikai bija
paģībis. Princis domāja, ka visi beigti. Nu viņš apskatījās māji-

ņas iekšpusi. Bija divpadsmit kambaru: vienpadsmitos kādas

nekādas lietas, zelts, sudrabs un nauda, bet divpadsmitā bija no-

vāvēto līķi. Šo kambari princis aizslēdza, kad viņā bija slepkavus

iemetis, un tad gāja augšā, kalniņā, pie māsas.

Princese atmodusies un redzēdama, ka viena pati, domāja,
ka brālis to atstājis un gāja viņu meklēt. Princis pūta savā taurē

un princese, to dzirdēdama, gāja uz to pusi, kur skaņas nāca, un

drīzi atkal abi satikās. Princis nu veda māsu lejā, tai mājiņā,

izrādīja viņai visu un iedeva tai vienpadsmit kambaru atslēgas,
bet atslēgu no divpadsmitā kambara paglabāja un māsai pieteica,
lai viņa neejot tai kambarī.

Lai gan visu dienu neēdis, tomēr no slepkavu ēdiena negri-

bēja ēst. Viņš bija dārzā kāpostus redzējis un izgāja cirst no tiem

ēšanai. Bet līdz gribēja pirmo galviņu cirst, te izlēca zaķis un lū-

dzās, lai necērtot tās galviņas, viņš būšot vajadzīgā brīdī liels

palīgs. Princis paklausīja un gribēja otru galviņu cirst. Te iz-

lēca vilks un sacīja to pašu, ko zaķis. Arī to princis paklausīja un

gribēja trešo galviņu cirst. Nu izlēca lauva un lūdzās, lai jel ne-

cērtot šās galviņas, šis būšot viņam briesmās liels palīgs. Princis

atstāja galviņas un cirta citas; bet zvēri vairs neatstājās no viņa
un gāja līdz uz māju.

Otrā dienā, brālim mājās neesot, māsa nevarēja vairs no-

ciesties, uzmeklēja devpadsmitā kambara atslēgu un gāja

iekšā. Līdz ko durvis atvēra, nāca pretī tas atdzīvojies slepkava

un teica, lai nebīstoties no viņa, viņš tai nekā nedarīšot, lai tik

viņa paliekot tam par sievu un palīdzot nomaitāt viņas brāli. Tā

to gan apsolījās, bet prasīja slepkavām, kā lai to izdarot? Brā-

lim esot trīs zvēri, kas to visur pavadot. Slepkava pamācīja, la_i
sakot brālim, ka tai no zvēriem bail. Viņš tad tos ieslēgšot kādā

kambarī. Tad lai princi lūdzot izrādīt savus spēkus, vai tas varot

pārraut pusgabalu dzijas ar rokām atpakaļ uz muguras? Ja to
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pārrautu, tad lai liekot veselu gabalu pārraut; ja princis to ne-

pārrautu, tad viņš nākšot no kambara un to nokaušot.

Princese darīja tā un teica princim, lai ieslēdzot zvērus kādā

kambarī, viņai esot no tiem bail. Kad princis to bija padarījis,
tad princese jokodama prasīja, vai viņš esot tik stiprs un varot

pārraut pusgabalu dzijas ar rokām uz muguras. Princis teica,
lai tik dodot šurp. Tā nu uzlika viņa rokas uz muguras, uzbāza

dzijas gabalu uz rokām. Princis rāva un gabals bija pušu kā

nieks. Nu tā uzlika veselu gabalu princim uz rokām. Princis gan

rāva, gan rāva, bet nevarēja vis gabalu pārraut.

Nu bija slepkava no kambara ārā un gribēja princi nokaut,
bet šis lūdzās, lai ļaujot viņam vēl beidzamo reizi tauri papūst.
Slepkava to atļāva, bet kā princis pūta, tad zaķis to dzirdēdams,

teica: „Klau, klau, mūsu kungs brēc, iesim palīgā!"
Zvēri izgrūda durvis, uzkrita slepkavām un to saplēsa. Prin-

cis nu piekala savu māsu pie sienas par tādu nedarbu un nolika tai

priekšā trīs traukus: vienu ar oglēm, otru ar ūdeni, trešo tukšu —

un teica, lai viņa ogles izēdot, ūdeni izdzerot, tukšo trauku pie-

raudot, tad viņai tikšot piedoti grēki. Princis, to teicis, aizgāja
ar saviem zvēriem projām.

3. A. 315. A. Ler c h i s-P uškaitis Džukst e-P ienav ā. LP, I, 79.

AŠ, 11, 97c.

Kāda māsa nevarējusi savu vienīgo brāli ieredzēt. Māsai

bijis dzeltens vilks un tas bijis velns. Kādu dienu brālis aizgājis

uz medībām. Viņš saticis svešu suni, kuru gribējis nošaut. Bet

suns lūdzies: „Nešauj vis, brālīt, varu tev loti derēt un palīdzēt."
Nešāvis arī. Otrā dienā saticis atkal otru suni, kuru gribējis

šaut. Bet šis tāpat lūdzies: „Nešauj vis, varu tev loti derēt un

palīdzēt."
Nešāvis arī. Trešā dienā saticis atkal suni, kurš tāpat lū-

dzies un kuru atkal nešāvis. Suņi no tā laika brālim pakal vien

staigājuši.

Reiz brālis atkal taisījies uz medībām ar visiem saviem su-

ņiem. Māsa tupretim lūgusies, lai jau šoreiz suņus atstājot maja;

brālis tos neatstājis vis. Nu māsa sadomājusi citādus niķus, kā

brāli nonāvēt. Viņa uztaisījuši pagrabam trīs liekas galas_ durvis,

lai suņus tur iekrāptu. Tā arī noticis. Suņi, no medībām pār-

nākuši, bijuši loti izsalkuši un tūdaļ brāc! pie gaļas klāt un pa-

grabā, iekšā. Māsa iazcirtusi trijās durvis, un nu suņi ne pakustēt.

Dzeltenais vilks, to redzēdams, tūdaļ uzsaucis brālim: „Nu, knaši,

knaši, kurini pirti, nomazgājies labi balts, jo melnu tevi jau ne-

ēdīšu!"
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Latviešu pasakas un teikas, 111. d. — 20.

Brālis tūlīt gājis pirti kurināt. Vienreiz jau atskrējis dzel-
tenais vilks, prasīdams: „Vai esi jau balts?"

„Ne, cienīgs kungs, malka zaļa, nevaru tik atri izkurināt."

Te, pa brītiņam atskrien vārna un saka: „Tavi suni jau vienas

durvis izēdusi!"

Jau otrreiz atskrējis dzeltenais vilks, prasīdams: „Vai esi jau
balts?"

„Ne, cienīgs kungs, malka zaļa, neiet tik atri, ka domājat."

Te, pa brītiņam atskrien žagata un saka: „Tavi suņi jau divas

durvis izēdusi!"

Trešo reizi jau atskrējis dzeltēnais vilks, prasīdams: „Vai esi

gatavs jeb ne?"

„Ne, cienīgs kungs, malka zaļa, neiet tik drīzi; bet tūlīt arī

būs."

Te, pa brītiņu atskrien balodis un saka: „Tavi suņi jau visas

trīs durvis izēduši, būs tūlīt klāt."

Pa brītiņam atskrien suņi. Brālis nu nolicis Kampēju priekšā,

Vieglo vidū, Smago beigās un pats atkal sācis pērties. Vilks arī

tūlīt klāt, uzsaukdams: „Nu vajaga gatavam būt!"

„Esmu gatavs, nāc tik iekša!"

Tikko vilks nācis, te Kampējs pie rīkles, Vieglais pie astes un

Smagais uz muguras. Nebijis ilgi, kur no vilka ne smakas. Arī

pirts caur lielo kautiņa karstumu aizdegusies un nodegusi.

4. A. 315. J. Krieviņš, Drobušu Zīles. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, 11, 22, 1, 5.

Dēls ar meitu norāvuši dārzā katrs vienu ābolu un ieskrējuši

mežā, aizmukdami no niknās pamātes kūliena, tāpēc ka bija sa-

plēsuši krūzīti. Pa nakti tie laimīgi pārgulēja egles galā, kauču

gan pulka zvēru bijuši sanākuši gar egli. Gaismā zvēri aizgājuši,

šie tad, iedami, nokļuvuši brīnum lielā klajumā, kur bijusi jauka

muiža. Istabā gulējuši divpadsmit laupītāji. Tos dels ar zobiņu

nokāvis — viens kaut kā palicis dzīvs un iedraudzējies ar masu.

Vēlāk brālis medībās iegūst lakstīgalu, laci, lapsu, zaķi. Kad

brālis pirtī peras, tad lakstīgala dziedādama dod ziņu, ka laupī-

tājs, kas dzīvs palicis, viņu grib nogalināt. Pielabinātie zvēri viņu

izglābj.

5. A. 315. Krūmiņš, Skultē, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 124, 4.

AŠ, 11, 971.

Vienreiz bija viens tēvs, tam bija dēls un meita. Un viņš, uz

miršanu gulēdams, atsauca_ savus bērnus pie gultas un noteica, ka

nevajagot otram ļaunu vēlēt, un ka viņi nedrīkstot viens bez otra

ziņas no mājas iziet.
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Bērni to apņemas. Tevs nomira.

Pēc kāda laika brālis gāja uz mežu ģēģerēt; zināms, ka māsai

papriekšu bija pasacījis. Viņš palika drusku vēlāku mežā, un pa

tumsu mājā nākdams, pur(v)ā apmaldījās. Nu gāja, gāja — te

nejauši ieraudzīja uguni un steidzās turpu. Nogāja — bija maza

mājiņa un iekšā veca mātīte sēdēja pie ugunskura un vārīja putru.
Tā sacīja, lai manoties labāk projām, te būšot nākt mājā div-

padsmit slepkavas un šo nolietāt. Bet brālis apņēmās ir tad tur

palikt, teikdams: „Jāmirst vienreiz, ne divreiz: jāmirst vienreiz,

ne divreiz!"

Un viņš uzkāpa uz krasus un likās gulēt. Uz reiz divpadsmit

slepkavas iekšā un sauc: „Babaža, dod ēst!"
Šī iznesa. Bet mazais sunītis, ka slepkavām par ziņdeveju

līdz skrēja, sāka ņurdēt, uz krāsni skatīdamies.

Tie prasīja, kas tur augša esot?

Babaža atbildēja: „Svešinieks!"

Slepkavas prasīja, vai no sieviešu, vai no vīriešu puses? Ta

atbildēja: „No vīriešu puses!"
Tie divpadsmit nu sacīja: „Nac zeme! Ja tu būsi vecāks,

tad būsi mūsu tēvs; ja tu būsi jaunāks, tad būsi mūsu brālis!"

Svešais nonāca. Tad viņu zvērināja par trīspadsmito brāli

un visi gāja gulēt: trīspadsmitais vidū — seši no šiem vienā, seši

otrā pusē. Visi gulēja krākdami. Bet kamēr šie divpadsmit
krietnu ragu rāva [guļot stipri krāca], jaunais pienācējs cēlās klu-

sītiņām, paņēma lielo zobiņu no vadža un ar vienu cirtienu vie-

niem sešiem, ar otru cirtienu otriem sešiem galvas nost.

Nu izstaigāja visas malas, iegāja kādā pagrabā — tur bija ne-

izskaitāmas cilvēku galvas; tās divpadsmit slepkavu galvas arī

tad ievilka pagrabā.

Bet tā mājiņa viņam patika, tādēļ ka bija labāka par viņa mā-

jiņu. Un viņš aizgāja pie māsas, izteica tai savu gadījumu un vē-

lējās labāk tai slepkavu mājiņā dzīvot. Māsa bija mierā, abi gāja

turp un dzīvoja brangi jo brangi. Vecā Babaža bija aizbēgusi.

Un brālis katru dienu gāja medīt. Bet tiklīdz ko viņš pa dur-

vim ārā, te kāds laupītāju tēviņš iekšā, pie māsas klāt. Māsa, mi-

rušā tēva vārdus aizmirsusi, uzņēma laupītāju un abi norunāja
brāli nogalēt. Slepkavs paslēpās pagultē. Brālis pārnāca, bet

bija pārvedis lielu suni līdz, tam bija acis kā skriemeli.

Brālis, vakariņas paēdis, liekās zemē gulēt. Lielais suns, trīs-

reiz riņķī griezdamies, nolikās tam pagalvē; bet lielās skriemeļa

acis palika vaļā: tās zvēroja visvairāk tur uz pagulti, un laupītājs

tagad bija kā pele slazdā. Izgulējies brālis ar savu suni aizgāja at-

pakaļ uz jakti; bet laupītājs nu no pagultes ārā, māsai klāt. Nu abi

norunāja, ka brālam pārnākot, šai jāiztaisās [jāizliekas] slimai. Ja
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brālis prasītu, kas vainas, jāatbildot, ka nezinot, vai šī vairs celšo-

ties. Bet kad brālis nu žēlojoties, tad jāsakot: šī sapnī redzējusi,
ka tikai ar vilka mātes pienu vēl varot atveseļoties. Tad vilks

viņu ar visu suni saplēsīšot.
Kā sacīts, tā darīts. Brālis pārnācis, māsu slimu atradis —

uz rāviena mežā bija projām, un ieraudzījis vilka māti, gribēja
šaut. Vilka māte lūdzās, lai nešaujot, šī gan zinot, ko varenais

ģēģeris meklējot. Lai tik(ai) nākot un slaucot! Labi. Brālis pie-
slaucis pilnu pulvera ragu un vilka māte par pateicību vēl iedeva

savu bērnu. Lai ņemot un audzinot, tas būšot reiz ģeldēt [derēt].
Brālis nonesa māsai pienu. Otrā rītā māsa sacīja: „Nekā, brālīti,
labāk vis nepalika; sapņoju gan, ka lāča mātes piens palīdzēšot,
bet "

Brālis to dzirdēdams, tūliņ ar suni un vilku steidzās atkal uz

mežu. Aizgāja, sastapa lāča māti un gribēja šaut. Lāča māte

lūdzās, lai nešaujot, šī zinot gan, ko meklējot — lai tik(ai) slaucot

vien! Izslauca — lāča māte par pateicību iedeva savu bērnu un

teica: „Tā tev reiz vajadzēs!"

Nogājis mājā, deva māsai lāča pienu un pats ar zvēriem likās

gulēt. Māsa gan caur zobiem esot ņurdējusi, nezinot, kādēļ brā-

lis zvērus mājā vedot?

No rīta brālis apjautajās: „Vai vesela?"

Dabūja atbildi, ka labāki esot. Nu brālis aizgāja dienas gaitā.
Bet pa to starpu slepkava pa durvim iekšā, māsai prasīdams, vai

brālis šai vajadzīgo pienu atnesis?

Esot gan, bet ta un ta.

Nu norunājuši brālim atkal lauvas pienu likt atnest.

Ap launaga laiku brālis atkal mājā, un māsa sūdzās, šai esot

jo sliktāki, lauvas piens varbūt varēšot līdzēt. Tā brālis ar sa-

viem zvēriem mežā projām. Saticis lauvu un gribējis šaut; lauvas

māte lūdzās, lai nešaujot, šī gan zinot, ko varenais šāvējs meklē-

jot, lai tik(ai) nākot un slaucot! Izslauca, lauvas māte par patei-

cību iedeva savu bērnu un teica: „Tā tev drīz vajadzēs; glabā

to kā savu sirdi!"

Nogājis mājā, deva kunkstētājai,_ māsai, pienu; bet pats ar

saviem zvēriem, putras krietni sastrēbies, likās gulēt un gulēja

līdz rītam kā vīrs.

No rīta māsa izlikās vesela un steidzās kuknī putru vārīt. Bet

kamēr brālis iekšā savus zvērus glauda, tikmēr laupītajspazagšus

ievilcies kuknī pie māsas un norunājuši, ka šai kautkada_ vīze ja-

mēginot brālim sasiet rokas un kājas. Labi. Nu viņa brālim pra-

sīja, ko tas ar tiem zvēriem darīšot? Šis sacīja: „Tie ir mani

sargi; tos paturēšu vienmēr pie sevis."
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„Nu, kad tie tavi sargi, laid man sasiet tavas kājas un rokas,
tad redzēšu, vai tie striķa mezglus ar(i) prot pestīt?"

Viņš lāvās sasiet. Kā šī bija sasējusi, tā viņa sauca: „Nu ir

laiks!" Un slepkava pa durvim iekšā — strabact! ar ambeli

[cirvi] sasietajam klāt. Bet suns, vilks, lācis un lauva uz pakaļas

kājām stopt! laupītājam taisni krūtīs un pie rīkles gar zemi. Sa-

sietais tik(ai) esot saucis: „Pī! sunīti, pī! vilciņ', pī! lācīti, pī! lau-

viņ, pī! pī!"

Laupītāju ar visu ambeli saplēsuši lupatas: jūdzi talu varējuši
dzirdēt to troksni, kā zvēri plēsuši.

Mārtiņu veči, uz Kukuļu krogu iedami, silā arī esot dzirdējuši
to lērumu [traci] un brāļa māsu redzējuši, ar vērša ādu kaklā, pa

mežu staigājot[am]. Kad tiem krogā prasījuši, vai šie nemelojot,
tad esot atbildējuši: Kas tur no melošanas tiek?"

6. A. 315. No Hononoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g.,

Ludzas-Stiglovas draudze. W. Weryho, Podauia

Lotevskie. Warszawa, 1892. 23.

Tas bija ļoti sen. Kādam tēvam bija trīs dēli: divi no viņiem
jau bija precējušies, viens neprecējies, un vēl viena meita. Tēvs,

palikdams visai vājš un sajuzdams nāves tuvošanos, izdeva tādu

rīkojumu, sadalīt visu savu mantību divās dalās un nodot to di-

viem vecākiem dēliem, bet jaunākam dēlam un meitai atstāt tikai

pirti. Pēc tēva bērēm, ka viesi vēl nebija izklīduši, vecāko brāļu
sievas jau māsu un jaunāko brāli dzina dzīvot uz pirti. Māsa rau-

dādama teica: „Ko tad mēs tur ēdīsim? Kokus taču negrauzīsim
un sūnas neēdīsim; iedodiet mums kaut pa maizes gabaliņam."

„Neka jums nedosim."

Bārenīši, sāka raudāt un aizgāja uz pirti. Brālis teica: „Mīļo

māsiņ, aizkur krāsni, bet es iešu uz mežu, varbūt izdosies kaut ko

nomedīt. Pietaisīšu stīpas, pārdošu tās pilsētā, un būs nauda kaut

maizes nopirkšanai."
Masa iekurināja pirti raudādama un teica uz brāli: „Ja tēvs ir

mūs atstājis, tad varbūt Dievs mūs neaizmirsīs."

Brālis pārnākdams, atnes četrus putnus. Teteri viņš atstāj

mājā, bet irbes kopā ar stīpām aiznes uz pilsētu. Visu pārdevis,

viņš saņēma divi rubļi. Par šo naudu viņš nopirka sviestu un

gaļu. Pārnācis mājā, viņš sacīja māsai: „Še ir sviests, izcep to

putnu!"
Māsa iesāka cept. Tai laikā iet pirtij garām brāļa sieva. Sa-

jutusi ēdienu smaršu, viņa saka: „Kādi pagāni, teica, ka viņiem
tēvs nekā neesot atstājis, bet smarša no viņiem kā no kungu pus-

dienām."
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Aizgājusi uz māju, stāsta otrai brāļa sievai: „Ak, mīļā, pirtī
smarso pēc kungu pusdienām." Arī otra brāļa sieva aizskrēja uz

pirti par to pārliecināties.
Otra diena brālis saka masai: „lekurini krāsni un izvāri biez-

putru, bet es iešu mežā, varbūt ko nomedīšu."

Viņš aizgāja. Viņam mežā ieejot, no krūma apakšas izlēca

liels zaķis. Nositis zaķi, viņš iesāka stipri cirst. Pēc kāda brī-

tiņa izskrēja otrs zaķis, nosita arī to. Atgriezies mājā, saka: pa-
ēdīsim pusdienu, bet pēc pusdienas es nesīšu uz pilsētu zaķus un

stīpas."

Aizgājis uz pilsētu, viņš pārdeva stīpas un zaķus par trīs rub-

ļiem, un par šo naudu nopirka maizi un gaļu.

„Ar putniem vien nepietiek, labāk taisīsim labas pusdienas no

gaļas, kā pienākas, kungu pusdienas."
Kad viņi bija paēduši, brālis saka māsai: „Rītā iešu tālu, jo

tuvumā vairs nav zvēru. Tu nebēdājies bez manis, kad arī vēlu

vakarā, tomēr pārnākšu mājā."

Viņš ilgāku laiku bija gājis, kad beigās ieraudzīja lielu div-

stāvu māju. Visapkārt šai mājai no dēliem bija aptaisīta augsta

sēta, kas sniedzās līdz pat jumtam. Viņš gribēja palūkoties, kas

šai mājā dzīvo. V£rti bija aizslēgti cieti; pārkāpis pāri par sētu,

viņš iegāja iekšā. Pirmajā istabā viņš ieraudzīja uz sienām uz-

kārtas bultas, uz galda noliktus dūčus, notraipītus ar asinim, kaktā

noliktu vīna muciņu, pie kura stāvēja vara dzeramais trauks.

„Padzeršos ša vīna," viņš saka un uzdziedāšu kadu dzie-

smiņu; varbūt kāds izdzirdēs un atnāks."

Viņš sāka dziedat un uzreiz ieradās skaista jaunava.
„Labdien, mīļais brāli, no kurienes Dievs tevi sūta?"

„Pa mežu staigādams apmaldījos."

„Ak, brālīt, še vis nedziedi dziesmas; šai mājā dzīvo div-

padsmit laupītāji, viņi drīzi vien pārnāks, bet e$ tevi no viņiem

paslēpšu."

„Es negribu slēpties, bet gribu ar viņiem parunāt." Tad, iz-

dzēris atkal vīnu, teica: „Tagad man pieauga spēks un drosme,
nu vairs neviena nebīstos, visus nositīšu."

Uzreiz ierodas visi divpadsmit laupītāji un iesāk pagalmā

naudu dalīt. Zirgi sāk zviegt un suņi riet, juzdami iekšā sveši-

nieku. Viņu vecākais, izdzirdis dziesmu troksni, sūta iekšā trīs

laupītājus, sacīdams: „Ejat un apskatiet, kas mūsu mājā ir ienā-

cis, un nocērtiet viņam galvu!"

Laupītāji, istabā ienākuši, ierauga jaunekli. Viņš krīt tiem

virsū un nocērt visiem galvas. Vecākais sūta atkal četrus, sa-

cīdams: „Ejiet un apskatiet, kāpēc iepriekšējie tik ilgi nenāk at-

pakaļ."
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Jauneklis nosita ari tos.

Nevarēdams sagaidīt savus biedrus atpakaļ, razbainieku va-

donis, sūta atkal trīs iekšā un beigās iet pats iekšā ar divpadsmito

laupītāju Samuilu.

Jauneklis nosita arī pašu vadoni un atstāja dzīvu tikai Sa-

muilu, kas bija paslēpies aiz slepenām durvim.

„Mīlo brālīt," teica skaistā meitene, „tagad neej vairs no še-

jienes projām. Mums nu būs daudz naudas un citas mantas, mums

abiem kopā būs laba dzīve."

Viņa nu izvadāja jaunekli pa visu maju un paradīja viņam

visas mantas.

„Še palikt es nevaru, jo man pašam ir sava masa, kas dzīvo

pirtī."

„Aiznes masai dāvanas un atved viņu šurp! Laupītāju Sa-

muilu es pati slepeni nogalināšu, jo man ir loti labs zobens."

„Man vel ir divi brāli un divas bralu sievas."

„Aiznes viņiem šīs perlu saites."

Jauneklis pārnāk uz savu pirti. Te viņam māsa apķeras ap

kaklu un saka: „Mīļo, brālīt, es jau domāju, ka tu jau būsi mežā

pazudis."

„Atradu jau sev maju, atstāsim pirti un panesam tur dzīvot,
tur ir arī mana pieņemta māsa, iesim atvadīties no brāļiem."

Atdevuši brāļiem dāvanas, viņi paziņoja, ka viņiem esot jauna

māja. Brāļu sievas neticēdamas, saka: „Droši vien viņiem tēvs

ir atstājis naudu, bet tagad viņi melo, itkā to esot atraduši." Brāļi

jautā: „Kur tad atrodas jūsu māja, kurā esat nodomājuši apme-

sties?"

„To es jums neteikšu un jus arī viņu neatradīsit."

Atsveicinājušies, viņi aizgāja pie jaunās pieņemtās māsas.

Viņa tos satikdama, teica: „Tagad mēs būsim divas māsas un

viens brālis; mēs viņu klausīsim un ģērbsim kā putniņu."
īstā māsa, apskatījusi jauno dzīvokli un visas mantas, sūta

brāli medībās, bet pieņemtā māsa lūdz, lai viņš neejot.

īstā māsa bij izstaigājusi visas istabas un bija uzgājusi arī

slepenās durvis. No tām izskrēja Samuils un paķēris viņu pie

rokas, noskūpstīja to, bet viņa uzreiz to iemīlēja. Visu to novēro-

dama, pieņemtā māsa domāja, ka nekas labs no tā neiznākšot.

Samuils viņai vēl teica: „Nāc pie manis kārtis spēlēt."

„Es neprotu kārtis spēlēt."

„Nekas nekaiš, es tevi iemācīšu; kad pratīsi spēlēt kārtis, tad

vinnēsi šo māju, tad es tevi apprecēšu, bet tavu brāli un pieņemto

māsu izdzīsim."

Brālis pārnāca maja no medībām, pieņemta masa viņam pretī

un izstāsta visu, ko bija novērojusi.
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Rīta brālis atkal grib iet uz mežu; īsta masa saka: „Lai iet!"'

bet pieņemtā masa pretojas: „Nē, brālīt, es tevi ne par ko ne-

laidīšu!"

„Ko tad darīsim?" jauta brālis.

„Spelesim kārtis, es tevi iemācīšu, tikai neej uz mežu!"

Viņš nu arī paliek. lesāka spēlēt kārtis un pieņemtā māsa

viņu_pamacīja._ īstā māsa pa to laiku aizskrēja pie Samuila, kārtis

spēlēt. Pēc kāda laika pieņemtā māsa saka: „Es aiziešu līdz sle-

penām durvim un paklausīšos, kas tur notiek."

Pienākusi pie durvim, dzird sarunu:

„Rītu tu labi mācēsi spēlēt kārtis," saka Samuils, „un tu nu

spēlē ar brāli! Ja tu paspēlēsi, tad viņš tev sasies rokas ar auklu

viegliņām uz muguras, jo viņš tevi mīl; bet ja brālis paspēlēs, tad

tu viņam sasien rokas labi stipri ar auklu, es tad, ieskriešu, no-

sitīšu viņu un visa manta tad fraliks mums."

Pieņemtā māsa atnāk pie brāļa, bet viņam nekā neteic. Tikai

iemāca viņu labi spēlēt kārtis, vēl labāki, nekā Samuils viņa
māsu.

Visi sanāk kopā uz pusdienas maltīti. Brālis jautā īsto māsu,
kur viņa kavējoties, ka viņu vairāk dienas nevarot redzēt? Viņa

atbild, ka staigājot pa istabām un tās apbrīnojot.
Pec pusdienas saka īsta masa: „Tagad, brālīt, neej gulēt, spē-

lēsim kārtis!"

„Es neprotu," atbild brālis.

„Es ari neprotu."
Tomēr iesāk spelet. Masa saka: „Ja es paspēlēšu, tad tu man

sasiesi rokas uz muguras, bet ja tu paspēlēsi, tad es tev sasiešu."

Pieņemta masa nosēdas pie durvim un nolika pie sevis zo-

benu.

Māsa bija paspēlējusi. Brālis paņem lakatiņu un sasien mā-

sai rokas viegliņām ar vienu mezglu. Māsa izstiepj rokas un

mezgls atraisās. Viņi spēlē atkal tālāk. Šoreiz brālis paspēlē.
Māsai jau bija auklas gatavas un ar tām viņa sasien brālim rokas

loti stipri. Brālis gan vairākkārt mēģina saraut auklas, bet ne-

var, un tikai trešoreiz raudams, pārrauj un saka: „Es tev tik

stipri nebiju sasējis, tu mani nemīli, tā kā es tevi."

„Tas tadeļ, ka tu esi par mani stiprāks."

Viņi atkal iesāk spēlēt kārtis. Māsa paspēlē, brālis tik vie-

glītiņām sasien viņai rokas. Viņa drīz vien atsvabinās no auklas.

Viņi spēlē tālāk un nu atkal brālis paspēlē. Māsa paņēmusi vel

stiprāku un resnāku auklu un sasien brālim rokas ar to. Brālis

gan pūlējās saraut šo auklu, bet viņam tas neizdodas. Masa smie-

damās iekliedzas: „Brālis paspēlēja!"
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Ar to bija dota ziņa Samuilam, kurš ari acumirklī skrēja šurp,
bet pieņemtā māsa ar zobenu nocirta viņam galvu.

Brālis jauta īstai masai: „Kadu sodu tu esi pelnījusi, gribē-
dama īsto brāli nogalināt?"

Viņa atbild: „No savas gribas es neesmu to darījusi, Samuils

man tā vēlēja un es viņam paklausīju."
Brālis atnesa divas vannas, vienu pilnu ar oglēm, otru tukšu.

Tad aizgāja pie kalēja un lika viņam izkalt māsai dzelzs apavu.

Tad viņš teica māsai: „Par tavu grēku tev ir jāapēd šīs ogles un

ar savām asarām jāpiepilda otra vanna. Tad tev ir jādanco dzelzs

apavā, kamēr to noplēsīsi."

Pieņemtā māsa saka: „Brālīt, es tevi mācīšu lasīt, rakstīt un

runāt svešās valodās. Es esmu karaļa meita, kuru priekš pieciem

gadiem manam tēvam bija laupītāji nolaupījuši. Kad tu visu ie-

mācīsies, tad būsi man par vīru, bet mans tēvs atdos tev pusi no

savas karaļvalsts."
Jauneklis bija pusgada laika visu iemācījies.

„Brauksim tagad pie mana teva, paņemsim līdz zeltu, bet

māsu atstāsim še, lai viņa cieš uzlikto sodu."

Viņi aizjūdza četrus zirgus, aizbrauca un nonāca pie karaļa.

Karalis ar priekiem apkampa meitu un jaunekli.

„Kas ar tevi noticis, vai neesi apprecējusies?"

~Ne, tet, es nedrīkstēju to darīt bez tavas atļaujas."

„No kādas karaļvalsts tad nak tavs precinieks?"

„Viņš ir vienkāršs kalps, bet izglabā mani no nāves.'

„Tad varat precēties," teica tevs.

Meita pierunā, lai papriekšu brauktu un paņemtu visas man-

tas, kas atstātas laupītāju mājā. Viņi aizbrauca pēc tām un aiz-

jūdza divpadsmit divzirgu ratus. lenākuši tai istabā, kur māsa mo-

cījās, viņi ieraudzīja, ogles gandrīz visas apēstas, otra vanna gan-

drīz pilna asarām, bet apavs tikko vairs turējās kājās. Te nu ka-

raļa meita izstāstīja tēvam par visu: kā tika nosisti laupītāji un kā

māsa viņus gribējusi nodot.

Viņi, nu paņēma līdz visu zeltu, sudrabu un citas mantas un

brauca uz māju. Pārbraukuši mājā, viņi izlaida visiem ziņu, lai

sabraucot un paņemot visu, kas katram bijis nolaupīts.

Ļaudis sabraukdami paņēma savas agrāk nolaupītās lietas,

bet trešo daļu atstāja tur. Brālis un karaļa meita jautā māsai,

kura arī bija paņemta līdza, vai viņa šos mīlēšot?

Māsa atbild: „Uz ceļiem nokritusi, jums kalpošu un paklau-

sīšu, kā koka lapas klausa vējam."

Jaunieši apprecējās un dzīvoja laimīgi, bet pec teva nāves

viņi mantoja visu karaļvalsti.
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7. A. 315. R. Tabine no skolnieka 0. Kolosa. Neaizmir-

stule „T a v t a s posokas" 9.

Mvužīga meža mola, nalela ustobiņa, dzeivuoja bruolis ar

muosu, jis beja medinīks un jei muojas kūpēja.

Bruols kotru reitu guoja uz mežu, laidja nu lūka osas šautras

un nikod juo šautra nakrita tukšā vītā. Vysod jis nesja muosai

lobu, lobu medījumu, nu kuo cept gordu cepeti, švut svītu ap-

ģērbu.
Kaidā dīnā jis ilgi nūsamaldīja pa mežu, un nikuo nanūšuovis,

jau gribēja tukšā īt uz muojom. Te — kur bejis, nabejis — zakīts

aizskrīn priškā. Medinīks ker lūku, bet zakīts, pacēlis prīškas de-

pītes, lvudzas: „Qudrū cilvēciņ ,apžāluoj, našaun manis! Es dūšu

tev sovu bārnu un tys naboltā dīnā paleidzēs tev."

Medinīks nikod nabeja dzierdējis, ka zaķis runuotu cvlvāka
valūdā. Jis pajēmja začānu, nūnesja uz muojom un lyka muosai

tū baruot. Muosa audzēja un baruoja začānu kai sovu eistu bārnu.

Utrā dīnā, kad jaunais medinīks otkon guoja medīt, pyrmū sa-

tyka lopsu. Kaut cepeša nu juos nav, bet apkakle skaista. Un

medinīks jau atstīpja lūku, lai laist šautru, bet lopsa aizrunuoja:
„Qudrū cilvēciņ, apžāluoj, našauņ manis! Es duovynuošu tev sovu

bārnu un tys naboltā dīnā paleidzēs tev."

Medinīks apsadūmuoja, nūglobuoja šautru, pajēmja lopsānu
un. atnesis tū uz muojom, lyka muosai baruot. Muosa baruoja
un kūpja lopsānu taipat kai zaķīti.

Trešā dīnā, kad medinīks guoj'a mežā, pyrmū satyka vylku.
Turādams tū par lelu laužu īnaidnīku, atvylka lūku un gribēja

laist vylkā šautru. Bet vy!ks žēlīgi aizrunuoja: „Gudrū cilvēciņ,

apsažāluoj, našauņ manis! Lobuok pajem manu bārnu, tys na-

boltā dīnā izgluobs tevi."

Medinīks apsadūmuoja, pajēmja vylcānu, nūnesja uz muojom

un lyka muosai baruot. Tei paklausīja un baruoja vylcānu taipat,
kai začānu un lopsānu. Un nabeja jau vairs tik garlaicīgi, kai

tymuos dīnuos, kad bruolis lyka cepeti cept. Mozi zvērīši prī-

cynuoja medinīka muosu.

Caturā dīnā, kad medinīks, carādams nūšaut kaidu brīdi, īsa-

laidja dziļuok mežā, satyka mežā kungu, Miķeli, pynkuotu luocīti.

Gaļa gon nav ādama, bet kažūks sylts. Un medinīks atvylka lūku,
lai īlaistu šautru Mikela pynkuos. Bet luocis pasaslēja uz pakal-

kuojom, pīlyka depi pi pīres, kai zaldāts pret oficeri un aizru-

nuoja: „Gudrū cilvēciņ, apsažāluoj, našauņ manis! Lobuok pa-

jem munu bārnu. Tys naboltā dīnā tev paleidzēs."

Nyu medinīks, moz dūmuodams, pajēmja luoča bārnu, nūnesja

uz muojom un lyka muosai baruot. Meitiņa, īraudzījuse mozu
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pvnkainīti, pajēmja ju, īnesja pi cvtu sovu audzēkņu un vysus

kūpja, kai šovus eistynūs.
Pīktā dīnā medinīks satvka pašu zvēru karali lavu. Jis at-

vylka lūku un gribēja šaut, bet lava aizrunuoja: „Gudrū mednīk,

našauņ manis, es dūšu tev sovu bārnu un tys naboltā dīnā palei-

dzēs tev."

Medinīks pajēmja ļavas barnu, nūnesja uz muojom un lvka

muosai baruot. Tai pajēmja mozū lavu un baruoja kūpā ar cytim.
Sastā dīnā medinīks satyka lelu ērgli un gribēja tū nūšaut, bet

ērglis lyudzjās: „Lobū cilvēciņ, našauņ manis, lobuok pajem munu

bārnu un tys naboltā dīnā paleidzēs tev."

Medinīks pajēmja ērgļa bārnu, nūnesja uz muojom un lyka
muosai baruot. Vysi dzeivnīki auga skaisti, stypri, jautri. Kad

jau vysi beja saauguši, medinīks sagudruoja izīt ar jīm pastaiguot.

Un, lai lobuok zynuot, uz kuru pusi īt, jis palaidja ērgli. Tys iza-

cēla gaisā, apsagrīzja rinkī un laidjās uz austrumim. Vysi cyti
zvēri ari guoja uz austrumim un medinīks jīm pakal.

Cik ilgi jī celuoja, nav zynuoms, bet zynuoms tys, ka golā pī-

guoja pi augstas, treju stuovu muojas. Muojas golā beja stulps,
kas snēdzjās leidz trešam stuovam. Stulpā beja īmyurētas tre-

pes. Kluotu pi muojas beja dziļa aka. Medinīks kuopja pa tre-

pēm un īguoja trešuo stuova kambarūs. Pēc juo īkuopja ari vvsi

zvēri un ērglis. Pašulaik beja vokors. Medinīks pēc garas ceļuo-

šonas beja stypri nūguris un dreiži aizmyga. Urnai [piepēži] naz-

kas aizšņuocja, pavēra lūgu un suoka klīgt: „Bēdz, cytaidi es tevi

apēsšu!"
Bet medinīks nanusabeida, tik teicja: „Lec vīn šur, redzēsim,

kurs kuru apēss."
Medinīks pajēmja sovu lūku un šautru un vysi juo muosas

audzēkņi sastuoja ailē, gotovi krist uzbrucējam viersā. Te lūgs ar

lelu trūkšu i atsadarīja un kambarī īsavēla bailīgs smuts [pūķis].
Rogi tam zibēja, kai kvālūšos ūgles, malnuo garuo aste stīpjās nu

lūga leidz durovom un atsipti zūbi klabēja. Naspēja bīdakls at-

sajēgt, kal vysi zvēri sakrita uz juo un ocumirklī saplēsja un ap-

ēdja, ka kauli vīn palyka. Medinīks salasīja smuta kaulus un

īsvīdja okā.

Nyu jis jutuos par muojas kungu. Par nakti atsapyutis, uz reita

nūguoja pēc sovas muosas. Atvedja muosu, atvedja jai vysu sai-

mistību un pats nūsadorbuoja ar medību. īdams medībā, styngri

pīsacīja muosai, lai nasaver okā.

Bet muosa, kai ikvīna sīvīte, napacītja, pasavēra okā. Urnai

nu okas uz jū suoka runuot.

„īsvīd man sovu matiņu!" runuoja bolss nu okas.

Viņa, moz dūmuoja, izruovja sev nu bizes skaistu, garu motu
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un īvvldja oka. Nyu smuta kauli saskrēja kūpā, pīsakēra pi mota

un izleida nu okas. Smuts pījēmja pīmīlīgu izskotu un suoka pīru-
nuot meitiņi, lai palīk jam par sīvu. Un medinīka muosa pīkrita.
Smuts redzēja, ka jū vīgli var pīrunuot, vēl uz tuo, lai īprīkš va-

ratu nugalynuot medinīku, tad dzert kuozas. Bet kai jū nūgaly-
nuot? Golā izgudruoja taidu lītu: lyka medinīka muosai apsamest

par slymu un lyugt zuolu. Un vyslobuokas byušūt zuoles, paga-

tavuotas nū dziernovu puteklim.
Medinīka muosa īraudzījuse bruoli atejūt, guluos gultā un

suoka vaidēt. Smuts nūsaslēpja zam cepļa. Kai tik medinīks

īguoja ustobā, viņa teicja:. „Bruolīt, dobuoj man zuolu, cytaidi es

numieršu."

„Kaidu tad zuoļu es zynu tev meklēt?" vaicuoja brols.

„Atnes man dziernovu putekļa un es tyuliņ palikšu vasaļa."

Bruolam žāl beja muosas, un viņš tyuliņ, naasapyutīs, laidjās
garā ceļā uz lelom patmalom pēc dziernovu putekļa. Vysi
zvēri guoja jam pakal. Pēc eisa vai gara ceļa, medinīks atroda

patmajas, dzierdēja, kai tuos ryuc, bet īškā tikt navarēja: patma-
lom beja divpadsmit čuguna durovu tik gryutu, ka lai vīnas pa-

celt, vajadzēja divpadsmit stypru veiru. Zvēri sakrita pi durovom

un suoka grauzt dzelzi. Tai grauzja leidz vokoram, bet nivīnu

durovu napuorgrauzja.

Un medinīks bāduojās par muosu. Gribādams zynuot, kas ar

jū nūteik, laidja ērgli, bet ērglis ceļā pazuda. Tad medinīks syu-

tīja zaķīti, kai lobu lēcēju. Zakīts aizlecja, ka nūzibēja vīn. Iskrē-

jis augstajā muojā, jis atroda medinīka muosu ar smutu pi golda.
Gribēja dūtīs atpakaļ, bet, par nalaimi, īškā īdams, aiztaisīja vv-
sas durovas tai, ka vairs navarēja izbēgt. Smuts krita uz zakīsa,

un vīnā ocumirklī saplēsja tū. Trešā dīnā, bruols, navarādams

sagaidīt ziņas par muosu, syutīja lopsu. Tej, kai gudrinīca, nū-

skrēja uz augstu muoju, klusu īkuopja augstajā stuovā, bet durovas

atstuoja vaļā. Jei ari otrāda medinīka muosu ar smutu pi golda.
Smuts gribēja saplēst lopsu, bet tei uotri apsasvīdja, metjās pa

durovom uorā. ka nūzibēja vīn, un uotri aizlecja uz medinīku.

Tys izzynuojis, ka muosa jū pīvyla, laidjās atpakaļ. Zvēri palyka

Pi patmalom.
Un patīši medinīks atroda sovu muosu ar smutu kuozūjūt.

Smuts, pamanījis medinīku, tyuliņ gribēja jū apēst, bet medinīks

teicja: „Kur tu mani, taidu mainu ēssi? Lobuok pavēlēj izku-

rinuot pierti, izmozguot mani, tad ēd!"

Smuts nanūjēdzja medinīka gudrības, lvka izkurinuot pierti

un izmozguot medinīku. Teiru jau lobuok ēst, na kai dublūs nū-

sazīdušu. Cikom pierts kurējuos, tikom medinīks pyutja sovā

taurē. Zvēri, padzierduši sova kunga tauri, saskrēja, kai vīns.
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Zaķīša vīn trvuka. Nyu medinīks pavēlēja zvērim plēst smutu

un muosu. Zvēri sakryta, vysi kai vīns, un ocumirklī saplēsja
smutu un medinīka muosu. Medinīks ari vairs napalyka tymā

muojā, kur muosa atsadevja smutam; jis laidjās kleist pa plašu

pasauli. Par juo draugim beja lūks, šautras un audzynuoti zvēri.

Un kas tu zyna, varbyut medinīks i šudiņ kleist pa mežim lai-

mes maklādams. Vai tū laimi atrass, gryuts ir tu pasacīt.

8. A. 315. A. Smagars Līksnas pag.

Vīnam tāvam beja dāls un meita, tāvs dzeivoja lūti nabadzīgu

dzeivi. Kad tāvs nūmyra, tod bruols ar muosu devjās ceļā, kur

acis redz. Guoja ilgi, vai na, tū posoka nastuosta. Viņi īguoja lelā

mežā. Viņim lūti gribas ēst un uz viņu laimes par ceļu skrīn

zaķis. Bruols viņu grib šaut, bet zaķis saka: „Našauj mani, es

tev vajadzeigs byušu."

Bruols arī našaun un sateik lopsu. Bruoļs grib viņu šaut, bet

lopsa soka: „Našaun mani, es tev vajadzeigs byušu."

Bruoļs ari našaun un paņem lopsu leidz. Pēc kaida laika

bruols ar muosu sateik vvlku, kuru grib šaut, bet vylks soka:

«Našaun mani, es tev vajadzeigs byušu."

Bruoļs našaun un paņem vvlku. Pēc vaida laika īšonas

bruols ar muosu sateik lauvu. Bruoļs grib viņu šaut, bet lauva

Soka: „Našaun mani, es tev vajadzeigs byušu."

Bruoļs našaun un paņem lauvu leidz. Un īt tuoluok, bet zvēri

nu bruola ni sūļa naatstuoj nūst. Dreiž viņi mežā redz ustabu.

līt īkšā, ustaba tukša, viņi šeit apmātas uz dzeivi. Bet dreiž

puornuok laupītuoji, kuri šinī muojā dzeivuoja. Bruoļs paslēpās
aiz durovu un vysus laupītuojus nūšaun un sasvīž zam greidas.

Nuokūšā dīnā bruoļs aizīt uz medību, muosa palīk vīna muo-

juos. Pa tū laiku, kaleidz bruoļa nav muojuos, vīns laupītuojs īzlīn

nu zam greidas, viņš ir palicis dzeivs. Muosa viņā īmīluos un

viņi grib nūgalvnuot bruoļi, bet zvērīši viņu apsorguoj dīnu un

nokti. Muosa apmatuos par slymu, un syuta bruoļi uz apburtom
dziernovom pēc myltu.

Bruoļs aizguoja, bet tiklai viņš guoja īkšā, durvis aiztaisījuos
cīti un viņa zvēri palyka dziernovuos, jo beja pa prīkšu īskrējuši

īkšā. Bruoļs īt uz muojom ļūti nūskumeigs, bet muosa ar laupī-

tuoju soka viņam: „Ej uz pierti izmozguojīs, mes tevi kausim."

Bruols aizīt un mozguojas. Te viņš dzierd, ka pī piefts lū-

dziņa pīskrīn žogota un soka: ~Mozguojīs ilguok un lyudz Dīvu,

tovi zvēri jau izlauza sešas durovas, vēl treis durovas palyka."

Bruoļs nu mozguojās ļūti lāni un vysas zīpes izbierze pa greidu.

Par nagaru laiku vysi viņa zvērīši saskrīn piertī, un nu bruoļs

viņus paslēp zam luovas. Laupītuojs, navarādams sagaidīt bruoļa,
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īt pats viņam pokal uz pierti. Bet tikku laupītuojs īīt piertī, tyu-
lin zvēri matuos viņam viersā un sapleiš gobolu gobolim.

Togad bruols īt uz ustabu paņemt zubynu un nucierš muosai

golvu, bet ar sovim zvērīšim dzeivuoj laimīgi sovu myužu.

9. A. 315. Teicēja 76. g. veca Staleidzane Atašiene. Kultūras

balss kr.

Kaidam veiram nūmyra sīva un jis palvka ar sovim dēliņu

un meitiņu. Nailgi veirs padzeivoja vīns pats un otkon apsapre-

cēja. Pamuote cīši naīredzēja pabērņu. Kaidu reizi bruolīts ar

muosiņu sasarunuoja un aizguoja uz mežu dzeivuotu. Mežā jī

iztaisīja ustabiņu un dzeivuoja laimīgi. Pi jīm beja ari sovs sunīts.

Bruols staiguoja pa mežu medībās, muosa beja sātā un vuorēja
ēst.

Te — kur bejis, nabejis — pi muosas pīsasyta valns par

bryutguonu un dzeivuoj ustabiņā aiz cepļa. Muosa suoka naī-

redzēt bruoļa un gribēja jū beigt. Bruols nazynuoja, ka ustobā

aiz cepļa dzeivuoj valns, muosas bryutguons.
Kaidu reizi atīt bruols uz mežu. Sunīts vys skrīn aiz cepļa

un rej, tai ka nūmīrēt navar. Muosa beja apsamatuse par slymu
un soka bruolam: „Bruolīt, dabuoj man kraukļa bārna akniņu, un

es byušu vasaļa!"

Jei dūmoja, ka cikom bruols meklēs kraukļa bārnu akniņu, uz

juo iztiks plēsīgi zvēri un jū saplēss. Bruols muosas cīši žāluoja
un aizguoja pa mežu meklēt kraukļa bārnu akniņu. Guoja, guoja

jis pa mežu un īraudzēja kraukļa bārnus. Jau jis gribēja nūsist

vīnu krauklānu, kai vecais krauklis suoka runuot: „Nasit munu

bārnu, es tev byušu lobs paleigs!"

Bruols padūmuoja, padūmuoja un aizguoja atpakaļ uz sātu.

Pa ceļam jis nūsyta vīnu vuornānu, izjēmja vuornāna akniņas, at-

nezja un atdevja muosai. Muosa, dūmuodama, ka tuos akniņas

kraukļa bārna, apēdja un otkon soka: „Bruolīt jau man lobuok

tyka, un juo tu atnastu vylka oknas, es byutu pavysam vasaļa!"

Bet sunīts vys grib tikt aiz cepļa un rej. Bruoļs aizguoja
maklātu vylka oknu. īt jis pa mežu un sateik vylku. Bruols jau

gribēja jū sist, bet vylks soka: „Nasit tu manis, es tev īdūšu sovu

vacuokū dālu!"

Bruols pajēmja vylcanu, atīt uz muojom un soka muosai:

„Es vylka oknu nadabuoju!"
Muosa vylka nabeja redzējuse un vylcāna napazyna. Sunīts

ar vylcānu jau divēji vys rej un grib tikt aiz cepļa, kur gulēja

valns. Tad muosa soka: „Nu, bruolīt, juo jau nadabuoji vylka

oknu, tad dabuoj luoča oknu!"

Bruoļs aizguoja pa mežu meklēt luoča. Meklēja, meklēja un
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sateik luoci. Jau bruols gribēja luoci sist, bet luocis soka: „Nasit

manis, es tev īdūšu sovu vacoku dēliņu!"

Bruols pajēmja luocānu. Jau jam tagad sunīts, vvlcāns un

luocāns. It brouļs uz sātu un paprīšku jam skrīn prīcīgi sunīts,
vvlcāns un luocāns. Tikkū bruols īguoja ustobā, sunīts, vvlcāns

un luocāns pīskrēja pi aizceples, suoka nažēlīgi rīt un vys grib
tikt aizceplē, bet muosa jūs nalaiž. Bruoļs soka muosai: „Luoča
oknu nadabuoju!"

Muosa nabeja nikod redzējuse luoča un napazvna, ka te pat

ustobā ir luocāns. Pa tū laiku, cikom bruoļs staiguoja pa mežu,
maklādams luoča oknu, valns muosu pīmuocīja aizsyutīt bruoļi

uz vaina dziernovorn un tymuos aiz trejsdeviņom durovom

pīgruobuot myltu putekļa un atnest pluocinam. Tad muosa soka:

„Bruolīt, tu aizej uz tuom dziernovorn un pigruobuoj aiz treis

deviņom durovom putekļa, atnes tū putekli un izcep pluochū,
tad es byušu vasaļa!"

Bruoļs pajēmja šovus sunīti, vylcānu un luocanu un guoja.
Aizīt jis ar sovim draugim uz tuom dziernovorn un redz, ka stuov

pi dziernovorn kungs. Bruoļs pīguoj pi kunga kluot un prosa:

„Kungs, atļaun man pigruobuot putekļa tovuos dziernovuos pluo-

ciņam!"

„Var, ej iškā!" soka kungs. Tys kungs beja pats valns. Bruols

ar sovim sunīti, vylcānu un luocānu pīgruobuoja putekļa dzierno-

vuos un gribēja it uorā. Bruoļs izguoja, bet juo sunīti, vylcānu
un luocānu valns aiztaisīja aiz trejsdevinom durovom un tī pa-

lyka dziernovuos. Kad bruoļs izguoja uorā kungs soka: „Aizej

uz pierti un izzamozgoj, lobuok byus īt uz sātu!"

Valns gribēja bruoļi apēst, bet pyrmuok nūsyutīja jū izzamoz-

guot. Bruols aizguoja uz pierti un mozguojās. Tē — kur bejis,

nabejis —uz pierts jumta izsāda krauklīts un soka: „Lēņuok,

lēņuok mozguojīs! Pi pierts durovom stuov valns un gaida te-

vis, un kad tu izzamozguosi, jis tevi apēss! Tevi var gluobt tikai

tovi sunīts, vylks un luocāns, kuri jau izgrauzja pyrmuos deviņas
durovas un tyka cauri!"

Bruolīts vys mozguojās, bet valns, stuovadams aiz pierts
durovom vys klīdz: „Dreizuok mozguojīs!"

Valns piertī īškā navarēja tikt, juo pierts durovas beja aiz-

kristītas. Krauklis sēd uz pierts jumta un runuoj: „Lēņuok, lē-

ņuok, bruolīt, jau sunīts vylcāns un loucāns izgraužja ūtras devi-

ņas durovas un tyka cauri."

Valns stuov aiz durovom un vys klīdz: „Dreizuok moz-

guojīs!"

Bet krauklīts uz jumta vys runuoj: ~l.eņuok, lenuok mozguo-
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jīs, jau sunīts, vvlcāns un luocāns izgrauzja trešuos deviņas du-
rovas!"

Tad krauklīts soka: „Tagad jau vari vilktīs, jau atskrīn tovi

draugi un tevi izgluobs!"

Krauklīts aizskrēja un bruols apsagērbja. Te atskrēja sunīts,

vvlcāns un luocāns un saplēsja vainu, kurs pi pierts durovom

stuovēja. Bruols izguoja nu pierts un tik tūlaik saprota, dcl kuo

jū muosu syutīja pēc svēru oknom un uz vaina dziernovorn un

kas gulēja aizkruosnē un kū juo draugi plēsja. Tad bruols naguoja
vairuok atpakaļ uz sovu muosu, bet ar sovim draugim aizguoja

pa pasauli un dzeivuoj laimīgi.

10. A. 313. 315. F. Fišers Krūtē, LP, VII, 11, 22, I, 6.

Gāja pa ceļu vecītis, nonāca pie avotiņa, visapkārt apauguša
krūmu krūmiņiem. Izslāpis, iztvīcis noliecās dzert. Dzēra,
dzēra — viens noķēra aiz bārdas: „Ja atdosi man to, kas mājā,
tad tevi palaidīšu."

Nodomāja vecītis: „Pāris vecu tīņu, vecīgs skapelis un

sieva, tā mana manta; ja bez šīs mantas tev vēl kas zināms, ņem

vesels."

Bet pārgāja mājā — ak tavu nelaimi! — vēl cita manta ga-

dījusies: sievai dēliņš un meitiņa piedzimuši, un tie nu bārdas

rāvējam nagos.
Pēc gadiem velns atnāca bērniem pakaļ un aizveda līdz.

Kādu dienu pie bērniem atnāca kliba vārna sacīdama: „Bērniņi!
Sēžaties man mugurā, aiznesīšu atpakaļ pie tēva, pie mātes."

Labi. Gabalu skrējušiem, vārna sacīja: „Berni, klausaities,
vai nedzenas velns pakal?"

Bērni atbildēja: „Velns nāk, ka visa Dieva zeme rīb!"

Velns atskrēja, atņēma vārnai bērnus, aizveda atpakaļ. Pēc

kāda laika atnāca vilks sacīdams: „Bērni, sēžaities man mu-

gurā, aiznesīšu pie tēva, pie mātes."

Labi. Gabalu skrējušiem, vilks sacīja: „Berni klausaities,

vai nedzenas velns pakaļ?"
Bērni atbildēja: „Velns nāk, ka visa Dieva zeme rīb."

Atskrēja velns, paņēma bērnus, aiznesa atpakaļ.
_

Pēc kāda laika atnāca vērsis sacīdams: „Bērni, sēžaities man

mugura, aiznesīšu pie teva, pie matēs. Bet paņemiet līdz draniņa

smiltis, susekli un stopā ūdeni."

Labi. Gabalu skrējušiem, vērsis sacīja: „Berni, klausaities,

vai velns nedzenas pakaļ?"
Bērni atbildēja: „Velns nak, ka visa Dieva zeme rīb."

Vērsis sacīja: „Berat tad smiltis pari pa galvu!"

Izbēra smiltis, gadījās liels, itin augsts kalns. Atskrēja velns
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pie kalna malas, nevar pāri tikt, jāskrien pēc lāpstas. Atnesa lāp-

stu, pārraka kalnu, nolika lāpstu un taisījās pakal skriet. Bet

putniņš mazs, lidodams gaisā, ieteicās tā: „Redzi, redzi! — pa-

ņemšu lāpstu!"
Velns paķēra lāpstu, pārskrēja maja, nolika vieta un tad dzi-

nās bērniem atkal pakal.
Bet vērsis vaicāja: „Berni, klausaities, vai velns nedzenas

pakaļ?"
Bērni atbildēja: „Velns nak, ka visa Dieva zeme rīb!"

Vērsis sacīja: „Metiet tad susekli pari pa galvu!"

Nometa susekli, gadījās biezu biezais mežs. Atskrēja velns

pie biezā meža, nevar cauri tikt, jāskrien pēc cirvja. Atnesa cirvi,
izcirta mežu, nolika cirvi, taisījās pakal skriet. Bet putniņš mazs,

lidodams gaisā, ieteicās tā: „Redzi, redzi, paņemšu cirvi!"

Velns paķēra cirvi, pārskrēja maja, nolika vieta un tad dzinās

bērniem atkal pakal.
Bet vērsis vaicāja: „Berni, klausaities, vai velns nedzenas

pakal?"
Bērni atbildēja: „Velns nak, ka visa Dieva zeme rīb!"

Vērsis sacīja: „Lejiet tad stopu ūdens pāri pa galvu!"

Izlēja ūdeni, gadījās lielu lielā jūra. Atskrēja velns jūras
malā — nevarēja pāri tikt, ņēmās dzert jūru sausu

— nevarēja
izdzert. Kā nevar izdzert, velns sadomā citādi, paliek par skaistu

jo skaistu puisi. Māsa izgāja jūrā ūdeni smelt, ierauga skaisto,

mīlīgo puisi — prāts tūliņ citādāks. Puisis skubina: „Smel vien

smel no jūras ūdens!"

lesmēla ūdeni, izsusa jūra, velns tika pāri puiša izskatā. Nu

puisis skubina otru reizi meitu: „Kurini pirti, lai brālis pērtos,
tad tevi precēšu!"

Izkurināja pirti, puisis atkal: „Skubini nu brāli labi izpērties,
arī es iešu pirtī, ielīdīšu peramā slotā. Ja brālis slotu gribētu

ārdīt, saki tad aizdurvē: „Neplosi, brālīti, peramo slotu, lai man

arī atliek ko pērties!"
Bet vērsis, brāļa klizmu paredzēdams, lika pārcirsties sevi

pa vidu pušu. Pārcirta vērsi, apraka pirts durvīs, izgadījās no

katra vērša gabala suns. Nu gāja brālis pērties ar suņiem reizē.

legāja pirtī, suņi aizoda pirts slotā velnu un sāka jau plosīt. Tad

māsa aizdurvē teica: „Apsauc, brālīti, jel tos suņus, lai slota at-

liek man arī ko pērties."
Brālis gan apsauca suņus, bet velns tomēr izspruka no slotas,

pārvērtās par zaķi. Suņi dzinās zaķim pakal. Skrēja un ieskrēja

suņi pa zaķa pēdām istabā, bet zaķis ar līkumu apkārt, aizcirta

durvis un iespostīja suņus. Nu velns skubināja māsu: „Saki, lai

brālis noperas ātri!"
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Latviešu pasakas un teikas, 111. d. — 21.

Masa tudalin: „Brālīti mīļais, vai vēl neesi nopēries?"
Bet putniņš pirts jumtā iedziedāja brālim ausī: „Saki, ka tik

drīzi ne, jo suņi grauž istabsa sienu, ka krakšķ vien!"

Pa brītiņam prasa māsa jau otrreiz: „Vai nu būsi nopēries?"
Putniņš dzied:_ „Saki: „Vēl ģērbjos!" jo suņi tūliņ būs laukā!"

Pa brītiņam masa prasa atkal: „Vai nu būsi nopēries?"

Putniņš dzied: „Ja!"
Ta velns pirtī iekša, bet pašu laiku suņi tam mugura un no-

plēsa velnu.

Tad brālis sacīja masai: „Kadu sodu gribi, mani ta vildama?"

Māsa noskuma, neteica nekā. Tad brālis ielika māsu mucā,

sacīdams: „Kad tu to mucu pieraudāsi pilnu ar asarām, tad tevi

izlaidīšu — pieņemšu atkal par māsu."

11. A. 313. 315. Pelēks 1872. Suntažos. LP, VII, 11, 22, 11, 6. piez.

[Tēvs nezinādams apsolījis savu dēlu un meitu velnam. Velns

viņus aizved, kad tie ir pieauguši. Viņi izmācās velna burvību

un sāk bēgt. Velna māte dzenas pakal. • Tad puisēns nosviež

smiltis zemē un tur nu izceļas liels kalns. Velns izrok kalnu un

velna māte skrien atkal viņiem pakal. Tad puisēns nosviež su-

sekli zemē un tur izaug biezs mežs. Velns izcērt mežu un nu

velna māte skrien atkal bēgļiem pakal. Nu puisēns nolej ūdeni

zemē un tur izceļas liels ezers. Nevarēdams ezeram pāri tikt,
velns pārvērties par skaistu puisi un pievīlis māsu. lerodas divi

suņi, kas puisēnu pasargā. Māsa sūta brāli uz pirti un velns ie-

sloga suņus istabā. Kad velns aiziet uz pirti arī suņi ir klāt un

saplēš velnu.]

12. A. 313. 315. J. Beir v p s Okt ē, LP, VII, 11, 22, I, 4.

Viens vērsis uzsēdinājis brāli ar māsu sev mugurā un aiz-

nesis uz tālu pili. Tur vērsis sacījis brālim, lai nocērtot viņam

kaklu, rumpi lai aprokot vienpus kūts durvim, galvu otrpus. Da-

rījis tā. Rītā no vērša galvas un rumpja gadījušies divi suņi, kas

brālim iet visur līdz un palīdz.

[Viņi nonāk slepkavu mājā, kur brālis nokauj vienpadsmit

slepkavus, bet divpadsmitais paliek dzīvs], kas māsu bija pieda-

būjis uz savu roku. [Slepkava pierunā māsu, lai sūta brāli uz

pirti, kur to varētu nogalināt, kā suņi nenāk tam palīgā.] Suņi

uzlauž pirts durvis un nogalina slepkavu.

13. A. 313. 315. V. Vīdneris 1878. Skrundā, Brīvzemnieka kr.

LP, VII, 11, 22, I, 4 piez.

[Tevs nezinot apsolījis velnam savu delu un meitu. Kad tie

paaugušies, tad velns viņus aizvedis projām. Reiz vērsis uzsedi-
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nājis brāli un māsu sev uz muguras un aiznesis tos no velna.]
Tad vērsis licis sev nolauzt ragu. Kad brālis pūtis ragā, tad at-

skrējuši tam suņi palīgā. [Viņi nonāk slepkavu mājā, kur brālis

ar suņu palīdzību nogalina vienpadsmit slepkavas, bet divpadsmi-
tais paliek dzīvs. Tas iedraudzējas ar māsu un grib brāli pirtī
nogalināt. Bet suņi ielaužas pirtī un saplēš slepkavu.]

14. A. 313. 315. Treimanu Jānis no Švānu Lūcijas, Kroņa

Birzniekos. Jkr. V, 32, LP, VII, 11, 22, I, &

Sen, sen, vecos laikos, nāca mājā vecs zaldāts, saukts Plat-

bārzdis pēc viņa garās, platās bārzdas. Ceļā tam iegribējās
dzert: viņš piegāja pie upes, nolikās uz vēderu un dzēra, dzēra.

Nodzēries gribēja augšām celties, bet kas nu? Kāds aizķēries

viņam aiz bārzdas, velk to upē sacīdams: „Tev gals klāt, ja ne-

apsoli man to pēc trim gadiem nodot, par ko tu nezini, un kas tev

mājā."

Zaldāts savu dzīvību žēlodams, un to par kadu nieku turē-

dams, par ko viņš nekā nezina, apsola.
Pārnāca mājā, viņam nāca priecādamās pretī sieva un stā-

stīja: „Ak vīriņ! Kamēr tu nebiji mājā, man piedzima dvīnīši,

puišelis un meitiņa. Puišeli nokristīja par Kārli, meitiņu par Annu.

Kārlītis tīri pēc tevis!"

Platbārzdis loti noskuma, viņš noprata, ka abus bērnus bija

apsolījis velnam. Piesolītie trīs gadi nāca beigās. Platbārzdis

izraka kambari apakš zemes, nonesa tur visu mantu un nogāja
uz turieni arī pats ar sievu un bērniem. Velns atnāca tai vietā,

kur Platbārzdis bija dzīvojis, bet tur vairāk nekā neatrada, kā

kruķi un čauksturi, ko zaldāts bija aizmirsis. Velns sāka čauksturi

spārdīt un čauksture teica: „Pārlauz mani uz pusēm un svied to

vienu galu gaisā. Kur tas nokritīs, tur viņi būs apakšā."

Velns tā darīja un sāka zemi kārpīt, kur čaukstures gals bija
nokritis. Zaldāts, to dzirdēdams, nomanīja, ka nu klāsies slikti,

aizsūtīja sievu un bērnus uz mežu un palika viens pats kambarī.

Velns, zemi izkārpījis, atrada zaldātu un prasīja tam, kur viņa
bērni? Zaldāts atteica: „Kas tie par bērniem? Man neviena

bērna nav!"

Nu velns klupa zaldātam virsū un sacīja: „Ja tu man neteiksi

taisnību, tad es tevi nožņaugšu." Par lielu draudēšanu zaldāts

pateica, ka sieva ar bērniem mežā.

Sievai mežā raudot un kunkurojot, nolaidās liels ērglis uz-

runādams: „Nebīsties! ja gribi savus bērnus no velna nagiem iz-

glābt, tad liec viņus uz maniem spārniem. Es no velna izbēgšu!"

Mate darīja ta, ņema bērnus, uzlika ērglim vienu uz vienu,

otru uz otru spārnu, iedeva bērniem raudādama vēl kādus ziedi-
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ņus: susekli,_ķemmes, lakatiņu, piekodinādama, lai lakatiņu tura

katrs pie stūra un lai lietiņas sargājot, jo tās derēšot grūtos

laikos.

Ērglis sacēlās spārnos un laidās ātri jo ātri projām; bet

velns tam dzinās pakal un bija jau gandrīz klāt. Bērni sāka saukt:

„Vai Dieviņ, vai Dieviņ! —

zeme rīb, spalvas svilst, Sātāns būs

mums drīz klāt!"

Ērglis teica: „Metiet susekli zeme!"

Tiklīdz kā suseklis bija zemē nomests, izcēlās starp ērgli un

velnu liels un tik biezs dzelzs mežsi, ka ne adatiņas nevarēja iz-

bāzt cauri. Velns nogāja pie kalēja un lika sev nokalt trīs birkavi

smagu cirvi, lai varētu izcirsties cauri, ņēmās tad mežu kā kaņe-

pājas cirst; bet kamēr viņš izcirtās, bija ērglis jau labu gabalu
priekšā.

Velns sāka atkal pakal dzīties un bija ērgli gandrīz panācis.
Bērni atkal vaimanāja: „Vai Dieviņ, vai Dieviņ! zeme rīb, spal-
vas svilst, Sātāns būs mums drīzi klāt!"

Ērglis teica: „Sviežiet ķemmes zemē." Nu izcēlās starp

ērgli un velnu liels, milzīgs dzelzs dambis līdz mākuļiem. Velns

aizgāja atkal pie kalēja un lika sev nokalt sešas birkavas smagu

cirvi, lai varētu izkalties cauri; bet kamēr izkalās, bija ērglis jau
tālu projām. Velns skrēja atkal ērglim pakal, ka putēja vien, un

bija jau gandrīz viņu sasniedzis. Bērni sauca: „Vai Dieviņ, vai

Dieviņ, zeme rīb, spalvas svilst; Sātāns būs mums drīzi klāt!"

Ērglis lika bērniem lakatiņu zemē sviest. Tagad izcēlās starp

ērgli un velnu liela, liela plata upe, pa kuru, velns nevarēja nekā

pāri tikt.

Nu ērglis nolaidās un bērni te apmetās. Kamēr bērni vēl

mazi bija, ērglis visādi palīdzēja, mājiņu arī uztaisīja, kur dzīvot.

Daži gadi pagāja, bērni uzauga un Kārlis gāja medīt katru dienu

tuvējā mežā. Kādu dienu Kārlis bija atkal izgājis medīt. Anniņa
laukā ieraudzīja otrpus upes uz krasta malas stāvam jaunu, smuku

puisi, kas lūdza, lai viņu pārceļot. Anniņa labprāt to darītu, bet

nezināja kā iesākt. Jauneklis pamācīja, lai izslaukot istabu, me-

slus sagrābjot priekšautā un tos ar visu priekšautu upē iemetot,

tad gadīšoties liels plosts, ar kuru tas viegli pār upi pāri tikšot.

Anniņa tā darīja un patiesi rādījās plosts, ar ko nu puisis pārbrauca

pie Anniņas. Kas šai bija par prieku. Lūdza viesi iekšā, uz-

ņēma, cienāja, kā tik zinādama. Šis pretim atkal glaimoja viņai

un glaustījās, ka Anniņa drīz domājās bez viņa nemaz nevarot

dzīvot. Nabadzīte nemaz nezināja, ka jauneklis bija tas pats velns,

kas viņai reiz pakaldzinies un no kā viņa bēgusi. Viņš drīzi iz-

rādīja savu īsto dabu, ieskubināja Anniņu, lai lūkotu_ Kārli izda-

būt ārā, tad viņi tik dzīvošot, tagad tiem no viņa jāslēpjoties.
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Velns mācīja, lai vioa izliekoties slima, Kārlis, viņu mīlē-

dams, būšot visu darīt, ko tik vēlēšoties. Lai viņa tad prasot

lauvas piena. Kad Kārlis iešot pēc lauvas piena, tad lauva viņu

saplēsīšot. Ko domā? Anniņa dara pēc padoma, liekas gultā
slima, kas slima. Vakarā Kārlis, mājā pārnācis, ierauga Anniņu
gultā guļot, vaidot, ka jau būtu nāve klāt. Izsamisis piesteidzas
pie viņas un prasa: „Māsiņ mīlā, kas tev kaiš?"

„Man sap galva ta, ka nevaru ne izturēt," viņa atbild pus-
dzīvā balsī.

„Vai nevēlies ko? Vai nevaru ko līdzēt?" brālis jauta.

„Kad varētu lauvas pienu dabūt, tad paliktu vesela," atbild

viņa caur zobiem.

Kārlis, nabadziņš, ne ēdis, ne dzēris, steigšus vien steidzas

uz mežu; bet velns, kas notaisījies, ka viņu nevar redzēt, smejas
vien aiz prieka.

Kārlis, nogājis mežā, satika divus melnus suņus. Viens no

tiem mācēja cilvēku valodu un apvaicājās, kur tas iešot? Kārlis

izteica māsas indevi. Suns iekaucās, atlēca lauviene. Tai tesmens

bija pierietējis kā mučele. Kārlis, paņēmis slauceni, izslauca lau-

vieni un teica: „Es tevi ātrāki vaļā nelaidīšu, kamēr tu man ap-

soli savu vecāko dēlu."

Lauviene viņam to apsolīja. Pēc maza laiciņa atnāca lauva

un pieglaudās pie Kārla. Nu visi četri, Kārlis, divi suņi un lauva,

gāja uz māju. Kārlis iedeva Anniņai pienu, ko tā gribēdama, ne-

gribēdama izdzēra. Zvērus neviens neredzēja, tie paslēpās ārā.

No rīta Anniņa teica, ka labāki gan viņai esot, bet ka naktī

tā sapņojusi, ka tai vajagot zaķa pienu dzert, tad palikšot vesela.

Kārlis paņēmis slauceni, gāja atkal, zvēru pavadīts, bēdīgs uz

mežu. Kad iegāja mežā, tad iekaucās suns un nu izskrēja zaķu
mātīte. Kārlis viņu izslauca un teica: „Atrāki tevi vaļā nelaidīšu,

kamēr tu man apsoli savu vecāko dēlu."

Zaķu mate to apsolīja. Pec maza brītiņa atnāca zaķis un gāja
līdz uz māju. Anniņa izdzēra zaķa pienu.

No rīta viņa teica vājā balsī, ka maz labāki gan esot, bet to-

mēr vēl nevarot augšām celties, esot sapņojusi, tai vajagot tī-

ģera piena, tad palikšot vesela. Kārlis ņēma atkal slauceni un

gāja ar saviem zvēriem uz mežu. Suns iekaucās un tīģera mātīte

atskrēja pierietējusi. Kārlis izslauca un teica: „Es tevi vaļā ne-

laidīšu, iekam tu man neapsoli savu vecāko dēlu!"

Tīģera mātīte to apsolīja. Pēc maza brīža bija liels tīģēris
klāt un gāja līdz uz māju Kārlis paglabāja savus zvērus un nesa

pienu iekšā. Anniņa bija pārsteigta, viņu ieraudzīdama, tā bija

cieti domājusi, ka nu tas piena vairs nepārnesīs un dzīvs nepār-
nāks. Nu viņa lika no visiem zvēriem pienu nest un beidzot ari
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putna pienu. Kārlis dabūja to un no katra paturēja vienu no

bērniem.

Redzēdama, ka pa šo ceļu Kārli nenogalinās, Annina, velna

uzgumdīta, lika no tāda meldera miltus nopirkt, kam deviņas gal-

vas un pie ka tikai pa deviņām durvim var pietikt. Kārlis, pa-

ņēmis savus zvērus, gāja vairāk dienas pa mežu mežiem, lauku
laukiem un pienāca galu galā pie lielām dzelzs durvim, kur stā-

veja_ milzis ar trim galvām. Viņš prasīja tam: „Vai melderis

mājā?"
Šis rādīja, lai ejot tālāki. Kārlis ar visiem zvēriem gāja tā-

lāki un pienāca pie durvim, kur stāvēja vēl lielāks milzis ar se-

šām galvām. Viņš prasīja tam: „Vai melderis mājā?"
Tas rādīja, lai ejot tālāki. Un viņi visi gāja pa durvju dur-

vim, un kad caur devītajām izgāja, tad uzgāja pašu melderi ar de-

viņām galvām, pašu veco velnu.
Šis prasīja: „Ko gribot?"

„Man vajaga miltu," Kārlis atbildēja.

„Pag, pag, mazu brīdi," velns atteica un pats izgāja ara.

Tiklīdz viņš bija izgājis, aizkrita cieti visas deviņas durvis

ar varenu troksni. Kārlim palika bailes, viņš nezināja, ko darīt.

Bet lauva teica: „Nekas, nebēdājies vis! mēs zvēri, esam stipri:
mēs izlauzīsim gan tās durvis."

Visi krita durvīs iekša, un tas bija vaļa ka nieks. Atlauza vie-

nas durvis pēc otrām un nedabūja citus velnus ne acim redzēt.

Vecais velns, Annas brūtgāns, bija pa to starpu pie Anniņas

nogājis un tai to prieka vēsti aiznesis, ka viņš Kārli tur ieslo-

dzījis, no kurienes tas visu savu mūžu netikšot ārā. Kārlis ar

saviem zvēriem ārā ticis, taisījās iet uz māju, bet atminējās, ka

ar tām bailēm aizmirsis miltus paņemt. Viņš uzaicināja savus

zvērus, lai laižas, kas vieglāks un labāks skrējējs, atpakaļ pēc

miltiem. Lauva teica: „Kas cits lai iet, kā bailīgais zaķis, kas,

ja kāds šķērslis rastos, paņems miltus, laidīs vaļā un kā vējš būs

pie mums atpakaļ."

Zaķītis gan šķobījās, gan grozijās, bet nelīdzēja nekas, vaja-

dzēja lauvai paklausīt. Viņš aizšāvās kā vējš projām un nebija ko

apskatīties, ka jau bija ar miltiem atpakaļ.

Kārlis pārnāca mājā ar visiem saviem zvēriem, izcepa maizi

un ienesa to savai māsiņai. Anniņa apēdusi teica, ka nu viņai esot

it labi palicis, tik vajagot vēl pirti izkurināt, lai dabūtu labi iz-

svīst. Kārlis izkurināja pirti un aicināja Anniņu, lai nu ejot izpēr-

ties.

„Ja, ja, es iešu gan," viņa atteica, „bet papriekšu ej tu un

ieper garu."

Kamēr Kārlis bija istaba, tamer velns izrāva sev zobu un uz-
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lika to uz pirts krāsni. Kārlis, nekā ļauna nedomādams, nogāja ar

visiem zvēriem uz pirti, bet kā meta pirmo ķipi, te velna zobs

Kārlim pierē un Kārlis kā plintes šāviens uz reizi pagalam. Zvēri

viņu iznesa laukā, laistīja ar aukstu ūdeni, bet nekā, nevarēja un

nevarēja atdzīvināt. Te uzsauca lauva lēcēju āzim, zaķim: „Tu
velc to zobu ārā, mēs citi turēsim galvu."

Nu pieklupa visi klāt, turēja Kārlim galvu atspērušies, un

zaķis kā kampa, tā arī izrāva zobu. Bet zaķim bija velna zobs

lūpas pārplēsis, kādēļ tam vēl šo baltu dienu lūpas četros gaba-
los. Lācis ar savu mīkstu mēli izslaucīja caurumu pierē, putniņš
ar savu snābīti ādu salipināja un Kārlis bija atkal vesels kā rutks.

Kārlis zobu nolika tai pašā vietā uz krāsns, nogāja uz istabu

un teica, lai nu ejot pērties, gars esot iepērts. Nu nogāja Anniņa

ar velnu un kā velns meta pirmo ķipi uz krāsni, te briuks! zobs

velnam pierē, velns augšpēdus atpakaļ un pagalam, ne kustēt

vairs nepakustējās. Kārlis ielika velnu dzelzs šķirstā, uzvilka uz

šķirstu trīs krustus un to apraka.

Anniņa nu visu izstāstīja, kā viņa velnu pāri laidusi, ka domā-

jusi, ka tas viņas brūtgāns; bet kad reizi bijusi ar viņu ielaidušies,
tad vairs nevarējusi vaļā tikt. Nu abi atkal dzīvoja mīli kopā,

pārveda ar zvēru palīgu savus vecākus un bija laimīgi.

15. A. 313. 315. M. Šiliņa, Tukuma apkārtne, A. Bīlensteina

kr. LP, VI, 126, 11. AŠ, 11, 97 p.

Vienam kungam pagastā bijis liels kalns, kur velns spokojies,

tā ka ļaudis nemaz nav iedrīkstējušies tur garām iet. Kungs do-

mājis, ka būtu jābrauc raudzīt, kas tur īsteni esot tai kalnā?

Licis kučierim iejūgt un abi divi braukuši turp. Bet kalnam tu-

vodamies, dzirdējuši jauku muziķu. Kungs uzkāpis kalnā un ierau-

dzījis muzikantu, kas pijoli spēlējis tik smuki un priecīgi, ka tīri

dancot iegribējies. Kungs muzikantu tad uzrunājis, lai nākot līdz

uz muižu tur uz balvi [balliļ spēlēt. Muzikants bijis mierā un sē-

dies kungam klāt ratos. Kad kādu gabalu braukuši, kučieris at-

skatījies atpakaļ un ieraudzījis, ka ne kungs, ne muzikants vairs

ratos — liels lācis tupējis tai vietā. Kučierim paliek bail, viņš
uzcērt zirgiem un laiž uz muižu, ko tik(ai) zirgi var skriet. Bet

lācis iesāk ar viņu runāt, sacīdams: „Nu jau tava kunga meita

un dēls arī pagalam būs. Kad pārbrauksim mājās, liec sakaut

septiņdesmit govis, tās es noēdīšu, tad kunga dēlu ar meitu uz-

kodīšu un itin beidzot tevi."

Kučieris domājis, ko nu lai iesākot? Labprāt būtu mucis, bet

žēl bijis par sava kunga bērniem, ko loti mīlējis. Beidzot viņš

apņēmies tos glābt un ar tiem kopā bēgt. Un kamēr tās govis

kāvuši un cepuši, kučieris pačukstējis kunga dēlam, ta un ta! —
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lai ejot kunga kambarī, tur dabūšot mazu kastiņu [kastīti], kas

bēgot būšot vajadzīga. Labi, kunga dēls paņēmis kastiņu, savu

māsu, arī kučieri un bēguši. Ceļā attaisījuši kastiņu, tur biijs iekšā:

ķemme, krama gabals un sarkana šņubdrāna.
Vel(n)s, pa tām starpām labi saēdies galu un gribēdams ko

uzkost, sācis kučieri, kunga meitu un dēlu meklēt. Un tos muižā

neatrazdams, devies pakal. Bēgli dzirdējuši šo ar lielu troksni

nākam. Tad kučieris uzsaucis kunga dēlam: „Nem kramu un

svied laukā!"

Izsviež kramu, krams, paliek par augstu, augstu kalnu. Gan

vel(n)s pūlējās pāri tikt, rauga vienā vietā uzkāpt, otrā, bet nekā:

kalns ceļas arvienu augstāki gaisā. Un nu rauga kalnam gar

vienu pusi garām tikt, bet kalns stiepjas garumā — kā nekā, tā

nekā. Kamēr vel(n)s tā velti nomocās, bēgli jau tālu projām.
Beidzot vel(n)s kā nebūt ticis pa kalnu pāri, skrien elzdams

tiem trim pakal, ko tik(ai) māk. Tad kučieris uzsaucis jaunkun-

gam, lai nu sviežot ķemmi laukā! Izsviedis — no tās uzaudzis

biezs, liels mežs. Koki tik biezi kopā saauguši, ka vel(n)s nekādā

ziņā nevarējis cauri izsprausties. Ja grib tālāk tikt, tad jāizēdas
mežam cauri. Un nu sācis kokus grauzt, ko tik(ai) zobi spēj —

visa mute asinaiņa palikusi.
Beidzot tiek šis mežam cauri un pil(n)iem joņiem laiž bēgļiem

pakal; bet šie tik ilgām bija aiztikuši jaukā laukumā un tur ku-

čieris licis kunga dēlam ap galvu sarkano šņubdrānu aptīt. Ap-
tinis — tad gadījusies laukumam uguns upe visapkārt. Cik tālu

no viņas puses šņubdrāna bijusi saredzama, tādā apriņķī uguns

upe visapkārt tecējusi. Atskrējis vel(n)s, gribējis uguns upei

pāri tikt, bet kurā vietā parādījies, tur liesmas jo ilelas sacēlušās

pretī — nevarējis.
Šie trīs nu iekšpus uguns upes apmetušies dzīvot, uzcēluši

muižu ar visām vajadzīgām ēkām; arī cietu pagrabu ar septiņām
dzelža durvim uztaisījuši. Bet kad visa iedzīve bijusi ierīkota, tad

kučieris sacījis jaunkungam, ka nu viņam jāmirstot; tikai lai sar-

gājoties no vel(n)a. Tas vēl tīkājot viņus savos nagos dabūt, tādēļ

lai šņubdrānu turot apakš cepures galvai apsietu, kamēr tā ap

galvu būšot, tikmēr uguns upe nebeigšoties. Beidzot kučieris tad

vēl sacījis: „Jāmirst man tā kā tā; tādēļ nocērt man kājas un

rokas, izliec pa visiem ēku jumtiem, bet rumpi aproc savā guļamā

istabā apakš gultas, tad jums palīdzība pret vel(n)u būs; un es vēl

kādus palīgus no Dieva izlūgšu."

Kunga dēls visu tā izdarījis, lai gan viņam ļoti žēl bijis no

uzticamā kučiera šķirties. Pēc tam jaunskungs ar māsu apsēdu-

šies pie galda un pārdomājuši, diezin, kā nu viņiem klāšoties bez

gudrā kučiera? Te tai pašā brīdī ieskrien divi lieli suņi un pie-



328

stājas jaunkungam katrā pusē, ne pēdas vairs neatkustēdamies,
lai ietu, lai stāvētu, vai gulētu. Ir pa naktim tie tup katrpus gul-
tas un apsargā. Suņi bijuši tie palīgi, ko kučieris mirdams pie-
solījis.

Bet vel(n)s arī zinājis, ka kučieris nu pagalam, un stipri vien

domājis kunga dēlu ar māsu savos nagos dabūt. Tā godam, zi-

nāms, nevarējis pār uguns upi tikt, tādēļ gudrojis ar viltību.

Un vienu dienu, kamēr jaunskungs medījis, vel(n)s palicis
atkal par muzikantu un sācis upmalā tik jauki spēlēt, ka māsa te-

cējusi klausīties un raudzīt, kas tas par tādu? Klausījusies vienu

brīdi, otru un tikai lūgusi muzikantu, lai spēlējot vēl. Šis atteicis,
ko nu te spēlēšot; lai laižot pa upi pāri muižā, tad jo labāki sa-

dzirdēšot muziķu. Viņa atbildējusi: „Tas neiet! Kamēr brālim

sarkanā šņubdrāna ap galvu, uguns upe nerims un tevi pāri dabūt

nav iespējams."
Nu vel(n)s visādi mānījis un pierunājis māsu, lai raugot brāli

piekrāpt un ko visu ne? Tad viņš tikšot upei pāri, apņemšot

viņu par sievu un viņa tad varēšot jauko muziķu vienādi vien

klausīties.

Masa, gluži apmānīta, ļāvusies arī pierunāties.
Pēc laba brīža brālis pārnācis no medībām, un loti nosvīdis

būdams, gājis acis mazgāt — drāna palikusi cepurē uz galda. Te

māsa klāt, pakampj drānu un pārsviež pār upi vel(n)am. Tūliņ

uguns upe izdziest un vel(n)s ietiek muižā. Brālis vēl neko neap-

mānījis, nomazgājļes un apsēdies pie galda ēst, biezputra bijusi

vārīta tai reizē. Ēdis, ēdis, bet suņi tupējuši vienmēr blakām un

vel(n)s nekā piekļūt brālim. Beidzot vel(n)s palicis par mušu un

iekritis biezputrā. Brālis ķēris, ķēris mušu — neizdevies, pa-

laidusies sāņus gaisā. Nu ķēruši suņi mušu; bet muša tīšām

ielaidušies tai pagrabā ar tām septiņām dzelža durvim. Suņi kar-

stumā pakaļ. Un kā šie ieskrējuši pagrabā, tā muša kā zibins at-

pakaļ, no pagraba ārā, un ātri palikdama par vel(n)u, aizcērt vi-

sas pagraba durvis cieti. Suņi paliek iekšā un nu brālis neglābjams

vel(n)a nagos. Tūliņ grib nabadziņu aprīt. Bet brālis lūdzies:

„lekams mani rij, paildzini manu dzīvību un atvēli pirtī baltam

nopērties, tad tev gardāks kumoss būšu."

Ar to norunu vel(n)s mierā, atlaiž jaunkungu, lai sacērt malku,

izkurina pirti un noperas balts. Jaunskungs cērt, cērt malku, bet

jau labi gausi, darbs nemaz nevedas. Te nolaižas viens putniņš

viņam blakām kokā un dzied: „Cērt un necērt, dari un nedari,

kurini un nekurini! Suņi jau vienas durvis izgrauzuši!"

Labi, jaunskungs nu īsti pa garam laikam darbojas. Velns

gaida, gaida, nemaz cepeti sagaidīt, atskrien vienreiz, otreiz pie

pirts durvim, vai vēl neesot nopēries?
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Drīzi būšot! šis atteic un velns nepacietība aiziet atpakaļ.

Bet tad arī suņi bija izgrauzuši visas septiņas durvis un at-

pie sava kunga, paslēpdamies palāvē, lai vel(n)s ienāk-

dams tūliņ nepamanītu šos un nemuktu atpakaļ.
Un necik ilgi vel(n)s atkal klat bļaudams: „Vai vel neesi ga-

tavs? Nāc tikai nu laukā!"

„Ko es iešu lauka? Nac tu labāki iekša!" jaunskungs atbild.

Vel(n)s domā: „Viņš vēl rupjš pret mani," un lec pirtī iekšā.

Bet suņi tūliņ virsū un saplēš vel(n)u lupatu lupatos, visus kaulus

sagrauzuši, tikai viens vienīgs vel(n)a zobs bija palicis vesels tur-

pat zemē.

Un māsu, to brālis arī bez soda nepalaidis. Pieķēdējis viņu

pie staba starp divi lielām baļļām [kublām], viena balla bijusi pie-
bērta ar smiltīm, otra bijusi tukša. Un tad noteicis, ka smiltis šai

jāizēd, tukšā balla jāpieraud, iekams viņš atnākšot atpakaļ. Ja

būšot izdarījusi to, tad noziegumu piedošot.

Pēc kāda gada laika brālis pārnācis un atradis, ka māsa smil-

tis izēdusi, baļļu ar asarām pieraudājusi. Nu atlaidis māsu, node-

dzinājis nelaimes muižā visas ēkas un gājis ar māsu un ar abiem

suņiem projām uz citu pusi. Bet gar pirti iedami, kur suņi vel(n)u

bija plēsuši, māsa neviļot ieraudzījusi to vel(n)a zobu zemē un

iebāzusi kabatā. Gājuši, gājuši labu gabalu — nometušies vienā

vietā atpūsties un tur brālis ar suņiem aiz noguruma drusku ie-

snaudušies. Tad māsa par to laiku izvilkusi vel(n)a zobu un uz-

lūkojusi to. Tūdaļ vel(n)a zobs sācis runāt, vilinādams māsu:

„leliec mani brāļa ausī, tad tu redzēsi, kas būs!"

Māsa ielikusi zobu brāļa ausī un tā brālis uz pēdām pagalam.
Suņi atmodušies, ieraudzījuši, kas noticis, un gribējuši brāli atdzī-

vināt, bet izpūlējušies kā nekā — velti. Te uz reizi pamanījuši
zoba galiņu kunga ausī un nu katrs pa kārtai laizījuši zobu no auss

ārā. Laizījuši, laizījuši, bet kā zobs nācis ārā, tā sunim, pašam

laizītājam, ausī iekšā un nu brālis dzīvs, šis pagalam. Nu otrs

suns laizījis tam atkal ārā; bet kā izlaizījis, tā zobs pašam atkal

ausī iekšā. Pirmais suns tagad gan būtu dzīvs — otrs tai vietā

atkal pagalam. Brālis tad sasaucis pēc kārtas kādus nekādus

zvērus zobu laizīt, bet visiem tāpat. Kurš būtu izlaizījis, tam pa-

šam zobs ausī iekšā un pagalam. Beidzot lapsai, gudriniecei, arī

pienākusi kārta zobu laizīt. Bet tā zinājusi, kas darāms. Laizī-

dama turējusi cepešu pannu savai ausij priekšā. Un kā nu zobs

sprādzis, atsities pret pannu un aizsprādzis sāņus zemē. Nu suņi

saklupuši zobam virsū un sagrauzuši druskās.

Tad brālis nevaidamo masu padzinis, bet pats aizgājis uz

sava tēva muižu, kur apmeties dzīvot.
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16. A. 313. 315. Lapas Mārtiņš, Rūjiena. „D ie v s un velns"

1904. Nr. 9.

Viena kunga daļā bijis kāds kalns, saukts par Velna kalnu,
uz kura neviens neuzdrošinājies uzkāpt. Kalns bijis noaudzis ar

košu mežu un kungs nodomājis likt nocirst šo mežu, bet neviens

negribējis iet tur malku cirst.

Kungs nu pavēlējis kučēram aizjūgt zirgus un braukt uz Velna

kalnu apskatīties. Kad tur nobraukuši, tad kungs licis kučēram

pieturēt zirgus un pats dzīries pa mežu uzkāpt kalna galā.

Pec ilga laika kungs iznācis no meža, runādamies ar vienu

svešu kungu. Tad abi iesēdušies ratos un braukuši uz muižu.

Braucot abi kungi jautri sarunājušies, bet pēdīgi kungu saru-

nas apklusušas. Kučērs atskatījies atpakaļ un ratos redzējis svešo

kungu vienu pašu, kurš tam bargi uzsaucis: „Brauc, bet neskaties

atpakaļ!"
Muižas pagalmā nobraucis, svešais kungs izkāpis no ratiem,

piegājis pie kučēra un sacījis: „Tavu kungu jau braucot noēdu,

tagad vēl apēdīšu tava kunga bērnus un pēdīgi arī tevi pašu."
Kučērs briesmīgi izbijies, bet tumsā viņam pienācis kāds ve-

cītis un lūkojis to apmierināt sacīdams: „Ar manu palīdzību tu

izglābsi savu un sava kunga bērnu dzīvību."

Vecītis, kurš bijis pats Dievs, iedevis kučēram kastīti ar

krama gabalu, galvas susekli un sarkanu lakatiņu un pamācījis,
kā viņam ar tiem jārīkojas. Visu izstāstījis, vecītis pazudis.

Kamēr ļaunais ālējies pa kunga istabām, tikmēr kučērs iz-

saucis jaunkungu un preileni un nu visi trīs sākuši bēgt. Ļaunais
drīz nopratis, ka kunga bērni ar kučēru aizbēguši, un steidzies

milzīgā ātrumā bēgļiem pakal.
Kad nu viņi izdzirduši velnu ar lielu troksni tuvojamies, tad

kučērs teicis kunga dēlam: „Izmet kramu no kastītes!"

Kunga dels to tulin izdarījis un krams pārvērties par lielu,

augstu un stāvu kalnu.

Velns gribējis pārkāpt kalnam pari. bet nevarējis. Pēdīgi tas

izracis alu pa kalna apakšu un dzinies atkal bēgļiem pakal.
Kučērs nu teicis jaunkungam: „Izmet susekli no kastītes!"

Suseklis nu pārvērties par lielu biezu mežu. Velnam pagājis

ilgs laiks, kamēr tas izlauzis stigu caur mežu.

Kad velns jau atkal sācis tuvoties, kučērs pamācījis: „Apsien

sarkano lakatu sev ap galvu."
Tiklīdz tas bijis padarīts, acumirklī ap visu lielo apgabalu

parādījies plats grāvis, pildīts ar uguns liesmām, par kuru velns

nekā nevarējis tikt pāri. Bet projām viņš tomēr negājis un palicis
aiz grāvja vaktējam.
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Bēgļi nu nolikuši kastīti zemē, un tai vietā izcēlusies liela

skaista muiža ar dārziem, laukiem un ļaudim. Tur nu visi trīs

dzīvojuši laimīgi, kamēr pēdīgi vecais kučērs saslimis un no-

miris.

_Velns_ vienādi vel gaidījis pie grāvja un gribējis bēgļus dabūt

sava vara. Bet tad piepēži jaunam kungam radušies divi lieli

suni blakus, lai tas ietu, kur iedams.

Kādā dienā, kad brālis ar abiem suņiem bijis aizgājis uz mežu

medīt, māsa nogājusi līdz ugunsgrāvim. Aiz grāvja viņa ieraudzī-

jusi skaistu jaunu kungu, kurš dziedājis skaistu dziesmu, kas māsai

ļoti patikusi.
Svešais jauneklis, kurš bijis pats velns, visādi centies pierunāt

un pielabināt jaunavu, lai raugot brālim slepeni paņemt sarkano la-

katiņu. Un ja viņš būšot grāvim pāri, tad jaunavu apprecēšot un

abi būšot laimīgi

Kad brālis nākošā rītā gājis mazgāties, viņš sarkano lakatiņu

atsējis rio galvas un uzlicis uz gultas. Māsa to paņēmusi, steigu-
sies uz ugunsgrāvi, aiz kura svešais jauneklis viņu gaidījis. Viņa
sarkanā lakatiņā ielikusi nelielu akmeni un tad to pārsviedusi

pār grāvi.

Svešais jauneklis paķēris lakatiņu un tūliņ uguns izdzisusi

un arī pats grāvis izbeidzies. Tā velns ticis pie jaunavas un abi,
rokās saķērušies, gājuši uz muižu. Tur velns viņai sacījis, ka

vēl nevarot rādīties viņas brālim, lai tādēļ viņu paslēpjot. Jau-

nava velnu ielaidusi vienā istabā un pati izgājusi dārzā.

Jaunais kungs meklējis pa visām istabām sarkano lakatiņu

un tā meklēdams iegājis arī tai istabā, kurā māsa bija ielaidusi

velnu. Velns tūliņ pārvērties par peli, kuru suņi_ sākuši gūstīt.

Pele mukuši pa durvim laukā un ieskrējusi pagraba, kuram septi-

ņas dzelzs durvis bijušas priekšā, un suņi skrējuši tai pakaļ. Bet

tiklīdz suņi bijuši pagrabā, velns aizslēdzis visas septiņas dzelzs

durvis un suņi palikuši aiz tām.

Tad velns piegājis pie jauna kunga un sacījis: „Tagad tu esi

manā varā un es tevi tūliņ apēdīšu."

Kungs gan loti izbijies, bet ātri apķēries un lūdzis velnu:

„Pirms tu mani aprij, atjauj man vēl saskaldīt malku, izkurināt

pirti un nopērties!"

Velns arī atļāvis un kungs sācis skaldīt malku, lai par to laiku

varētu izdomāt, kas darāms.

Te kāda balss, kas izklausījusies kā mirušā kučēra balss,

viņam uzsaukusi: „Skaldi, bet nesaskaldi! kurini, bet neizkurini!

dari, bet nepadari! Suņi nāks tev palīgā."

Kungs nu arī sācis ar savu darbu vilcināties, bet velns neva-
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redams to sagaidīt, pats aizskrējis pie pirts un jautājis: „Vai vel

neesi nopēries?"

„Driz bušu gatavs!" kungs no pirts atbildējis.

Velns saīdzis gājis atkal prom, bet par to laiku jau suņi bijuši
izlauzušies no pagraba, aizskrējuši pie sava kunga un paslēpušies

pirtī zem lāvas.

Pec kada brītiņa velns atkal bijis pie pirts klat un dusmīgi
saucis: „Tagad vairs ilgāk negaidīšu!"

Kā nu velns ieskrējis pirtī, tā tam tūliņ uzbrukuši suņi un fa-

visam saplosījuši. Sakoduši arī visus velna kaulus, tikai viens

velna zobs palicis turpat vesels zemē.

Māsa to visu no dārza noskatījusies un tagad zinājusi, ka viņa

pašu velnu bija ielaidusi muižā. Tad vina nolūgusi brāli par savu

nedarbu, bet ieraudzīdama tur velna zobu. iebāzusi to savā ka-

batā.

Redzēdami, ka ugunsgrāvja vairs nav un ka niknais velns arī

bijis nogalināts, brālis ar māsu nodomājuši griezties atpakaļ uz

tēva muižu.

Tiklīdz viņi pārgājuši tai vietai, kur bijis ugunsgrāvis, visa

muiža, dārzi, tīrumi, meži un zemnieku mājas uzreiz pazuduši

un to vietā bijis atkal tāds pats liels tukšs klajums, kāds bijis to-

reiz, kad viņi atnākuši.

Pēc ilgāka gājiena viņi apsēdušies atpūsties un brālis aiz no-

guruma apsnaudies. Māsa, laiku kavēdama, izņēmusi velna zobu

no kabatas un to aplūkojusi. Tad zobs piepēži iesācis runāt:

~leliec mani sava brāļa ausī, tad tu redzēsi, kāds brīnums notiks!"

Māsa arī tā izdarījusi, bet nu brālis bijis uz vietas pagalam.

Suņi gan gribējuši brāli atdzīvināt, bet velna zobs bijis ielīdis tik

dziļi ausī, ka tikai mazs galiņš no tā bijis redzams un suņi ar sa-

viem zobiem to nevarējuši sasniegt. Tad suņi gribējuši ar laizī-

šanu izlaizīt velna zobu. Vienam sunim arī pēdīgi izdevies iz-

laizīt zobu, bet nu tas ieskrējis pašam sunim ausī. Kungs tūliņ

tapis dzīvs, bet suns bijis pagalam. Otrs suns nu sācis šā ausi

laizīt, kamēr arī izlaizījis, bet velna zobs nu atkal ieskrējis laizī-

tāja ausī.

Nu ielikuši veselajam sunim akmentiņus. Tiklīdz zobs bijis

izlaizīts un nosprāgušais suns atkal atdzīvojies, zobs gribējis ie-

skriet laizītāja ausī, bet atsities pret iebāzto akmentiņu, atlēcis

sāņus un nokritis zemē. Tagad abi suņi pieskrējuši velna zobam

un to sagrauzuši smalkās drumstalās.

Tagad brālis ar masu ar Dieva palīgu bijuši galīgi atsvabināti
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no velna vajāšanām. Viņi drīz vien nonākuši savu vecāku muižā

un tur dzīvojuši laimīgi.

Piezīme. Šī pasaka liekas but pārstrādāta un tišām garumā vilkta.

Tādu iemeslu dēļ vina ir še drusku saīsināta. P. Š.

17. A. 315. 304. Jānis Namnic k s, Mežotnē, LP, VI, 126, 10.

AŠ, 111, 97d.

Viens muižas kungs licis savam dēlam ar meitu vienā gultā
gulēt. Kad nu vini rītā atmodušies, tad atradušies uz jūras. Nu
abi ar gultu pieairejušies pie malas un iegājuši lielā mežā. Tur

brālis saticis zaķi, lapsu, vilku, lāci, lauvu un visus gribējis šaut;
bet tie atdevuši savus bērnus, lai nešaujot.

Labi. Nu aizgājuši uz slepkavu pili un tur [brālis apkāvis vi-

sus slepkavas un nu palikuši abi tur dzīvot. Viens slepkava to-

mēr vel palicis dzīvs, un] māsa iemīlējusi to slepkavu, kuru orālis

nebija nokāvis.

Masa apmetusies slima un sūtījusi brāli uz tādām sudmalām,
kur 9 gaņģi, lai pārnesot no katra gaņģa pa šķipstiņam miltu. Aiz-

gājis ar saviem zvēriem. Bet sudmalās bijušas tādas durvis: tikko

atveras, drīzi veras atkal cieti. Un kā nu paņēmis no katra gaņģa
pa miltu šķipstiņam, nācis ārā, tā durvis aizcirtušās — zvēri pa-
likuši iekšpusē.

Pārnesis miltus, nu māsa teikusi, lai izkurot pirti. Kurējis,
kurējis, te atlaidies balodis, tas sacījis: „Nekurē tik ātri, tavi

zvēri būs izgrauzuši durvis — drīz būs klāt!" Nu kurējis labi ilgi.
Te uz reizi nāk zvēri palēkdami un tā pirtī iekšā: cits apgulās pa-

lāvē, cits apakš beņķa, bet lauva uz krāsnes. Pēc brītiņa nāk

slepkava ar māsu uz pirti: vai esot izkurēta?

Ir'"

Nu slepkava gājis pirtī brāli maitāt; bet kā iegājis — zvēri

saklupuši šim virsū un saplosījuši. Tad brālis piesējis viltīgo māsu

pie kublas un pats aizgājis ar zvēriem pasaulē. Gājis, gājis svešā

ķēniņa pilsētā — tur bijušas lielas bēdas: ķēniņa meita tā ka šo-

nakt bij vedama uz ezeru velnam atdot. [Brālis nu aizgājis ar

saviem zvēriem uz ezermalu, kur atveduši nelaimīgo ķēniņa meitu.

Kučieris, kas meitu vedis, aizbēdzis projām, bet brālis ar saviem

zvēriem meties velnam virsū un to uzvārējis.] Bet, kad brālis

velnu bija nokāvis, mēles izgriezis, tad nolicies kalniņā gulēt ar

visiem zvēriem. Šie visi aizmiguši. Bet nu nācis tas kučieris, kas

ķēniņa meitu uz ezeru vedis, un nocirtis aizmigušajam brālim

galvu. Zvēri atmodušies, redzējuši, kas noticis. Tad lauva sū-

tījis lapsu pie kritušā zirga, lai gudrībā noķerot vienu vārnu un

ātrāki vaļā nelaižot, kamēr atnesusi dzīvības ūdeni.
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Labi, tā noteicis. Ar šo ūdeni brāli atdzīvinājuši un nu šis

gājis uz ķēniņa pili, kur viltīgais kučieris, par meitas glābēju teik-

damies, jau svinējis ar ķēniņa meitu kāzas. Nogājis pie pils un

staigājis ar zvēriem gar pils logiem. Ķēniņš, šo ieraudzīdams,

aicinājis iekšā pie galda. Ēduši —te brālis ieteicies: „Minēsim

mīklas! kas tas ir: Galvas ir, mēļu nav?"

Visi izminējušies, nevarējuši uzminēt. Tad brālis aizsūtījis
zvērus uz ezera malu pēc velnu galvām un rādījis, ka tās ir bez

mēlēm. Citi prasījuši: „Kur tad mēles palikušas?"

Viņš atteicis: „Mēles ir pie tā, kas velnu nokāvis!" un izvil-

cis mēles no tašiņas, ķēniņam rādīdams. Kučieris palicis bāls, jo

nu visi redzējuši, ka šis ir īstais glābējs. Ķēniņš tad kučieri no-

sodījis, bet brālim atdevis savu meitu par sievu.

18. A. 315. 304. A. Tērauds, Ērgļos, A. Bīlensteina kr. LP. VI,

126, AŠ, 11, 97e.

Vienreiz bija divi bērni. Tiem nomira māte, un tēvs appre-

cēja jaunu sievu; bet tā bija dikti neganta: sita bāriņus vienādi.

Kādu reiz saplīsa viņiem krūzīte. Tad viņi jau zināja, ka pamāte

sitīs, tādēļ puika ieskrēja dārzā, piebāza pilnas ķešas ābolu un abi

tad ieskrēja mežā, skrēja līdz pat vakaram.

Skrēja, skrēja — nekādas mājas nevarēja uziet, kāpa abi eglē.

Te ap pusnakti nāk visādi zvēri, un kā gaisma aust, sāk plēsties
un atkal aiziet; bet nu bērni arī sāk iet. Dienu nogājuši, netrāpīja

nevienas mājas, tādēļ kāpa atkal kokā. Te ap pusnakti nāk atkal

visādi zvēri un uz gaismu aiziet. Rītā bērni iet tālāk. Pāra stun-

das pagājuši, iziet vienā klajumā un ierauga zaļu muižu, kādas

savā mūžā nebija redzējuši. leiet iekšā, neredz neviena cilvēka.

let vēl tālāk iekšā — ierauga vienā kambarī divpadsmit cilvēkus

guļam. Un viņš ierauga zobenus pie sienas, paņem vienu zobenu

un apcērt visiem galvas, bet šos visus samet vienā pagrabā, iz-

tīrīja (notīrīja) asinis un iet uz savu māsu.

Otrā dienā [brālis] iet uz jakti, ierauga lakstīgalu, grib šaut.

Bet lakstīgala lūdz, lai nešaujot, labāk lai ņemot un nesot uz

māju; šī jau viņam nelaimē palīdzēšot. Labi.

Trešā dienā viņš atkal gāja uz mežu un satika lāci, grib šaut.

Bet lācis lūdz, lai nešaujot, labāk lai ņemot un lai vedot uz māju;
šis nelaimē palīdzēšot. Labi.

Ceturtā dienā viņš atkal iet uz mežu, satiek lapsu. Tā uz

viņu ar(ī) tāpat saka. Un viņš viņu ved uz māju un liek tai pašā

kambarī, kur lācis.

Piektā dienā tas iet atkal uz mežu, sastop zaķi. Zaķis viņam

lūdz, lai nešaujot. Bet puisis negribēja viņu dzīvu atstāt: ko za-

ķis varot šam palīdzēt? Bet kad nu zaķis tik gauži lūdza, veda
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ar(i) uz maju un ielika tai paša kambari, kur lacis un lapsa. Un

viņš tiem deva gaļas ēst, cik vien gribēja.
Sestā diena viņš atkal iet uz mežu un nedabū neviena zvēra

redzēt.

Bet par to laiku no cita kambara iznācis viens burlaks un sa-

cījis uz māsas, ja šam nepadošoties, tad šai galvu nocirtīšot. Un

māsa viņam padevusies.

Nu prasa burlaks, vai šī zinot, cik šās brālis stiprs esot? Viņa

atbildējusi, ka nezinot. Burlaks viņai iedevis striķi, lai apsienot
to četrām kārtām brālam ap roku — voi to varēšot pārraut, voi

ne?

Vakara, kad brālis no meža pārnāca, masa darīja, ka burlaks

bija teicis. Un brālis striķi pārrāva kā diega pavedienu.

Septītā dienā brālis aiziet atkal uz mežu. Burlaks atkal iz-

nāk no kambara un prasa uz māsu [māsai], voi brālis striķi esot

pārrāvis? Māsa atbildēja, ka esot gan. Nu tas viņai deva citu

striķi un lika to sešām kārtām brālam ap roku siet. Māsa vakarā

tā darīja, un brālis striķi nevarēja pārraut. Burlaks, to redzē-

dams, izlīda no kambara un gribēja brāli kaut. Brālis lūdza, lai

viņam ļaujot vaļu vienreiz savā kambarī ieiet. Labi. Bet iegājis,
tas sasauc visus zvērus kopā un iziet ar visiem pie burlaka. Lā-

cis dod ar ķepu burlakam pa galvu, ka viņš nokrīt; lapsa atkal

brālam striķi pārkož.
Nu brālis ved abus uz mežu [burlaku un māsu], piesien pie

koka, daliek vienam ūdens ballu, otram ogļu ballu priekšā un saka,
kad tās izēdīšot un izdzeršot, tad atlaidīšot no koka.

Nu brālis gāja pa mežu ar visiem saviem zvēriem. Te neilgi

pēc tam dabūja dzirdēt, ka ķēniņš savu meitu [velnam] ar kārtām

[kārtim] nospēlējis. Kas to meitu no nāves izglābs, dabūs viņu

par sievu un pusvalsti.

Un velns lika ķēniņa meitu vest uz vienu kalnu, kur lakta bija

un uz laktas āmurs. Tai pašā reizē gāja arī puisis ar saviem zvē-

riem uz to kalnu. Kalnā lācis uzsēdās uz laktas un paņēma āmuru.

Pašu reiz brauca velns ar sešām galvām un veda ķēniņa meitu uz

kalnu. Tad lācis skrēja pretī ar āmuru un nosita tam_ piecas gal-

vas, bet puisis ar zobenu nocirta sesto galvu. Nu ķēniņa meita,

nomaukuši no pirksta gredzenu, iedeva tam puišam un brauca

priecīga atpakaļ uz pili. Bet viņai bija jābrauc pār upi. Tad ku-

čars uz viņas saka: ja sacīšot, ka šis esot izglābis no nāves, tad

negāzīšot upē, bet ja sacīšot, ka cits izglābis, tad būšot beigta.

Neko darīt — apņēmās.

Nu ķēniņš liek kučaram un savai meitai kāzas taisīt.

Bet kad kāzas iesākās, puisis arī aizgāja uz_ kāzām un lūdza

vienam viesām, lai brūte šam ielejot kādā glāzē ūdeni. Labi. Tad
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puisis glazē iemeta brutes zelta gredzenu un to lika aiznest brū-

tei, bet lāčam arī bija līdzu aiziet.

Nu brūte izstāstīja keninam, ka tas un tas puisis šo no nāves

izglābis un ne kučars.

Tudal kučaru saraustīja ar četriem zirgiem; bet puisis palika

par ķēniņa meitas vīru.

Piezīme. Tāpat arī stāsta J. Ūsiņš, Bikstos.

19. A. 315. 304. A. Lerchis-Puškaitis, Pienavā. LP, IV, 10, 2.

AŠ, 11, 97f.

Vienam ķēniņam divi bērni: dēls un meita, dēls 20 gadu vecs,

meita tik 17. gadā. Reiz dēls kaulējas tēvam, lai dodot naudu un

laižot ar māsu pasauli redzēt. Tēvs dēlu vēl laistu, bet meitu ne

pagalam ne; tomēr kad beidzot katru dienu sāk virsū plīties —

laidīs arī. Tēvs pavada lielu gabalu savus bērnus no valsts ārā

un tad palaiž, lai nu iet. Šie iet, iet — nāk uz vakara pusi — ga-

dās liels mežs.

„Vai iesim meža?" masa ieprasās.

„lesim!"

„Bet kad tik varam līdz saulei mežam cauri tikt?"

„Tik liels jau nebūs! Pag, tur nāk patlaban no meža viens

cilvēks. Paprasīsim tam, cik liels šis mežs — tūliņ dzirdēsim. —

Ciema brāli! uzklausies, vai nezini, cik liels šis mežs?"

„Ka lai nezinu? Man jau katru dienu pa viņu jāiet uz brāļu

pili lopus kopt."

„Kas ta par brāļu pili?"

„Tur dzīvo divpadsmit brāļi tanī pilī. Nav tālu, kādu jūdzi

no šejienes. Šie brāli ir laupītāji, par dienu viņi aiziet, naktī, pulk-
sten divpadsmitos, sāk mājā rasties; bet tādā kārtā: pašos div-

padsmitos pārnāk vecākais, pēc viņa, pusstundu vēlāk, nāk, cits

un tā arvienu, kamēr, tik pret rīta laiku, pats jaunākais pārrouas."

Masa, to dzirdēdama, sabaidās un negrib iet, bet brālis at-

saka:

„Esam iznākuši brīnumus skatīt, tadel jāiet brīnumi redzēt!"

Noiet turp — stalta pils — ieiet iekšā. Priekšnamā, pa kreiso

roku, dziļš līķu pagrabs, pa labo roku istaba; ieiet iekšā: ēdieni,
dzērieni uz labāko pa galdu galdiem. Brālis liek tik nu māsai mie-

loties, viņš tamēr apskatīšoties citas istabas. Paver vienas dur-

vis — tur nekas sevišķs, paver otras durvis — liels zobins un

cirvis nolikts pa grābienam, ieiet trešā istabā — te tāds daikts,

kur cilvēkus ieskrūvē. Brālis paņem zobiņu un nu ieiet pie ma-

sas arī noēsties, bet nemin ne vārdiņa, ko istabās atradis, lai ne-

sabaidītu. Pēc brīža brālis skubina māsu likties gulēt. Māsa alz-
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mieg, bet brālis tura zobiņu gatavu. Necik ilgi — nāk vecākais

laupītājs mājā un paver durvis; bet brālis, aiz durvim nostājies,
kā liek ar zobiņu, laupītājs nost, kā muša. To nu iesviež līķu pa-

grabā un gaida citu. Pārnāk tas, kā liek — nost kā muša. lesviež

atkal līķu pagrabā. Un tā nu brālis vicoja cauru nakti, kamēr jau
vienpadsmit gabali notriekti. Jaunākais, divpadsmitais, tik vēl

jāgaida. Pārnāk tas — brālim uz reizi iežēlojas sirds, viņš nekauj
vis to, bet ieskrūvē tanī daiktā. Nu iet pats arī pagulēt. No rīta

māsa prasa:

„Ko tu izgājušu nakti te vienmēr buldurējies, kas tur bija?"

„Kas atkal var būt? Tāds mazs tracis, vairāk nekā. Tos

vienpadsmit patērēju, divpadsmito ieskrūvēju daiktā. Tagad vari

droši te dzīvot, es paņemšu šaujamo un iešu šodien mežā medīt,

ap vakaru gaidi mājā."

Aiziet medībās — satiek zaķi. Grib šaut, bet zaķis lūdzas,
lai nešaujot — darīšot visu, ko tik vien likšot. Labi. Pēc brīža

satiek lapsu. Grib šaut, bet lapsa lūdzas*, lai nešaujot — darīšot

visu, ko tik vien likšot. Labi. Pēc brīža satiek vilku. Grib šaut,

bet vilks lūdzas, lai nešaujot — darīšot visu, ko tik vien likšot.

Labi. Pēc brīža satiek lāci. Grib šaut, bet lācis lūdzas, lai ne-

šaujot — darīšot labu un palīdzēšot, cik vien zināšot. Labi.

Bet pa to laiku, kamēr brālis medī, māsa izdzird, ka ieskrū-

vētais vaimanā un sten. leiet raudzīt — šis lūdzas tik žēlīgi, tik

žēlīgi, lai taču palaižot vaļām. Māsai iežēlojas — palaiž arī. Bet

še tev nu! — Līdz ko bendes kalps paticis vaļām, tūliņ sagrāb

māsu un uzsauc itin īsi: „Vai gribi dzīva palikt, vai mirt? Ja

gribi dzīva palikt, tad apsolies mani precēt, ja ne — tūliņ mirsi!"

Māsa sabaidās un apsolās laupītāju precēt; nosolās arī brāHm

ne vārdiņa nebilst par to, ko abi norunājuši. Beidzot laupītājs
vēl piemāca māsu tā: „Citrīt izliecies slima, loti slima, un saki

brālim, ka esi sapņojusi: šo slimību varot tikai ar vilku pieņu dzie-

dināt. Brālis tad aizies vilka pienu meklēt, un mums bus laika

tamēr iztērzēties."

Labi. Bet patiesībā laupītājs domāja citādi, proti: „Bralim,

kamēr vilku pienu sameklēs, aizies lielu lielais laiks, un ja viņš ari

sadzen, ir tad jau vilki to dzīvu neatstās."

Ap vakara laiku brālis pārnāk no medībām ar visiem saviem

zvēriem. Zvērus atstāj alā, netālu no pils un pats ieiet pilī. Māsa,

pamanījusi brāli, tik tik ko varēja laupītāju sasteigt daiktā ieskrū-

vēt, lai brālis neko nemanītu.

No rīta māsa izlikās ļoti slima. Brālis bēdājas, ka nu izdzie-

dināt. Šī atsaka, ka vilku piens tas labākais, esot nosapņojusi.

Brālis aiziet vilku pienu meklēt. Bet par to laiku masa izlec

no gultas un palaiž laupītāju vaļām. Brālis sūrodamies meklē
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vilku pienu. Bet zvēri atsaka: „Ko sūroties? Sedi uz cinīša,

gan dabūsim 1"

Necik ilgi — zvēri atpakaļ ar vilka pienu. Pāriet pilī — lau-

pītājs nevar ne izbrīnīties, kur tik ātri sadabūjis; klupdams, kriz-

dams, tikko paspēja vēl daiktā ieskriet.

Masa izdzer vilku pienu: esot drusku labāki, bet lai no rīta

vēl pameklējot lāču pienu, tad būšot pavisam vesela.

Labi. No rīta brālis aiziet pēc lāču piena; bet laupītājs pie-
māca māsu: „Ja brālis šovakar pārnāktu, tad iedod citrīt brokastā

šo rutku."

(Tas nebijis vis ēdamais rūkts, bet velna rutks).
Necik ilgi, zvēri sadabūjuši lāču pienu. Pāriet pilī — laupī-

tājs, klupdams, krizdams, tikko paspēja daiktā ieskriet. Māsa iz-

dzer lāču pienu — nu esot vesela. Brālis itin priecīgs. Bet no

rīta līdz ko brālis ieēd velna rutku — pagalam. Laupītājs itin

priecīgs izskrien no daikta un vilks brāli uz mežu aprakt. Bet līdz

ko iet gar to alu, kur zvēri, te zaķis iesaucas: „Mūsu kungs paga-
lam! Redz, kur velk uz mežu!"

Citi zvēri, to padzirdējuši, žvikt! no alas ārā un vilcējam
virsū. Šis domā zvēriem pretī atturēties, bet nekā. Lācis pa-

ņēma pie kakla un pārplēsa pa vidu. Bet nu zvēriem tas grūtā-
kais — kā atdzīvināt savu kungu?

„Nekas," lapsa pamāca, „sūc, tu vilciņ, no pakauša nelāgās
asinis ārā; pūt tu, lācīt, nāsīs dvašu; es braucīšu locekļus un tu,

zaķīti, tik klausies, vai nesāk pūsties."
Un nu vilks sūca, lācis pūta, lapsa braucīja, zaķis klausījās;

nebij ilgi — brālis dzīvs un vesels. Visi dodas uz pili, kur atron

māsu raudam.

„Vai tu raudi pec laupītajā, vai pec manis?" brālis uzstāj.
Masa neliedzas: viņa raudot vairāk pec laupītajā, sava brūt-

gāna, nekā pēc brāļa.

„Labi!" brālis atteic, „tagad tevi ieslēgšu istabā uz deviņām
dienām un nolikšu ogļu maisu blakus. Pēc deviņām dienām at-

nākšu raudzīt. Ja ogles vēl būs melnas, tad sūtīšu tevi pie tēva,

lai redz, kā esi pārdzīvojusi savu godu; ja baltas
—

neteikšu tē-

vam nekā."

Brālis paņem savus zvērus un aiziet. Otrā dienā nonāk svešā

pilsētā, kur tai dienā brīnum pulka ļaužu salasījušies. Viņš ie-

prasās, kādēļ tik daudz ļaužu? Viņam atbild: esot sanākuši ķē-

niņa meitu pavadīt uz nāvi, jo šodien nabadzīte jāvedot tur kalnā

čūskai atdot, citādi čūska nopostot visu valsti. Citiem gadiem

esot atdevuši citas meitas, bet šogad esot kārta ķēniņa meitai.

Brālis, to padzirdējis, poš ar zvēriem uz kalnu un gaida, kas labs

notikšot. Uz reizi ķēniņa meita nāk raudādama. Čūska izstiepj
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deviņas galvas un no galvām izšaujas deviņas mēles, bet pašu

rumpi vēl slēpj kalna alā. Brālis izvelk savu zobiņu un uzsauc

zvēriem: „Pi!" Tā zvēri virsū un izrauj čūskai deviņas mēles;
bet brālis, šņākt! nocērt visas galvas un paglabā apakš akmeņa.

Ķēniņa meita no prieka tūliņ pārlauž savu gredzenu, atdod
vienu pusi glābējam, otru pusi patura pati un nosolās viņu precēt.
Brālis paņem gredzenu, iebāž deviņas čūskas mēles tarbā un

apsolās pēc gada laika atpakaļ būt kāzas svinēt.

Abi izšķiras, ķēniņa meita aiziet pie tēva un brālis aizsteidzas

pie māsas uz pili. Noiet tur, ogles melnas bijušas, melnas paliku-
šas. Nekā darīt, ved māsu pie tēva un stāsta, kā godu pārdzī-
vojusi.

Bet kamēr brālis pie tēva, tikmēr princesei vienu dienu ie-

gadās pa dārzu pastaigāties. Dārznieks uzsāk dažādas valodas;
beidzot ieprasās arī, kā tas nācies no čūskas vaļām tikt? Ķēniņa
meita izstāsta visu, itin smalki, kas glābis, ko apsolījusies un kad

kāzas būšot. Dārznieks, to dzirdēdams, uzsauc ķēniņa meitai:

„Ta tas nevar iet! Ja neteiksi tēvam, ka es tevi izglābu —

tad tūliņ uz vietas tev jāmirst."

Princese, nabadzīte, dikti sabaidās; viņa ieskrien pie tēva un

stāsta, ka dārznieks esot īstenais glābējs, ko todien neesot gri-
bējusi teikt. Tik tā vēl nezinot, vai dārznieks spējot deviņas čū-

skas galvas uzrādīt; ja spējot — tad jāturot pēc gada laika kāzas.

Bet dārznieks — kā zinājis, kā ne — aizskrien pie akmeņa pēc
galvām un uzrāda ķēniņam. Ķēniņš tic un apsolās pēc gada laika

kāzas darināt.

Patlaban gads beidzies un ķēniņa pilī viesu bez apziņas; tik

īstenā brūtgāna trūka, vēl nebij ieradies, kā toreiz apsolījies. Drīzi

bija jāsākas laulībām — vēl nav. Te uz vienu reizi ienāks svešs

cilvēks par nabagu, lūgdamies nodzerties. Brūte paķer dzēriena

trauku un nes nabagam. Nabags dzerdams iemet to pusgredzenu

traukā, ko toreiz no ķēniņa meitas dabūjis. Ķēniņa meita paķer

pusgredzenu un prasa tēvam:

„Tet, vai šī puse der šai pusei, kas mana glabāšana?"

„Ja meitiņ, kad saliek kopā, tad viens gredzens."

„Labi, tēt, tad šis nabags ir mans īstenais glābējs!"

„Nav vis tā!" dārznieks iesaucies, „par ko man deviņas čūskas

galvas? Ja nebūtu glābis ķēniņa meitu, kur gan ņēmu galvas?"

„Labi," īstenais brūtgāns uzprasa, «paskatāties, ļautiņi, vai

tik galvām ir arī mēles; ja ne, tad viņš ir viltnieks."

Paskatās — nevienas meles ne redzēt.

„Nu tad redzat, kur mēles! Mēles te īstenā glābēja tarba!"

īstenais brūtgāns iesaucās un izvelk mēles.

To redzēdams, ķēniņš grib likt viltnieku nosodīt. Bet īstena
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brūtgāna zvēri pasteidzas atrak, tie sagrab viltīgo dārznieku un

saplosa.

Tagad salaulāja īsteno glābēju ar ķēniņa meitu.

20. A. 315. 304. Lestenē, LP, IV, 10, 3. AŠ, 11, 97i.

Ķēniņa dēls izšķērdībā nodzīvojis visu tēva doto mantu un

tad gājis pie savas māsas govis ganīt. Māsa noteikusi: „Visur tu

laid govis, tik vinā mežā ne!"

Bet brālis laidis taču govis mežā. Tūliņ iznācis pirmajā dienā

viens vecis ar lielu suni, paņēmis dažas govis un atstājis suni vietā.

Brālis prasījis, kā to suni saucot?

Dzelzs-teraudu!" vecis atteicis, „jo viņš saēd vajadzība dzelzi

un tēraudu!"

Otrā dienā brālis atkal laidis govis tanī mežā. Iznācis tas pats
vecis ar citu suni, paņēmis dažas govis un atstājis suni vietā. Brā-

lis prasījis, kā to suni sauc?

„Turi-viņu!" vecis atbildējis, „jo viņš notura pat velnu savos

nagos."
Trešā dienā laidis atkal govis mežā. Vecītis iznācis ar trešo

suni un paņēmis šoreiz visas govis, atstādams suni vietā. „Kā to

suni sauc?" brālis prasa.

„Ker-viņu!" vecis atbildējis, „jo viņš noķer, ja vajadzīgs, pat

putnu gaisā."

„Bet kur lai suņus lieku?" brālis ieteicies.

„Ja tev viņi netīk līdzi vadāt, tad še tads radziņš, paput to —

tūliņ suņi būs klāt."

Brālis pariet bez govim — masa vaimanā, ko nu iesākšot?

„Kas tur ko iesākt?" brālis atteicis, „iesim pasaulē laimi mek-

lēt." Un tā arī aizgājuši. Gājuši, gājuši — beidzot sasnieguši slep-
kavu pili. Brālis papūtis radziņu — trīs suņi tūliņ klāt un apko-

duši visus slepkavas. Tanī slepkavu pilī bijuši četri pagrabi, viens

bijis pilns ar sudrabu, otrs ar zeltu, trešais ar dimantiem un ce-

turtais tukšs. Bet brālis nemaz neapracis slepkavas — sasviedis

tāpat tanī tukšajā pagrabā. Kamēr ar slepkavām nagi vicojies,
māsa par to laiku gulējusi.

No rīta brālis taisījies medīt. Aiziedams noteicis māsai, lai

neejot tanī ceturtajā pagrabā. Bet māsa gribējusi zināt, kas tur

ir, un iegājusi. Tūliņ viens burvis izskrējis no pagraba un teicis:

„Ja manim apsolies par brūti, tad nekas; bet ja ne — uz pēdām
esi pagalam!"

Māsa bailēs apsolījusies. Bet burvis apbūris māsu, tā kā šī

no brāļa vairs negribējusi nekā zināt; to vien ticējusi un klausī-

jusi, ko burvis mācījis. Kādas dienas vēlāk burvis teicis māsai,

lai paliekot slima un sakot brālim, ka lāču piens gādājams, citādi
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vesela netikšot. Burvis pilnīgi domājis, ka lāči brāli saplēsīšot,

ja piena prasīšot, bet nekā. Lāču māte izcēlusies stāvus un ļā-
vusies viegli jo viegli izslaukties. Beidzot vēl lāču māte apsolīju-
sies brālim visur palīdzēt. Tā nu pārnesis lāču pienu.

Bet otrā dienā bijis jāiet pēc vilku piena, tomēr ar vilku tā-

pat laimējies. Trešā dienā bijis jāiet pēc lūšu piena, arī ar to Jai-

mējies. Burvis redzēdams, ka zvēri neplēš brāli — pierunājis
māsu paprasīt, kur viņam tas spēks, ka nebaidījies ne no vilka,

ne no lāča. Māsa" piedāvājusies brālim galvu ieskāt un tad tik

ilgi aplinkus runājusi, kamēr izvilkusi noslēpumu.

„Mans spēks trijos dzeltenos matiņos uz pakauša; ja tos iz-

velk, tad spēks pagalam."
Māsa tūliņ izrāvusi trīs dzeltēnos matiņus un padevusi ziņu

burvim, lai nu nāk. Burvis taisījies brāli grābt; bet brālis lūdzies

ļaut viņam beidzamo reizi pātarus noskaitīt. Atļāvis gan. Bet

pātarus skaitot, atskrējis mazs putniņš, atnesdams brālim citus

trīs spēka matiņus. Brālis, manīdams spēkus atpakaļ, ātri izrāvis

radziņu un papūtis. Tūliņ atskrējuši viņa trīs lielie suņi, tad lā-

cis, vilks, lūsis un nu viens divi pa visiem nonāvējuši burvi. Bet

māsu brālis ieslēdzis istabā pie vienas mucas ogļu un vienas mu-

cas ūdens. Ja varēšot ar ūdeni ogles baltas nomazgāt, tad būšot

nevainīga, ja ne — tad negodā esot un palikšot.

Brālis pats tomēr aiziet uz citu pusi un izpestī ķēniņa prin-
cesi no milzu čūskas. Tai čūskai bijusi jāatdod princese, citādi

čūska aprītu visu ķēniņa valsti. Brālis pasaucis savus zvērus un

gājis uz to kalnu, kur čūska mitusi. Nogājis un ieraudzījis kalnam

septiņus caurumus, pa kuriem nākuši dūmi un dzirksteles. Bet

kad princese vesta, tad vēl no katra dūmu cauruma izšāvusies

pa čūskas galvai. Brālis uzsuacis saviem zvēriem: tie sagrābuši
katrs savu galvu un brālis sagrābis ar savu zobiņu septīto galvu.

Necik ilgi katrs vienu galvu pievārējuši un čūska bijusi pagalam.

Princese apsolās par to labumu brāli precēt; bet brālis tūliņ līdz

neiet. Viņš atnākšot pēc gada un tad dzeršot ar princesi kāzas.

Labi. Brālis nu izņem no čūsku galvām mēles un aiziet pie savas

māsas, princese pāriet pie tēva. Tomēr uz ceļa gadās viens vil-

tīgs kara vīrs, kas saka uz princesi: „Ja neteiksi, ka es tevi iz-

glābu, tad dzīva nepāriesi!"
Princese apsolās melot.

Brālis, pie māsas noiedams, atron, ka ogles melnas. Nu pār-
ved māsu pie tēva un izstāsta, kādā negodā māsa izdzīvojusies.

Pēc gada brālis iet savas kāzas svinēt un atron, ka princesei

cits brūtgāns. Tomēr viltnieks, nevarēdams mēles uzrādīt, pats

sapinās, un brāļa zvēri saplosa to. Tagad brālis apņem princesi

un dzīvo laimīgi.
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21. A. 315. 304. J. Kalniņš, Druvienā. R. Auning „ober den

lett. Drachen-My thus", 135. LP, VI, 126, 1.

AŠ, 11, 97g.

Vienam tēvam bija divi bērni: viena meitene un viens puika.
Bet viņiem jau laiku nomira tēvs un māte, un viņus abus nodeva

pie viena kunga. Kad viņi bija izauguši, tad meita palika lielmā-

tei par rokas meitu un puisis par kučuru. Viņiem savā starpā bija
tāda mīlestība, ka viens no otra nemaz nevarēja šķirties.

Kādreiz kungs uz kučuru sacīja: „Kad tu man tads tik labs

esi, tad es tev došu zirgus un brauc pasaules izskatīties."

Tad viņi abi, brālis ar māsu, aizbrauca pasaules izskatīties.

Braucot viņiem ceļš arvienu gāja pa lielu mežu, kamēr tas beidzot

lielā mežā pazuda. Brālis izkāpa no vāģiem, un no ilkss zvanu

noraisījis, sacīja māsai: „Paliec še, es iešu ceļa meklēt, un kad

dabūšu ceļa, tad ar zvanu zvanīšu un tu pa skaņai brauc uz to

pusi, no kurienes viņa nāk."

Brālis aizgāja un māsa palika mežā stāvotc ar zirgu un vā-

ģiem. Brālim ar pa Dieva laimi gadījies ceļu uziet, kur ceļmalā uz

vērkšku staba bija uzrakstīts: „Par divi verstes ir viena burlaku

pils un tai pilī dzīvo divpadsmit burlakas, kas ikdienas iet uz lau-

pījumu."

Viņš par to palika loti priecīgs un gāja uz pili. Kad pie pils

nonāca, tad apbrīnoja viņas varenos mūrus un gāja pa durvim

iekšā. lekšā iegājis, viņš tur atrada visādus rīkus, bet cilvēka ne-

bija neviena. Plinti un svārpstu paņēmis, viņš uzkāpa uz bēni-

ņiem. Uzkāpis viņš izurba caurumu pret burlaku gultu un gaidīja

priecīgs, kad burlakas nāks uz gulēšanu. Neilgi pēc tam nāca

viens resns tēviņš, paēda un apgulās gultā. Kad aizmiga, tad brā-

lis to nošāva. Pēc laiciņa nāca trīs burlakas reizā un apgulās tai

pašā gultā; tos arīdzan viņš nošāva un tā citu pēc cita. Kad pēdī-

gais ienāca, tad viņš kāpa no bēniņiem zemē un sacīja: „Padodies

ar labu, citādi tevi nošaušu, kā tavus citus brāļus."

Burlaka padevās ar labu un brālis to ieveda divpadesmitā
kambarī un pieslēdza pie sienas. Tad viņš uzkāpa tornī un zva-

nīja, lai māsa braucot. Kad māsa atbrauca, tad viņš tai izstā-

stīja visu notikumu.

Pēc kādām dienām brālis sacīja uz māsu, lai šī paliekot mājā

un lai dzīvojot pa visiem kambariem, bet divpadsmitā lai neejot;
šis iešot uz medību. Brālis aizgāja un māsa palika mājā. Gan

viņa staigāja no viena kambara otrā, bet laiks bija garš. Viņai ie-

nāca prātā, kajāejot arī divpadesmitā kambarī paskatīties, kas tur

esot. legājusi atrada burlaku pie sienas pieslēgtu. Burlaka sāka

viņas mīli lūgties, lai šo atlaižot. Māsa viņa lūgšanu paklausīja
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un atlaida. Kad šis tika vaļā, tad sacīja, ka viņš nu šo gan varot

nokaut, bet ja šī apņemoties viņam par sievu palikt, tad abi no-

kaušot brāli un dzīvošot laimīgi. Māsa vaicāja: „Kā tad mēs

viņu nokausim?"

Burlaka teica: „Paliec par slimu, un kad viņš atnāk, tad saki,
ka še viens nabags ienāca un teica, lai dabūjot vilka pienu, tad

šī palikšot vesela. Kad brālis ies vilka pienu meklēt, tad vilki

viņu nokodīs."

Māsai šis padoms labi patika. Pēc tam burlaka lika sevi at-

kal pieslēgt. Kad brālis atnāca, tad atrada māsu slimu un vaicāja
tai, kādas zāles tai palīdzēšot. Māsa atteica: „Še šodien viens

nabags ienāca un teica, ka vilka piens šim slimumam esot loti de-

rīgs."
Brālis gāja tūliņ uz mežu un viņam gadījās atrast vilka pienu

un vilcēnu, ko arīdzan paņēma līdz uz māju. Kad māsai vilka

pienu bija iedevis, tad viņa sacīja, ka tas nabags tikai šo piemā-
nījis; tas piens nekam negeldot, jo viens šodien ienācis un teicis,
ka vilka piens nederot, bet lāča piens esot ģeldīgs.

Brālis aizgāja atkal uz mežu un viņam izdevās lāča pienu at-

rast un vienu lācēnu arīdzan līdz atvest. Kad māsai lāča pienu

bija iedevis, tad viņa sacīja: „Tas velna žīds mani tikai labi pie-
mānījis, bet nupat izgāja viens vecs dakteris, tas sacīja, ka lap-
sas piens tai vainai esot derīgs."

Brālis aizgāja loti bēdīgs, bet līdz ko mežā iegāja, tad sa-

trāpa lapsu skrienot ar mazu lapsēnu. Ko līdz lapsa viņu pama-

nīja, tā pienāca klāt. Viņš saņēma lapsēnu un izslauca lapsu. Nu

gāja steigšus uz māju. Kad viņš pie māsas nonāca, tad viņa teica,

ka tas gļēvulis šo tik zobojis vien. „Bet kad tu aizgāji, tad ienāca

viena jaunava, tā sacīja, ka še aiz mūsu mājas esot viens celiņš,
kas aizejot uz vienu pagrabu. Tai pagrabā uz galda esot kliņģeri;

no tiem atnes man vienu, tad es būšu vesela."

Brālis gāja taisni tūliņ uz pagrabu un viņa zvēri arī līdz. Vi-

ņam ejot, viena balss uzsauca: „leej drīz pagrabā un uzsvied ka-

peiku uz galda un nāc ārā!"

Brālis iegāja pagrabā, paņēmf kliņģeri, uzsvieda kapeiku uz

galda un nāca ārā. Kā pa durim iznāca, tā viņas aizkrita cieti

un viņa zvēri palika iekšā. Uz māju atnācis, iedeva māsai kliņģeri,

bet viņa teica: „Tas man laikam nelīdzēs nekā, man būs jāmirst:

nāc, lai es tev pēdējo reižu izieskāju galvu!"
Brālis ielika galvu māsas klēpī un drīz tur aizmiga. Kad bija

aizmidzis, tad māsa viņam nogrieza lielos matus, un lielais spēks

no viņa atstājās. Kad māsa to bija padarījusi, tad burlaks izskrēja

no kambara ar lielu garu dūci un gribēja brāli nodurt, bet šis lū-

dzās, lai paļaujot savu Dievu pielūgt, tad šo varēšot ir nokaut



Kad brālis bija Dievu pielūdzis, un burlaka duci iztrinis, tad uz-

reiz visi zvēri tam bija mugurā un to saplosīja.
Kad brālis no savām nobailēm uzcēlās, tad gāja tūlīt pie mā-

sas un sacīja: „Kad tu mani esi mānījusi un gribējusi nokaut, tad

es par to gribu tevi pārmācīt. Nāc man līdz uz lielajiem bērziem,
tur es tevi mācīšu."

Māsa gāja līdz noskumusi, un kad pie tiem bērziem bija tikuši,

kas bija kopā saauguši un viducis caurs, tad brālis iecēla māsu

bērza starpā un pielika vienu ballu ūdens, otru ogļu un sacīja:

„Kad tu šo iztērēsi, tad tiksi no mokām vaļā."
To sacījis, viņš aizgāja projām ar saviem zvēriem. Te gadī-

jās viņam ieiet vienā pilsētā, kas bija tik klusa, ka tur nedzirdēja
nekāda trokšņa. Viņš ieraudzīja vienas ķēķa durvis vaļā un gāja

pa tām ķēķī iekšā, kur ieraudzīja vienu meitu. Tai viņš vaicāja,

kas tā par lietu, ka viss tik klusu? Meita sāka stāstīt ar briesmīgu

bailību: „Še vienā namiņā uzturas tārps ar deviņām galvām. Vi-

ņam par mēnesi jādod viens cilvēks, un četri aveni; un ja to ne-

dod, tad viņš nāk un noposta pilsētu. Šodien lozēja un loze krita

uz ķēniņa meitas, un ap pulksten desmitiem to vedīs uz tārpu; tad

zvanīs ar visiem pulksteņiem un pūtīs ar ragiem."

Ka ķēķa meita to bija izstāstījusi, tad viņš gāja uz tārpu, bet

tur bija jāiet cauri caur trim vaktim. Kad nāca pie pirmās, tur

prasīja: „Kur iedams?"

Viņš atteica: „Tur un tur jāiet, laidiet tik cauri!"

Vakts paklausīja un laida viņu cauri. Kad caur pirmo bija
cauri ticis, tad caur tām divām vēl vieglāki. Kad pie namiņa no-

nāca, tad viņam visa sirds drebēja, bet viņš saņēma dūšu un gāja
iekšā. legājis tārpam tūliņ ar zobiņu nocirta vienu galvu, izgrieza

galvai mēli un to iebāza kulē, bet pašu galvu zvēri iznesa ārā;

un tāpat viņš darīja ar visām citām galvām. Kad visu bija notie-

sājis, tad pats iegulās tārpa gultā.

Ap pulksten desmitiem veda ķēniņa meitu, pūta ar ragiem un

zvanīja ar visiem pulksteņiem. Pie namiņa ienākuši, iegrūda ķē-

niņa meitu iekšā un visi kliegdami aizskrēja projām. Šī, naba-

dzīte, no bailēm uzreiz paģība, bet brālis teica: «Nebīsties, tārpu

es esmu nokāvis; skaties, še ir viņa mēles manā rokā, un ja tu

apņemies man par sievu palikt, tad es tevi laidīšu vaļā."

Viņa apņēmās viņam par sievu palikt un izgāja no namiņa uz

savu pili. Kad pie pirmās vakts tika, tad vakts zaldāts bija tārpa

galvas salasījis savā kulē un sacīja uz viņu: „Ja tu apņemies man

par sievu palikt, tad es tevi dzīvu palaidīšu; ja ne, tad nokaušu."

Viņa apņēmās viņam būt par sievu. Ķēniņš taisīja kāzas un

viesi bija salūgti un pie kāzu galda apsēdušies. Tad tas brālis

piegāja ar saviem zvēriem pie loga un iesūtīja lapsu, lai noraujot
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brūtgānam degunu. Lapsa, manīga būdama, to arī izdarīja. Tad

ķēniņš pavēlēja visus suņus apšaut un sūtīja pēc ārsta. Tas brūt-

gānam sasēja degunu un visi brauca uz baznīcu. Ceļā tiem stājās
tas glābējs pretī un prasīja brūtei: „Kur brūtgāns?"

Viltīgais brūtgāns, to redzēdams, muka projām. Ķēniņš nu

taisīja kāzas no jauna ar īsto brūtgānu. Kad kāzas bija nodzēruši,
tad brālis iegādājās savas māsas un brauca viņai pakal. Kad pie
bērziem piebrauca, tad viņu gan vēl atrada drusku dzīvu, bet viņa

bija tik melna kā vārna, badā nomirusi, jo nebija ne ogļu ēdusi,
nedz ūdens dzērusi. Brālis viņu aizveda uz savu pili un iecēla

par jumpravu.
Bet tai pašā pilsētā bija viens burvis. Māsa ar to sarunājās,

kā varētu brāli nonāvēt. Burvis izgudroja labu stiķi, vajagot
ielikt vilka zobā ģipti. „Un kad tu vietu taisi, tad uzliec to uz pa-

galva, un kad viņš gulsies, tad tas viņam ielīdīs pakaklē un viņš
būs pagalam."

Māsa tā izdarīja un brālis bija pagalam. Kad brālis bija no-

mazgāts un nolikts uz palagiem, tad vēl pēdējo reizi laida zvērus

viņu apošņāt. Lapsa uzreiz uzšņoķerēja vilka zobu un to izvelka;
bet nu lapsa bija uzreiz pagalam. Lapsai izšnoķerēja vilks to zobu

un vilkam lācis. Lācim vairs nebija, kas izšnoķerē, to izsvieda

pa logu ārā.

Nu māsu saņēma cieti un ielika cietumā. Burvi arīdzan da-

būja rokā un kad nospriestā soda diena bija klāt, tad burvi pakāra
aiz kreisās kājas un māsai meta cilpu ap mēli un abus pakāra vie-

nās karātavās. Bet brālis vēl šodien laimīgi dzīvo ar ķēniņa

meitu.

22. A. 315. 304. Mācītājs Hilde, Gaujiena. R. Auning „Über

den lett. Drachen - M y t h v s", 136. LP, VI, 2.

AŠ, 11, 97h.

Vienam tēvam bijuši divi bērni: viens dēls Jānis vārdā un

viena meita. Kad tēvs un māte nomiruši, tad brālis ar māsu pa-

likuši tēva mājā dzīvot, bet drīz tiem apnicis un tie gājuši meklēt

labākas dzīves. Viņi gājuši un ieraudzījuši meža vidu vienu

māju. Tai mājā ap galdu sēdējuši divpadsmit brāli un visi viņi

dzēruši no viena biķera. Pie sienas karājies zobens. Jānis pa-

ņēmis zobenu no sienas un nocirtis tiem vienpadsmitiem galvas,

bet tam divpadsmitam tikai aizcirtis vien kaklu, un visus ienesis

pagrabā. Un viņi dzīvojuši priecīgi, jo tai mājā nekā netrūcis.

Jānis reiz aizgājis uz tirgu un nopircis sev balodi. Kamēr šis

bijis tirgū, tikām tas, kam kakls bijis tikai ievainots, iznācis no pa-

graba un māsa viņā iemīlējusies, un viņi abi norunājuši Jāni no-

nāvēt. Tai mežā bijis loti daudz zvēru, un kas tur gājis, tas ticis
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saplēsts. Kad Jānis atnācis, tad masa izlikusies slima un sacījusi,
lai atnesot šai zaķa pienu.

Brālis aizgājis mežā, bet visi zvēri no viņa bēguši. Viņš zaķa
mātei uzkliedzis, lai stāvot. Tā ar apstājusies un devusi savu

pienu un vēl vienu bērnu klāt. Jānis pienu atdevis māsai, bet

zaķa bērnu pats paturējis. Māsa pienu izlējusi zemē un pati iz-

likusies nevesela un lūgusi brāli, lai atnesot lapsas pienu.
Jānis aizgājis mežā un uzkliedzis lapsai, lai dodot savu pienu.

Lapsa devusi pienu un vienu bērnu klāt. Pienu viņš nesis māsai,

bet lapsas bērnu sev paturējis. Tā Jānim bijis jāatnes vēl vilka un

lāča piens. Visu viņš atnesis un dabūjis no vilkates vilcēnu un

no lāčumātes lācēnu.

Māsa, redzēdama, ka brāli nav mežā zvēri saplēsuši, stellē-

jusi to beidzot uz dzirnavām pēc miltiem. Dzirnavās dzīvojuši

divpadsmit velni. Jānis gan atnesis miltus, bet zvēri aizmirsušies

dzirnavās.

Brīnēdamies māsa un viņas brūtgāns redzējuši Jāni veselu no

dzirnavām pārnākam un apņēmušies paši Jāni nolietāt. Kad tas

bijis ienācis mājā, tad brūtgāns to tūliņ gribējis nokaut, bet šis lū-

dzies, lai atļaujot šim pirtī nopērties un baltu kreklu apvilkt. To

arī atļāvuši. Pirti kurinot, atskrējis mazs putniņš un sacījis, lai

lūkojot laiku pavilcināt. Dzirnavām esot divpadsmit durvis un

viņa zvēri jau esot astoņām cauri un drīz būšot te viņu izglābt.
Jānis pirts krāsnī iebāzis zaļu slapju malku un gaidījis savus zvē-

rus. Te necik ilgi — zvēri klāt. Jānis ar saviem zvēriem nu gā-

jis mājiņā iekšā un ar zvēru palīdzību piesitis māsu un viņas brūt-

gānu pie sienas ar naglām un pats aizgājis projām ar saviem zvē-

riem.

Tās zemes ķēniņš licis izsludināt, ka tam došot savu jaunāko
meitu par sievu, kas viņa trīs meitas izglābšot, jo jūrmalā uz ak-

meņa viņām jāsēžot un tikām jāgaidot, kamēr velns atnākot un

viņas aiznesot.

Jānis, to dzirdēdams, gājis ar saviem zvēriem uz jūrmalu un

redzējis ķēniņa vecāko meitu uz akmeņa sēdam. Tā viņu lūgusi,
lai bēgot, jo velns arī šo nonāvēšot, bet Jānis nelicies ne dzirdot.

Te arī velns klāt ar sešām galvām. Viņš velnam ar zobenu no-

cirtis visas galvas un viņa zvēri velnu saplosījuši lupat-iēveros.

Ķēniņa meita gājusi uz māju, bet ceļā satikusi vienu ķēniņa
sulaini un tam visu izstāstījusi. Tas sacījis, lai sakot, ka šis esot

viņu izglābis, ja ne, tad šo tūliņ nokaušot. Viņš ķēniņam sacījis,

ka šis izglābis meitu un velnu nokāvis.

Otrā dienā biijs jāiet otrai meitai uz akmeņa sēdēt. Jānis atkal

bijis klāt ar saviem zvēriem. Nu nācis velns ar deviņām galvām.

Arī to Jānis ar savu zvēru palīdzību nokāvis un ķēniņa meitu iz-
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pestījis. Tā uz mājām iedama, satikusi atkal ķēniņa sulaini, un

tas atkal solījies .arī viņu nokaut, ja neteikšot, ka šis viņu izglābis.
Trešā dienā nu bijis jāiet jaunākai ķēniņa meitai uz jūrmalu.

Šoreiz nācis tads velns ar divpadsimt galvām. Visa jūra kaukusi

un zeme dimdējusi, kad tas nācis. Jānis ar saviem zvēriem stei-

dzies pretīun sākuši_cīnīties. Velns Jāni gan sadzinis līdz jostas
vietai zemē, bet tomēr beidzot tas velnu ar saviem zvēriem nonā-

vējis un licis ķēniņa meitai uz māju iet. Atkal nācis tas pats su-

lainis pretī un solījis viņu nokaut, ja neteikšot, ka šis viņu iz-

glābis.

Ķēniņš biijs loti priecīgs un apsolījis sulaiņam savu jaunāko
meitu dot. Drīz arī tikušas kāzas svinētas. Jāņa zvēri viens pēc
otra arī prasījušies uz kāzām. Visi zvēri kāzās ēduši un dzēruši.

Ķēniņa meitas, tos zvērus redzēdamas, izstāstījušas ķēniņam, ka

nevis sulainis, bet tas, kam tie zvēri piederot, viņas esot izglābis.

Ķēniņš nu licis sulaini nokaut un pēc Jāņa stellēt. Jānis at-

nācis un apņēmis ķēniņa jaunāko meitu par sievu un nu abi brau-

kuši uz to mājiņu meža vidū.

Jānis noņēmis māsu no sienas, bet brūtgānu nokāvis. Māsa

gribējusi Jāņam atriebties un ielikusi Jāņa pagalvē tā velna žokļa

kaulu, ko Jānis nokāvis. Kad tas gājis gulēt, tad žokļa kauls vi-

ņam ieskrējis galvā, un viņš nomiris. Viņš ticis ielikts stikla zārkā

jūrā ielaists, bet zārks peldējis pa ūdens virsu. Māsa brāļa zvērus

ieslēgusi vienā šķūnī, lai badu nomirstot. Bet zvēri izplēsuši šķūņa
sienas un devušies uz jūrmalu. Viņi peldējuši visi klāt pie zārka un

vilkuši to pie malas. Zaķis ķēries pie kaula un vilcis to no Jāņa

pieres, bet kauls zaķim pašam ieskrējis pierē. Jānis atmodies,

bet nu bijis zaķis nost. Vilks vilcis zaķam kaulu no pieres, bet

kauls ielēcis vilkam pašam pierē. Vilkam vilcis lācis un lāčam

lapsa. Lapsa bijusi gudrāka par visiem. Viņa noliekusi galvu uz

sāniem un vilkusi; kauls ar lielu spēku skrējis ārā lapsas galvai

garām un jūrā iekšā.

Nu Jānis un viņa zvēri visi bijuši veseli un gājuši uz to mā-

jiņu, kur ķēniņa meita vienās asarās pēc Jāņa sērojusies. Jānis

nocirtis savai māsai galvu un dzīvojis laimīgi. Kad ķēniņš miris,

tad Jānis palicis par ķēniņu un savus zvērus turējis labi.

23. A. 315. 304. A. Lerchis-Puškaitis, Džūkstē. LP, IV, 28, 3.

AŠ, 11, 97k.

Viens vīrs gājis pie avota dzert. Velns, avotā būdams, no-

ķēris vīru pie bārzdas, un rāvis iekšā, lai atdodot, kas mājā nav

atstāts, citādi noslīcināšot! [Vīrs arī apsolījisun tā ticis vaļa].

Bet mājā tai brīdī sievai piedzimuši dvīņi, puisēns un meitene, ko

vīrs nav zinājis, citādi jau nebūtu solījis.
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~Labi,"_ velns atteicis, „pēc gadiem iešu pakal."
[Pēc kāda laika velns paņēmis abus bērnus un aizvedis pro-

jām].
Desmitajā gada vienu dienu brālis ar masu dzīvojuši [pie

velna] pa sētas vidu. Te atlaidies liels krauklis teikdams:

„Berni, vai jums nav grūti?"

„Ja, ir gan grūti!"

„Tad kāpjat uz maniem spārniem, es jus aiznesīšu projām!"

Brālis uzkāpis uz vienu spārnu, māsa uz otru un krauklis tos

nesis projām. Te velns, nezin kā pamanījis, skrējis ar uguns

pagali pakal un sviedis un svilinājis krauklim spārnus, bērni no-

krituši zemē. Velns atkal atvedis atpakaļ sētas vidū un iedzinis

istabā.

Pec gadiem brālis ar masu atkal reiz dzīvojuši sētas vīdu.

Te atnācis kraupaiņš vērsis ar lādīti uz muguras prasīdams:

„Berni, vai jums nav grūti?"

„Ir gan grūti!"

„Ja jums grūti, tad kāpjat tai lādīte, es jūs aiznesīšu projām."

Labi, šie iekāpuši lādītē un vērsis nesis projām. Velns arī

šoreiz sviedis ar uguns pagalēm pakal, bet vērsim nevarējis nekā

darīt: tas pārgājis pār lielu upi un otrā malā izlaidis bērnus svei-

kus no lādītes. Bet turpat, no lādes izkāpjot, brālim gadījies zo-

bins rokā. Vērsis teicis:

„Klau, dels, nocērt man ar zobiņu kaklu!"

Šis cirtis arī. Un kā nocirtis, tā no kraupainā vērša gaidīju-
šies divi suņi.

Brālis, māsa un abi suņi to nakti izgulējušies turpat upmalā.

Bet velns otrā pusē raudājis un nevarējis pāri tikt pie viņiem.
Beidzot, kad labi izraudājies, velns prasījis, saukdams:

„Puika, vai tev ir manis žel!"

„Man nav žel nemaz, negribu tevis!" puika atsaucis.

„Nu, meitene, vai tev ir manis žel?"

„Ir gan žel!" ši atteikusi.

„Kad tev manis žel, tad izslauki trīs piekti vakari istabu, un

mēslus iemet upē, tad man būs tilts pāri tikt."

Meitene tā darījusi, izslaucījusi istabu, mēslus iemetusi

upē — gadījies tilts un velns ticis pāri. Nu velns skubinājis mei-

teni, kā to zēnu varētu nomaitāt; bet zēnam divi suņi, nevar vis

klāt tikt. Beidzot ierunājis meitenei, lai paliekot tīši slima un

brāli, to lai sūtot pēc zaķa piena, tad būšot palikt vesela. Bet viņš
(velns) būšot tanī zaķī ieskriet un brāli tad saplosīt.

Otrā dienā māsa tik slima, tik slima. Lai taču meklējot zaķa

pienu, tad tikšot vesela! Brālis aizgāja arī. Necik ilgi — zaķis

nācis taisni pretī kā traks. Te viens suns pie galvas, otrs pie
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ļipas, zaķis ne pakustēt. Zens to izslaucis ka nabagu, un nu za-

ķis palicis pie viņa.
Pa kādam laikam velns atkal saskubinājis meiteni, lai palie-

kot slima un lai brālis nu dabūnot lapsas pienu.
Ja, masa uz pedam paliek tik slima, tik slima. Lai taču me-

klējot lapsas pienu, tad tikšot vesela!

Brālis aizgājis arī. Necik ilgi — lapsa nāk pretim kā traka.

Te viens suns ar zaķi pie galvas, otrs pie astes, lapsa ne paku-
stēt. Brālis izslaucis kā nabagu, un nu lapsa paliek pie viņa.

Pa kādam laikam velns atkal saskubinājis meiteni, lai paliekot

slima, un lai brālis nu dabūnot vilka pienu.

Ja, masa uz pedam paliek tik slima, tik slima. Lai taču meklē-

jot vilka pienu, tad tikšot vesela!

Brālis aizgājis arī. Necik ilgi — vilks nācis pretim kā traks.

Te viens suns ar lapsu pie galvas, otrs ar zaķi pie astes, vilks ne

pakustēt. Brālis izslaucis kā nabagu, un nu vilks palicis pie viņa.

Pa kādam laikam velns atkal saskubinājis meiteni, lai palie-
kot slima un lai brālis nu dabūnot lāča pienu.

• Ja, masa uz pedam paliek tik slima, tik slima. Lai taču me-

klējot lāča pienu, tad tikšot vesela!

Brālis aizgājis arī. Necik ilgi — lācis pretim kā traks. Tā

viens suns ar lapsu un vilku pie galvas, otrs ar zaķi pie astes,

lācis ne pakustēt. Brālis izslaucis kā nabagu un nu lācis paliek

pie viņa.
Pa kādam laikam velns atkal saskubinājis meiteni, lai paliekot

slima un lai brālis nu dabūnot lauvas pienu.

Ja, masa uz pedam paliek tik slima, tik slima. Lai taču

meklējot lauvas pienu, tad tikšot vesela!

Brālis aizgājis ari. Necik ilgi — lauva nācis pretim ka traks.

Te viens suns ar vilku un lāci pie galvas, otrs ar zaķi un lapsu

pie astes, lauva ne pakustēt. Brālis izslaucis kā nabagu un nu

lauva paliek pie viņa. Pārnes pienu — māsa vesela. Nu, ko nu?

Paiet savs laiks — liek atkal palikt slimai. Tagad brālim jā-

iet uz velna sudmalām miltus pārnest, tad būšot vesela. Noļet
tur — jāiet pa deviņām dzelzs durvim pēc miltiem, bet viņa zvēri

visur līdz. leved tādā dibena istabā — tur došot miltus.
_

ledod

arī, bet tā uz reizi durvis klaukt! cieti — zvēri paliek istabā. Šim

jāiet vienam pašam ar miltiem uz māju. Pārnes miltus — masa

vesela.

Nu velns saka: „Tagad vajaga viņu nomaitāt. Lai kurina

pirti, tad iebāzīšu pirts krāsnī sadedzināt!"

Nekā darīt — brālim bijusi jākurina pirts pašam bez zvē-

riem. Nabadziņš kurinājis un raudājis, kurinājis un raudājis —
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gals jau bus. Te atskrien žagata: „Zveri trīs durvis jau izkrim-

tuši; nekurini tik ātri!"

Te pa brītiņam vārna klat: „Zveri sešas durvis jau izkrim

tuši; nekurini tik ātri!"

Te pa brītiņam krauklis klat: „Zveri beidzamas durvis jau iz

krimtuši!"

Pirts arī gandrīz gatava; te zvēri, suņi visi mājā un noliekas

palāvē. Brālis vēl šos apsedzis, lai velns tik ātri neieraudzītu,

un tad gaidījis, kas labs notikšot.

Atnācis velns ar lielu lizi un licis brālim gulties virsū, kā var

šaut krāsnī. Bet brālis tīši gulies krustim uz lizi un nejauki spār-

dījies. Velns, nevarēdams iešaut, palicis traks. Brālis atteicis:

„Mazakais paradi pats, ka tad īsti jagul, es jau nesaprotu!"
Velns radījis, uzgulies uz lizes: „Ače, ta, ta!"

Bet, kas nu? Ka radījis, ta lauva, lacis klat — velns krāsnī

iekšā, lai nu cepj!

Tagad visi gājuši pie māsas. Bet māsa raudājusi tīri bez

prāta pēc velna. Un kas vēl? Vēlāk klusītiņām aizgājusi uz pirti

pa pelniem čamdīties. Rakņājusies, rakņājusies — atradusi no

visa velna tikai vienu zobu. To paglabājusi.
Pa to starpu brālis ar zvēriem bija aizgājis drusku pasauli

apskatīties. Gājuši gar ķēniņa pili. Ķēniņš redzējis, ūja! brālim

tādi zvēri: lāči, lauvas, zaķi, suņi, vilki, lapsas. Tāds derot par

ķēniņu! Un, ko domāt — ķēniņa meita pieņems arī šo par brūt-

gānu. Nu, zināms, kāzas priekš durvim. Ķēniņš prasījis, vai esot

viņam arī kādi radi, kuri derot kāzās aicināt? Esot gan, māsa,

bet tā par nelaimi ar velnu pinusies.

Nekas, lai tomēr aicinot arī. Labi. Māsa atnākusi. Bet

brūtes naktī māsa taisījusi brālim gultu un — ko domāt — ielikusi

velna zobu pagalvī. Brālis apgulies, bet velna zobs iespiedies
brālim pakausī un nabadziņš nomiris.

Nekā darīt — pa pašām kāzām bijis jāved uz kapiem glabāt.

Paglabā arī. Bet mani zvēri tā tik vien ne — gājuši uz kapiem

un izkārpījuši. Lācim bijis jākāpj bedrē sviest zārku uz malu —

izsviedis. Attaisījuši vaļām un nu sprieduši, kam tas zobs

jāvelkot ārā. Nosprieduši — pirmajam sunim jāvelkot ārā.

Suns kā rāvis, tā zobs brālim no pakauša ārā, tas palicis

dzīvs; bet nu pašam rāvējam pierē iekšā, tas palicis mirējs. Ko

nu? Nosprieduši ■— otram sunim jāraujot ārā. Rāvis arī, bet

zobs, kā pirmajam sunim ārā, otram pierē iekšā; šis palicis dzīvs,
otrs pagalam. Ko nu? Nosprieduši — zaķim jāvelkot otram su-

nim ārā. Rāvis arī, bet zobs kā otram sunim ārā, tā zaķim pierē

iekšā; otrs suns palicis dzīvs, zaķis pagalam. Ko nu? Nosprie-
duši

— lapsai jāvelkot ārā. Rāvusi arī, bet zobs, kā zaķim no
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pieres ārā, tā lapsai pierē iekšā; zaķis paliek dzīvs, lapsa pagalam.
Ko nu? Nosprieduši

_—
vilkam jārauj ārā. Rāvis arī, bet zobs

kā lapsaino pieres ārā, tā vilkam pierē iekšā. Ko nu? Nosprie-
duši — lācim jāraujot ārā. Rāvis arī, bet zobs kā vilkam no pie-
res ārā, tā lācim pierē iekšā. Ko nu? Nosprieduši — lauvam jā-

raujot ārā. Rāvis arī, bet zobs, kā lācim no pieres ārā, tā lau-

vam pierē iekšā; šie visi nu dzīvi, bet lauva pagalam. Ko nu?

Lauva visiem loti žēl. Beidzot dabūjuši citu zaķi un tas zaķis pa-

mācījis: lai velkot lauvu pie akmeņa, gan tad izraušot zobu. No-

vilkuši pie akmeņa, un kā nu zaķis rāvis zobu, tā lecis pukt! par
akmeni pāri, un zobs iecirties akmenī; bet akmens pārplīsis pa

vidu pušu.
Nu gājuši uz maju. Bet maja zvēri krabac! masai klat, saplo-

sīdami māsu lupu lupās.

Tagad brālis varējis mierīgi kazas nosvinēt.

24. A. 315. 304. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā.

Folkloras archīva kr.

Reiz dzīvoja brālītis ar māsiņu, kuriem bija miruši vecāki.

Nu viņi sadomā iet ogot, bet jo dziļāk iet mežā, jo lielākas ogas,

un tā viņi iet, kamēr nomaldās, ka vairs nezin iziet. Viņi iet un

iet — uznāk nakts, bet viņi iet tik uz priekšu.
Uz vienu reizi ierauga tālumā uguni spīdam. Nu viņi paliek

priecīgi un iet tieši tur, bet pieiet pie loga, paskatās un sabīstas.

Redz sēžam divpadsmit laupītājus. Brālītis grib iet iekšā, bet

māsiņa lūdzas, lai neejot, viņu nokaušot, un kur tad viņa palik-

šot? Bet brālītis teic, ka nekas nebūšot, un tik iet iekšā.

Kā durvis attaisa, tā brālis paņem vienu zobenu no sienas,

kas tur visapkārt karājušies, un pārvelk krustiniski sev par rīkli.

Nu iet pie visiem divpadsmit, nocērt visiem galvas un sauc māsiņu
iekšā. Nu ņem abi paēdas, padzeras, tad liekas gulēt. Tā paiet

pāri nedēļas, kur brālis ar māsiņu dzīvoja laimīgi, ka bija atraduši

pajumtu.

Vienu dienu, brālim mājā neesot, māsiņa sēd istabā. Te uz-

reiz paceļas no grīdas durvis un lien no pagraba ārā vecis ar garu

baltu bārdu. Māsiņa grib skriet projām, bet vecis to mīli uz-

runā, lai šī nemaz nebaidoties, viņš nekā ļauna nedarīšot._ Viņš

pienāk klāt un sāk teikt, ja brāļa nebūšot, tad viņai klāšoties

daudz labāki. Lai viņa paliekot slima un sakot brālim, lai tas aiz-

ejot uz mežu un nošaujot zaķi. Kad zaķa spalvas saodīšot, tad

būšot vesela.

Brālis pārnāk mājā un atron māsiņu slimu. Brālis raud un

nezina, ko darīt. Bet māsiņa, velna piemacīta, teic, lai tik ejot

nošaujot zaķi. Brālis paķer plinti un iet uz mežu. Nepagajis ne-
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cik ilgi — skrej zaķis. Nu brālis pašu reiz grib šaut, bet zaķis
kliedz: „Draugs, nešauj, būšu dienās palīgs."

Brālis paņem zaķi, nāk mājā un ņem māsu apkvēpina. Bet

māsa, velna samācīta, paliek tik vēl slimāka. Nu šoreiz teic, lai

brālis ejot nošaujot vilku, tad palikšot vesela.

Brālis iet vilku šaut, bet ka grib šaut, ta vilks kliedz: ~Draugs,

nešauj, būšu dienās palīgs."
Tad brālim vajadzēja iet lāci šaut. Brālis gan domā, kā lai

nošauju — nāks un saplēsīs. Bet māsiņa slima, jāiet vien ir. Aiz-

iet un gaida — jau nāk kā viesulis. Nu brālītis mērķē uz šau-

šanu, te lācis kliedz: „Draugs, nešauj, būšu dienās palīgs."
Brālis ņem lāci un nu nāk abi mājā — apkvēpina, bet nekā.

Māsiņa, velna samācīta, paliek vēl slimāka un liek brālim iet lauvu

nošaut, tad viņa palikšot vesela.

Brālim gan ir baile iet, bet māsiņa slima, jāiet ir. Aiziet un

gaida, — jau nāk lauva, ka viss mežs līgojas, un brālis šaus. Bet

lauva kliedz: „Draugs, nešauj būšu dienās palīgs."
Brālis nešauj, nāk mājā, apkvēpina — nu māsa paliek labāka.

Tad velns teic māsai, lai viņa izkurinājot pirti, viņš iešot viņu no-

kaušot. Māsa izkurina pirti. Pārnāk brālis, māsiņa pretim: „Brā-

līt, es iekurināju pirti, aizej nomazgājies!"

Brālis, nekā ļauna nedomādams, aiziet, bet zvēri visi līdza.

Viņš noģērbjas un pa to laiku tiek ieslēgti viņa draugi, zvēri. Nu

ieiet pirtī — tik drusku silta. Brālis vairāk nekā nedomā, sāk

mazgāties. Bet mazgājoties redz, ka paiet viens vecis gar logu ar

zobenu rokā. Nu brālis saprot, ka māsa to ar nolūku ir taisījusi.
Te — kur bijis, kur ne — zaķis pie durvim — skrib! skrib! ar

mazo kājiņu — nekā. Pieskrien vilks — skrib! skrib! — nekā.

Pienāk lācis, kā ņem, līdz pusei atplēš, vairāk nevar. Pēdīgi pie-
skrien lauva, kā ņem, tā atplēš durvis vaļā un saplosa veci ga-

balos.

Nu brālis iet uz māju, izdur māsai abas acis un noliek lielu

bļodu priekšā un teic: „Kad šī bļoda tev pietecēs ar asarām, tad

tevi apmeklēšu."

Nu brālis paņem savus draugus un iet pa pasauli. let un ieiet

vienā muižā, kas bijusi velnu apsēsta. Viņš iet un ierauga mui-

žas pirtī uguni. Viņš pieiet — redz sēžot vienu jaunavu. Uz galda

ir visādi ēdieni, bet jaunava sēd viena pati. Viņš ieiet iekšā. le-

nākot meita esot nobijusies, bet tad viņš teicis, ka gājis tikai ga-

rām un ienācis drusku laiku pakavēt. Tā nu viņi sēdējuši un ru-

nājuši. Kad nu nācis uz divpadsmitiem, tad meita teikusi: „Draugs,

ej ārā! Nāks velns, saplēsīs mani un tevi arī līdza!"

Tudal viņš pacēlies un izgājis. Ka izgājis, ta redz, ka nak

velns ar deviņām galvām un kliedz, lai šis ejot no ceļa nost, citādi
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samalšot miltos. Bet brālis tik gaida, kad pienāks klāt. Kā nu

pienācis, tā visi klupuši viņam virsū un nosituši. Vilks tūliņ pie
mēļu griešanas un zaķis atkal bāž tarbā. Tur bijis liels akmens,
ko neviens nevarējis pacelt. Lauva, lācis, vilks un zaķis nu pa-
cēluši akmeni un pabāzuši velnu apakšā.

Meita sēd un gaida — jau divpadsmit pāri, bet velns vēl ne-

nāk. les ārā skatīties un nu ierauga savus glābējus. Meita saka:

„Prasiet, ko vien jūs vēlaties, to es izpildīšu."
Zvēru saimnieks atbild: „Es neko vairāk negribu, ka tik sa-

viem draugiem kādu piemiņu."
Nu meita ņem 'savu zīda lakatu, pārplēš uz četrām daļām un

apsien saviem glābējiem.

Otra rīta kungs saka uz savu sulaini: „Aizbrauc un salasi tos

kaulus!"

Sulainis aizbrauc un par brīnumu ierauga meitu dzīvu. Nu

viņš ņem prašņāt, kā tas iznācis? Meita arī visu izstāsta. Bet

sulainis teic: „Ja tu neteiksi, ka es tevi izglābu, tad es tevi no-

sitīšu." Meita apņēmās visu to stāstīt, kā sulainis licis.

Otrā vakarā jāiet otrai kunga meitai, lai velns viņu saplosa.
Aiziet, sēž un gaida. Atnāk atkal brālis, pasēž, parunā. Kā nāk

uz divpadsmitiem, tā meita saka: „Draugs, izej ārā! Nāks velns,
saplēsīs mani un tevi arī līdza."

Šis paceļas, iziet un gaida. Nāk velns ar deviņpadsmit gal-
vām un kliedz: „Taisies no ceļa, nedomā, ja jums manu jaunāko
brāli izdevās saplosīt, ka tad arī mani uzvarēsit."

Bet šie tik gaida. Kā nāk klātu, tā mugurā —un beigas ir.

Vilks nu ir pie mēļu griešanas un zaķis tik bāž tarbā.

Meita sēž un gaida. les skatīties — iziet un redz savus glā-

bējus. Nu viņa prasa, ko tik viņš vēlas, to viņa izpildīs, Bet šis

neko vairāk nevēlas, kā tik piemiņu saviem draugiem. Nu viņa

paņem zīda lakatu, saplēš četrās daļās un apsien tās glābēja zvē-

riem.

Otrā rītā kungs sūta sulaini meitas kaulus salasīt. Sulainis aiz-

iet un atron meitu dzīvu. Nu viņš teic: „Ja tu nestāstīsi, ka es

tevi izglābu, tad es tevi nositīšu."

Meita apņemas un parnak maja kopa ar sulaini. Kungs vaicā

sulainim: „Vai tu šo meitu arī izglābi?"

Sulainis atbild, ka tik viņš tas glābējs. Tas pats nu arī ir mei-

tai jāteic.
Trešo nakti arī trešā meita tika izglābta. Kungs atkal palika

tanīs domās, ka sulanis esot tas glābējs. Nu kungs dod sulainim

jaunāko meitu par sievu, vīkš kāzas, kauj daudz lopus un meitas

strādā pa kukņu.

Zaķis to nezin ka izzinājis, aiziet uz kukņu un paņem vienu ga~
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las gabalu. Kunga meitas noskatās vien, katra pazīst savu glā-

bēju, bet savā starpā neko nesarunājas.
Vilks ieraudzījis, ka zaķis ēd gaļu, lūdzas, lai šim arī atstā-

jot kādu gabaliņu; bet zaķis atbild: „Mulķi, ej tu pats uz kukņu!
Tur vīkšas uz kāzām, tu dabūsi, cik tik vēlies."

Vilks aiziet, paņem pus aitas. Kunga meitas noskatās, nobrī-

nās, bet nekā nesaka.

Te pienāk lacis un prasa vilkam, lai šim ar atstājot drusku

gaļas. Vilks atbild: „Aizej tik uz kukņu, tur dabūsi, cik gribi."
Lācis aiziet un atnes pus vērsi. Kunga meitas jau paliek ne-

mierīgas, bet vēl nekā nesaka. Pienāk lauva un lūdz lāci, lai at-

stājot viņam arī drusku gaļas. Lācis atbild: „Mulķis tāds! Aizej

pats uz kukņu, tur tu dabūsi, cik tik gribi."
Lauva aiziet un aizvelk veselu vērsi. Nu bija aiznesta visa

gala. Kunga meitas, to redzēdamas, sāka sarunāties, Viena

prasa: „Sakait māsiņas, vai šie zvēri jūs arī izglāba?"
Visas nu atzīstas, kā glābšana notikusi. Tad viņas iet pie

tēva un izstāsta tam visu patiesību. Tēvs liek atsaukt sulaini un

stāsta tam, ko dzirdējis. Bet sulainis pastāv pie sava, ka tik viņš
ir tas glābējs. Vecais kungs nu liek' uzmeklēt un ataicināt īsto

glābēju. Šis liek atbildēt, ka viņš tik tad brauks, ja viņam sūtīs

piecas karietes pretim.

Kungs nu arī nosūta piecas karietes. Pirmā iesēžas zaķis,
otrā vilks, trešā lācis, ceturtā lauva, piektā pats glābējs un nu visi

aizbrauc pie kunga. Kungs vaicā, vai viņš esot izglābis viņa mei-

tas? Viņš atbild, ka tikai viņš esot izglābis. Ja neticot, lai nākot

uz upes malu, viņš tur vēl tos velnus parādīšot.

Viņi aiziet uz upes malu, zvēri tūliņ noveļ akmeni un parāda,
kur guļ saplakušie velni. Zaķis paņem tarbu un izber vēl no-

grieztās velnu mēles. Kungs liek atsaukt sulaini un vaicā, kā viņš
esot tos velnus nositis? Sulainis atbild: „Kā devu ar dakšu, tā

bija pagalam!"

Kungs nu parāda īstos glābējus un visas liecības un nu sulai-

nis tiek pieķerts pie blēdības. Kungs pavēl piesiet sulaini pie di-

viem zirgiem, un tie to sarausta gabalu gabalos. Nu kungs atdod

meitu īstajam glābējam un sarīko precīgas kāzas.

Ir jau pagājis labs laiks, kad kunga meitas vīrs iedomājas at-

kal par savu māsu un aiziet to aplūkot. Viņš nu redz bļodu pilnu
ar asarām. Ko lai nu māsa dara, ka nevar nekā redzēt? Te vilks

izskrien laukā, noliekas uz lielceļa zemē un izliekas par nosprā-

gušu. Tur laižas vārna ar mazo vārnēnu un redz nosprāgušu
vilku. Veca vārna saka uz jauno: „Ej nu un izknāb vilkam

acis!"

Vārnēns nolaižas zeme un grib knābt, bet vilks to saķer un
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teic, ka apēdīšot. Vecā vārna dikti lūdzas, lai atstājot bērnu dzīvu.

Vilks saka: „Ja tu atnesīsi tādas zāles, kas aklas acis padara
redzīgas, tad palaidīšu."

Vecā vārna tūliņ aizlaižas un pēc kāda brīža atnes zāles.

Vilks palaiž vārnēnu, paņem zāles un steidzas pie sava saimnieka.

Kā nu ietraipa zāles māsai atklājās acis, tā tā top tūliņ redzīga.
Nu ir abi priecīgi un brālis ņem to līdza uz māju pie sievas. Tur

nu visi dzīvoja kādu laiku gluži saticīgi.

Te vienu reizi māsa atron savā kabatā vienu kauliņu, ko

velns tai bija iedevis. Tūliņ viņai ceļas ienaids pret brāli un viņa
grib to nogalināt. Vienu dienu viņa iet pie brāļa un saka: „Brālīt,
dod, es tev paieskāšu galvu."

Brālis arī ļauj un māsa sāk ieskāt. leskājot viņa ielaiž velna

kauliņu brālim ausī. Brālis ir uz vietas beigts un māsa aiziet pie
brāļa sievas un stāsta, ka brālis mirdams esot viņai sacījis, lai

ieliekot viņu dzelzs zārkā, lai nostīpojot to ar stīpām un lai ielai-

žot jūras dibinā. Sieva arī visu tā izdara, ieliek mirušo vīru

dzelzs zārkā un zārku nolaiž jūrā.

Brāļa zvēri nu ir loti bēdīgi un iet katru dienu uz jūrmalu
raudāt. Vienu dienu tie atkal ir aizgājuši un staigā tur žēlodamies.

Zaķis iebāž galvu ūdenī, izvelk un saka: „Kas pagalam, tas pa-

galam!"
Lacis saka uz vilku: „Baz tu galvu ūdenī, tev tada lielāka

galva."
Vilks arī iebāž un nosaka tāpat: „Kas pagalam, tas pagalam!"
Lauva teic uz laci: „Baz vel tu arī un uzklausies labi!"

Lacis iebāž galvu ūdenī, meklē tadu brīdi, tad izrauj galvu
ārā un iekliedzas: „Atradu gan, bet nevaru izcelt."

Nu iet lauva jūrā iekšā un izcel zārku, ka ūdens vien pa gaisu

šķīst. Pieiet zaķis — skrib! skrib! ar savu mazo kājiņu, bet nevar

nekā izdarīt. Vilks arī skrib! skrib! — atkal nekā. Nu ņemas

lācis plēst, un tas jau norauj vienu stīpu. Bet_ lauva kā ķer, tā

nomauc visas stīpas un attaisa zārku vaļā. Tā nu visi lēkā ap-

kārt un žēlojas.
Te uzreiz zaķis ierauga ausī kaulu, un parāda to citiem zvē-

riem. Vilks saka: „Tev pašam tāda maza kājiņa, palūko, vai

nevari izvilkt."

Kā zaķis sāk skribināt, tā kauls izsprūk no brāļa auss un

ieskrien zaķa ausī. Brālis nu ir dzīvs, bet zaķis beigts. Vilks

nu grib glābt zaķi, bet kā velk, tā zaķis top dzīvs, bet pats paga-

lam. Nu kārta pienāk lācim. Kā šis velk, tā vilks paliek dzīvs,

bet lācis beigts. Nu jāvelk lauvai, bet šī ir gudrāka. Viņa pa-

skraida par jūrmalu, sameklē kādu radzi un aizliek ausij priekša.
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Kā nu kauliņš nak lauka no lāča auss, ta saplīst gan radzis, bet

visi zvēri paliek dzīvi.

Nu visi priecīgi nāk atpakaļ uz māju. Sieva, pie loga sēdē-

dama, jau par gabalu ir ieraudzījusi vīru nākam, aizskrien arī pie
māsas pateikt savu prieku, bet šī nemaz nepaskatās un neliekas

ne zinot.

Ka nu brālis nak iekša, ta sagrābj masu aiz matiem, izvelk

viņu ārā un liek piesiet pie zirgiem, kas to sarauj gabalos.
Nu tik brālis varēja dzīvot mierīgi un laimīgi ar savu sievu.

25. A. 315. 304. Jānis Kungs, Lielezere, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 126, 7. AŠ, H, 97m.

Viens mežsargs reiz iedomājies savam mežam galu saiet un

tikām gājis, kamēr uzgājis reiz lielu pļavu un pļavā šķūni. Tai

šķūnī bijuši pulka cilvēku pieķēdēti. Viņš atpestījis tos. Un tie

nu pateikuši, ka ne cik tālu dzīvojot lepnā pilī divpadsmit slepka-

vas, kas viņus te šķūnī pieķēdējuši. Tad mežsargs — viņš bijis

aplam stiprs — aizgājis uz pili, iestājies durvīs un kurš slepkava
naktī nu pārradies, pa durvim iekšā nācis, tam nocirtis galvu. Ti-

kai pašu divpadsmito atstājis dzīvu ieslodzījis aiz dzelzs

durvim.

Otrā dienā mežsargs pārgājis mājā un atdevis pils atslēgas
savai māsai, noteikdams, ka nu jādzīvojot lepnajā pilī, bet lai

viņa, kamēr šis pa mežu, neejot tai istabā, kur dzelzs durvis

priekšā — citur visur ja.
[Brālim pa mežu staigājot, māsa sadraudzējas ar to slepkavu,

ko brālis ieslēdzis aiz dzelzs durvim. Nu tie abi norunā, kā dabūt

brāli pie malas.]
Māsa nu likusi brālim kāpostus pārnest, tad būšot vesela.

Brālis nogājis tai vietā, kur kāposti dabūjami un gribējis ņemt
līdz, bet ieraudzījis zaķi ar vienu ragu, tas kāpostus sargājis.

Gribējis zaķi šaut, bet šis lūdzies, lai nešaujot! „Kad tev nedienas

būs, pasauc mani vārdā, skriešu palīgā."
Labi. Otrā dienā māsa kārojusi teļa galu. Brālis aizgājis

lielā aplokā, kur teli ganījušies, bet tur bijis vilks par sargu. Nu

gribējis vilku šaut, bet tas tāpat lūdzies kā zaķis un apsolījis

palīdzēt.
Labi. Trešā dienā māsa kārojusi medu. Gājis bišu dārzā,

tur bijis lācis par sargu; ar to tāpat. Ceturtā dienā māsa kāro-

jusi riekstus. Gājis kalnā riekstot, tos sargājis lauva. Gribējis
lauvu šaut, tas atkal tāpat solījis palīdzēt.

[Nu māsa ar slepkavu redz, ka ar zvēriem brāli nevar no-

galināt. Nu sadomā sasiet tam ar viltu rokas.]
Masa vaicājusi brālim: „Vai tu esi tik stiprs ka tavs teva
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tēvs? Tas pārrāva zīda diegu tik un tik kārtām, vai tu arī vari?"

Atteicis, ka varot un esot tikpat stiprs kā tēva tēvs. Slep-
kava tadnesējis vis brāļa rokas ar zīda diegu, bet sasējis ar ko-

kles stīgām.

[Brāļa zvēriem tomēr izdodas slepkavu saplosīt un brāli at-

svabināt. Brālis nu nodedzina slepkavu pili un ieliek māsu cie-

tumā. Tad brālis aiziet uz sveša ķēniņa zemi un izglābj tur ķēniņa
meitu no čūskas. Par glābēju uzdodas kāds viltnieks, bet brālis

pierāda viņa blēdību un apprecē izglābto ķēniņa meitu.]

26. A. 315. 304. Pogu Jānis, Bechmanis, Udze, Brīvzem-

nieka kr. LP, VII, 126, 6. AŠ, 11, 97n.

Kādam ķēniņam jau vecums pie durvim, vēl nava neviena

mantinieka. Te vienu dienu iet svešs nabags gar pili, paklusi
dudinādams. Ķēniņš vaicā: „Ko te dudini? Paviegls taču ne-

būsi laikam?"

„Kur nu paviegls, ķēniņ, es esmu drīzāk pārāk gudrs. Es jums
ir to varu pateikt, ka jūs vecuma dienās dēlu iemantosit. Jums

jāzvejo pārstūris tur četrstūrainā kalna ezeriņā, tad izzvejosit
divi zivtiņas. Tās dodiet ķēniņienei apēst, būs labi."

Labi, ķēniņš ta izdarīja un nu ķēniņienei piedzimst dels ar

trim zelta matiem galvas vidū un arī meita vēl.

Vēlāk, kad ķēniņa dēls bij piedzimis, tas apsolās pasaulē iet

gudrības piemācīties; bet viņa māsa viena nepaliek mājā, aiziet

brālim līdz.

Nu viņi iet, iet, un pa mežu blandīdamies, atron divi augļu
kokus. Pirmā koka augļi dziedina visādas vainas, otra izaudzē

īsā brīdī kuram katram baudītājam garu, garu degunu. Brālis

norauj no abējiem augļiem un paņem cejā līdz.

let atkal: Pret vakaru ierauga staltu māju. leiet iekšā —

neviena cilvēka, bet galds klāts ar labākiem ēdieniem un dzērie-

niem. Nu paēd abi un liekas gulēt. Bet pa pusnakti nāk laupītāji

viens pakal otra, divpadsmit gabali, un klauvē, lai laiž iekšā.

Brālis atver durvis un apslānē tos vienpadsmit: bet divpadsmito

atstāj dzīvu, to ieslēdza ķēdēs un iespostīja vienā istabā. Bet

kamēr brālis otrā dienā pa mežu medī, māsa sametas ar laupītāju,
atlaiž to no ķēdēm un norunā brāli nomaitāt. Šis pārnāk — māsa

pretim: viņa esot slima, lai gādājot zaķienes pienu! Brālis tad arī

apgādā zaķienes, vilcienes, lācienes, lauvienes pienu un beidzot

tam vēl jāiet uz velna pili pēc gardā rauša, kas uz velna galda.

Brālis iet; bet zaķiene tam par ceļa rādītāju un tā vēl pa-

māca, lai no velna pils ārā nākdami, neviens neskatoties atpakaļ,

citādi sprukās iekļūšot. Un tur velna pilī brālis, ar saviem zvē-

riem ieiedams, paņem gardo rausi no galda un steidz atpakaļ;
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bet kā par nelaimi lielais rausis iesprūst šaurajās ārdurvīs —

viņš piemirsdams, rausi raustīdams, paskatās drusku atpakaļ. Bet

tikko paskatījies atpakaļ, te smagas dzelzs durvis aizkrīt priekšā
un visi viņa zvēri nu iespostīti iekšpusē, ka nekur tikt.

Neko darīt — vai raudi, vai smejies — jānāk ar rausi vienam

pašam mājā. Pārnāk, māsa ieēd no rauša —

nu esot vesela.

Lai nu par to labumu dodot galvu paieskāt. Labi. Nu ieskā,

ieskā — te māsa jau vienreiz, otrreiz labinās, lai jel pasakot, kur

viņš savu lielo spēku ņēmis? Brālis neko — pasaka arī: viņa
lielais spēks slēpjoties tais trīs zelta matos, kas galvas vidū. Bet

ko māsa, viltniece? — Tā nu nemanot nogriež šos trīs spēka
matus un ieskādama iemidzina vēl brāli savā klēpī. Un līdz šis

iemidzis, tā laupītājs ar karstu dzelzi ārā, izdur abas acis un aiz-

ved mežā, piesien pie koka.

Bet par visu šo laiku brāļa zvēri grauza un grauza velna

dzelzs durvis. Trešā dienā tie, laimīgi izgrauzuši, atskrien pie

brāļa, pārkož viņa saites un atpestī neredzīgo. Dabūjis rokas

svabadas, brālis tad izņem no kabatas tā koka augļus, ar kuriem

visādas slimības dziedējamas, aptraipa acis un atkal vesels. Nu

viņš iet atpakaļ uz laupītāju pili un nodedzina to ar visu laupītāju,

bet māsu ieliek cietumā, izpuvušā ozolā.

To padarījis, brālis iet ar zvēriem tālāk pasaulē un nonāk

Tumšajā krogā netālu no kādas ķēniņa pils. Bet te krogā viņš

brīnās, kāpēc te visi tādi noskumuši?

„Tā un tā," šie izstāsta, ~mūsu zemē, kalnā, dzīvo milzu

čūska ar 12 galvām, tai katru dienu jādod pa cilvēkam apēst un

šovakar nu pašai ķēniņa meitai kārta."

To dzirdējis, brālis ar zvēriem tūliņ prom uz kalnu pie čū-

skas. Aiziet — čūska patlaban tādā vecā baznīcā vēl gul krāk-

dama.

Ta brālis ar zvēriem klūp šij virsu un nokauj; bet tas 12 gal-

vas paglabā baznīcas aizdurvē.

Nu atved ķēniņa meitu —tā un tā: lai braucot atpakaļ! Ķē-

niņa meita priekā tūliņ apsolās pie sava glābēja iet un aicina šo

pie tēva uz pili; bet brālis atsaka: „Man vispirms jāpāriet pie
vecākiem — ilgi neesmu mājā bijis — kad atnākšu atpakaļ, tad

svinēsim kāzas!"

Labi, pēc laika brālis atnāk atpakaļ. Tumšajā krogā nu dzird,

ka ķēniņa meitai patlaban ar viņas glābēju svin kāzas. Tā brālis

sadedzis uz pili ar zvēriem prom. Aiziet — redz pa logu: viltīgais

brūtgāns sēž viņa līgavai blakām. Tā viņš piebiksta zaķim, za-

ķis pa logu iekšā taisni brūtgānam acīs un nokož tam degunu.

Nu visi sauc un brēc: „Deguns, deguns!" bet brālis iet iekšā, sa-
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cīdams: „Kas nu par vienu degunu? Ja gribat, tulin izdzie-

dēšu! 4 '

Labi. Un nu brālis aptraipīja blēdim nokostā deguna vietu

ar otra koka augļiem. Tūliņ sāka cits deguns augt un auga lie-

lumā, tādā lielumā, ka vajadzēja viņu mudīgi vien no pils dzīt

ārā, lai pēc durvis un sienas nebūtu jāizgāž. Blēdis tad izvilkās

ar mokām no pils, pavadīts ar apsmieklu un nolaidies aizgāja
uz savu agrāko mājokli, kur varenais deguns trīs kārtām apti-
nās ap skursteni un palika kā pieaudzis.

Bet brālis nu aizgāja uz baznīcu, izņēma no padurēm čūskas

galvas un parādīja ķēniņam, ka viņš īstais čūskas kāvējs. Tad

ķēniņš atdeva viņam savu meitu par sievu.

27. A. 315. 304. E. Aizder d z i s, Gulbenē, LP, VI, 126, 9. AŠ, 11, 97c.

Vienam tēvam biijs viens dēls un viena meita. Tēvs mir-

dams dēlam atstājis vienu vērsi, bet meitai nekā. Dēls nokāvis

vērsi un atradis vērša vēderā trīs sunīšus. Viņš aizgājis ar su-

nīšiem uz mežu un dzīvojis tur. Sunīši viņam dzinuši tādus zvē-

rus, kādus pats vēlējies, un viņš šāvis tos.

Bet aiz meža dzīvojis ķēniņš. Tas arī vienu dienu medījis.
Tad dēls pavēlējis saviem sunīšiem piedzīt ķēniņam labi lielu

briedi. Piedzinuši — ķēniņš nošāvis briedi, bet nu par varu gri-
bējis šos trīs tādus varenus sunīšus pielabināt un uz pili vest.

Sunīši neklausījuši ķēniņa saucieniem un gājuši atpakaļ pie dēla.

Bet ķēniņš redzējis, kur sunīši aizskrējuši, gājis pakal un nu ierau-

dzījis sunīšu kungu — dēlu. Tūliņ aicinājis dēlu pie viņa nākt

pilī dzīvot ar visiem saviem sunīšiem. Labi. Dzīvojis, dzīvo-

jis pilī. Ķēniņam dēls tā iepaticies, ka ir savu meitu atdevis par

sievu.

Bet dēla māsa par to starpu dzīvojusi ar nešķīstiem gariem.
Brālis to jau agrāk manījis un tādēļ tikai atšķīries no māsas,

mežā nomezdamies. Un kad viņa nu padzirdējusi, ka brālis ķē-

niņa kārtā, tad palikusi slima un lūgusi, lai_ brālis pie viņas at-

nākot. Labi — atnācis, bet sunīši līdz. Nu māsa, sunīšus ieraudzī-

dama, viltībā lūgusi, lai jel brālis vienu sunīti aizsūtot tur un tur

pēc zālēm. Sūtījis. Bet tikko sunītis aizgājis, atnākuši nešķīstie

gari, gribējuši brāli saplēst. Par laimi tie divi sunīši bijuši tik

stipri, ka ir bez tā trešā nešķīstos garus saplosījuši un brāli iz-

glābuši.

Tomēr māsa, tā viltniece, paslepen viena nešķīstā gara zobu

iebāzusi kabatā. Pārskrējis sunītis, māsa iedzērusi zāles un tei-

kusies vesela.

Te pēc kada laika masa atkal palikusi slima un lūgusi brāli, lai

sūtot divi sunīšus pēc zālēm. Sūtījis. Bet tikko sunīši aizgājuši,
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atnākuši nešķīstie gari un gribējuši brāli saplēst. Par laimi tre-

šais sunītis bijis tik stiprs, ka ir bez tiem diviem nešķīstos garus

saplosījis.

Pārskrējuši tie sunīši, masa iedzērusi zāles un teikusies

vesela.

Te pēc kāda laika māsa atkal palikusi slima un lūgusi brā-

lim, lai sūtot visus trīs sunīšus pēc zālēm tur aiz jūras tālu, tālu.

Sūtījis. Tad atnākuši nešķīstie gari un gribējuši brāli apēst; bet

brālis sacījis: „Ko nu manas miesas melnas ēdīsit? Izkurināšu

pirti, nomazgāšos." Labi.

Izkurinājis. Bet kad sācis mazgāties, aizlicis pirtij krustu

priekšā un tad mazgājies ilgi, ilgi, kamēr sunīši nebija atnākuši

no aizjūras atpakaļ.
Velni krusta dēj nevarējuši pirtī ietikt šim kaitēt. Un kad

nu sunīši atskrējuši, viņš iznācis no pirts un aizgājis ar saviem

sargiem, sunīšiem, projām uz pili pie savas sievas.

Te pēc laba laika māsa, kamēr brālis medījis, atnākusi uz

pili pie savas brāļa sievas ciemoties un lūgusi, lai parādot brāļa

gultu. Šī neko — parādījusi arī. Bet māsa paslepen ielikusi brāļa
gultā to nešķīstā gara zobu, ko todien kabatā bija iebāzusi, un tad

aizgājusi.
Vakarā brālis pārnācis noguris no medībām, un tikko paēdis,

apgulies. Rītā visi viņa gaidījuši uzcelamies; bet nevarēdami sa-

gaidīt, gājuši celt. legājuši — kas tas? — atraduši nomirušu.

Kamēr tur žēlojušies, te māsa klāt ar nelietībām: viņas mirušais

brālis esot bijis burvis, ko viņa skaidri zinot, lai tādēļ mirušā mie-

sas nesot mežā ar akmiņiem apmest!

Labi, kas jau ar burvi darāms, tas darāms. Apmetuši ar ak-

miņiem.
Bet brāļa sunīši uzmeklējuši savu kungu mežā, izrakuši ne

akmiņiem un sākuši viņu laizīt. Tikmēr laizījuši, kamēr nešķīstā

gara zobs, kas gultā guļot bija iedūries pakausī, izlaizījis ārā un

leskrējis tanī vietā sunītī. Sunītis arī beigts. Nu laizījuši sunītim

zobu ārā. Laizijuši, laizījuši — izlaizījuši gan, bet nu zobs ieskrē-

jis otrā sunītī. Tas arī beigts; nu vairs viens vienīgs sunītis pa-

licis.

Trešais sunītis nosēdies upes malā un bēdājies loti par mi-

rušiem biedriem. Te piegājis pie bēduļa vecītis un prasījis, kādēļ

bēdājoties? Sunītis izstāstījis. Tad vecītis sacījis, tur tālu esot

kārklu krūms, pie tā esot viena govs beigta. „Tur_tu nogulsties,

ka tevi neviens neredz; tad nāks viens krauklis, klūpi tam virsū,

noķer un saki tā: Aiznes mani uz dzīva un nedzīva ūdens avo-

tiem, tad es tev atdošu kritušo govi!"

Labi, sunītis aizgājis, atradis govi, saķēris kraukli. Krauklis
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aiznesis šo uz dzīva un nedzīva ūdens avotiem un tad sunītis,
dzīvo ūdeni dabūjis, steidzies pie mirušiem atpakaļ. Atskrējis,
sācis ar dzīvo ūdeni to sunīti berzt, kam nešķīstā gara zobs ie-

skrējis. Berzis, berzis — izberzis zobu no sunīša. Zobs ieskrējis
melnā celmā un sunītis atdzīvojies. Nu berzis vēl pirmo sunīti,
tas arī atdzīvojies. Pēdīgi pa visiem trim berzuši savu kungu,
tas arī atdzīvojies. Tagad brālis steidzies pie savas sievas, ķē-

niņa meitas, un dzīvojis laimīgi; bet māsa aizmukusi pasaulē, kur

nebūt.

28. A. 315. 304. E. Dūnsbergis, Dundagas-K ūbeles skola.

LP, VII, 11, 22, 1, 1.

Vienreiz bi vien brāl's un vien mās. Tie gāj laim's mekelt.

Izgāj cour mež uz dižcel un āzgāj pi vien krog. Tur brāl's teic uz

to mās: „Paliec tu tepat krogē un roug patais't muns vak'riņ's.

es ies bišķin uz mež paciertes, varbūt, ka man gad'ses laim un es

var's muns ko atnest uz vak'riņem."

„Ej, ej!" tas mās teic, „bet nepaliec tu varen seb\ Man vie-

nam tē krogē bail tā dēļ, jo tie krodznik vis tād' svešloud's —

tād' busel — ko tu no tādems var zin't, kād vin i, kād nav."

„Nu ja, ja!" brāl's atteic, „es tad ju c varen ilg nepaliks."
Un viš āzgāj uz mež. Mās nosroudzes viņam paklē, kamēr viš

āzgāj āz tād mežstūr, tad tas mās nospūtes un iegāj tē krogē —

apskates to krodznik un krodzenc un tad it mīlig palūdz to kro-

dzenc's, le viņam iedot kād maz katliņ — viš grib't viņems abems

a brāl izvār't vak'riņ's. Krodzenc iedod to katliņ un tas mās iet

namē vār't tos vak'riņ's.
Brāl's iet, tā pamaz cier'dem, pa to mež un rouges, vo viš

nevar't ko uziet. Labe gabal pagāj's viš uz vienreiz ieroug tāl

priekšē ugiņ spīdam. „A, tur kas būs!" viš dome un iet un ska-

tes uz to ugiņ. Te viš ieroug', ka tas ugiš spīd no vien smuk pil.
Viš pieiet pi to pil klātes un skates pa log iekšēs, un viš tur redz,

ka dujpacemt vīr seid pi gald un ēd vak'riņ's. Viņam c iekāres

ēst, viš iet pi durem un pieklouve, le laiž iekšē. Tie viņ ielaž un

viš ieroug, ka visem tiems dujpac'mtem vīrem i liel dunč pieka-

rant pi šānem un no tam viš noprot, ka tie ir slepkav. Tie slep-
kav viņam pras': „Kas tu tāds ir?"

Viš atbild: „Tāds pats kā jus!"
_

„Kad tu tāds pats i kā mēs, tad nāc iekšē/'

Vis' tie dujpacemt sajem viņ mīlig un lūdz, le viš apseides

pi gald un ēd līdz a viņems tos vak'riņ's. Tas brāl's gan negrib
tā lāg ēst pi slepkavem, bet kad nu tie tā mīlig lūdz, tad viš

apseides un ēde līdz. Bet kamērt viš eid tos vak'riņ's, tie slepkav

gāj apskates viņ zoban, ko viš bi nolic's uz krāšbeņk'. Tie
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prouvē viņ celt, bet viens nevare ne pakustant; tik pa četrem

vīrem tie tik tā knap vare to zoban pacelt. Tie pakust'ne gāl's,

nospūtes, apseides akai pi gald un dome: „Tas nav vis niek vīrs,

kas tād grūte ieroč var panest un a to koutes."

Bet kamēr šie tā dome, tas brāl's ēzdam c dome, ka te nu labs

nebūs vis. Lec no gald ougšes, paķer sov zoban un velk vienreiz

gar vis to gald' vien sān, tā kā visem tiems sešem, kas tur seide,

gāl's uz reiz bi nost kā knops. Tie oter seš\ gald' otrē sānē nu

ķer peic sovem dunčem. Bet li kam tie sastaises uz kouš'nes,
viš āter izcel sov zoban akai un velk tiems otrem sešems, tā kā

tiems visem akai gāl's nost; bet nē — tā nebi vis: viens no tiem

peidem sešem uz ātram sov gāl bi noloces uz zem, tā kā zobans

to nemaz neāzjēm, tā tad tas avis vesal gāl nokrit gar zem

apaš gald un palik dzīvs. Turpat apš to pil bi pagrabs apšēs un

viš vis's tos nokautēs slepkav's tur sasvied iekšē. Tas dzīvs

palices bi paslēpes un viš nemaz nezine, kur tas bi palic's.
Kad tas brāl's to vis bi padares, tad viš gāj apakles cour to

mež akai cour uz to krog pi to mās, ko viš tur bi pamet's, le pa-

tais' (izvār) vak'riņ's. Mās to vak'riņ's bi izvāres. Nu viņ ab

div poeid. Brāl's pi gald ēzdam, māse izstāste, ka viš mežē at-

rad's varen smuk pil ar dujpac'emt slepkavem, kas pi gald ēd'š

vak'riņ's. Viš tos nokav's un nu ta pil būs viņems. Kad nu viņ

ab div bi poēd'š, tad viš jēm sov mās līdz un tie nu ab div gāj

cour to mež cour uz to pil — tur dzīv't kā sovēs mājēs. Pa to

nakt tur izgul'šes, piecel'šes un brok'st poēd'š, brāl's uz to mās

teic: „Nu tu var palik te tē pilē un priecig dzīv't, kā tov patīk

un es ies akai uz mež' pacier't. Nebēde neko — neviens tov te

neko nedar's — tie slepkav vis ju i nokout."

Ta nu brāl's āziet uz to mež projnes pacier'tes un mās paliek

tē pilī dzīv't. Viens pats tē pilē būdām', viš dzird tād sveš bals.

Viš klouses un noprot, ka tas bals nāk no to pagrab. Viš nu cel

to pagrab dur augšē, kāp tur iekšē un atrod tur to dzīv palik'š

slepkav. Bet šis slepkav's te māse nemaz neizskatās tā ka kāds

nejouks slepkav's, bet tāds it kā jouns, smuks pulss. Tas piesce-

ies un nāk viņam tā mīlīg pret, lūdz to mās tik gouž un sol viņam

pulk noud, le tas viņ laiž no to pagrab ārē. Tas mās to paklous'
un izlaiž viņ' no to pagrab ārē.

Tas slepkav's par to te māse patencan un to tā nejouš no-

buče. Tas te māse noiet tik varen kārst gar sīrd, ka viš ta

mīlīg uz to slepkav paskates. Tas slepkav's to noredz un dome:

„U zin ko? Te būt jāprouve griestes uz cit kom'!"

Viš iet tā mīlīg pasmied'mes jo tujak to māse klāt un sāk ta

smaid'dem run't: „Mīle māsiņ! tu redz, kas tas pa smuk pil,

cik te jouk dzīv'šen! Ko tu nu a to brāl'? Ato tov te tik garš
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laiks vie būs. U labāk mēs dujac te nevar't kopē dzīv't? Muns

tad abem nekad nebūt garš laiks. Man i noud's diezgan un tu

var't nopirkt kād stāt vien tik tov tīk. Es tov nopirkt zelt pulk-

stin un zelt ar dimant izraibant's aproč's un vēl ko neko, ko tik

tu vērtēs."

Uz tādem sol'š'nem tas mās paliek tāds nosarc's un domīgs.
Un v tad to nu nezin, kād ārīg joun's meit ir uz to stāt un uz jou-
nem puišem —uz brūd'g'nem? Tas mās tād maz brīsniņ pado-

mes, gan tā noskounes, bet teic: „Nu ja, ja! Bet, kad brāl's atnāks

un mūs ab's ieroudz's kopē, kas tad būs? Ko tad viš teiks?"

„Dar'sem viņam to paš, ko viš dares manem vienpacemtem
biedrēm, tad viš vairs nesac's nevien vārd un mēs var's dar't paš',
ko vien tik muns tīk."

Mās tād valad dzird'dem nosārk, palik vel ilgāk dziļēs domēs.

Un, kad tas slepkavs vel apķer viņ rok un to gloude, tad tas mās

it tīr kā no loun apgūts, sasruc'nes un nospur'nes un tad teic:

„Nu le tad tā ir! Es tad ir ar a mier; bet tad tu mane nekrāp

un dod vis ko soles."

U te nevar redz't, kad traki joun's meit's? Viņ atdod bral

dzīveb un vis', kad tik dabe joun patīkam puiš par brūdgan.

Slepkav's nosdiev'd'mes apsoles tur't vard.

„Bet, ka tad tu to dome izdar't?" mas viņam prase.

Tas slepkav's teic: „Es zin it lab padom, kā to it viegel var's

izdar't. Kad nu brāl's atnāks, tad tu izlieces dikt slims un teic,
ka tov tā trīc rok's, ka tu it neko nevar dar't, un ka cits nekas

tov nesmēķē, kā mīkst,s zemiņ'ogs. Pi tiem ogam i zaķ's klāt

par sārg. Kad nu brāl's tur ies tos og's las't, tad zaķ's viņ' no-

bad's un viš muns neko vairs nevar's ne teikt ne āzliegt."

Kad nu vak'rē brāl's atnāc mājēs, tad mās izlikes dikt slims.

Un, kad brāl's prase: „Kas tov kait?" tad viš brālam atteic:

„Man rok's i notirp'š un tā dreb, ka es it neko nevar dar't un

man it nekas cits vairs nesmēķē, kā mīksts zemiņ og's. Kad

tu tos kād souj man var't salas't un es tos dāb't ēst, tad adar es

gan tapt vesels."

Brāl's ju to c tic, kad mās teic, ka viš i slims un dome, ka tad

ju būs jāiet uz mež tie og's las't. Bet par to slepkavs bleidig sa-

run'šen ato mās viš neko nezine un c nedabe neko dzird't. Jo

kad tas brāl's ienāc iekš tē pilē, tad tas slepkavs paslēpes.

Tā nu tas brāl's āzgāj uz mež tos og's las't. Bet lēt viš ne-

vārē atrast tād's lab's ogs. Pa puš'dien'svid uz vien smuk

pakalniņ viš uzgāj brīnām smuk's sārkan's un mīksts zemiņ' og's.

Bet tiklīdz ka viš sāk to pinne smuke og rout, te zaķ's klātnes

un souc: „Tos tu nerouj! Tos tu nerouj vairs it nevien, tie man
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ciet jasarge. Un ja tu vel vien paš iesdrošan'tes norout, tad es tev

tūlitnes nobad's."

Brāl's viņam atteic: ~Ja tu man grib's bad't, tad es tev

plint liks pi vaig un tev nošaus kā zak'!"
Līdz brāl's to vārd bi izteic's, ka tad viš zaķ nošous, tad zaķ's

palik iten lēns un mīlīgs, līdze tam brālam salas't tos og's un ne

pēd sol vairs no viņ neatstājes. Ab div viņ āzgāj uz to pil. Brāl's

iedev māse tos og's un to zaķ viš ielik pilē vienē kam'rē. Tur

zaķ's uz brāl tā teic: „Če tov vien svilp; to tu jem no man un

paglabe. Ja tad tov kād reiz uznāks kād's bēd's, tad tu tik papūš
to svilpiņ, tad es tūlīt tov būs klāt un tev izglābs."

Brāl's nu āziet pi sov mās, tas nu zemiņ'og's saseides un i

vēsais. Vis to pouker viš tur paliek pi to mās, nosgules dien'svid

un uz vakar teic māse, kad viš ies akai uz mež bišķiņ pacier'tes.
Mās ir ar mier, le viš iet, tad viņam akai būs val's dar't, ko viš

grib.

Kad brāl's i proj'nes, tad mās akai iet pi to slepkav, dod vi-

ņam lab poēst un teic tam, ka brāl's no mež atnāc's vēsais, zaķ's

viņam neko nav dares. Vin poēd'š lounag, viš nosgules dien'svid,

tad palic's pi viņ vis pouker un uz vakar āzgāj's akai uz mež

pacier'tes.

Tas slepkavs izbrīnes gan, kā zaķ's viņ nav nobades un ne-

vārē izsdom'tes, kas tur par vaini buis; bet dar't neko nevare.

Un nu viš teic uz to mās, le tas liekas akai vēl jo slims, un kad

brāl's atnāk mājēs un pras, kas viņam kait, tad le mās teic, ka

viņam akai ta paš nelaim klātes, un ka viš nu ieskāres melliņ'

og's; tad brāl's viņam tos var't atnest un viš tos dāb't ēst, tad

viš varbūt palikt it vēsais. Slepkavs, māse tā izmāces, paliek
sovē paslēptē vietē un mās āziet sovē ispē [ist'bē = istabā].
Brāl's atnāk mājēs it sebē vak'rē, viņ poēd vak'riņ's vēl viss

lab un tie āziet gult, katars sovē kam'rē.

No rīt brāl's piesceles, iet mas's aproudz't. Tas vēl gul un

pukst. Brāl's nosbīstes un pras': „Mās, ka tad tov nu akai

kait?"

Mās nu izteic viņam vis tā, kā slepkavs viņam mācēs, ka

viņam ta paš nelaim klāt akai un ka viņam brīnām ieskāres melliņ

og's. Kad viš tos viņam var't atnest un viš tos dāb't ēst, tad viš

gan tapt vēsais.

Brāl's teic: „Kad tik vien ta vairi, tad i jāiet. Es vakar tos

zemiņ' og's mekl'dem uzgāj turpat brangs melliņ' og's."
Un viš gāj uz mež tos og's salas't. Nu bi tas slepkavs vēl

to pieteic's klātnes: „Tos melliņ's sārge vilks; un kad viš to

pinne og norous, tad būs vilks klāt un viņ riktig saplos's."
Brāl's mežē āzgāj's pi tiem melliņ' ogam, un tik ko viš sāk
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pinne og rout, te vilks klat un souc tāpat ka zak's: „Nerouj! un

ja tu vel vien rous, tad es tev' saplos's!"
Brāl's viņam atteic tāpat kā zakam: „Ja tu man plos't nāks,

tad es liks sov plint pi vaig un tev nošous."

Tiklīdz kā brāl's to vārd izteic's, vilks paliek iten mīligs, vē-

can ar ast kā suns, palīdz brālam salas't tos og's un tad iet viņam
līdz uz pil. Brāl's āznes māse tos og's un vilk ieved tē pasē
kam'rē pi to zaķ, bet viš tam zaķam neko nedare.

Mās no tiem melliņ' ogam paliek akai brang vēsais un brāl's

pi viņ' to pouker pavad tāpat ka citēs reizēs. Uz vakar viš iet

akai uz mež pacier'tes. Mās nu āziet akai pi sov mīfke, pi slep-
kav, un tam pateic, ka brāl's akai no mež atnāc's brangs, vēsais,
un vilks tam it neko nav dares. Tas slepkavs izbrīnes gan, kā

tas var būt, kā viņ' bur'skunst, kas viņam mūžam ir izdeves, ta-

gad i palic's tāds nespeicigs.
„Bet le nu būt!" viš teic uz to mās, „paprouve vel šoreiz,

tad redz's, kas būs. Noslieces vēl slims a to paš slimeb un teic

brālam, ka tu nu gouž kārt ķirš' og's, le viš iet roudz't tos kur

dāb't. Pi tiems būs par sarg lāc's klātnes."

Brāl's atnāk vak'rē seb mājes, tie ab kopē poēd vak'riņ's un

kā ju katar reiz tie iet gult katars sovē kam'rē. No rīt brāl's

piescēles, iet mās roudz't — tas akai i dikt slims: — brēc, ka

viņam tas rok briesmig tvinkst un ka viņam tur nekāds cit's

zāl's neģeld, kā lab's brūn's un mīksts ķirš' og's. Varbūt, ka

viš tepat pilsdārzē kādē val'smalē tos var's dāb't. „Bet, mīle

bāliņ'. ej tu tūlīt, man tas rok' tā deg, kā ug'nē, ka es nemaz

nevar izciest. Steidz aš, aš sarout tos og's, tad nāc āter apakļes!"
Brāl's āziet, pastaiges pa to pils liele dārz un vienē val'smalē

atrod brīnum smukes ķirš' og's. Bet tik kā viš pinne og rouj, te

lāc's klāt un viņam uzsouc: „U tu traks! Kā tu te drīkst og's
rout? Un ja tu vel vien og rous, tad es tev saplos's gab'les!"

Brāl's viņam atbild tāpat kā katar reiz: „Kad tu man' grib's

plos't, tad es liks sov plint pi vaig un tev nošous."

Lāc's uz tādem vārdem paliek tāds lēns un mīligs kā vilks

un zaķ's, neatstājes no brāl ne sol, pēd — līdz brālam salas't tos

og's. — Viš māk lab kāpt uz kokem, viš uzkāp tam ķiršam pašē

galē, norouj tur tos vissmukes un visgārd'kes og's, iedod tos tam

brālam, le tas nes sove māse. Kad brāl's iet uz pil, tas lāc's iet

viņam līdz un viš to ieved tē pašē kam'rē pi to vilk un zaķ;

bet viš tiems neko nedare. Nu brāl's ieiet pi sov mās un iedod

viņam tos og's. Mās apēd tos og's un nu ir vēsais kā rutks.

Viņ ab nu poēd lounag un tad viš māse teic, ka ies pastaig'res

pa to liele pilsdārz, tas viņam varen patīkam. Kad brāl's āziet,

tad mās ieiet pi sov mīl'ke un teic: „Tov bur'skunst neko ne-
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līdz! Bral'satnāc akai tāds pats vēsais un brangs kā buis un

atnes' man tād's smukes, mīkstes ķirš's, ko es apeid'. Cc tov c

vel vien', pasmeķe, tad tu redzs, kas pa gārd, ka tīr vis mēl var

āzrīt."

Slepkavs lab brīsniņ padomes, teic: „Nu man vēl vien skunst

ir; ja viš to c vel var's uzvar't, tad viš i gan vīrs. Liekes tu akai

tāpat slims kā ikreiz's un lūdz, le viš tov atnes vīn' og's. Tur

būs louv par sarg. Nu redz's; v viš to var's?"

Mās nu izdare vis tāpat kā katar reiz un lūdz brāl, le viņam
atnes vīn' og's, tad viš taps pilnig vēsais. Brāl's klous c vel un

iet mekelt tos vīn'og's. Turpat pilsdārzē, tē soul'spusē, viš uziet

smuke pakalniņ, tur i vīn'kok un tie i pillā lielam vīn' og čekam.

Viš iet klātnes, izsprieces pa tiem labam čekam; bet tik ka viš

vien grib rout, te louv klāt, uz souc tāpat kā tie cit, un ja viš

neklous's, tad viš to saplos's lupat, lup'tēs. Bet tas brāl's viņam
atbild tāpat kā tiems citem. Tas louv dzird'dem tād's vārd's, ka

tas vīrs sol viņ nošaut un redz'dem, ka viš sāk cal't sov liele

plint, paliek tāds pats lēns un labs, kā tie cit zvēr, palīdz rout

to og'čeks, iet līdz tam brālam uz pil un tas viņ ieved pi tiems

citem zvērem, bet viš tiems nevienam neko nedarē. Brāl's nu

ienes māse tos vīn'og's, tas tos jem tūlīt un apēd, un paliek iten

vēsais un teic: „Mīles bāliņ, nu es i vēsais un stipars kā louv."

Brāl's viņam atteic: „Lab', lab'! Es peic sov paradām grib't
akai pastaig'tes, bet kad tu tik tad akai nepaliek slims?"

~Nē, nē! Mīle bāliņ, nu es ne mūžam vairs nepaliks slims —

nu tu var droš iet pastaig'tes, cik ilg vien tov tik tīk. Es pa to

laik roudz's nopīt tov joun's kāj' uzsienams."

Brāl's āziet pastaig'tes un mās iet akai mudig iekšē pi sov

mīļ'ke un pateic tam, ka brālam nekait un nekait nekas, viš tāds

pats vēsais un brangs kā ju mūžam. Tad tas slepkavs teic tā:

„Mīle, kad rītvakar tovs brāl's i mājēs, tad paprouvē, cik stipars

viš c īst' i! Pajem zīd dieg, liek viņam sov's rok's āzlikt āz mu-

gar un tad tu viņam tos rok's sasien a to zīd dieg, tad liek viņam
rout sav's rok's vaļē. Ja viš var to zīd dieg pārrout, tad jem
vesal zīd dieg' gabal un a to viņam tos rok's sasien āz mugar tāpat
ka a to dieg, tad redz's, ko viš tad dar's."

Otrē vak'rē, kad brāl's atnāk mājēs no sov's pastaig'š'nes,

mās nav vis vairs slims, bet it printlig nāk brālam pret tā run'-

dem: „Mīle bāliņ, mēs nu tād laik te pilē būdām' i labāk un trek-

nāk ēd'š, neka mājēs, tapeic es nu grib't paprouv't, cik stipars tu c

tagad i, v tu būs c doudz stiprāks palic's, neka tu bi? Azliek sov's

rok's āz mugar', tad es tos sasies a zīd dieg, redz's, v tu to var's

pārrout."
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Kad mas tos rok's viņam sasej's, tad viš souc: ~Baliņ, rouj
nu!"

Bāliš a vien' rāvan' pārrouj to dieg puš un viņam rok's i vaļē.
Bet nu mās uz viņ sak': „Azliek vēl tos rok's āz mugar'!"

Brāl's āzliek. Nu mās tos rok's sasien a vesal zīd dieg' gabal'
un tad teic: „Bāliņ, rouj nu!"

Bāliš nu izroustes gan kā nekā, bet nevar vis pārrout. Mās

nu iet un attais tos dur's no to kamēr, kur tas slepkavs iekšē. Tas

nu iznāk ārē, pieiet pi to brāl un teic: „Ko tu manems vienpacemt
biedrēm dares, to es tag'tes tev grib atdar't!"

Brāl's redz'dem, ka nu citād neka vairs nevar glābtes, sāk to

slepkav lūgtes; bet tas atteic: „Te vairs nelīdz ne lāst, ne pāter —

tov jamierst!"
Tad tas brāl's gouž nospūšes un teic: „Kad nu jāmierst, tad

jāmierst un nekād žēl'steb' vairs nav, tad atvēl man jai sov tēv

dot svilpiņ trīsreiz papūst."

„To nu gan, kad tu tik varen vēlēs," tas slepkavs atteic. Bet

kad viņam bi tie rok's āz mugar sasiet un viš pats neko nevare

dar't, tad viš lūdz mās's, le viņam to svilp izjem no svārk kabat.

Mās izvelk to svilp no svārk kabat un to pūšam gal iebīd viņam
mutē un teic: „Pūš nu, bāliņ!"

Tiklīdz kā bāliš sāk pūst, sprāgst valē tie dur's no to kamēr,
kur tie četer zvēr bi iekšē, un tie visa joņem ārē. Zaķ's aš klāt pi

to rok sasinam, pārkož to zīd dieg'gabal puš', un rok's paliek vaļē.
Vilks kā ķer to slepkav no mugur's pus — to nogāž gar zem un

tad pārkož rīkel, un lāc's sagrāb to vel spārd'mes slepkav un to

izsviež pa log' ārē. Nu tie zvēr vis rune kopē, ko ato mās dar's.

Tas brāl's teic: „To paš, ko jūs dare a to slepkav!"

Tad tas louv sagrab to mas un saplose turpat dzīv un izsvied

pa log ārē.

Kad nu viņ to bi padareš, tad tas brāl's a tiem četrem zvērem

izgāj no to pil ārē, pamet to pil tukš un aizgāj proj'nes tāl, tāl pi
vien ķēniņ par gan. Tam ķēniņam bi trīs meit's, smukes, skaists

princes's. Nu es nezin', v tas tēs, tas ķēniš, kād's mant's dēl tā bi

nolīdz's, adar tas velis viņam a var' uzkrīt, to es nezin', bet to es

tik zin, ka tam tēvam sov's trīs meit's tam vellam buis jānodod,

un tad ķēniš i buis apsoles tos sov's meit's viņam nodot. Peic

tam ķēniņam gan i buis žēl, ka tā apsoles, bet nu neko vairs ne-

vārē dar't.

Kad tas brāl's ar sovem četrem zvērem pi to ķēniņ atnāc, tad

viš uz to brāl tā teic: „Man sov's trīs meit's ir apsoPt vellam; bet

ja tu tos var't izglābt no veli nagem, tad es tov viņ's vis's

trīs atdod par sievām."

Brāl's a sovem četrem zverem sole paprouv't, varbūt, ka
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var't izglābt — tad viņam bus liel laim: viš uz reiz dab't trīs ķēniņ
meit's par sievām.

Kad nu bi tas vakars, kad tas pinne meit bi jāved projem, tad

brāl's a sovem četrem zvērem nostājes pi to kaln, kur vellam jā-
nāk ārē un gaide, li kam to meit atved. Uz paš pusnakt atbrauc

kučērs un atved to vece meit. Tūlītnes nu c kalns notrīce un velis

a sešām gālam izskrēj no to kaln ārē un grib to meit sagrābt un

vest projnes; bet brāl's a sovem četrem zvērem kāp vellam pret
un sāk a viņ koutes. Un nu tie koujes, ka zobiņ' skan un viss kalns

trīc. Velis dabe daž's spēran's no to brāl zoban, sāk briesmig
rūkt un tas louv sāk c rūkt un tas lāc's ņaud't, tas vilks koukt un

tas zaķ's ūkš't, tā kā tur bi tāds lērams, ko nevar ne izteikt. Bet

tas brāl's a sovem zvērem uzvare to veli: nocirt viņam tos gāl's
un izrāv no visam tām gālam tos mēl's, uzvēr tos uz snor' un dcv

vilkam nest. Velis pazūd un tas ķēniņ meit palik' dzīvs un vē-

sais. Vilks nes, nes tād' gab'liņ tos mēl's, tad teic, ka viņam pa-

liek karst un nevar vairs panest. Tas brāl's teic: „Kad tu vairs

nevar panest, tad apliksam viņ's tepat apš to liele akmiņ'. le viņ'

tur stāv likām mēs par visam trijām meitām būs izkav'šes."

Nu vis iet nosgul'tes un no rīt brāl's iet akai soves goj'ganes.

Otrē vak'rē ķēniņam jāliek vest akai to otre meit. Brāl's a

sovem zvērem ir akai pi kaln un gaid. Pa paš pusnakt redz, ka

brouc. To otar meit atved ķēniņ namiķ's. Līdz šim atbrouc, tū-

lītnes c kalns notrīc un velis a deviņām gālam nāk rūkdam no kaln

ārē un grib a jon skriet pi tiems ratem klāt un izrout to meit ārē.

Bet tas brāl's ar sovem zvērem āzkrīt viņam priekšē un tie sāk

nežēlig' koutes, ka zobiņ žvīkst un kalns brikst un vis tie zvēr tais

vel niknāk troksen nekā to pinnē reiz. Tas brāl's ar sovem zvē-

rem uzvar akai veli — nocērt viņam tos gāl's, izrouj visam de-

viņām gālam tos mēl's un noliek apš to akmiņ. Meit' paliek akai

dzīvs un vēsais. Vis iet nosgul'tes un tas brāl's no rīt iet akai

goj'ganēs.
Trešē vak'rē tam ķēniņam jāliek vest tas treše, joun'ke, meit.

Tas jāved suliņām. Tas brāl's a sovem zvērem ju kalnē gaid. Pa

paš pusnakt tie man, ka kalns sāk trīc't. Tie skates — ja, redz',

ka sulen's brouc un ved to treše meit. Kalns notrīcēs diktāk' un

velis nāk ārē a dujpacemt gālam. Nu viš vel ajo lielāk jon grib

skriet pi tiems ratem klāt, bet tas brāl's a sovem zvērem skrej

viņam pret un sāk akai a viņ koutes un tik niken, ka no tiem zob'-

nem izsprāg dzirkstel's ārē un no to kāj spārd'šnes cēles liel put'-

keļ un dūm no to kaln un tie zvēr taise vēl trakāk dump, neka tos

div's reiz's, tā kā vis puten sāk brēkt un skrēj ārē no šovam ligz-

dām. Tad tas brāl's uz vienreiz kā velk a sov zoban, tad c vellam

gāl's sprāgst kā knop's zemē. Velis sagoarst un brāl's ir uzva-
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res. Tas nu izrāv akai visam gālam tos mēl's un dcv vilkam nest.

Tas āznes' un aplik tos er apš to akmiņ. Nu tie vis bi tād' nogur'š
un apsgulēs un āzmīg cietē miegē.

Bet nu tiems trīs puišem, kas tos ķēniņ meit's dzīv's un vesal's

āzved apakles, paliek žēl, ka tas brāl's nu dāb's vis trīs tos smu-

kes princes's par sievām. Tie sarunes kopē, kadē vīzē viņ var't

dāb't to brāl nokout, tad tam ķēniņam pateikt, ka viņ tos meit's ir

izglāb'š, un tad katars dāb't to meit', ko pats i ved's, par siev.

Ja, to norune'š, viņ gāj mekelt, kur tas brāl's i palic's. Tie viņ at-

rad, ka viš a visem sovem četrem zvērem bi nogāj'š no to kaln

zemē un apsgul'šes apš smukem krūmem un ciet āzmig'š. Nu tie

klusiņes pielīd klātnes un nocirt tam brālam to gāl. Nu tie priecig

āzgāj uz pil un dome, ka nu tiems katram smuke siev būs rokē.

Bet nekā.

Peic kād laik tie zvēr atsmostes un skates, kur viņ kungs, tas

brāl's, gul? Un ieroug, ka tas i pagalam un gāls nocirsts. Tad tie

sāk pillē kaklē blout un koukt. Bet tas louv tos apklus'ne un teic,
le nebloujes tik dikt, tas neko nelīdz. Kam gāl nocirsts, to a nekad

bloušan vairs nevar uzmodant; le tie labāk klous viņ padomam,
viš zin tād's zāl's, kad a tiems apsmērē to pūšam un tad pieliek
to gāl klāt, tad tūlītnes paliek dzīvs un vēsais. Bet kurš ies tiem

zālēm pakļē? Tie i uz leiš rob'žēm. Vis tā nospried, ka zakam

jāiet: viš i labs mudīgs un viņam i lab liel leicen un var par visem

žogem un valkem viegel pārlēkt. Bet zaķ's iesouces: „U jūs trak,

man' raid'dem'! Kad ciem suņ man paman's, tie man āztrieks ne

zin kur projnes un kas tad būs? Es nevar iet, le iet vilks! 44

Bet tas atteic: „Man i tad liel biez viii un tagd i tads karsts

laiks, es var pagalm nosust, kas tad būs? Le, iet lāc's! 44

Tas sasrūc' nes un teic: „Man ju tas pats posts, kas vilkam —

jūs redz, ka man i vēl jo biezāks un siltāks kažaks neka vilkam.

Cik tāl es a tād kažak' tādē karstē laikē var paskriet? Un li leiš'

rob'žem i labs gab'liš ko skriet.44

Nu tie vis skates cits uz cit un neviens neko vairs nesace.

Tad louv teic: „Es jau redz, ka te nekas cits neatliek, ka man pa-
šam būs jāiet un es cere pa stund laik būt apak'les. Ilgāk c nevar

kav'tes, jo kad tie asiņ dābe apžūt, tad tie zāl's neko vairs nelīdz.44

Louv nu satais lab's leican's un projnes kā vēš. Un riktig, peic

stund's laik louv i apak'les. Nu tas louv tūlītnes a tām zālēm ap-

smērē to pācērtam viet, piespied to gāl klātnes, tas āter sadzīs un

saoug un tas brāl's aš palik dzīvs un vēsais. Nu viš redze gan,
kād bleideb tie ķēniņļoud's pi viņ bi izdareš! Viš tūlītnes āžsūt c

ķēniņam ziņ, ka ne viņ puiš, kas tos viņ princes's pi veli atved,

bet viš i tas vīrs, kas viņ's izglāb'š. Tas ķēniš to c tūlīt tice, jo

viš ju diezgan zine, ka viņ puiš nebūt ju nav tād varen vīr, kas
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var't uzņemtes a veli koutes. Nu viš kuč'rem lik āzjūgt sov's

zirg's un rat's, broukt tam brālam pak'lē un to atvest ķēniņ pilē,
le viš pats viņ dāb't lab apzskat'tes, kas viš tad tāds a i par ku-

kin, ka vare's veli uzvar't un vin bēn's izglābt?
Tas brāl's bi a mier! Nu viš āzbrouc pi ķēniņ pilē. Ķēniš

vin sajem a liel gocĻ ieved sovēs spožēs ist'bēs, apseid'ne sov

blak'mes un izprase viņam vis, kā viš to i varēs izdar't. Tas brāl's
to nu viņam gal no gal izstāste, cik nikans un varens i tas velis un

cis nāvig viņam a to buis jāskoujes, likām to vare's uzvar't. Tad

viš ķēniņam parāde sov's skrambēn's rok's un ģīm un teic: „Rou,
kā viš man's rok's un ģīm i noploses asiņēn's, jo kur viš a sovems

lielem nagem dābe grābt, tur izrāva vis gabal ārēs."

Ķēniš to vis apzskates, no'spūtes un teic: „Tu i gan liels va-

rens vīrs un i pilnig izspelnes man joun'ke meit par siev! Tas ir

c tas smukes un lab'kes no visem tiem trijem. Es dome, ka tas

tov c labāk patiks."

Tas brāl's bi a to a mier un tas ķeniņmeit bi a bral' er a mier,

un tā tad tas viss nozbeidzes lab un priecig.
Ķēniš nu viņems liek iztais't liel's bagat's kāz's; pats priecēs

līdz. Un kad tie kāz's bi nodzert un tas brāl's a sov joun siev tai-

ses iet projnes, tad tas ķēniš viņems vel iešķiņķe vien no savam

smukam pilēm, kur viņ vare nu jouk, mīl un lustig dzīv't vis mūž,

un tad viš tiems vel piedev liele gabal no sov valsteb, le viņems
i pārtikšan nu nekas netrūkst.

Kad nu viņ tur vien vesal nedal bi izdzīv'šes, tad tas brāl's

atceres pa sovem zvērem. Viš gāj tos uzmekelt un tos atrad tur-

pat pi to kaln, kur tiems bi tas veli karš. Tur tie stāve un gaide

uz viņ." Tas brāl's viņems patenc'ne par to lab palīdzeb un prase,

ko nu viš nu var't tiems par to labam atlīdzant. Tie atteic: „Muns
nekād atlīdzen'šan nevaig. Mēs bi deb'sēs apzvain'šes un tad Dies

mūs nosvied te zemē, le mēs te izciešam par sovems grēkem. Un

tas muns bi pa tīr laik kav'kel, kad tev dābe tādē notē palīdz't."

Nu tie viņam atdev ardievs un tad pazceles sparnes un aiz-

skrēj pa gais projnes.

14. Neuzticamā māte.

1. A. 315. 304. Pogu Jānis, Bech manis, Bramberga, Brīv-

zemnieka kr. LP, VI, 126, 5. AŠ, 11, 98a.

Viens ķēniņš aizgāja karā, atstādams jaunu sieviņu mājā.
Bet no kara vairs nepārnāca un nu pavalstnieki iecēla jaunu ķē-

niņu.
Šis jaunais ķēniņš pret agrāka ķēniņa atraitni bija negants.

Viņš iespostīja to lielā mucā un palaida jūrā, lai peld. Muca sa-
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peldēja ilgus laikus tālu, tālu pa jūru un ķēniņienei mucā piedzima

dēls, vēl liels izauga, kamēr tur peldēja. Bet kādā dienā sacēlās

briesmīga auka, tā izmeta mucu malā un tik dikti brāza pret ak-

meni, ka izsprāga dibens un šī ar visu dēlu izkļuva Dieva pasaulē.
Ķēniņienes dēls bija aplam stiprs; tas nu sarāva kokus ar vi-

sām saknēm, uzcēla māju, kur mātei dzīvot, un pats katru dienu

gāja medīt lielajā_ mežā. Un ko viņš tur nesamedīja? Bija gaļas,
ka ar māti nespēja ēst vien. Bet nu māte sūrojās, ka gaļa bez

maizes esot apnikusi. Lai papūlējoties maizi kur sadabūt!

Tad dēls aigāja maizes meklēt, pieteikdams mātei, lai no

Dieva puses te svešā pasaulē nekur ārā neejot no mājas, kamēr

nebūšot pārradies biedros. Labi.

Nu viņš gāja, gāja un iekļuva tādā ērkšķu dangā, ka ne pa

labi roki, ne pa kreisi vairs uz priekšu tikt. Bet dangā auga ap-

lam resni, pareti ozoli. Viņš izrāva to resnāko, aizlika ieejai kru-

stiem priekšā kā kārtus un apgulās kā sētā, gaidīdams, kas nu

labs nāks.

Nāca arī. Divpadsmit laupītšji nāca ar smagiem nesamiem.

Maizi tie nesa. Bet atnākuši pie resnā ozola stumbra — nekur

tikt. Pāri nespēja pārkāpt, apkārt pa ērkšķiem nejaudā apiet.
Tad ķēniņienes stiprais dēls uzlēca uz ozola stumbra, sacīdams

laupītājiem: „Ja atdosit maizi, pacelšu ozolu; ja ne, kāpjiet paši,
ja varat!"

Laupītāji atdeva maizi, šis pacēla ozolu no ejama teka un pār-

nesa mātei maizes vai cik.

Bet otrā dienā viņš atkal piesacīja mātei, lai no mājas neiz-

kustot, un pats aizgāja medīt. Gāja, gāja, krustiem, šķērsām —

atrada lielu ezeru, kas mutuļu mutuļiem vārījās, un ezera malā vēl

lepnu jo lepnu pili. legāja pilī, ieraudzīja vecu veceni ēdienu vā-

rām, un veci uguni kuram. Prasīja ēst večiem. Tie negribēja,

negribēja dot — iedeva taču. Bet līdz labi paēdis, vecene skubi-

nāja ciemiņu projām steigties. Pārnākšot viņas dēli, varot ne-

labi klāties un kā nekā tur baidīja. Tomēr stiprais ķēniņienes dēls

ne un ne — viņš ielīdīšot pagultē, vai tad itin viņas dēli tik zvēroti

būšot? Labi. Un pret vakaru pārnāca divpadsmit vecenes dēli

ar bagātu laupījumu. Vecene bija ragana un vecis liels burvis.

Tad ragana smiedamās pacēla gultas segu un rādīja ar pirkstu,
kas pagultē slēpjas. Bet ķēniņienes dēls izšāvās kā bults no pa-

gultes, iestājās laupītāju pulkā un teica, lai šim dodot to asāko

dunci, būšot parādīt jaunu gudrību. ledeva. Un nu bija jaunā gu-

drība gatava. Visiem divpadsmit apcirta galvas, bet veceni

ar veco iebāza ādas maisos. Pēc tam izkurināja krāsni un iemeta

veceni tur, lai pasildās, ja nava par karstu. Vecene krāsnī ta

sprāga, ka krāsns gabalu gabalos sašķīda; bet veci, to nemeta
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krāsnī, pakāra [pakarinajaļ maisu lauka pie pils vārtiem un tad

gāja mājā.
Pārgāja maja, iestāstīja mātei, kas tur par varenu pili, lai nā-

kot tur dzīvot! Labi, gāja arī.

Un nu mate dzīvoja pa pili, šis atkal pa dienam medīja pa
mežu.

Te vienu dienu māte, gar pili pastaigādamās, ierauga maisu

un maisā izdzird balsu, lai jel, ja ne vairāk, ar adatu pārdurot
maisu un laižot šo ārā, slāpstot nost. Māte, nekā ļauna nedomā-

dama, pārdūra. Bet burvis tūdalin palika par mušu, izlīda pa cau-

rumtiņu no maisa, pārvērtās par skaistu jaunekli un apbūra māti

tā, ka šij tūliņ domas skaisto jaunekli precēt. Bet burvis tad

tik(ai) solījās ņemt, ja apsoloties savu dēlu nogalināt, un to va-

rēšot viegli izdarīt tā. Kad vakarā dēls pāmākšot no meža, lai šī

tad izliekoties slima un ierunājot, ka tikai ar vilka pienu varot at-

veseļoties, gan tad vilka māte to saplosīšot, kad pēc piena iešot.

Labi, pārnāca dēls: tā un tā — māte tur kunkstēja. Tā dēls tūliņ

prom uz mežu pēc vilka piena. Aizgāja, gribēja vilcieni šaut. Šī

lūdzās kā traka, lai nešaujot, te esot piens un nākamās dienās

vēl palīdzēšot, kur vien varēdama. Labi, pārnesa pienu un at-

deva mātei.

Bet otrā dienā dēls pārnāks no meža, māte vēl slimāka — nu

vajagot lāču pienu. Aizgāja pēc tā piena, lāciene atdeva pienu un

atkal tāpat apsolījās.
Trešā dienā dēls pārnāk no meža, māte vēl slimāka — nu va-

jagot lauvu pienu. Aizgāja pēc tā piena, lauviene atdeva pienu

un atkal tāpat apsolījās palīdzēt.

Bet ceturtā dienā māte vēl slimāka un nu burvis bija pamā-

cījis, lai sūtot dēlu apakšzemes pilī pie velna. Tur augot ābele ar

sarkaniem āboliem, lai divus no tiem pārnesot, tad patiesi būšot

vesela.

Labi, dels gāja. Bet pa mežiem iedams, satika neviļot to

pašu vilku māti — kur ejot?

„Eimu apakšzemes pils dārzā pec āboliem!"

„Ai!" vilka māte iekaucās, „esi uzmanīgs! Tā pils ir velna

pils un dārzā pie ābeles ir pieķēdēta viena ķēniņa meita. Tiklīdz

nu kāds pie ābeles ķeras, ķēniņa meita iesaucas, velns skrien no

pils un saplēš ābolu ņēmēju smalkos gabalos. Bet atpestī meitu

pirms no ķēdes, soli vēl to precēt, tad viņa nesauks velnu ne lū-

dzama, drīzāk pamācīs tevi, kā var pašu velnu pārspēt un ko visu

ne?"

Vilku mate nu paradīja ceļu uz apakšzemi un šis steidzas

turp.

Nogāja dārza — ja: ķēniņa meita stāv pieķēdēta. Ta tulin
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atraisa ķēdes, apsolās precēt un vaicā, vai te neesot velns, un ka

tādu pārspēt?

Tā un tā, šī izstāsta, lai ieejot pilī, tur pirmajā istabā būšot

divi traukos stipruma zāles, divi atkal nestipruma. Lai sadzero-
ties stipruma zāles un ejot otrā istabā, tur būšot smagais velna

zobins. To lai paņemot un steidzoties trešā istabā, kur velns gul,
un lai cērtot ko jaudot velnam pa galvu ar smago zobiņu.

Labi, dēls iedzēris stipruma zāles, paķēris zobiņu un kā cirtis

velnam pa galvu, galva kā vecs pods ieripojusi kaktā. Un tiklīdz

velns bija pagalam, tā pils ar visu dārzu pacēlās pirmā brangumā

zemes virsū ar visiem laudim, ar visiem dzīvniekiem un mantu

Nu ķēniņienes dēls sarāva labu tiesu sarkano ābolu un steidzās

pie mātes uz burvja pili.

Rītā dēls atkal aizgāja medīt. Nu burvis izlīda no krāsns pie
ķēniņienes it sapīcis un pukojās: „Vai tas nav posts? Tavu dēlu

ne pats velns nevar paraut! Bet nu vēl viens līdzeklis man zi-

nāms. Uzvedini tu savu dēlu kārtis spēlēt un norunā tā: kam cū-

kas, tam sasien rokas ar sarkanu zīda lakatu. Ja nu tu paspēlēsi,

viņš sasies rokas tev paviegli: bet ja viņš paspēlē, sasien labi cieti

uz muguras!"

Labi, vakarā dēls pārnāca — šī tūliņ: „lesim uz cūkām! lesim

uz cūkām! Un kurš mēs paspēlēsim, tad sasiesim rokas ar šo zīda

lakatu."

Dēls neko — iet arī. Bet burvis apbūra viņu, ka bija jādabū
cūkas, un nu māte sasēja tam rokas pa muguru tik cieti, ka siena-

mais iegrauzās miesā jo dziļi. Viņš iekliedzās sāpēs un gribēja
sienamo saraustīt, bet nu iegriezās līdz stilba kaulam miesā un

nekā vairs darīt. Bet tas vēl nekas. Pašu brīdi izlēca burvis

ar kvēloši nodedzinātu dzelzi un izdedzināja dēlam abas acis. Pēc

tam paņēma aklo aiz sasietām rokām, aizveda uz mežu un piesēja

pie resnākā koka, lai tur zvēri un putni to apēstu. Nu dēls bija

nagos pavisam. Bet par lami otrā dienā brauca vezumnieki tur

garām un nelāgā ceļā bija piepūlējuši tā zirgus, ka pavisam no-

stājās un vezumi sagrima. Nabaga dēls, vezumnieku balsis iz-

dzirdēdams, sāka visā spēkā aurēt, lai palīdzot. Vezumnieki sa-

nāca, pārgrieza sarkano zīda lakatu, atpestīja aklo no koka un

aizveda pie saviem vezumiem. Šis nu stāstīja savas bēdas, ve-

zumnieki savas. Bet aklais atteica: „Jūsu bēdām varu palīdzēt.

Sasieniet vezumus vienu otra galā, es tad visus uz reizi pārvilkšu

purvam pāri."

Un nu dēls iejūdzās pirmos ratos un izvilka visu ratu rindu

kā nieku uz cietu ceļu. Nu ceļinieki uzsēdināja aklo palīgu uz ve-

zumu un veda līdzi. Brauca, brauca, te meža vidū piegadījas
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vilku mate, lāču mate, lauvu mate un smilkstēja un vedināja ar

astēm.

Bet drīzi lauvu mate apdomājas, aizskrēja projām, tikai tas

divas vien palika un pavadīja neredzīgo.

Un no ceļiniekiem ķēniņienes dēls dabūja dzirdēt, ka viņi ve-

dot tās ēdamās lietas kādam varenam ķēniņam, kura princesei
drīz būšot kāzas ar kādu slavenu princi, kas pašu velnu nokāvis

un tā valsti un pili no apakšzemes izrāvis gaismā.

Kamēr šie tur izstāstīja, te pestītā pils arī vairs nebija tālu

un — kas vēl — lauvu māte arī bija atpakaļ ar veselības zālēm uz

mēles. Tā uzlēca vezumā pie neredzīgā, aplaizīja acis. Viņš pa-

lika redzīgs. Aplaizīja sabrūcētās rokas, tās palika veselas.

Nu ķēniņienes dēls iegāja pilī un satika priekšistabā savu

brūti, ķēniņa meitu. Tā, nabadzīte, izstāstīja, ka cits precinieks

viņai uzbāzies, teikdams, viņš tas īstais pils izglābējs, kas velnu

kāvis. Kamēr šie tur runāja, pats ķēniņš patlaban iznāk ar blēdi

priekšistabā un nu princese rādīja tēvam īsto glābēju. Blēdis vēl

gribēja stīvēties; bet ķēniņienes dēls sadusmojies meta tam tādu

ķezi gar ausi, ka nelietis uz reizi izputēja.

Nu ķēniņš tūliņ gribēja, lai dēls kāzas nosvin ar viņa meitu;

bet šis atteica, ka šodien, vai rītu nevarot, gribot iet vēl savu

māti apraudzīt.

Labi, dēls aizgāja ar savām biedrenēm;vilku māti, lāču māti,

lauvu māti. Un pa ceļu vilku māte tad izstāstīja dēlam, ka visa

nelaime caur burvi notikusi, kas tā un tā viņa māti apbūris.

Pateica arī, ka burvis — kad šis nu pie mātes tagad aizie-

šot — būšot pārvērties par blusu un ielīdis mātes kreisās kājas

zeķē. Labi.

Un līdz nu dels pārgāja pie matēs, ta tulin prasīja: „Kur tas

burvis?"

Māte liedzās, ka nekā nezinot. Tad dēls pavēlēja zvēriem

māti saturēt un kreisās kājas zeķi nomaukt. Nomauca, aizsēja

zeķei galu, izkurināja labi karstu krāsni un iemeta zeķi krāsnī.

Burvis sāka čūkstēt un degt un sprāga tik dikti, ka krāsns gabalos

sašķīda.

Burvi nomaitājis, dels saka skatīties: kur mate? Bet ta jau

bija atradusi galu ezerā un putrā savārījusies.

Nu dēls tencinādams atlaida zvēru mātes un steidzās atpakaļ

pie brūtes kāzas svinēt. Pēc kāzām viņu izsauca par jauno

ķēniņu.
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2. A. 315. 304. O. Ošup i s, Gulbenē. LP, VI, 126, 8. AŠ, 11, 98b.

Kāda māte mirdama sacījusi uz savu vienīgo dēlu: „Dēls, še

tev šī mana kurpīte; un kad tu kādreiz jāj sievas meklēties, citas

nepreci, preci to meitu, kam otra tāda kurpīte pretim."

Labi. Otrā, trešā gadā pēc tam dēls braucis meklēt līgavu.
Nobraucis vienā mājā — izskrējusi jauna meita pretim: kaut jel
kādam cilvēkam būtu bijusi otra tāda kurpe, kā viņai tā viena

kurpe zem gultas, tad šī būtu valkājusi dziedādama!

Tad dēls izņēmis no kamanām savu kurpi un iegājis meitai

istabā līdz: vai būšot līdzināties otrai kurpei vai ne? Izvilkuši

no gultas apakšas, ir līdzīga. Apāvusi kājā — dēla kurpe uz

mata tāpat laikā kā šās pašas kurpe. Nu neko vairāk — jāprecas.
Un apprecējās abi divi.

Bet kad danācis dzemdējamais laiks, dēla sievai bijis kauns

un viņa aizgājusi uz mežu. Tur viņai piedzimis dēls un to iesau-

kusi par Neveicamo Jānīti.

Neveicamais Janītis audzis acim redzot un, pa mežu skraidī-

dams, izmācījies labi šaut.

Reiz Neveicamais saņēmies ar māti iet pa mežu, cik tālu vien

ietiksies Gājuši — dagājuši pie lielas pils, tur nebijis nemaz

durvju. Bet viņš gājis pilei riņķī un ieraudzījis taču durvis sle-

penā vietā, tās bijušas aizslēgtas cieti jo cieti.

Nu nogulies zemē, dalicis kājas pret durvim un kā spiedis,

izspiedis pavisam laukā. legājuši iekšā, atpūtušies; tad atstājis
māti pilī un pats aizgājis pamedīt, lai abiem ir ko ēst.

Bet par to laiku, kamēr Neveicamais Janītis meža, atnācis uz

pili melns kungs — tas bijis velns — un prasījis mātei: „Kas tevi

laidis te pilī?"
Šī atteikusi: „Neveicamais Janītis!"

Tad velns nopietnībā sacījis: ja māte pie šā nākšot, tad at-

stāšot dzīvu, ja nenākšot, tad nositīšot!

Šī apsolījusies.
Bet ne visai ilgi, te nācis Neveicamais Janītis maja. Velns

to manīdams, nu mācījis šā, skubinājis tā. Pēdīgi ierunājis, lai pa-

liekot slima un lai sakot Jānītim: šī citādi vesela nevarot palikt —

vilku, lāču, lauvu piena vajagot. Un lai ejot uz to un to kalniņu,
tur zvēriem būšot sapulce, tur piena dabūšot.

Neveicamais Jānītis aizgājis kalnā, aiztupies aiz lazdu krūma

un gaidījis zvērus sapulcējamies. Gaidījis, te lēkuši šadi zvēri,

tādi zvēri un pēdīgi lēkušas zvēru mātes katra ar divpadsmit bēr-

niem. Tad viņš kliedza uz tām zvēru mātītēm: „Es jus šaušu!"

Bet mātītes skrēja klātu un lūdzas, lai saudzējot, šas došot

piena, cik vien šam vajagot, un vēl katra vienu bērnu līdz. Labi,
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viņš tad pieslaucis pilnu slauceni piena un paņēmis no katras

zvēru mātītes vienu bērnu līdz.

Un tikko nu nācis pret māju, velns pilī palicis par adatu un

ielīdis aizkrāsni. Neveicamais Jānītis ienācis ar zvēru bērniem

iekšā un tā tūliņ zvēru bērni likušies krāsnī, izjaukdami to dru-

patās. Bet Jānīša māte sākusi kliegt, kur nu sildīšoties? Krāsns

pagalam! Tad viņš apsauca savus zvēru bērnus un devis mātei

pārnesto pienu dzert. Šī izdzērusi gan, bet vēl vesela nepalikusi.
Lai dodot šai ābolu, velna dārzā audzinātu, tad būšot vesela!

Nekā cita darīt, paņēmis savus trīs zvēru bērnus un gājis uz velna

dārzu. Nonācis tur, sēta par augstu, nevar dārzā ietikt. Nu kāpis

savam vilkam mugurā un tad pakāpies lēcis sētai pāri — neva-

rējis pārlēkt. Nu kāpis lāčam, lēcis, lēcis — nevarējis pārlēkt.

Pēdīgi kāpis lauvai mugurā un tad pārlēcis sētai, ticis dārzā ar

visiem saviem zvēru bērniem un aizskrējis uz ābeli, norāvis ābolu.

Bet dārzā bijusi viena meita, tā lūgusies, lai šo pārvedot pār sētu.

Viņš teicis: „Bet tad kāp manam lāčam mugurā!"

Labi, šī uzkāpusi lāčam mugurā, Neveicamais Jānītis lauvai

un tad steigušies projām. Bet vellēni [velnēni] skrējuši pakal ar

uguni un gribējuši šos sadedzināt abus, tomēr nedabūjuši. Šie pār-
lēkuši jau laikā pār sētu un nu bijuši glābti. Tad meita par to la-

bumu iedevusi gredzenu savam glābējam; bet Neveicamais Jā-

nītas pārlauzis gredzenu un vienu pusi tikai iebāzis kabatā, otru

atdevis atpakaļ, lai glabājot, kamēr atkal satikšoties, jo šimbrīžam

šiem vēl esot jāšķiras. Labi, viņa aizgājusi savu ceļu; šis ar zvēru

bērniem griezies atpakaļ uz pili pie mātes un pārnesis kāroto

ābolu. Māte apēdusi ābolu — vēl nebijis diezgan. Lai nu ejot
suseklīšiem sadabūt trīs birkavi drāšu! Viņš gājis arī, sadabūjis
drātis — ko nu vajagot?

Nu neka vairāk nevajagot, lai ejot gulēt!
Neveicamais Jānītis aizgājis gulēt. Bet māte par to laiku,

kamēr šis aizmidzis, saistījusi dēlu gultā ar drāthn vien. Jau pē-

dīgā mazgā bija sienama, te Neveicamais atmodies: „Māt', māt',

ko tu gribi darīt?"

„Es, dēliņ, tavus speķus izmērošu. Stiepies reizas trīs, vai

varēsi pārraut?"

Neveicamais stiepies, stiepies, drātis notinkšējušas, cik stipri

stiepies, bet pārraut taču nespējis vis. Un kā nu nespējis, tā velns

tūliņ no aizkrāsnes laukā šo slānīt. Bet tagad Neveicamais Jā-

nītis saņēmis itin visus spēkus un stiepies vēl reizi labi no tiesas.

Tad drātis pārtrūkušas un viņš velnam krūtīs. Nu cinījušies un

aicinājis savus zvēru bērnus palīgā; bet zvēru bērni nevarējuši

tikt, velns tos bij aizslēdzis aiz dzelzs durvim. Un lai nu arī tas

vēl. varbūt ka būtu pārspējis velnu bez zvēriem; bet velns bijis
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negodīgs, viņš tīkojis Neveicamo viltībā samaitāt. Izdūris tam

acis un tad kā apsmieklu aizrāvis uz vienu kalnu, lai tur aklumā

nonīkst.

Bet viņš nenonīcis vis. Otrā dienā dabraukuši pie kalna

70 vezumnieki ar 70 vezumiem un gribējuši kalnam pāri tikt; to-

mēr kalns bijis tik stāvs, ka zirgi nejaudājuši pavilkt. Tad atkal

sacījis: ~.la jūs mani aizvestu pie tās un tās ķēniņa meitas — pie

tās, ko bija izglābis no velna dārza — tad es jūsu vezumus pār-
vilktu kalnam. Labi. Vezumnieki sasējuši vezumus vienu otra

galā un viņš pārvilcis visus uz reizi kalnam pāri. Nu vezumnieki

aizveduši aklo pie ķēniņa meitas. Tā, savu glābēju ieraudzīdama

aklu, žēlas asaras noraudājuši, bet arī padomu zinājusi. Davedusi

pie veselības avota, apmazgājusi izdūrumus un ātri jo ātri acis

atkal izdziedējusi.
Un par to laiku, kamēr viss tas noticis, Neveicamā Jānīša

zvēru bērni bija izgrauzuši dzelzs durvis un uzbrukuši mātei. Māte

nu gan lūgdamās liegusies, ka neesot vainīga, velns viņas dēlu sa-

maitājis, viņa nekā ļauna neapzinoties; bet zvēru bērni atteikuši:

„Ja neesi vainīga, tad liec uguni šai pilij klāt un mēs vērosim. Ja

pils nedegs, tad nebūsi vainīga, ja degs, tad būsi!"

Mate tad likusi uguni klat, pils degusi un nodegusi, māti līdz

sadedzinādama.

Bet Neveicamais Janītis apņēmis keniņa meitu un dzīvojis

laimīgi.

3. A. 315. 590. L. P. Džūkstē- P i c n a v ā. LP, I, 50. AŠ, 11, 98c.

Kāds skroderis, nevarēdams mājās nekā pelnīt, atstājis sievu

ar desmit gadu vecu puisēnu, un iet uz svešām zemēm pelnīties.
Pēc kādiem mēnešiem puisēns saka uz māti: „Mūsu tēvam tagad

neiet labi; iesim viņu meklēt!"

Abi aiziet. Mežā tiem piestājas pelēks šunelis un tek trīs die-

nas nopakaļus līdz. Trešā dienā, lielu milzi satiekot, šunelis atkal

pazūd. Milzis stājas cēlā un zobo skrodera dēlu, vai tāds kevēns
arī spējot svilpt, rūkt un ceļa nūju panest?

„Neskaties vīru no cepures!" puisēns atbild, „bet radi labāk,
ko tad tu īsti vari!"

Milzis arī rāda un izrauj ozolu ar visām saknēm; bet puisēns

izrauj vēl lielāku ozolu un uzsviež tik augstu gaisā, ka bija trīs

dienas ko gaidīt, kamēr zemē nonāk. Nu milzis saka: „Esi gan

stiprāks, iešu jums līdz."

Bet nu ceļā milzis pierunā puisēna māti viņu precēt, jo viņa

savu vīru nebūšot nekad atrast un atraiknei taču grūti diezgan.
Ar to vien nepietika, vēlāk milzis tai ierunā pat puisēnu nomaitāt,

jo patēvim neesot par godu, ka padēls stiprāks. Abi norunā puiku
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lāču dārzā pēc ābeles ziediem sūtīt, lai lāči viņu saplosītu, jo mil-

zis citādi nevarēja un neuzdrošinājās puiku aiztikt. Puika aiziet

pēc ābeļu ziediem, bet lāči viņam luncinās apkārt ne pa naga mel-

numa ļauna nedarīdami.

Milzis, to redzēdams, vēl vairāk apbrīno nadzīgo puiku un

ienīst to vēl stiprāk. Arī puika sāk nomanīt un noklausās naktī,
ko milzis ar māti spriež. Abi spriež, ka neģēlis nomaitājams; bet

kādā vīzē, to puika nevarēja sadzirdēt. No rīta milzis atkal sūta

puika pēc ābeļu ziediem lāču dārzā. Viņš norauj ziedus, paglauda

lāčus, un sāk ar tiem brītiņu rotājoties. Bet kamēr šis tā rotalo-

jas, tamēr milža tēva māsa, liela burvene, norunā ar milzi na-

badziņu noburt. Tēva māsa gan šaubās, vai iespēšot puiku no-

burt. Bet milzis atteic: „Tu varēji puikas tēvu par suni noburt

un tad gan šo nevarēsi!"

Burvene iet dārzā, kur puika ar lāčiem. Lāči grib puiku aiz-

stāvēt, bet šī iesviež lāčus piecas pēdas zemē iekšā un puikam uz-

bur dziļu miegu. Nu nāk raganas bariem un grib aizmigušo ne-

maitāt, bet tai pašā acumirklī pieskrien melns suns pie aizmigušā,

pārvelk ar ķetnu pār ģīmi un atmodina. Raganas tas tūlīt izšķaida

uz visām pusēm un tad aiziet no milža mājas projām uz kuģiem.
Melnais suns bijis noburtais puikas tēvs.

Kādu dienu puikam kuģa istabiņā laimējās, auklām pārsietu

šķirstiņu atrast. Viņš mēģina auklas ar zobiņu pārcirst, bet ne-

var un nevar. Nu kad tā nevar, tad rauga ar cirvi šķirstiņa stūri

izkapāt. Caur izkapāto caurumu tas iebāž roku un dabū mazu

zāļu pudelīti. Viens piliens no zālēm neviļot uzpil uz šķirstiņa
auklām: auklas tūliņ atdarās.

Tādas zāles dabūjis, puika nepaliek vairs uz kuģa, bet iet pa

pasauli nelaimīgus pestīt. Tam iešaujas ir prātā, vai gan ar tām

zālēm nevarētu savu māti no milža atpestīt. Vispirms puika uziet

kādu princesi, kura visu mūžu pie ķēdēm noburta. Zāles mazu-

liet uzpilinot, ķēdes atdarās un princese no prieka uzmauc atpe-

stītājam savu gredzenu. Pēc septiņiem mēnešiem norunā kāzas

dzert.

Viņš vēl atpestī vienu princi, pie krēsla pieburtu, un tad stei-

dzas pie mātes. Māte sagaida dēliņu it priecīga, bet milzis tai

piebiksta, lai raugot izdabūt, iekš kā īsti puikam tāds spēks pa-

stāv. Tā tik tālu labina dēlu un tam pieglaužas, kamēr šis arī at-

vēl galvu paieskāt un muguru pakasīt. Viņa atrod, ka dēlam ap

vidu zvēru ķēniņa josta. Māte nu ieskā tik ilgi galvu, kamēr puika

iemieg un tad nemanot nozog zvēru ķēniņa jostu. Puika tūliņ uz-

možas, bet spēki tam nav vairs. Milzis tam izdur acis un to aiz-

dzen. Ne nu stipruma ne gaismas. Ko nu? Grāvmalā nu naba-

dziņš raud par savām acim, raud par mātes cietsirdību, raud, ka
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tūlīt nepasteidzies mātei zāles uzpilināt. Te pieklīst atkal melnais

suns un aizved neredzīgo pie viņa līgavas, izpestītās princeses.

Princese nožēlo, ka šis tagad akls, bet tomēr tura kāzas un ap-

prec ir aklu.

Labu laiku pēc kāzām princese kādu dienu staigā pa dārzu

un ierauga aklu pelīti. Viņa noķer pelīti un raud, ka tā akla, jo
iedomājās par sava paša vīra aklumu. Te it nejauši iebirst viena

asara pelītei acīs un pelīte uz reizi redzīga. Nu viņa iet pie vīra

un ieraud arī tam acīs savas asaras. Vīra acis paliek uz reizi ve-

selas. Nu bija prieki, nu bija laime; bet prieki vēl pavairojās, kad

kādu dienu viņa suns, toreizējais vadons, trakumā jānošauj: līdz

ko suni nošauj, tas paliek par cilvēku, jaunā ķēniņa tēvu. Tēvs

nu pateic, ka milža tēva māsa to par suni nobūrusi.
Piezīme. Pēc cita atstāstītāja puika dabū savu lielo spēku no

čūskām. Viņš ierauga mežā lielučūsku pūli. Čūskas vijas un tinas gar zelta

jostu vai kroni. Šo kroni puika atņem čūskām un apjož ap vidu. No tā laika

tam neapzināmi li<els spēks.

4. A. 315. 590. E. Rezevskis, Irlavā. LP, IV, 10, 1. AŠ, 11, 98d.

Vienam dēlam tēvs karā bija aizgājis un nozudis. Reiz dēls

ar māti saņemas iet tēvu meklēt. Uz ceļa dēls ierauga jostu un

grib to jozt; bet māte saka: „Ko niekojies, lai labāk pūst zemē!"

Labi. Meža malā māte apsēžas atpūsties; bet dēls ne: tam

tik josta prātā. Un kamēr māte tur sēž, dēls klusītiņām apmet
riņķi caur mežu, atiet pie jostas atpakaļ un apjož ap vidu. Mātei ne

jausmas, kur šis bijis. Bet no tā brīža, kamēr josta ap vēderu,

dēls jūtas briesmīgi stiprs.
let atkal. Otra, treša diena iegriežas kroga. Dels uzprasa:

„Krodzeniece, vai nezini, kur mans tēvs?"

„Neesmu redzējusi!"
Bet krodzeniecei bijis tāds suns, kas padarījis visu, ko tik liek.

Dēls grib šo suni pirkt; bet krodeniece nepārdod. „Ja suni ne-

pārdosi, tad apgāzīšu tavu krogu!" dēls biedina.

„Negaz vis! Pateikšu, kur tavs tevs. Viņa kalna dzīvo mil-

zis, paprasi tam, tas zinās, kur tavs tēvs."

Dēls ar māti aiziet uz kalnu un ierauga lielu milzi. Milzis tūliņ

uzsauc dēlam, lai ejot ar viņu spēkus mēroties. Bet kalnā bija

divas priedes: viena lielāka, otra mazāka. Abi spēka vīri noruna

tāj katrs raušot savu priedi; kurš ātrāk izraušot, tas uzvarējis.

Dēls sagrābj lielāko priedi un izrauj ar visām saknēm pirmais;
milzis mazāko priedi nevar vis tik lēti izraut, viņam jāpadodas
dēlam. Dēls arī vairāk neprasa neko no milža, lai tik pieņemot

viņu un māti savā mājoklī tik ilgi, kamēr izdabāšot, kur zudušais

tevs meklējams. Milzis pieņem, un nu visi trīs dzīvo labu laiku
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kopā. Bet par to laiku māte bija iedraudzējusies ar milzi un mil-

zis bija mācējis māti pierunāt izkrāpt dēlam, caur ko tas stiprs
palicis. Dēls negrib un negrib mātei teikt; bet kad nu tik vareni

uzbāžas, pateiks ari: ..Stiprumu man dod tā josta, ko uz ceļa pa-

cēlu!"

„Vai, dēliņ! Paradi man arī brīnuma jostu!"
Dēls atjož un parāda. Bet tai pašā acumirklī milzis ielec pa

durvim, izrauj jostu mātei no nagiem un sagrābj dēlu itin tā, lai

saprot. Dēls gan turās pretim, bet nav vairs spēka vīrs. Milzis

izdur dēlam acis un izdzen pa durvim, lai iet, kur grib.

Dēls aizgrābstās, sāpes ciezdams, līdz mežam. Te pietek
tas suns, ko todien gribējis krogā pirkt, un piedāvājas aklajam par

vadītāju. Dēls iesien savu kakla drānu nūjas galā, iedod drānu

sunim mutē un pats tura nūjas otru galu. Suns tek papriekšu,

dēls, nūjā ieķēries, staigā pakal. Tā abi noiet līdz vienai pļavai,
kur visuvisādas zālītes aug. Dēls atpūšas uz cinīša; bet suns ošņā
un meklē, ošņā un meklē ilgu laiku. Uz vienu reizi uzodīs īsto

zālīti un tūliņ dēlam klāt, lai ņemot zālīti no viņa mutes, paspie-
žot sulu un aptraipot izdurtās acis. Dēls aptraipa un paliek re-

dzīgs. Tagad, zināms, patencina sunim tūkstoškārt un piemāca, lai

raugot kalna galā viņa jostu milzim atņemt. Suns aiztek uz kalnu,

un kamēr milzis guļ, nozog dēla jostu. Tūliņ dēls apjož jostu un

iet milzi kaut. Milzis gan turās pretim: bet dēls kā liek ar me-

tamo — milzis pagalam. Māte, to redzēdama, izbailēs aizmūk uz

mežu un nozūd. Arī suns acumirklī nozudis. — Suns bijis dēla

nelaiķa tēvs, kurš karā miris. — Dēls aprok milzi un paliek turpat
dzīvot.

5. A. 315. 590. P. Grosbergs, Kūķēnos. LP, IV, 10, 4. AŠ, 11, 98e.

Kāds kungs nerāda savu meitu nevienam vīrišķim. Meita pie-

augusi, bet vēl nezinājusi, ka pasaulē ir arī vīrišķi. Bet vienreiz

meita — nezin kā patikusi — iziet klusītiņām no muižas un grib

redzēt, kāds mežs izskatās. Bet pirmo reizi mežā ietikusi ap-

maldās. Kungs izsūta savu sulaini meklēt. Sulainis atron meitu

būdiņā. Meitai brīnum patīk sulainis, lai gan pirmo reizi savā

mūžā vīrišķi tik redz. Sulainis paliek labu laiciņu pie meitas.

Beidzot taču apdomājas, ka jāgriežas uz māju.

Aiziedams tas piemāca meitu: „Es iešu papriekšu uz māju

un teikšu kungam, ka neesmu varējis tevi atrast; pēc kādām die-

nām nāc arī tu uz māju un saki, ka mežā apmaldījusies."

Meita tā ar mieru. Otrā nedēlā griezīsies uz māju, bet ap-

maldās vēl dziļāki mežā. Maldās, maldās ilgu ilgu laiku, kamēr

tad ar lielām mokām atkal atnāk uz to pašu būdiņu atpakaļ. Būdiņa
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viņai piedzimst dels, varens puika. Paiet daži gadi — puika jau

izaudzis par jaunekli un uztura māti ar medījumiem.
Vienreiz medīdams, tas par laimi atron jostu, kuru tūliņ ap-

jož uz plikas miesas. No jostas jauneklis dabū briesmīgi lielu

spēku, tik lielu, ka pat lielāko priedi spēj izraut viegli jo viegli.
Bet tai pašā dienā, kur jostu pacēlis, pie mātes būdiņas ie-

kūlies milzis un uzrunājis to precēt. Māte apsolās iet. Pārnāk

dēls, tas no tam ne dzirdēt: viņš milzi nomaitāšot, ja neiešot pro-

jām. Bet milzis pierunā māti izvilt, kur dēls tādu spēku ņēmis.
Dēls pateic mātei, ka no jostas dabūjis spēku. Māte, kamēr dēls

piemidzis, atjož jostu un atdod milzim. Milzis paņem jostu un vēl

izdur dēlam acis.

Tagad māte raud gaužas asaras par neredzīgo dēlu un pa-

māca iet pie vienas lāmiņas acis mazgāt. Dēls ar mieru, lai tik

turp novedot. Māte noved un apmazgā acis. Dēls paliek re-

dzīgs, bet atšķiras no mātes, aiziedams pie viena ķēniņa kalpot.

Ķēniņam dēls māk tā izkalpot, ka drīzi paliek par kara va-

doni. Tagad dēls, tik tālu ticis uz kājām, paņem kara spēku un

nāk milzim jostu atņemt. Milzis turās kā traks pretim, bet lie-

lais kara spēks to nomāc un nokauj. Dēls, savu jostu atdabūjis,

jož tūliņ ap vēderu. Nu paliek atkal tik stiprs, kā brīnumi.

Prieka pilns paņem savu māti un iet ar kara spēku atpakaļ

pie ķēniņa. Ķēniņš visu zināt dabūjis, loti priecājās, ka viņam tik

stiprs kara vadons; viņš galu galā iecel stiprinieku par savu pēc-

nācēju un atdod vienīgo meitu par sievu.

6. A. 315. 300. A. Gari - Juone no 55 g. v. Brigitas Kromanes,

Bikovas pag., Kultūras balss kr.

Vīnā tuolejā molā dzeivuoja ķēniņš ar sovu sīvu. Tvs ķēniņš

beja troki stvprs, jam beja treis zyrgi: bolts, malns un sierms.

Vēl ķēniņam beja vīns dāls, jū saucja Pīters. Ķēniņš padzeivuoja

kaidu laiku i nūmvra. Juo dālam beja vēl tikai pīcpadsmit godu,

bet jis palyka par ķēniņu tāva vītā. Jaunais troņa valdnīks iz-

devja manipestu izlaist vysus zagļus un laupītuojus nu cītuma.

Kad nabeja cītumu, tod karaspākam arī nabeja dorba. Karaspāku

taipat izlaidja pa sātom.

Tūreiz keniņš sadūmuoja pajuodelēt ar malnū zyrgu pa pil-
sātu un mežu, un tai aizguoja uz lelu mežu. Tikkū izguoja uz vīna

tvlta, uzreiz atskrīn rogona ar trejom golvom. „Ai, kai tu te

atjuoji! Es dūmuoju, ka vuorna tova syuda te naatness. Nu man

bvus divi kumūsi!"

„Aizzareisi i ar vīnu," atsoka ķēniņš, un saķēris rogonu, aiz-

vad tū dzeivu uz sovas pils cītumu. Pi cītuma dalyka kluot ka-

raspāku un pasacīja, lai nivīna nalaiž īškā. Zyrgu lvka īvest kļava.
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pats jis beja stvpri pīkusis, jo rogona vadūt stvpri deižuojās un

jū saraustīja. Jis lvkās gulēt un nūgulēja treis dīnas un treis

nakts.

Tamā laikā kēneniņa ar pavadūņim staiguoja gar pils prīšku

un īraudzīja, ka pi cītuma durovom stuov karaspāks. Jei soka:

„Kas tur cītumā?"

Karaveiri pastuostīja, ka ķēniņš teicja nalaist nikuo īškā cī-

tumā. Kēneniņa par taidu atbildi palvka troki nikna un aizza-

klīdzja: „Es — vai dāls leluoks? Man vēļ leluokas tīsības kai

dālam. Laidīt īškā, es gribu apraudzīt cītumnīku!"

Karaveiri īlaidja. Iguojuse cītumā, jei īraudzēja, ka pi golda
sēd vīns cīši glauns kungs un roksta vēstuli. Jai palyka tai so-

vaidouk ap sirdi, palvka iztraukta, nūstuoja un dūmuoja, par kū

taidu brangu cylvāku apcītynuoja.

„Par kaidu vaini tevi īlyka cītumā?" vaicuoj kēnenine nu

cītumnīka. Jis izstuostīja, ka pavysan nava vainīgs, un prasēja,
lai jei reit jū otkon apmeklēj. Tys cītumnīks beja valns un ap-

sametja par skaistu kungu. Kēniniņe kotru dīnu staiguoja uz cī-

tumu, jai cītumnīks pasaruodīja tik lobs un skaists, taišņi lobuoks

un skaistuoks par juos nasen nūmyrušū veiru — ķēniņu. Naktim

kēniniņe tikai par cītumnīku vīn i dūmuoj, pat aizmigt navar, jis
vīn pruotā.

Atīt treša dīna pi cītumnīka, jis i soka: „Tu vel taida jauna,
gudra, skaista un atdevi dālam valdīt, varēji pate valdīt."

Jei i padūmuoja — labi byutu pašai apsaprecet un valdīt.

„Tagad es jau navaru valdīt," soka ķenkiiņe, „juo muns dals

ir par valdinīku!"

„Vari gon," atbild cītumnīks,
„
vajag tikai nubeigt tovu dalu."

„Kai tad jū varēs nūbeigt?"

„Tu apsamet par slymu," vuicā [māca] valns, „atsagulst

gultā, dāls tevis žāluodams, meklēs zuoles, a tu pasoki, ka nikaids

doktors tev napaleidzēs. Lai jis īt uz mežu, tur ir rogona ar se-

šom golvom, nūciers vysas golvas, izraun kotrai golvai mēli,

tuos mēles atnas, un kai tikai tu dabuosi paūšņuot, paliksi vasaļa.

Dāls īs uz mežu meklēt rogonas mēles, a tei jū mežā apēss un

tai tiksi nu dāla vaļā."

„Labi," atsoka kēniniņe, un dora, kai valns pamuocīja. Ap-

samat par slymu, atsagulst gultā un gul. Dāls pīsacelis, pēc tre-

jom dīnom, aizīt pi muotes, atrūn tū gultā un prosa: „Voi tu

slyma, māmiņ?"

„Ja, slyma, dals."

„Nu tod juopasauc dreižuok doktori, lai dud zuoles!"

„Nā, dāls, man nikaids doktors napaleidzēs. Tikai vīnīgi, jo
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tu, dals, atnessi nuciertis meža rogona, tuos sešas meles, kai es

tikai juos paūšņuošu, tvuliņ bvušu vasaļa."

„Labi!" dāls atsacēja, pajēmja nū vadža tāva zūbynu, sasa-

dloja boltū zyrgu un laidjās uz mežu. Tikkū izjuoja uz tylta, nu

meža šnuokdama vīn skrīn rogona ar sešom golvom un soka:

„Ai, kai tu te atjuoji! Es guoduoju, ka vuorna tova syuda te na-

atness. Nyu man byus divi kumūsi!"

„Aizzareisi i ar vīnu.' Jis pīsīn zyrgu un suok spākuotīs ar

rogonu, izvalk zūbynu un ar vīnu ciertīni nūcierš rogonai četras

golvas. Rogona saniknuota druožas jam viersā, tod jis nūcierš vēl

pīktū golvu, bet jau pavysam pīkusis. Tod juo zyrgs atsaraun

un samyn rogonu lompuos. Ķēniņš tod nūcierta sastū golvu, vy-

som golvom izgrīzja mēles, sabuozja ceļa tošā un aizbraucja
uz pili. Atbraucis uz pili, lyka zyrgu īlaist klāvā, a pats īguoja

pilī, salyka vvsas sešas mēles uz krāslim, aizguoja pi muotes un

pasacīja, ka rogonas mēles ir salyktas uz krāslim. Juo muote iz-

guoja, jei i naūšņuoja, pa laiciņu soka dālam: „Man jau lobuok!"

Dāls nūsakomuojis lykuos gulēt un nūgulēja sešas dīnas. Kē-

niniņe otkon aizīt uz cītumu un pastuosta vainām, ka dāls atnesis

sešas rogonas mēles. Valns tika plačus vīn raustīja un breinuo-

jās: „Kur jis tik styprs, ka varēja nūcierst rogonai golvas? — Bet

vēl, zyni! Apsamet par slymu, gulstīs gultā un guli! Kad dāls

pīsacels un prasīs, kas tev suop, meklēs doktoru, tod pasoki, ka

nikaids doktors tev navar paleidzēt. Pasoki, ka dzierdēji, ka

kaimiņu valstī rogona jau apāduse pusi cylvāku, un pasacījuse,

jo ķēniņš naatdūs jai apēst sovas meitas, tod izēss valstī vysus

jauds. Kēninš ar mīru atdūt apēst rogonai sovu meitu. Lai jis
aizbrauc uz jyurmolu un nūcierš rogonai divpadsmit golvu, izgrīž
mēles un mēles lai atvad tev paūšņuot, tod tu paliksi vasaļa."

„Labi!" atsoka kēniniņe, apsamat par slymu, līkas gulta un

guļ. Dāls pīsacēlis aizīt pi muotes un prosa: „Vai tu slyma, mā-

niiņ?"

„Ja, slyma, dals," atsoka muote.

„Nu tod juopasauc doktori, lai dūd zuoles!'

„Na, dāls, man nikaids doktors napaleidzēs. Es dzierdēju, ka

trešajā ķēniņa valstī rogona apāduse pusi cvlvāku un pasacījuse,

jo ķēniņš nadūškūt apēst sovas meitas, tod apēškūte vysus

laud's. Ķēniņš pīkrits atdūt sovu meitu rogonai apēst. Rogona
izīškūte nu jyuras, jai byuškūt divpadsmit golvas. Jo tu nūcier-

stu jai vysas golvas un mēles atvastu man paūšņuot, tod es tyuliņ

palyktu vasaļa."

„Labi!" atsacīja ķēniņš, jis cīši žāluoja sovu muoti un dēļ juos

gotovs beja vysu darīt. Pajēmja nu vadža tāva zūbvnu, uzlyka

bruņes, lyka sasadluot siermū zyrgu, atsavasaluoja ar muoti, sa-
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dās zvrgam mugurā un zvrgs kai vīsols aiznesja jū uz jvurmolu,
kur rogonai dēļ apēsšonas vajadzēja atvest ķēniņa meitu. Kad jis
dajuoja, ķēniņa meita jau beja atvasta, jis nūlēcja nu zvrga, pīkē-

dēja zvrgu pi kūka, a ķēniņa meitas zvrgu un karēti pi ūtra un

gaida, cikom atīs rogona. Te rogona atīt pa jvuru, šņuokdama

vīn, vvsa jvura saskustvnuoja, kūki suoka leiguotīs un šalkt. Ro-

gona jau par gobolu valk dvašu ar divpadsmit golvom, ruodīs,
ka ar dvašu vīn īraus vvsus sev reiklē. Izguojuse uz krosta, jei
soka: ,Ai, kaita tu te atjuoji! Es guoduoju, ka vourna tova syuda
te naatnes, guoduoju ka byus tikai vīns kumūss, a nyu tiks četri."

„Aizzareisi i ar vīnu," atsoka ķēniņš un suok ar rogonu veik-

tīs. Nūcierš rogonai četras golvas. jau da celim īsāst zemē, a

rogona da pusei īsāst zemē. Nūcierš ostoņas golvas, da jūstas
vītai īsāst zemē, a rogona da pusei īsāst zemē. Jis jyutas pīkusis
un soka: „Kungi, ķēniņi kaunās un atsapyuš, atsapyusim i mes."

„Labi, atsapyussim," atsoka rogona un suok pyustīs. Atsa-

pyutuši vēl suok kautīs, jis nūcierš rogonai vēl divi golvas un

pavysam pīkyust. Tūreiz juo siermais zyrgs suok deižuotīs,

zvīgt, spardētīs, izraun kūku ar vysom saknēm un samyn rogonu

skronduos. Jis nūgrīž golvas, izgrīž mēles, sabuož ceļa tošā, sa-

jyudz zyrgus karētē, īsādynuoj keniņa meitu un laimīgi brauc

obēji. Brauc, brauc — dabrauc leidz kristcelim, jis i soka: „Brauc

laimīgi uz sovu muoju, juo kurs pa prīšku nūmiers, tys, kas paliks

dzeivs, Dīvu lyugs par nūmyrušu; kurs nu mums nūmiers, lai tū

paglobuoj uz itim kristcelim."
Tai jī sirsnīgi atsavasaluojuši aizbrauc kurs sovu molu. Jis

atguojis uz sovu pili, pakar zūbynu pi sīnas, nūjem bruņes, div-

padsmit rogonu mēles salīk uz krāslim pi muotes gultas, līkās gu-

lēt un nakustēdams nūgul divpadsmit dīnas. Kēniniņe īt pi vaina

cītumā un pastuosta, ka atnesja divpadsmit mēles. Valns plačus
vīn rausta un breinuojas, kur jis tik styprs. Jei vairs nasaprūt,

kā izguoduot, lai dālu nūnuovēt. Tūreiz valns soka: „Vajag iz-

kurinuot pierti, jis izzagulējis gribēs pasapērt, aizīs uz pierti un es

jū piertī nūšaušu."

„Labi!" atsoka kēniniņe. Ķēniņš nūgulējis divpadsmit dīnas,

pīsacēļa, muote i soka jam: „Dāls, tu esi cīši nūsakomuojis, labi

byutu piertī pasamozguot, pasapērt."

„Man cīši gribātūs pasapērt, asmu pīkusis un veikdamīs ar

rogonom nūsazīdis."

Jis aizguoja uz pierti ar sovim sulainim, te valns caur pierts
sīnu īšuovja ķēniņam, jis mierdams pasacīja: „Es jau zynuoju, pa-

soki munai muotei, lai mani paglabuoj uz kristceļim un uz krista

lai uzroksta vuordu un familiju."
Kad ķēniņu globuoja, tod cītumā bejušais kungs sagrīzja ke-
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niņa mīšu gobol gobolim, īlyka škierstā, škierstu stvpri aizsyta,
aizvedja uz kristcelim, paglobuoja un uz krista uzrakstīja vuordu

un familiju.

Kaimiņu valsts keniņa meita vairuok Teizes apmeklēja krist-

celus. Reiz brauc keniņa meita i redz: uz kristcelim stuov krvsts,
jai īzašuovja pruota, ka varbyut ķēniņa dāls ir nūmiris. Jei līk

kučēram, lai brauc uz kristcelim. Kad atbrauc uz kristcelim, ķē-

niņa meita izkuop nu karetes pasaver, ka te ir apglobuots juos
gluobejs, tyuliņ apgrīž zyrgus un brauc uz sovu pili. Salasējuse
sulaiņus, grīžas atpakaļ, un līk sulaiņim izrakt šķierstu, lai sova

gluobeja mīsu puorvest tyvuok pi pilis. Attaisa izroktu škierstu,

pasaven īškā tikai goboli. Tam, kas atdzeivynuos ķēniņa dālu,

jei izsūlēj lelu montu. Tur pat kūkā sēdēja daudz kraukli. Vīns

nu sulaiņim pasajem, nūkaun zyrgu, izguož tam īškas, nūlīk zyrgu

ceļa molā un pats īlein zyrgā īškā. Mozī krauklāni, čārkdami vīn,
skrīn zemē un mātās zyrgam viersā, a jis krauklānus sagruob un

nalaiž vaļā. Tod atskrīn lelais krauklis un prosa, lai atdūd

bārnus.

„Labi," soka jis, „es atdušu, tikai dabuoj man dzeivuo un

myrušuo yudiņa!"

„Gryuti gon dabuot," atsoka vacais krauklis, „juo stvpri ap-

sorguoj."
Bet nikuo bej darīt, vajadzēja meklēt. Aizskrīn vīnā vītā,

stypri apsorguoj, aizskrīn ūtrā, tai pat stypri apsorguoj, trešā

vītā aizskrīn un paķer divi butelītes, izzacel augši gaisā. Šaun

krauklam vīnu, ūtru un trešu reizi, bet natruopēj un jis atnas divi

butelītes. Krauklis atnesis butelītes, nūdūd cvlvākam, jis puorplēš
vīnu krauklānu, aplej ar dzeivības jyudini un tys par reizi atsa-

dzeivynuoj, pasacel, spuornus un aizskrīn. Tūreiz jis palaidja

vvsus krauklānus vaļā. Pēc tam pajēmja vvsus gabaliņus, ap-

mozguoja, salyka kūpā un nūsmērēja ar myrušom zuolem, vvsi

gabaliņi tyuliņ saauga kūpā. Jis apvylka drēbes, lai ķēniņa dālam

nabyutu kauns, ka jis paliks dzeivs, bet byus plyks. Kad jau beja

apvylkts, tūreiz īlēj jam ausīs, dagunā un mutē dzeivības zuoles,

jis sazakustēja, tod vēl ūtrreiz īlēja mutē, jis tryukās un soka:

„Ai, cik ilgi es nūgulēju!"

„Na, tu beji uz vysim laikim paguldīts," atsacīja sulains.

„Es zynu, tu vysu man muote padarīja. Es braukšu uz sovu

kēnesti."

Un kūpā ar ķēniņa meitu aizbraucja uz sovu kēnesti. Par tū

laiku, cikam ķēniņš beja nadzeivs, nikas navarēja izzasēst juo zyr-

gim mugurā, vysus sper nūst, tikai pabaruot ji ļāvjās. Zūbyns ari

nivīns navarēja nūjemt nu sīnas. Pašlaik juo muote ar vainu beja

sataisījuši kuozas, jis atbraucis īguoja sovā kambarī, nūjēmja nu
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sīnas tava zubvnu un obeji ar ķēniņa meitu īguoja tama kambarī,

kurā ap goldu sēdēja cīmiņi un juo muote ar veiru.

īraudzejis pi golda vainu, jis ar vīnu ciertīnu nucierta jam

golvu. Kēniniņe sasatryukst un soka: „Kas munā gūdā dreikstēja
tū darīt?"

Tod jis gribēja nocierst golvu sovai muotei, bet ķēniņa inerta

jū nūturēja aiz rūkas un juo muote palvka dzeiva. Vainu pīsēja

zyrgam pi astes, izbraucja uz teiruma un saraustīja smolkuos

druskuos, tai ka juo i smokas napalyka. Pēc tam jis pajēmja ķē-

niņa meitu, sataisīja kuozas, saprasīja vysus pavalstnīkus, valdi-

nīkus, nūdzēra kuozas un palyka par valdnīku divējuos kēnestīs.

Beja bezgalīgi boguots un laimīgs.

15. Ūdensmeita.

1. 316. Jānis Dzenītis, Vidzeme, Ozolu pag., Zin. Kom. kr.

LP, VI, 67.

Kāds vīrs ar sievu dzīvoja netālu no jūras. Viņiem nebija
meizes ko ēst; tādēļ vīrs katru dienu gāja uz jūru zvejot. Bērnu

arī viņiem nebija.

Kādā dienā vīrs atkal aizgāja uz jūru zvejot; bet tai reizē ne-

viena zivs neķērās un vīrs jau gribēja uz māju iet. Bet tad viņam

parādījās ūdens meita, sacīdama: „Ja tu man pēc 3 gadiem atdotu

to, kas tavai sievai jauns mājā, tad es tev došu daudz zivju."

Labi, vīrs mierā. Bet mājā sievai par to laiku bija piedzimis
dēls. Nu vīrs nožēloja gan, ka atdevis dēlu, bet, kas padarīts, pa-

darīts.

Un pēc trim gadiem viņu dēls bija tik liels un spēcīgs kā div-

desmitpieci gadi vecs. Tēvs viņam iedeva zirgu un aizveda uz

jūru ūdens meitai. Tomēr dēls ūdens meitas neredzēja un tadēl

aizjāja tālāk. Jāja, jāja, pēdīgi apmaldījās lielā mežā un atrada

staltu pili. Zirgu piesējis, pilī iegājis, viņš neredzēja neviena cil-

vēka ne še, ne tur. Tad viņš domāja: ~Lai nu kā, jāiet zirgs nolikt

stallī!"

Nolika zirgu, ienāca atkal pilī, nu ieraudzīja vakariņas uz

galda un sāka ēst. Labi paēdis, viņš tāpat neviļot paskatījās spie-

gelī. Bet kā paskatījās spieģelī, ierauga: aiz muguras stāv tīri

melns meitietis. Sāk runāt ar meitieti, meitietis atbildēja: „Es

esmu apburta. Ej guļamā istabā gulēt, tur tev gulta ir uztaisīta.

Bet, iekāms apgulies, apvelc ar krītu gultai riņķi un gulēdams
lūdz Dievu; jo šonakt būs velnam kāzas, viņus laulās netālu no

tavas gultas un tev tad jāmanās tam brūtgānam noņemt rokas
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sprādzes. Noņēmis rokas sprādzes, tu mudīgi ej atkal apvilktā

riņķī gulēt, neviens velns nevarēs pie tevis pietikt."

Labi, šis apvilka riņķi, nolikās gulēt un lūdza Dievu. Te ap

pusnakti pienāca pilna istaba velnu. Tad viņš ātri, ātri noņēma
brūtgānam rokas sprādzes un iebēga atpakaļ apvilktajā riņķī.
Velni gan tūliņ dzinās pakal; bet neviens nevarēja tālāk tikt, kā

līdz riņķam. Gaismai austot, visi velni aizbēga. Rītā uzcēlies, dēls

gāja savu zirgu aplūkot un atrada jau paēdinātu. lenācis no zirga
pilī. atrada jau brokastis uz galda un sāka ēst. Tā nu tā diena pa-

gāja, pienāca otrs vakars un nu bija jāēd vakariņas. Paēdis vaka-

riņas, paskatījās spieģelī, redzi atkal to pašu meitieti; bet nu jau
meitiešam bij galva balta, un tā saka tā: „Apvelc šonakt lielāku

riņķi ap gultu un lūdz Dievu, jo šonakt būs velniem kristības, un

tev jāpamanās tam bērnam noņemt cepurīti."
Un patiesi, ap pusnakti velni sanāca uz kristībām. Dēls no-

ņēma bērnam cepurīti un pats iebēga apvilktajā riņķī. Velni gan
dzinās pakal, bet neviens nevarēja pietikt. Gaismai austot, velni

atkal pazuda.
Trešā vakarā dēls paskatījās spieģelī un redz: meitietis jau

gandrīz viscaur balts, tikai kājas vēl melnas. Nu viņa saka: „Ta-

gad apvelc lielu, lielu riņķi ap gultu un lūdz sirsnīgi Dievu, jo vel-

nam šonakt būs bēres, un tev jānoņem viņiem miroņa šķirsta vāks.

Tas tev gan būs loti grūti izdarīt; bet ja tomēr izdarīsi, tad tev

un man būs labi."

Dēls nu apvilka lielu, lielu riņķi un sāka Dievu lūgt. Ap pus-

nakti sanāca velni un šis noņēma viņiem šķirsta vāku. Gan velni

dzinās pakal, bet neviens nevarēja nekā padarīt. Rītā — tikko labi

piecēlās — pienāca tas pats meitietis gluži balts un sacīja tā: ~Tu
mani esi izglābis, jo man apburtai bij jākalpo velnam; bet tās

roku sprādzes vienmēr turi pie sevis; jo, kad tev nebūs roku

sprādžu līdzi, tad ūdens meita ieraus tevi jūrā."
Un tad nu dēls apprecēja izglābto meitieti un sadzīvoju

diezgan laimīgi.
Bet vienreiz; dēls aizgāja medīt un roku sprādzes bija aiz-

mirsis mājā. Medīja, medīja, piepēži koka galā ieraudzīja lielu, sar-

kanu putnu. Šāva pirmo reizi putnam, putns tikai nopurinājās;

sava otrreiz, putns atkal nopurinājās; trešo reizi kā šāva, tā putns
pārvērtās par ūdens meitu un ierāva dēlu jūrā.

Jaunā sieva mājā, nevarēdama vīru sagaidīt, tūliņ noprata,
kur šis palicis un tadēl aizsteidzās uz jūras malu un skaisti

dziedāt. Ūdens meita, to padzirdējusi, iznāca no jūras vaicādama:

„Ko tu gribi, kad tu dziedi?"

„Gribu vēl savu vīru redzēt, parādi man to."

Ūdens meita gan parādīja vīru, bet tūliņ ienesa atpakaļ jūra.
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Otrā dienā šī atkal aizgāja uz jūru un nu vēl skaistāki dzie-

dāja. Odens meita iznāca no jūras: „Ko tu gribi?"
Šī atbildēja: „Es tev došu velna bērna cepurīti, ja tu manu

vīru parādīsi."

Labi. ūdens meita parādīja un šai bija jāatdod par to velna

bērna cepurīte. Trešā dienā šī atkal aizgāja uz jūru un nu dzie-

dāja tik skaisti, ka visa jūra skanēja. Ūdens meita iznāca no jūras:
„Ko tu gribi?"

Šī atbildēja: „Es tev došu velna šķirsta vaku, ja tu man at-

ļausi vienu reizi ar manu vīru nobučoties."

Ūdens meita atļāva. Bet šī ielika roku sprādzes mutē un, ar

vīru bučodamās, ielaida sprādzes vīram mutē. Nu ūdens meita

vairs nevarēja vīru ieraut jūrā; bet tai vietā ierāva vīra sievu,

dziedātāju. Vīrs staigāja gar jūras malu un loti bēdājās pēc sievas

gudrodams, kā varētu izglābt. Pēdīgi viņam iešāvās labs pa-

doms prātā: viņš sasauca visas jūras pelītes un tām prasīja: vai

viņa sievu neesot redzējušas? Neviena pelīte nekā neatbildēja,
tikai pelu virsniece sacīja, šī zinot gan, viņa esot palikta zem

lielas klints un tūliņ lūkošot atnest. Un patiesi — pele aizgāja un

laimīgi atnesa vīram sievu.

Nu viņi gāja atpakaļ uz pili un dzīvo vel šodien, ja tikai

viens, vai otrs vakar nav nomiris.

2. Jaun-Kalsnavā. Jkr. 11, 23. LP, VII, 11, 28, 2, 7. V āci sk iT.B i c-

nemann, Livlāndisches Sagenbuch, 19.

Lejpus Qeriņiem*) izceļas no Vesetas akmens. Te vecos lai-

kos piemājojusi Udenīte (Adlienā Udelīte)
.

No akmeņa veduši

celi uz viņas pili, Vesetas avotā. Udenīte bijusi jumDrava, ga-

riem zelta matiem, kas sniegušies līdz kāju galiem. Zilactiņās

atspīdējis debess un viss, kas sirdi kustina. Kas viņā ieskatījies,
tas jumpravas vairs neaizmirsis. Meitenītēm viņa piedalījusies,
kad tās rotājušās; atrazdamās apdāvinātas, tās tik nomanījušas,
ka Udenīte bijusi viņu starpā.

Medinieks no Aronas malas reiz redzējis mēneša trešā nedēlā
Udenīti uz akmeņa sēžam un matus zelta ķemmēm ķemmējot. Mē-

nesis mirdzējis un spīguļojis un rādījis jumpravu brīnišķā jaukumā.
Medinieks pavisam savāds palicis un no Vesetas malas vairs ne-

šķīries; savu zeltenīti melnacīti, tas aizmirsis. Dzirdējuši to ru-

nājot, karstu mīlestību zvērot, ilgošanos izsakot; bet neviena ne-

redzējuši, ar ko tas runātu. Tā tas gājis nedēļām; te tas meties Ve-

sētā un vairs nav redzēts. Bet melnacīte sūdzējusi Vesetas mā-

*) Ģeriņi atrodas ceļa no Jaun-Kalsnavas uz Annas muižu pa kreiso

pusi. Gadu 50 un vairāk atpakaļ mājas nopostīja un zemi piedalīja pie muižas.
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tei, kas tad aizliegusi Udenītei vairs rādīties. Vina dzīvojot nu

savā pilī un dažreiz vēl klausoties avota burbulošanā, dzirdot

ilgošanos pēc saules stariem.

Un medinieks neesot vis noslīcis, bet uzņemts Udenītes pilī.
Kad tam uznākot kārums uz medīšanu, tad tas dodoties par ūdru
Vesetā. Viņa mīļākā medīšanas vieta esot akmens aiz Oeriņiem,
kur to redzējuši daži mednieki, kas zin viņa likteni un uz tā ne-

šauj.

Piezīme. Šī teika ir uzrakstīta par daudz moderna valodā, bet neliekas

but tiešam izdomāta. P. Š.

3. Roberts Bērziņš, Upciemu Skaidrīte, Milda, Kose. Zin.

Ko m. kr. LP, VI, 198. Vāciski F. Bienemann, Livlāndisches

S a g c n b v c h, 16.

Koses pagasta, Vidzeme, netāli no Sarkaņu ezera agrāk bijusi
Lielā kalnā pils. Tur dzīvojis Urbāns, jauns bruņinieks [?].

Reiz Urbāns, Sarkanā ezerā pīles medīdams, dzirdējis jauki

dziedam. Sācis klausīties. Kas ir? Pa brītiņam skaņa pienākusi

tuvāk, viļņi atšķīrušies un skaista jaunava, zeltainiem, nesapītiem

matiem, ar dimanta kroni [vaiņagu] galvā pacēlusies, sacīdama:

„Nebīsties! es esmu ūdens meita, nāra; ilgi še jau dzīvoju; bet vai

tu nevarētu mani no aukstās dzelmes izpestīt? Mums nav dvēse-

les un tad vien tikai varam dvēseli iemantot, ja kāds zilvēks, kam
ir dvēsele, mūs mīl."

„Labi, labi!" Urbāns atteicis, „bet es tevi nevaru mīlēt."

Līdz to izteicis, nāra atkal iesākusi dziedāt un šis nu manī-

jis, ka viņu velk arvienu dziļāk un dziļāk, kamēr pavisam ievilkts

un nu nogrimis.

Piezīme. 1 Džuksteniekos K.Zīverts man stāstīja,ka viņa tēvs reiz stāstījis tā:

Viņš pats vienreiz vedis pilstiesas asesoru, vai ari citu kādu

kungu, uz Kalnaciemu. Bijis iau brangi pavēls svētvakars. Aiz-

braukuši pie Lielupes, rīkojušies tur ar plostu pāri celties_— te

piepēži dzird tik jauki, tik jauki dziedam itkā ūdens apakša, itka

gaisā —

nevar saprast.

Vedamais kungs stāvējis, izklausījies un neteicis ne vārda;
bet plostinieks apgalvojis, ka tie esot miroņi, lai gan kapu nekur

tik tuvu neesot.

Piezīme 2. Motīvs par kadu ūdens meitu varētu but īsts, bet R.Bērziņš ir

to par daudz pārgrozījis. Sal. levads, 131. 1. p. P. Š.

4. K. Banķers, Dundagas Ti\\ ā s. LP, VI, 11, 28, 2, 8.

Rama vakara viens muzikants juras mala skandinājis kokli.

Te pienākusi viena sieviete, apņēmusi viņam dvieļi apkārt un no-
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nesusi vinu ūdens pilī piesacīdama, kad jaunie diešot, tad lai ko-

klējot, bet kad vecene dejot, tad lai nekoklējot.

Koklētājs vaicājis: „Kapec tad ne?"

„Nu, ta jau ir juras mate. Kad vina dej, tad jura ir auka un

sīpas."

Koklētājs izkoklējies visu nakti. Rītā tāpat atkal aiznests

atpakaļ tai pašā vietā, tikai dvielis vien vēl bijis apkārt, skaists

balts dvielis sarkaniem galiem. Šo dvieli stāstītājs pats vēl esot

redzējis.

5. R. Lejasozols, Dundagas - Irbes jūrmala, Baltijas Jūr-

nieku Kalendāri 1891. g. LP, VII, 11, 28, 2, 9.

Sen-senos laikos, kad mums vēl nebija plekšu vadu, bet plek-
stes ķērām prastiem tīkliem, kad par mūsu jūru vēl nebraukāja

uguns kuģi, zivis baidīdami un trenkādami, kad uz Kolku Raga

vēl nebija uguns bākas, kad vēl katrs zvejas vīrs ziedoja Jūras
mātei savus ziedus, tad arī Jūras mātei bija mūsu jūrā sava pils.

Kādam vecam zvejniekam reiz Jūras māte ļāvusi ieskatīties

savā pilī. Tas noticis tā. Kādā klusā rudens vakarā vecais zvej-
nieks ar savu biedru sarunājušies iet uz vimbu zveju. Sarīkojuši

visu, un kad arī tīkli bijuši atnesti, abi zvejnieki iestūmuši laivas

ūdenī un devušies irdamies uz augšu. Dziļumā tie izmetuši

lošas [tīklus] un enkuri un gaidījuši, kamēr vimbas salien lošās.

Jūra bijusi tik rāma, ka laiva ne drusciņ nav šūpojusies. Abi kā

jau zvejnieki, iešķīluši uguni, ietaisījuši Dīpes, labi zinādami, kad

pīpe tabakas izpīpēta, tad laiks tīklus laivā vilkt. Vecā zvejnieka
biedrs drīzi sācis snaust, bet vecais bijis jautrs, sēdējis laivas pa-

kaļējā galā, pīpējis un pārdomājis šo to par zveju. Te uz reizi

viņš ierauga kādus solus no laivas uz ūdens lēnām izceļamies cil-

vēka galvu, kaklu, krūtis, visu cilvēku — sievieti. Šī sieviete bi-

jusi vareni skaista. Vecis sabijies par tādiem brīnumiem un

ātrumā gribējis saukt un modināt savu biedru, bet apķēries, ka nav

labi biedram rādīt, kas jūrā pašam parādās. Vecis palicis klusu

sēžot laivā. Pa tam sieviete pienākusi pie laivas un vecim, ar

roku pamādama, sacījusi: „Kuš, vecais nebīsties. Es esmu Jūras
māte. Šovakar manai meitai kāzas, to apprec Saules dēls. Mājās

pārbraukuši, redzam, ka tu savu laivas enkuri uzmetis taisni uz

manas pils vārtu sliekšņa. Nāc lūdzams man līdzi lejā un atņem

savu enkuri no vārtu sliekšņa, lai kāzinieki tiek pilī.

Vecis atteicis: „Ja tu esi Juras mate, tad iešu tev līdz, jo

zvejniekiem tu dari labu vien."

To teicis viņš pakāpis uz laivas malu, Jūras mate paņēmusi
to uz rokām, aptinusi tam galvu ai savu priekšautu un laidusies
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dzelmē. Pēc īsa brītiņa tie nonākuši pie pils vārtiem. Te nu Jūras
māte atklājusi savu priekšautu no vecīša galvas un šis redzējis

pārāki skaistu glāžu pili ar zelta vārtiem. Uz vārtu sliekšņa ie-

raudzījis savas laivas enkuri un vārtu priekšā skaistus gliemēža
vāku ratus spožiem zvīņu riteņiem. Ratos sēdējuši abi jaunie lau-

lātie draugi zelta kroņiem galvā. Visādas jūras zivis pavadījušas

braucējus uz ratiem rotādamās un meņģēdamās. Ratiem priekšā

bijušas jūgtas visādas lielākas jūras zivis. Vecis atņēmis nost

savu enkuri no pils durvim, to sāņus nolikdams. Tūlīt Jūras māte

atslēgusi ar dimanta atslēgu zelta vārtus un ielaidusi kāzeniekus

pilī. Arī vecītim pamājusi, lai šis nākot iekšā. Vecais tūdaļ pa-

klausījis un iegājis. Ai, ko visu viņš tur redzējis! Tādus greznu-

mus un dārgumus, ko nevar ne izteikt, nedz izrakstīt. Viss mir-

dzējis un laistījies dārgumos un greznumos. Bet vēl jo skaistāki

bijuši jaunie laulātie draugi savā kāzu rotā pie kāzu mielasta. Arī

vecīti aicinājuši pie galda, uz kura bijuši visvisādi dārgi un gardi

ēdieni un dzērieni, gan ķēniņu cepeši, gan saldi vīni, gan alus dzi-

dros jūras putu kausos. Pēc mielasta līgava apveltējusi kāzenie-

kus, vienam šādu, otram tādu dārgu greznumu dāvinādama. Pie-

nākusi arī pie vecā zvejnieka un pasniegusi tam smalku, baltu

dvieli sarkaniem dzīpariem, izrakstītiem galiem un teikusi: „Ve-
cīti! tu vienumēr esi nesis Jūras mātei, manai māmiņai, pateicī-

bas ziedus un šinī vakarā paklausījis, savu enkuri no pils sliekšņa

noceldams, par to ņem šo dvieli, kas tālās, tālās zemēs darināts

no smalkākā buru audekla. Ja šo dvieli pieglabāsi, tad tev arvienu

būs 'zvejā laime līdz tavai pēdējai dienai."

Vecis noskūpstījis brūtei roku par šādu dāvanu un taisījies
iet uz durvju pusi. Te pienākusi arī pati Jūras māte, pavadījusi

viņu līdz pils vārtiem, apklājusi galvu ar priekšautu un uznesusi

augšā — laivā. Šķiroties vēl viņa sacījusi:_„Mīļais dēls! pasaki
arī citiem zvejniekiem, ko tu šovakr pieredzējis. Teic tiem arī, ka

mēs nodomājuši savu pili pārcelt uz citurieni, jo šinī jūrā sāk brau-

kāt ļaudis, kas tērpušies dzelžu bruņās un runā svešu valodu; tā-

dēļ tad šinī jūrā būs daudz auku un vētru. Gan ceru, ka pec ilgiem

laikiem atkal viss pāries, tad atkal pārcelšu savu pili uz šejieni un

likšu Vēja mātei viegli vizināt un līgot šās zemes bērnus un viņu

kuģus pa savas Baltās jūras viļņiem."

To teikusi, tā pamāja sveicinādama ar roku un lēni, lēni, no-

slīka [nolaidās] dzelmē. Zvejnieks vēl labu laiku nolūkojās tanī

vietā, kur Jūras māte nozuda. Viņš jutās itin kā būtu sapņojis, ti-

kai gar kaklu apsietais velšu dvielis tam atgādināja, ka viss pa-

tiesībā tā noticis. Viņš noglabāja dvieli laivā un uzsauca savam

biedram kādus vārdus. Tas arī tūliņ sarāvās un laida no savas

pīpes kuplu dūmu, jo pīpe pa īso snaužamo brīdi vēl nebija spe-
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jusi izdzist. Tūliņ sāka abi zvejnieki savu jadu [tīklu rindu] iz-

vilkt un_
— ai, tavu prieku! — nekad vēl nebija neviens tādu lomu

vilcis kā šie zvejnieki. Tīkli bija tik pilni vimbu, ka tikai ko spēja

laivā salikt. Malā izbraukuši, laivu izvilkuši un tīklus purgājot
[zivis no tīklu caurumiem izvelkot] vecis stāstīja savam biedram

par dīvaino notikumu. Šis gan to negribēja ticēt, bet dvielis bija
liecinieks.

Tāpat noticis arī ar citiem zvejniekiem. Tikko šie abi tikuši

galā ar savu darbu, te jau arī jūra sākusi viļņot un plosīties. Sa-

cēlusies drīz vētra, kas jūras ūdeni šķaidīt šķaidījusi, uz malu lie-

las bangas veldama. Vecais zvejnieks, godbijīgi noņēmis cepuri,

paklanījies itkā sveicinādams jūru un sacījis uz savu biedru:

„Vai_dzirdi? Ka tagad viņa aizbrauc, bet nešaubos, reiz tā atkal

pārnāks."

Vecais nodzīvojis vēl garu mūža gabalu un bijis allaž laimīgs
zvejā. Saviem bērnu bērniem viņš daudzreiz stāstījis garos zie-

mas vakaros, gan airēs drāzdams, gan tīklus auzdams, par dī-

vainām Saules dēla un Jūras meitas kāzām un — laimīgo vimbu

(zveju. Velšu dvieli tas glabājis par dārgu atmiņu līdz nāves

stundiņai. Vecajam zvejniekam mirstot, dvielis pazudis.

Piezīme. Pasakas pamata motīvs var but pareizs, bet visi sīkumi liekas

būt tīšām pielikti. P. Š.

16. Burvis un viņa māceklis.

1. A. 325. .1. Bank i n s „Š i s un tas" 11, 1875., 8.

Kāds piecpadsmit gadu vecs ķēniņa dēls, pa mežu skriedams,

bija apmaldījies. Viņš tā staigāja pa mežu kādas divas dienas un

būtu vēl ilgāki maldījies, kad nesatiktos ar kādu kungu, kas tam

prasīja: „Vai proti rakstīt un lasīt?"

Puika tam atteica: „Protu gan." — Kungs vairāk ar to ne-

runāja, bet gāja projām.
Puika pārdomājis pie sevis, kādēļ tas prasījis: „Vai proti rak-

stīt un lasīt?" steidzās ar riņķi kungam priekšā un to riktīgi arī

trāpīja. Kungs tam atkal prasa: „Vai māki rakstīt un lasīt?"

Puika atbildēja: „Ne, kungs, es nemāku ne lasīt ne rakstīt."

Kungs runāja tālāku: „Nu tad labi! Vai negribi nākt pie ma-

nis par kalpu? Es tev došu labi lielu lonu."

Zens atteica: „Kapec ne? Es jau meklēju saimnieku."

„Nu tad nāc man līdza," kungs atteica. Šis paņēma tam aiz

rokas un tie abi acumirklī atradās pie kādas staltas pils ar dzelžu

vārtiem. Kungs nelika ne rokas pie durīm, bet tikai uzsauca: At-

veries!" — Dūris tūliņ skrēja skanēdamās vaļā. Viņi nu iegāja pilī



393

un kungs tam rādīja lielu skapi pilnu ar grāmatām un sacīja:
„Šās grāmatas tev katru dienu jānopucē un pēc numuriem atkal

jāsaliek atpakaļ skapī; tas ir viss tavs darbs un cits nekas tev ne-

būs vairāk jādara."
Puika bija gauži priecīgs par tik maz darba un tik lielu lonu;

viņš nevien grāmatas glīti un smuki nopucēja un pēc kārtas sa-

lika, bet arī paskatījās, kas tur iekšā un palasījās. Pirmajā grā-

matā viņš uzgāja rakstus par buruskunsti, kur bija lasāms, kā

kustoņi var pārvērsties par cilvēkiem. Tas nu arī šos vārdus

izmācījās no galvas. Otrā grāmatā atrada skunsti. kā var palikt

par zirgu. Šos vārdus viņš arī izmācījās no galvas. Viņš tā ar

laiku visas grāmatas izgāja cauri un izmācijās palikt (pārvērsties),
par ko vien tik gribēja. Nu puika arī nomanīja, ka viņa kungs cits

nekas nav, kā tikai pats velns.

Kad viņš visas grāmatas bija izmācījies un izprovējis, tad

kādu dienu, lonu saņēmis, devās ceļā uz to pusi, kur tēva pils,
kaut gan nezinādams, kur tā ir. Velis jau sen bija manījis, ka

zēns prot lasīt, jo tas bija noskatījies, kā tas dažreiz pārvērtās

gan par šo, gan par to. Kad nu puika nezinot bija aizgājis, tad

viņš tam dzinās pakal. Puika, vellu ieraudzīdams, palika par

ērzeli un skrēja, cik ātri vien varēdams. Tas nemaz nemanīja,

ka velis tam pieskrēja, uzsēdās mugurā un sacīja: „Tagad es tevi

apkalšu, kāpēc tu bēdzi no manis? Vai tu domāji, ka es nezinu,

ka tu proti lasīt un rakstīt, un esi mani piemānījis?"
Puika gan lūdzās vellu, bet nevarēja to pielūgt. Velis viņu

veda pie kāda kalēja un sacīja uz šo: „Apkal man šo zirgu, bet

ar podu smagiem pakaviem."

Kalējs gan to negribēja darīt, bet kad kungs tam uzmācas,

tarJ arī viņš sāka kalt pakavus. Kamēr velis ar kalēju smēdē strī-

dījas, tamēr viens no izelliem izgāja ārā un palaida zirgu vaļa, jo

viņam bija žēl tā zirga, pārdomājot, ka nabaga lops ar tik sma-

giem pakaviem drīz nobeigsies. Zirgs vaļā ticis, skrēja projām,
ko vien jaudāja. Velis vēl labu brīdi apkavejas smēde, kadel

puikam labi izdevās paskrieties.

Kad nu kalējs bija uztaisījis pakavu un gāja āra provet, tad

pie durīm paskatījies, teica kungam, ka zirga vairs neesot. Velis

to dzirdēdams, tā saskaitās, ka ārā skriedams izrāva duru sten-

deri un aiznesa lielu gabalu projām. Puika, vellu par labu ga-

balu redzēdams, palika par zaķi, un nu skrēja, ko_ jaudāja. Velis

pārvērtās par kurtu un laida tam no pakaļas un naca tam arvien

tuvāki. Puika, nekur vairs nevarēdams sprukt, palika par putnu

un laidās pa gaisu; velis atkal par ērgli un devās tam no pakaļas.

Pēdīgi, kad velis vairs nebija simtu solu tāluma, tad puika pār-

vērtās par gredzenu un iekrita kādas princenes kurvītī, ko ta, pa
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lauku sierēdama, nesa uz rokas. Princene, nogājusi mājā, atrada

kurvītī zelta gredzenu un uzmauca to pirkstā. Par nakti gredzens
novilkās no pirksta un palika par cilvēku; kad princene uzmo-

dās, tad šis atkal uzspraudās pirkstā.

Reižu tam bija vīlies, jo šis bija domājis, ka princene aizmi-

gusi, bet tā bija nomodā; vina dzirdēdama pa istabu staigājam, sā-

ka kliegt. Puika drīz, drīz bija atkal pirkstā un klusināja to, lai šī

nekliedzot. Tā arī apmierinājās un drošāka palikusi, sāka prasīt,
kas šis tāds esot? Puika atbildēja: „Es esmu tas gredzens, ko

tu atradi savā kurvītī."

Vioš tai arī izstāstīja, ka šis esot kāda ķēniņa dēls jeb princis,
kā tad ar vellu saticies, ko viņš darījis, un kā tad no vella izbē-

dzis. Princene gan vairs nekliedza, bet no lielas pārbīšanās sa-

slima, un izlikās kā uz miršanu. Pēdīgi velis nāca par dakteri un

apņēmās to izārstēt, paģērēdams par maksu tikai to gredzenu, kas

tai pirkstā. Ķēniņš neko nezinādams, tam to apsolīja, lai tik iz-

ārstējot viņa meitu.

Naktī princene puikam visu izstāstīja un vaimanādama iz-

saucās, ko nu lai darot? — Puika atbildēja: „Šis dakteris ir velis;
bet kad tev gredzens ir jādod viņam, tad jādod. Bet tu dod šo

viņam, tā ka tas nokrīt zemē; pati stāvi gluži uz vietas un ne-

pakusties nemaz, gan tad būs labi."

Princene tad arī, gredzenu vellam dodama, izmeta zemē, tas

atradās istabas vidū un palika par lielu auzu gubu. Velis to ierau-

dzījis, palika par tītaru un sāka ēst auzas cik spēdams, bet au-

zās cits nekas nebija kā puikas drēbes. Puika redzēdams vellu

par tītaru pie auzām, palika par suni un nokoda vellu.

Tagad viņa niknais ienaidnieks bija beidzies, tas nu palika par

cilvēku, rādījās pašam ķēniņam un tam izstāstīja, kas viņš tiešām

esot. Puikas tēvs lielās žēlabās par viņu jau sen bija miris; ta-

gad viņam vajdzēja tikt par ķēniņu. Tagadējais ķēniņš deva šim

savu meitu par sievu, viņš ar savām skunstēm un gudrībām pār-

spēja visus savus ienaidniekus un sakrājās sev daudz mantas un

bagātības.

2. A. 325. P. Razs, „Skol as-maize". 11,8.

Tēvam bija dēls, ko tas loti mīlēja, un tādēļ viņu arī skoloja

pēc savas iespējas. Dēlam, lielākam paaugušam, vajadzēja at-

stāt tēva namu un doties platā pasaulē sev dienestu meklēt. Kad

nu tuvēja muižā bija tirgus, tad, zināms, šā dēla arī tur netrūka,

jo viņš bija nodomājis izvēlēties tur sev kungu pēc patikšanas.

Kažoku apvilcis, tas staigāja pa tirgu un gaidīja kadu preci-

nieku, kas arī viņu bildinātu. Lepni ģērbies kungs, puisi saticis,
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prasa: „Vai negribi pie manis par kalpu derēties?" Puisis atbild:

Kāpēc ne?"

Kungs prasa: „Vai rakstīt un rēķināt arī proti?" Puisis at-

bild, ka protot.

Kungs saka: „Man tada nevajaga, kas rakstīt un rekinat prot."
Otrreiz satikušies, viņi atkal tāpat izšķiras.

Nu puišam iekrīt savādas domas galvā. Viņš cerē pie šā

kunga labu pelņu dabūt. Kažokam kreiso pusi apgriezis, lai viņa
nepazīst, dodas no cita stūra kungam pretī. Kungs viņu tura par

citu puisi, to atkal tāpat uzrunā un izprasa. Bet puisis nu atbild,
ka ne rakstīt, ne rēķināt nemākot. Kungs prasa, cik lona gribot?
Puisis paģēr sieku naudas. Tā viņi arī salīgst.

Kungs nu ved puisi uz savu māju. Bet kas tas par kungu, un

kas tā par māju? Tas kungs bija pats velns, un tā māja viņa

pils. Velns nu ierādīja puišam darbu, kas par dienu jādara. Velns

pats katrā rītā devās pasaulē, lai varētu kādu dvēselīti ievest sa-

maitāšanā. No lielas skriešanas velnam esot nogriezušies zā-

baki. Puisis, savu nodoto dienas darbu padarījis, gāja velna rak-

stāmā kambarī un lasīja velna grāmatas.

Kādā dienā velns, savā rakstāmā kambarī iegājis, atrod savas

grāmatas izjauktas. Viņš prasa puišam, vai šis pie tā neesot vai-

nīgs? Puisis liedzas un saka, kas šis neesot jaucis. Tāpat velns

otrā reizē atrod grāmatas izjauktas, un atkal puišam prasa. Bet

puisis atkal noliedzas. Trešā reizē velns atrod savas grāmatas
atkal izjauktas, un nu pienāk, ka puisis ir tur vainīgs. Viņš iz-

maksā puišam lonu un to aizdzen.

Puisis pārnāk mājā pie "sava tēva. Bet velna grāmatas lasī-

dams, tas bija iemācījies daudz un dažādas mākslas. Par vērsi

palicis, viņš saka tēvam, lai šo vedot uz tirgu pārdot, bet lai valga
līdz nepārdodot. Vērsis uz tirgus izskatījās par visiem citiem lo-

piem brangākais.
Pienāk tad pats velns par pircēju un prasa, cik par to vērsi

gribot?

Tēvs atbild: „Sieku naudas: bet valgs paliek man pašam."
Kungs sola par valgu tikpat naudas, cik par pašu vērsi; bet tēvs

valgu nepārdod. Kungs vērsi nopircis, aizved. Vērsis paliek at-

kal par cilvēku un atnāk pie tēva.

Otrā reiizē dēls paliek par loti skaistu ērzeli. Viņš tēvam, uz

tirgu vedot, piekodina, lai iemauktu nepārdodot. Velns ir atkal pie

pirkšanas. Nu viņš sola par ērzeli divus siekus naudas un par

iemauktiem arī tikpat. Tēvam uznāk naudas kārums, un tas pār-
dod arī iemauktus. Velns aizjāj ar ērzeli.

Mājā nonācis, tas ērzeli aizved uz kalēju, lai to apkal. Nu bija

dēlam, par ērzeli palikušam, pie velna par daudlz grūti. Velns,
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to pie smēdes piesējis, pats ieiet pie kalēja, sava laba drauga, un

sāk tēju dzert. Kalēja mazā meitiņa iznāk no smēdes un ērzelis

tai lūdz, lai iemauktus nomaucot. Viņš paliecas uz zemi un mei-

tiņa tam nomauc iemauktus.

Nu viņš paliek par vārnu un laižas projām. Velns, to dabū-

jis zināt, paliek par vanagu un dodas vārnai pakal. Jau vanags

vairs nav tālu, te vārna ieskrien cāļu pulciņā, ko saimniece pie

klēts baro, un paliek par cāli. Viņš saimniecei pielūdz, lai visu

cāļu nepārdodot. Vanags paliek par kungu un grib cāļus no-

pirkt. Bet saimniece tikai vienu cāli pārdod. Velns to nopircis,

atgriež vaļā un atrod, ka tas nav tas, pēc kā meklējis.
Nu cālis paliek par mieizi. Velns atkal pārvēršas par gaili un

knābj miežus, tik ātri, cik spēdams, lai meklēto miezi varētu ie-

knābt. Bet velnam viss pūliņš par velti. Viņš aiziet ar savilktu

pieri uz māju nodusmojies un noskaities par puiša gudrību.
No velna nagiem vajā ticis, miezis palika par cilvēku, un aiz-

gāja uz savu tēva māju.
Tēvam tas stāstīja, cik grūti tam pie velna gājis tādēļ, ka ar

iemauktiem bijis pārdots. Bet savu tēvu viņš kopa līdz sirmam

vecumam, jo naudas nu bij diezgan sapelnīts.

3. A. 325. 301. K. Tarzieris, Druvienā, Brīvzemnieka

„C6opHHKT>« 47 LP, VII, 11, 22, 3, 4.

Zens reiz iet pa mežu, satiek vienu kungu, tas vaicā: „Vai

māki lasīt?"

Zens atteic: „Maku gan!"

Kungs kautko pa degunu noņurd un vaicās talak: „Vai pa

vāciski arī proti?"

„Nē!"

„Nu, pa krieviski?"

„Pa krieviski gan," atbild zens.

„Ai, tad tu arī esi no svētuļiem!" atsaka kungs, kas bijis pats

velns, un aiziet.

Zens nodoma; ko tas lai nozīme?" un liek ar riņķi pa mežu

šam priekšā. Šis atkal vaicā: „Vai māki lasīt?"

„Ne, neka nemaku!"

„Kadas valodas proti?" „Latviešu valodu vien, citas ne-

vienas."

„Vai negribi pie manis par strādnieku nākt? Viss tavs darbs

būs vienīgi grāmatas tīrīt un sargāt."
Zēns mierā, iet kungam līdza un tīra tur grāmatas. Bet vi-

ņam iegribējās izdibināt, kas jele grāmatas rakstīts. Saka šķir-

stīt un nu tik atskārta, kas kungs par putnu tads ir. Grāmatas

bija visvisādi burvju vārdi, rakstīti vācu valoda. Zens kaut cik pa
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vāciski prazdams, ņemas grāmatas mācīties un palika par lielu

burvi.

Katru vasaru tur mēdza atbraukt viens balts kungs visu ie-

dzīvi pārlūkot, runādams tikai krieviski. Tas sacīja zēnam:

„Mūc tikai projām no šejienes, citādi tev nāve!"

Reiz zēns noklausījās, ka velns (viņa kungs) pa vāciski saka

citiem velniem: „Rītvakar sanāksit visi, tad mizosim manu

strādnieku, kamēr par suni paliks. Man tikai bailes, ka viņš ne-

pa krieviski, un ka labais gars nav viņu pamācījis, lai mūk

projām."
Zēns to noklausās, pārvēršas ar burvības vārdiem par stirnu

un projām. Drīzi pēc tam velns, to zināt dabūjis, palika par kvek-

šķi, dzinās pakal un gandrīz, gandrīz viņu jau noķēra. Tad zēns

palika par bezdelīgu, velns par vanagu. Bezdelīga nolaidās

zemē, palika par peli — iespruka počās, bet velns par čūsku šim

pakal. Zēns izmuka no počām, palika par svēteli, aprija čūsku.

Nu zēns palika par cilvēku un nogāja pie ķēniņa. Sargs ne-

maz negribēja pilī ielaist. Bet šis tādam tikai piduku parādīja,
tūliņ sargs palika par akmeni. legāja pilī — pie ķēniņa Datlaban

sērš svešs ķēniņš un tas sāks par šo izoboties. Bet zēns galvu
vien pakratīja, tūdaļ visi mati palikuši par čūskām. Svešais ķē-

niņš bailēs paslēpās aiz sava lielā tvaroga [iuht-l]. Beidzot

ķēniņš aicināja zēnu pie sevis un lika uzmeklēt savas trīs velna

zagtās meitas, sacīdams: „Ja atradīsi, dabūsi jaunāko par sievu!"

Zēns izdibināja, kur viņas ir, kā tās meklējamas, tad izlēja
no svina lielu vāli un aizgāja. (Viņš sev piebūra lielu spēku).

Gāja, gāja — nogāja pie vecākās māsas. leiet pilī, šī ēd azaidu

ar savu vīru, trejgalvi. Tas tūliņ pieceļas, noved zēnu pie karsta

poda un saka: „Lec te iekšā!"

Zens atbild: „Radi jele, ka te ielekt!"

Velns nostājas podam pie pašas malas, pacēla vienu kāju, sa-

cīja: „Lūk ta!"

Bet izens, ka dos ar savu vali pa muguru, velns šjaukš! poda

iekšā.

Zēns iet tālāk, noiet uz vidējās māsas pili. leiet tur, viņas

vīrs, piecgalvju velns, gul: Zēnam netīkās aizmigušu nosist, pa-

modināja to. Šis uzlēca, paķēra dunci un metās zēnam virsū: bet

zēns iztrieca dūci velnam no rokām un sadeva tā pa sāniem, ka

piecas ribas bija pušu.
Nu zēns steidzas pie jaunākās māsas. Tā bija pati mājā un

sacīja: „Kam tu te nāci? Pārkulsies deviņgalvju velns, tas tevi

zemē ietrieks."

Zēns paslēpās aizkrasnī, parnak deviņgalvis, ierūkdamies:

„Kas te par svešu smaku?" un ies aizkrasnī. Bet zens šim pretim.
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Palaimējās zēnam pirmajam iesist, velns līdz ceļiem iegāja zemē.

Nu viņš sita zēnam — tas pāri par ceļiem iegrima. Zēns sita otr-

reiz, velns iegrima līdz vēderam; sita velns otrreiz, zēns līdz na-

bai zemē. Tagad (zēns saņēma beidzamos spēkus un kā deva

velnam, tas iegrima pāri par krūtim. Nevarēja velns vairs zēnam

iesist. Šis nu mudīgi izrāpās no zemes, sita vēlreiz velnam un

ietrieca to gluži zemē.

Tad zēns aizveda visas trīs ķēniņa meitas pie ķēniņa, appre-

cēja jaunāko, uizcēla skaistu pili un dzīvoja mierā. Tikai šad

tad viņš izpriecādamies pārbrauc, izvizināties.

Piezīme. Šī pasaka ir drusku izpušķota, ar tīši pieliktiem sīku-

miem par krievu valodu un par svešo ķēniņu, kas slēpjas aiz ~tvaroga". P. š.

4. A. 325. J. D iemānis, Liegos. „P asaku vācelīte" Nr. 11.

LP, VII, 11, 22, 3, h

Reiz gāja nabags vīriņš pa ceļu. Viņa dēls, gadu astoņ-

padsmit vai deviņpadsmit vecs, gāja viņam līdzi. Viņi iedami

satika kādu kungu. Kungs apstājās un vecīti uzrunāja: „Mīlo

vecīti, dod man savu dēlu par puisi!'

„Tad lai viņš arī iet, darba viņam nav un ēst mums arī nekā

nav," vecītis itin priecīgs atbildēja, cerēdams, ka viens palicis,
rasi daudz maz dabūs atspirgties.

Dēls no tēva atvadījās un aizgāja svešajam kungam līdzi.

Kungs viņam nelika nekādus grūtus darbus strādāt: viņam tikai

vajadzēja ikdienas sava kunga grāmatas pārkravāt un noputināt,

lai nesapelētu un nesapūtu. Bija kungam arī pulka grāmatu, daž-

dažādu, gan laika grāmatu, gan mākslas grāmatu, gan arī bur-

vības grāmatu. Puisim visvairāk iepatikās burvības grāmatas.

Katru dienu grāmatas kravādams, viņš vairāk reizas lasīja cauri

burvības pamācības. Drīzi vien viņš jau tiktā lv bija iemācījies,
ka prata no galvas dažas burvju un velna mākslas. Viņš pat mā-

cēja dažādi pārvērsties, par lāci, vilku, balodi. Tad viņš atstāja

no sava kunga un pārgāja mājās pie tēva. Mājās viņš atrada tēvu

lielā nabadzībā. Te viņam ienāca labs padoms galvā, kā palīdzēt

savam nabaga tēvam. Viņš pataisījās par labi nobarotu, treknu

govi un lika tēvam viņu vest uz tirgu pārdot, bet tikai ne ar visiem

apaušiem. Tēvs noveda savu trekno govi uz tirgu. Saradās

daudz pircēju un liels pulks cilvēku, apstāja veco, jo govs rādījās
būt diezgan krietna, vērtīga. Vecais sāka ar pircējiem līgt un

pircēji solīja uzsolīdami. Pēdīgi viņš to pārdeva par 100 rubļiem.
Pircējs, pāTvedis govi mājās, ielika to stallī pie citām govim.

Naktī, kad visi gulēja, jaunā govs nomaucās un pārskrēja pie

vecā vīriņa, sava tēva. Tā vecītis bija dabūjis simtu rubļu, kas

viņam kā zagšus ienākuši rokā.
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Pec kādam dienam dels d.omaja: „Kas tad simts rubļu ir?

Tas drīzi beigsies, tad būsim atkal nabagi, kā bijuši."

Viņam ienāca atkal labs padoms galvā, viņš pataisījās par

skaistu, treknu, loti staltu zirgu, lika tēvam novest uz tirgu un

pārdot.

„Bet no Dieva puses nepārdod mani ar visiem iemauktiem!"

dēls tēvam pieteica.

Tēvs noveda savu stalto zirgu uz tirgu. Tur atkal sanāca pie
vecā daudz, daudz pircēju. Vecā kumeliņš bija daudz košāks,

staltāks, nekā visi citi zirgi. Pircēji solīja lielu maksu. Tur arī ie-

radās kāds kungs, kas sacīja vecītim: „Lai jūsu zirgs maksā, ko

maksādams; tikai pārdodiet man viņu ar visiem iemauktiem."

Šis pircējs bija dēla citreizējais kungs, pats velns, pie kura
dēls kalpodams bija izmācījies burvības mākslas. Kungs nemaz

vairs no vecīša neatstāja un visādā ziņā gribēja nopirkt zirgu ar

visiem iemauktiem. Pēdīgi viņam laimējās vecīti pierunāt, viņš

nopirka zirgu ar visiem iemauktiem un pārveda savās mājās.
Še kungs viņu piesēja pils pagalmā pie žoga, loti priecīgs,

ka bija dabūjis nopirkt zirgu ar visiem iemauktiem. Viņš, iekšā

iegājis, pasacīja saviem sulaiņiem, ka tirgū esot skaistu zirgu no-

pircis, bet šodien pat gribot likt viņu nokaut. Kāda kalpone, šādu

kunga runu dzirdējusi, piegāja, pa pagalmu pēc ūdens iedama,
pie jaunā .zirga, glaudīja to un teica: „Ak tu mīļo zirdziņ! Ko

gan tu esi tā ļauna nodarījis, ka tevi kungs šodien pat grib likt

nokaut?"

Kad zirgs dzirdēja meitu tā runājam, viņš lūdza viņam ie-

mauktus nomaukt. Meitai bija zirga žēl. Viņa tūliņ nomauca

iemauktus. Tikko nomauca, te zirgs ar joni pa vārtiem ārā un

projām.

Kungs skrēja pakal, cik vien spēja. Zirgs_ pataisījās par

zaķi. Kungs pārvērtās par suni. Nu tik abi ņēmās skriet, viens

mūk, otrs dzenas, bet suns nevar zaķa panākt, zaķis paliek par

balodi un suns par vanagu. Nu tik abi atkal skrej, ko tik mak.

Balodis ieskrēja kādas muižas kukņā un lūdza nama meitu: „Ja

kads ienāk un prasa, vai te kāds nav ieskrējis, atbildi tam, ka

neviena neesi redzējusi."
Balodis palika par greznu gredzenu un teica uz nama meitu:

„Uzmauc mani savā pirkstā, bet nepārdod gredzenu! Kad_ tev

Prasa, vai tu pārdod gredzenu, tad nosvied viņu {zemē zem kajam
un samin!"

Tai paša acumirklī ienāca kads vīrs kukņā un prasīja: „Vai
te kas neieskrēja?"

„Ne, neka neesmu redzējusi!" nama meita itin droši atteica.

Kungs, ieraudzījis gredzenu meitai pirkstā, tūliņ prasīja: „Mīla
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jaunkundzīte! pārdodiet man savu gredzenu, es jums labi sa-

maksāšu."

„Es viņa nepārdodu! nama meita atteica un tūliņ nosvieda

gredzenu zemē un uzmina ar kāju. Gredzens palika par mieža

graudu un vīrs par gaili. Gailis mudīgi vien tecēja, gribēdams

miežu graudu uzknābt, bet meita noķēra gaili un nocirta tam

kaklu. Miežu grauds palika par cilvēku. Viņš meitai daudzreiz

pateicās, tad aizgāja uz mājām pie tēva.

5. A. 325. K. 2iem a, Ozolniekos, pie Jelgavas. LP, 111. 12.

AŠ, 111, sa.

Kāds tēvs vedis savu dēlu amatā nodot. Ceļā tiem piestājies
svešs vīrs sacīdams: „Dod savu dēlu man līdz, es viņu trijos ga-

dos izmācīšu vissmalkākā amatā."

„Tēvs devis. Bet vēlāk tas dabūjis zināt, ka aizdevis dēlu

pie velna. Nu gājis atprasīt, bet velns atteicis: „Uz trim gadiem
esi iedevis, trīs gadi viņu paturēšu. Pa šiem trim gadiem tev trīs

reizes jānāk savs dēls izīmēt. Ja trīs reizes varēsi uzzīmēt, tad

trešajā gadā dabūsi bez runas savu dēlu atpakaļ; ja, ne tad re-

dzēsim, ko ar dēlu izdarīšu."

Nelīdzējis neka, bijis tas jāatstāj pie velna.

lesākumā velns ielicis dēlu vienu pašu kādā augšistabā. Bet

caur griestiem tas varējis sadzirdēt, ka apakšā vienmēr ālējas,

trokšņo. Viņam iekārojies redzēt, kas tie tādi par trokšņotājiem.

Sadabūjis svārpstu, sācis griestos urbt caurumu. Pa caurumu

nu gaiši redzējis, ka vienpadsmit zēni darbojušies, visvisādi pār-

vērzdamies: gan par baložiem, gan par seskiem, gan par vistām,

gan par lapsām. Bet tai pašā brīdī ienācis velns, sagrābis dēlu

aiz čupra un ievedis pie tiem vienpadsmit, sacīdams: „No šī brīža

tev būs mācīties tāpat pārvērsties kā šiem."

īsa laika dels izmācījies ar.

Pēc gada laika tēvs atnācis, savu dēlu pirmo reizi zīmēt.

Velns pavēlējis visiem divpadsmit par ziliem baložiem pārvērsties

un tad ielaidis tēvu iekšā, lai baložu pulkā parādot, kurš viņa

dēls. Bet dēlam izdevies nemanot tādu zīmi padot, ko tēvs sa-

pratis. Tēvs ka grābis baložu pulkā, tā uzķēris īsto, parādījis

savu dēlu. Velns nospļāvies vien teikdams: ..Uzķēri gan; bet nu

nāc citu gadu zīmēt."

Pēc gada laika tēvs atnācis savu dēlu otru reizi zīmēt. Velns

pavēlējis visiem divpadsmit par melniem vēršiem pārvērsties un

tad ielaidis tēvu iekšā, lai parādot, kurš viņa dēls. Bet dēlam

izdevies nemanot tādu zīmi padot, ko tēvs sapratis. Tēvs ka

līdis vēršu pulkā iekšā, tā uzķēris īsto, parādījis savu dēlu. Velns
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nospļāvies vien sacīdams: „Uzķeri gan; bet nu nac citu gadu
zīmēt."

Pēc gada laika tēvs atnācis savu dēlu trešo reizi zīmēt. Velns

pavēlējis visiem divpadsmit par vilkiem pārvērsties un tad ielai-

dis tēvu iekšā, lai parādot, kurš vina dēls. Bet dēlam izdevies

nemanot tādu zīmi padot, ko tēvs sapratis. Un nu tēvs kā līdis

vilku pulkā iekšā, tā uzķēris īsto, parādījis savu dēlu. Velns no-

spļāvies, dusmīgi sacīdams: „Nem savu dēlu un ej, kur nācis!"

Tēvs ar dēlu aizgājuši. Bet ceļā tiem iegribējies ēst. Dēls

teicis: „Par ko mums salkt? Es palikšu par āzi; ved mani pie
saitiņas un pārdod mani par pusdienas tiesu. Tik saitiņu nepār-

dod līdz, jo vēl esam velna robežās, tādēļ jāsargās."

Labi. ta izdarījuši. Pircējs gan par varu kaulējies pec saiti-

ņas, bet tēvs nepārdevis.
Un līdz ko tēvs bijis aizkāpis kādu gabalu, te dēls atkal bijis

klat. Nu paēduši pusdienu un gājuši tālāk. Pret vakaru tiem at-

kal gribējies ēst. Dēls teicis: „Par ko mums salkt? Nopelnī-
sim tādu naudu, ka gadiem ko ēst. Es palikšu par dzeltēnu ēr-

zeli; ved mani pie pavadas caur to muižu, kas drīzi nāks, un pār-
dod ērzeli par trim muciņām zelta naudas. Tik pavadu nepārdod
līdz, jo vēl esam velna robežās, tādēļ jāsargās."

Labi. tā izdarījuši. Caur muižu ejot, ērzelis zviedzis vien.

No pils tūlit iznācis liels kungs un nopircis ērzeli par trim muci-

ņām zelta naudas. Kungs paņēmis ērzeli pie pavadas un aizve-

dis. Tagad tēvs gan apķēries, ka pavadas nedrīkstējis atdot, bet

bijis jau par vēlu. Neko darīt, gājis ar savu naudu uz māju.

Kungs nu uzlēcis ērzelim mugurā, jājis un sitis, jājis un sitis.

Vakarā ielicis ērzeli stallī. Bet Dar nakti ērzelis dabūjis laimīgi
nomaukties. No rīta kungs atkal gribējis jādelēt, tomēr nedabūjis»
Līdz ko atvēris stalla durvis, tā ērzeļa vietā izskrējis zaķis. To

redzēdams, kungs acumirklī palicis par kurtu un baidies zaķim

pakal. Bet kā šis par kurtu, tā zaķis palicis par briedi. Bet tai

pašā acumirklī kurts palicis par lāci un ķēris briedi rokā._ Kā šis

par lāci, tā briedis par asari upē. Bet tai pašā acumirklī lācis pa-

licis par līdaku un raudzījis asari rokā dabūt. Pašā tai brīdī gā-

jusi gar upmalu daiļa meita. Asaris, nevarēdams no līdakas

glābties, pārvērties par gredzenu uz meitas pirksta. Bet tai pašā

acumirklī līdaka pārvērtusies par puisi. Puisis prasījis meitai,

lai atdodot viņa gredzenu; bet meita to neatdevusi. Puisis solījis
meitai sieku naudas; bet meita neatdevusi. Beidzot puisis solījis

meitu nolietāt, ja neatdošot gredzenu. Meita sabijusies un iesvie-

dusi gredzenu miežos. Acumirklī gredzens palicis par miezi.

Bet kā šis par miezi, tā puisis par gaili, lai miezi apēstu. Bet

kamēr gailis tūļājies, miezis pārvērties par sesku un nokodis
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gailim galvu. Tagad sesks palicis par tēva dēlu. Tēva dēls pie-

gājis meitai klāt, pateicies simtkārtīgi, ka neatdevusi gredzenu
puisim, un tad bildinājis meitu par savu līgavu.

Tēvs pa to laiku bijis jau mājā ar savām naudas muciņām;
bet vēl nebijis ne naudas izskaitījis, kad dēls ar savu līgavu arī

pārradušies. Nu nosvinējuši kāzas un dzīvojuši laimīgi.

6. A. 325. Juris Upīte, Lubānas Sipiņos, Kultūras balss

kr. AŠ, 111, sb.

Vienam tēvam bija viens dēls, kuru viņš bija nodevis dienestā

kādam melnam kungam uz trim gadiem. Šis kungs aiizmaksāja
tēvam par dēlu trīssimti rubļu un apņēmās triju gadu laikā viņa
dēlu izmācīt visādās zināšanās, tikai ar tādu norunu, ka tēvam

šo triju gadu beigās uz viņu jāiet un jāuzrāda viņam, kurš viņa

dēls esot. Ja viņš neparādīšot savu dēlu, tad viņu vairs nekad

nedabūšot atpakaļ.
Tēvs naudu drīz iztērēja. Nu viņam palika dēla gauži žēl, jo

nu viņš gan nojēdza, ka viņam dēls vairāk būtu derējis nekā tie

trīs simti. Bet ja nu viņš vairs savu dēlu nevarēšot pazīt, tad

gan viņam būšot aiz sirdsēstiem uņ raizēm bez laika kapā jāno-

ejot.
Trīs gadi jau bija pagājuši; tēvs noskumis aiziet uz melno

kungu. Melnais kungs nu sauc tēvu priekšā. Te atskrien trij-
deviņi baloži, nometas tai vietā, kur viņiem kvieši bija pamesti
ēšanai. Melnais kungs nu saka tēvam, lai viņš parādot šam, kurš
esot viņa dēls starp šiem baložiem. Tēvs mēģināja gan minēt, bet

neuzminēja. Otrā dienā bija tēvam atkal jāiet un jārāda melna-

jam kungam savs dēls. Arī šoreiz nelaimējās dēlu uzrādīt.

Vakarā, kad viņš viens pats bija un taisījās gulēt iet, pie-

skrēja pie viņa kāda pelīte un palika par cilvēku, kas izrādījās par

viņa dēlu. Dēls nu izstāsta tēvam, ka viņš rītā būšot viens pats
no pakaļas skriet, nebūšot kviešu ēst un tupēšot uz vienas kājas.

Tiešām šoreiz arī tēvam, caur dēla palīdzību laimējās savu

dēlu uzminēt. Viņš nu bija atkal atdabūjis savu dēlu, krietni izsko-

lotu un izmācītu daždažādās zināšanās, dēlu, ko viņš jau par pa-

zaudētu turēja.

Dēls redzēdams, ka tēvam diezgan grūti bija sev maizi no-

pelnīt, apņēmās tēvu atvieglināt, un gribēdams arī tēvam parā-

dīt, ka viņš par tiem trim gadiem ir ko mācījies, izstāstīja tēvam,

ka šis būšot par skaistu, melnu zirgu palikt. Tad lai viņš vedot

šo zirgu uz tirgu un lai par trīssimti rubļiem pārdodot, bet tikai,

lai iemavus viņš neaizmirstot nomaukt un sev līdznest.

Tevs arī aizveda šo skaisto zirgu uz tirgu, un viņam nebija

nemaz ilgi jāgaida, kad jau zirgs bija pārdots. Ne par ilgu laiku
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tēvam bija dels atkal klat. Un ta viņi mēģināja vairāk reizes

no vietas.

Bet kādreiz kad tēvs bija atkal ar lepnu zirgu uz tirgu, pie-

gāja viņam kāds kungs un sola viņam otrutik daudz, lai tikai viņš

pārdodot zirgu ar visiem iemauktiem. Tēvs arī pārdeva zirgu ar

iemauktiem, bet šoreiz arī dēls neatgriezās vairs atpakaļ.
Šis kungs, kas viņa delu nopirka, bija tas pats, pie kura dels

tos trīs gadus dienestā bija bijis un visas tās zināšanas iemācījies.
Kungs nu kāpa savam nopirktam zirgam mugurā un jāja brie-

smīgi ātri. Kad viņš mājās bija aizjājis, tad piesēja zirgu iema-

vos, tā ka priekškājas nemaz pie zemes nedūrās. Kunga māsa,

redzēdama nabaga lopiņu tur tā pakārtu mokāmies, apžēlojās par

to un palaida vaļā.
Šis tūlīt palika par zaķi un bēg projām. Kungs ieraudzījis,

ka šis par zaķi skrien, palika par lapsu un grib nu zaķi noķert.

Zaķis, pieskrējis pie ezera, palika par pīli, lapsa atkal par vanagu.
Pīle redzēdama, ka vanags grib to nosist, palika par ķīsi, vanags

atkal par līdaku. Ķīsis pieskrien, kur ķēniņa drēbes velēja un

ietinās tur drēbēs un palika par gredzenu. Ķēniņa velētājas at-

radušas šo skaisto gredzenu aiznes to uz ķēniņa pili un atdod ķē-

niņa meitai.

Te ari vecais klātu un prasa ķēniņa meitai, lai šam to gredzenu
atdodot. Ķēniņa meita nedeva večam gredzenu. Kad nu tas

vecis bij aizgājis, šī uzlika gredzenu uz galda.

Uz galda uzliktais gredzens pārvērtās par skaistu jaunekli un

lūdzās ķēniņa meitu, lai tā nevienam pašam to gredzenu nedo-

dot. Otrā dienā atiet muzikants un spēlē ar leierkasti bezgala

jauki un apsola ķēniņam leierkasti atdot, lai tikai viņa meita šam

atdodot drēbēs atrasto gredzenu. Ķēniņš arī jau grib,_ lai gre-
dzenu atdodot, bet meita negrib par atdošanu ne dzirdēt. Stal-

tais jauneklis jau bija pirmāk izstāstījis: ja šī gredzenu atdošot,
tad leierkaste nemaz neskanēšot, un muzikants, gredzenu dabūjis,

pazudīšot. Viņš arī jau bija izstāstījis ķēniņa meitai: ja viņai gri-
bot gredzenu ar varu atņemt, tad lai metot gredzenu zeme un

lai paliekot uz tās pašas vietas stāvot, tad šis būšot zem viņas

kājām stāvēt.

Nu atnes atkal tas pats muzikants gauži smuku putnu, kas

visjaukākais un pievilcīgākās skaņās mācēja dziedāt. Ķēniņš nu

grib gredzenu ar varu savai meitai atņemt.

Šī redzēdama, ka vairs nekāda pretošanās nelīdz, svieda gre-

dzenu zemē un palika stāvot uz vietas. Gredzens krizdams sa-

plīsa un palika par magoņu sēklām. Putna īpašnieks palika par

gaili un sāka sēklas apēst. Ķēniņš to redzēdams, ka muzikants

par gaili palika, un ka leierkaste bij. par skangalu čupu palikusi un
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tas brīnuma putns turpat bija kāda ķēniņa vista, sadusmojās un

deva gaiļam ar ķūlu tādu belizieni, ka gailis pakrita pie zemes.

Pāripalikušās magoņu sēklas palika par suni un nokoda gaili.
Pēc tam suns palika par skaistu jaunekli un izstāstīja visu ķē-

niņam, kā viņam līdz šam laikam bija gājis. No šās reizes palika

ķēniņš ar šo jaunekli draugi, un ķēniņš paturēja viņu pie sevis

pilī. Par kādiem gadiem nomira ķēniņš. Pēc ķēniņa nāves appre-

cēja ķēniņa meita šo pašu jaunekli. Jaunais ķēniņš uzmeklēja

savu tēvu un aizveda uz savu pili.

7. A. 325. K. Bramanis, Rīgas apkārtne, Brīvzemnieka

kr. LP, 136, 2. AŠ, sc.

Viens tevs aizdod savu delu pie velna uz trim gadiem mācība,
lai izmācītos pārvērsties, par ko vien grib. Labi.

Pēc trim gadiem, kad mācība beigusies, dēls pārvēršas par

zelta mušu, pārskrien no elles pie tēva loga, nometas uz rūtim

un grib iekšā tikt. Patlaban māsa atkal pie loga šuj un priecājas

par tik skaistu mušu; viņa atver logu un ielaiž mušu istabā. Bet

istabā zelta muša paliek par brāli, paaicina tēvu un stāsta: „Mani
mācības gadi pagalam; nāci, tētiņ, uz elli man pakaļ! Bet mēs tur

esam pavisam vienpadsmit un visiem būs vienāds augums, vie-

nādas sejas; velns mūs nostādīs vienā rindā un tev būs jāuzmin,

kurš es esmu. Tad tikai nu ievēro — man gadīsies mušiņa de-

guna galā — tas es būšu. Otrreiz velns mūs pārvērtīs par dū-

jām vienādā spalvā un uztrieks gaisā; tad tikai nu ievēro — es

būšu tas sirdīgākais, nebēdīgākais, es citas dūjas jaukšu un tren-

kāšu. Tā tu mani pazīsi un uzzīmēsi viegli. Trešreiz velns

pārvērtīs mūs par zirgiem vienādā spalvā. Tad tikai nu ievēro —

man astē viens ašķis būs garāks, un ja tu man uzsitīsi ar roku pa

muguru; ašķis tūliņ ievilksies iekšā."

Ta izmācījis, dels pārvēršas atkal par zelta mušu un aiz-

skrien uz elli atpakaļ.
Otrā dienā tēvs aizies velna pilī un prasa savu dēlu. Velns

tūliņ sastāda vienpadsmit jaunus, skaistus jaunekļus vienā rindā

un liek tēvam minēt, kurš ir viņa dēls?

Tēvs ievēro mušu dēla deguna galā un parāda. Nu velns

pārvērš jaunekļus par dūjām gaisā un liek tēvam minēt, kurš ir

viņa dēls?

Tēvs novēro to sirdīgāko dūju, kas jauc un trenkā, un pa-

rāda. Nu velns pārvērš visus jaunekļus par zirgiem vienādā

spalvā un liek tēvam minēt, kurš ir vina dēls?

Tēvs novēro to ar garo ašķi astē, uzsit vēl ar roku pa mu-

guru un parāda. Neko darīt, velnam jāatdod zirgs. Tēvs kāpj

zirgam mugurā un jāj mājā. Jāj, jāj — dzird: velns nāk pakal.
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Dels [zirgs] saka: „Nu viņš kaulēsies mani pirkt par lielu naudu;
pārdod ari, tikai iemauktus vien paturi pats!"

Atskrien velns: cik gribot par savu jājamo zirgu?
„Tik un tik — simts dālderu."

Labi, salīgst; bet iemauktus atpakaļ. Velns aizjāj zirgu,
tēvs paliek kājiniekos un iet taisnu ceļu mājā. let, iet — un uz

reiz paskatās atpakaļ: zirgs atbēdzis atpakaļ. Ko nu? Nu ir labi,

kāpj mugurā un jāj atkal. Jāj, jāj — velns otrreiz klāt: lai pār-

dodot vēl zirgu — došot divsimti dālderu.

Labi, atdod arī; bet iemauktus ne. Velns aizjāj zirgu, tēvs

paliek kājinieks. let, iet — paskatās: zirgs atkal atpakaļ. Bet

velns vēl trešreiz kā sadedzis atskrien: te ir trīssimti dālderu,
bet lai atdodot zirgu ar visiem iemauktiem!

Tevs doma, doma: „Vai tu nu traks! Vel trīssimti dālderu —

lai arī iet!"

Un atdod zirgu ar visiem iemauktiem. Šis tai naudas priekā

piemirsis, ko dēls pieteicis. Bet velns, zirgu ar iemauktiem dabū-

jis, pāraulekšo tūliņ mājā, ellē, piesien ārā pie staba un pats, ne-

zin kur paliek.

Zirgs stāv, stāv itin bēdīgs un doma: ~Labi jau nu man ne-

klāsies."

Te, kamēr tur domā, pienāks meita ar ūdens spaiņiem. Tā

šis tūliņ: — vai viņa nevarētu tik laba būt pārgriezt iemauktiem

pavadu?

„Ja, ja!" šī atbild un pārgriež. Bet zirgs, tikko pavada

pušu, paliek ātri, ātri par vārnu un gaisā prom. Tomēr velns, tas

arī nesnauž, tas atkal par vanagu pakal un trenkā un dzenā vārnu,

ka bail. Vārna, nevarēdama vairs ciest, paliek par ķīsi un ezerā

iekšā; bet velns par līdaku ķīsim pakal un sauc uzsaukdams:

„Kīsi, griež priekšu; ķīsi, griež priekšu!"

Ķīsis atbild: „Laba ta pati pakala!"

Un negriež vis priekšu. Nu peld, nu peld —te ķīsis pamana

ezera malā ķēniņa meitu ūdeni smeļam, un tā pārvēršas par zelta

gredzenu pie meitas kājām. Ķēniņa meita pacel gredzenu, līdaka

arī klāt gredzenu kampt, bet jau par vēlu. Labi, tas nu tas.

Bet drīzi pēc tam ķēniņš darina dzīrās un dzīrās sanāk spēl-

maņi daždažādi. Šie spēlē, spēlē, dzīrās nāk beigās, ķēniņš ap-

vaicāsies par maksu. Spēlmaņi atbild: „Čitas_maksas negribam,

gribam to gredzenu, kas ķēniņa meitai pirkstā."

Ķēniņš domā: „Tā jau lēta maksa!"

Viņš liek gredzenu nomaukt, bet ķēniņa meita atbild: „La-
bāk gredzenu zemē nometu, nekā kuram katram atdodu!"

Un nomet zeme. Ka nomet zeme, gredzens paliek par al-

vas graudiņiem. Bet velns, spēlmanis, atri paliek par gaili un
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grib alvas graudiņus salasīt. Un kā nu šis par gaili, tā no alvas

graudiņiem izgadās vanags un nokož gaili. Nu vanags paliek par

cilvēku un izstāsta visu kā gadījies.

8. A. 325. M. Šiliņa, 1897. g. Tukuma apriņķa Slampe. LP,

VI, 136, 2. pie z. AŠ, 111, sd.

Vienam tēvam bijuši pulka bērnu. Vecākais dēls gribējis
tēvam palīdzēt, gājis pasaulē pelnīties. Ceļā saticis staltu kungu

zaļā apģērbā, tas bijis pats velns. Salīdzis pie tā par pūru nau-

nas par mēnesi. Viņam bijusi jāgana balta ķēve. Tā bijusi velna

māte.

Bet kungs daudz mājā nestāvējis, tādēļ dēls reiz sadomājis
velna istabas apskatīties. legājis un atradis divi glāstiņas. Uz

vienas biijs uzrakstīts: „Kas no šīm zālēm iesvaidās, paliek

stiprs;" uz otras: „Kas no šīm iesvaidās, tas var pārvērsties par

kādiem, nekādiem zvēriem un putniem."

Dēls iesvaidījies no abām glāstiņām. Pēc mēneša velns sa-

maksājis pūru naudas. Dēls viegli jo viegli uzsviedis maisu pa

pleciem un aizgājis. Bet velns teicis: „Kur tu tik stiprs tapi?
ā! tu būsi bijis pie manām glāstiņām. Pagaidi — gan tevi da-

būšu!"

Un nu dēls, mājā pārgājis, palicis par zirgu un tēvs vedis

tirgū pārdot. [Gadās velns par pircēju, nopērk zirgu ar visiem ie-

mauktiem un un dēls vairs netiek vaļā. Meita pie velna atsvabina

zirgu, kas pārvērzdamies par dažādiem zvēriem bēg, bet velns

tāpat dzenas bēglim pakal. Dēls nonāk pie ķēniņa meitas, paliek

par gredzenu un tā to uzmauc pirkstā. Gredzenu atdodot, tas

pārvēršas par graudiem un velns par gaili, kas grib graudus sa-

lasīt. No graudiem iznāk vanags, kas nokož gaili.ļ

9. A. 325. J. Holanderis, Madalienā, Zin. kom. kr.LP, VI, 136, 1.

AŠ, 111, se.

Vienreiz vienam zemniekam bija viens vienīgs dēls. Un tas

to dēlu sūtījis augstās skolās. Bet reiz tēva jumtā krauklis ķērcis.

Tēvs vaicājis dēlam, ko tas krauklis tur ķērcot? Šis tak esot bi-

jis augstās skolās, tad jāzinot.

Dels atbildējis: „Ka lai to zinu? Kraukļu skola jau neesmu

bijis."

Nu tevs sūtījis delu ir kraukļu skola vienu gadu. Labi.

Bet ap gada beigām itin piepēži ieskrienot pie tēva viens

krauklis: „Es esmu tavs dēls no kraukļu skolas, rītu tev jābrauc

man pakal. Tur mēs esam daudz skolēnu, visi par kraukļiem

pārvērsti. Vai tu varēsi mani tai kraukļu pulkā pazīt, Ja, ne-

varēsi, tad man jāpaliek turpat — mājā netieku. Bet es pamā-



407

cīšu, kā pazīsi. Mums visiem būs jānostājas uz garas kārts;

pirmo reizi es būšu trešais no šī gala, otrreiz būšu piektais un treš-

reiz man paskries maza mušiņa gar acim."

To teicis, kraulis aizlaidies atpakaļ. Otrā dienā tēvs aiz-

brauks kraukļu skolā. Kraukli jau nostājušies uz kārts, lai nu

minot savu dēlu: kurš ir? Tēvs parādīja: „Tas trešais!"

„Labi, uzminēts!"

Bet nu kraukļiem bijis jāizskraidās, jāsajaucas un atkal pa
otrreiz jāsametas uz kārti: lai nu minot! Tēvs parādījis: „Tas

piektais!"

„Labi, uzminēts!"

Aatkal kraukļiem bijis jāsajaucas: lai nu minot!

„Tas un tas!" tevs paradījis, jo redzējis mazo mušiņu dēlam

gar acim laižamies.

Tagad dels varējis atkal palikt par cilvēku un nu abi ar tevu

braukuši pa jūru uz māju.

Bet jūrā atkal viens krauklis sācis ķērkt masta galā. Tēvs

vaicājis dēlam: „Nu tu esi kraukļu skolā bijis — pasaki man, ko

tas krauklis ķērca?"

„Ai, tet, ja es to stāstītu, ko tas krauklis ķercis, tad tu

mani iemestu jūrā — nevaru teikt."

Par tādu atbildi tēvs saskaities un dusmās tikpat iemetis

dēlu jūrā, vai teicis, vai neteicis. Tomēr dēls nenoslīcis vis, aiz-

peldējis par zivi otrā malā, pajicis tur par cilvēku, saticis vecīti

un aizgājis pie tā dzīvot. Dzīvojis, dzīvojis tādu laiku —uz vienu

reizi sacījis vecītim tā:

„Rīta palikšu par skaistu putniņu; nes mani pilsēta, pārdod;
tikai būrīti [sprostinu] vien neatdod!"

Labi, otrā dienā vecītis aiznesis putniņu pilsētā un satiek

ķēniņa meitu. Tā, izdzirdējusi putniņa skaisto dziesmu, nopir-
kusi par dārgu naudu; bet būrīša vecītis nedevis līdz. Ķēniņa
meita paņēmusi putniņu un gājusi citu būrīti pirkt; bet ar pārde-

vēju runājoties, putniņš pasprucis un bijis ātrāk mājā nekā vecītis.

Atkal pec kada laika dels teicis vecītim: ..Nu rīta palikšu par

lielu vērsi; aizved mani pilsētā un pārdod; tikai valgu vien ne-

atdod!"

Labi, vecītis pārdevis vērsi, bet valga nedevis līdz. Pircējs

paņēmis vērsi un pircis citu valgu, bet vērsis tamēr pasprucis un

uz mājām atpakaļ.
Pec tada laika dels teicis trešreiz vecītim: „Rīta palikšu par

zirgu; aizved mani pilsētā un pārdod; tikai zelta iemauktus vien

neatdod!"

„Labi, aizvedis. Bet pilsēta vecīšam uznākusi liela naudas

kārība, pārdevis zelta iemauktus arī. Un tas nopircējs bijis pats
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kraukļu skolas skolotājs. Kā tad nopircis, tūliņ pārjājis mājā, ie-

licis zirgu stallī, piesacīdams staļļa puišam, lai zirgam ļoti maz

ēst dodot.

Par laimi puisis neklausījis vis, barojis labi un kādā dienā vēl

palaidis zirgu pavisam vaļā. Zirgs ātri aizskrējis, bet kraukļu

skolotājs dzinies pakal. Skrējuši, skrējuši līdz jūras malai. Jūras
malā zirgs palicis par zivi, ķērējs palicis par zivi un abi peldējuši
otrā malā.

Otrā malā bijusi kēnina pils un pils priekšā trīs kēnina meitas

velējušās. Pirmā zivs [dēls] nu ātri, ātri izlēkusi pie ķēniņa mei-

tām malā un pārvērtusies par skaistu dimanta gredzenu. Jau-
nākā ķēniņa meita pirmā ieraudzījusi gredzenu, un uzmaukusi

pirkstā, steigusies istabā. Bet istabā gredzens pārvērties par

dēlu, izstāstīdams visu galu no gala, kā tas bija gadījies un kā tas

vēl gadīsies. Še pilī šovakar atnākšot smalki kungi spēlēt un

starp tiem būšot arī pats kraukļu skolotājs; tas prasīšot par spē-
lēšanu dimanta gredzenu, bet lai ķēniņa meita to nedodot vis.

Ja, un tā arī bijis. Vakarā atnākuši smalki spēlmaņi un spē-

lējuši tik jauki, ka nespējuši atklausīties. Beiguši spēlēt, ķēniņš

prasījis, nu ko gribot maksas?

„Negribam ne šī, ne ta — gribam jaunākas ķēniņa meitas

dimanta gredzenu!"
Lai ņemot! ķēniņš atvēlējis.
Bet meita nedevusi gredzenu, lai pārplēš, un spēlmaņi pali-

kuši tukšā.

Nu gredzens, par dēlu pārvērties, sācījis tā: „Rītā vēl otrreiz

spēlmaņi sanāks un izspēlējušies prasīs dimanta gredzenu; bet ja
nu nevari ne pavisam no viņiem glābties, svied gredzenu zem

krēsla!"

Ja, pareizi! Rītā visi vakarējie klāt atkal un spēlē vēl jau-
kāki. Beiguši spēlēt, prasa gredzenu. Meita nedod. Kā nedod,

šie ar varu. Nu jaunākā ķēniņa meita norāvusi gredzenu un svie-

dusi zem krēsla. Tūliņ spēlmaņi palikuši par kraukļiem gredzenu

kampt; bet gredzens palicis par vanagu. Nu plūkušies briesmīgi;
bet vanags kraukļus aizdzinis.

Tagad gredzens [vanags] palicis par delu, apņēmis jaunāko

ķēniņa meitu, mantojis no ķēniņa valstību un dzīvojis labi.

10. A. 325. A. Lerc h i s-P u§kai t i s, Džū k s tē-P iena v ā. LP, L 87

AŠ, 111, sf.

Kādam tēvam ir viens vienīgs dels, kuru tas suta pasaule
darbu meklēt. Ejot puisis satiek resnu kungu, kurš uzsauc: „Puiš,
kur tu ej?"

„Eimu darbu meklēt!" puisis atbild.
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„Nāc pie manis!" resnais to uzaicina pie sevis mājā, pilī.

Pilī ir daudz istabu; bet viena istaba tikai ar grāmatām pilna.

Kungs paņem kādu grāmatu, uzšķir pirmo lapas pusi un rāda pui-
sim ar pirkstu; „Vai pazīsti, kas te rakstīts? Kas tas ir?"

„Tas nav nekas!" puisis izlikdamies atbild. Kungs nu pa-

ņem atkal citu grāmatu ar zelta burtiem un prasa: „Nu, kas tad

tas ir, šis līkumainais?"

„Es tādas lietas nepazīstu!" puisis it nopietni atbild.

„Tad esi man derīgs. Cik tad nu lones gribēsi par gadu?

Vairāk nekā nelieku tev darīt, kā tikai šās grāmatas sargāt."

„Pūru dukātu!" puisis atbild. Labi. Otrā trešā dienā resnais

kungs aiziet; puisim jāpaliek mājā un jāsargā grāmatas. Puisis

šķirsta vienu grāmatu, otru, kamēr atron tādu, kur pamācīts, kādā

vīzē iespējams pārvērsties, par ko tik vien grib. Viņš sāk mē-

ģināties — ja, izdodas. Bet nu nabadziņam atkal bail, ka kungs
nevilšus neuznāk virsū. Te par laimi kādā citā plauktā atkal

grāmata, kur pamācīts, kā izzināt, kad tas un tas pārnāks. Gada

laikā puisis izmācās visu, kas tik grāmatās vien mācīts.

Pēc gada kungs aizmaksā pūru dukātu un puisis pāriet pie
tēva svilpodams. Bet nauda bija loti nesātīga, jo viena gada laikā

tā izšķīst šā tā bez visas svētības. Kad nu naudai nobeidzoties

tēvam un dēlam nav ko ēst, tad vecais sūta dēlu, lai sapelna citu

naudu. Bet dēls atbild: „Ko niekus vairs pa pasauli blandīties,

toreiz pasaulē būdams daudz ko iemācījos. Raudzīšu tepat mājā
maizi pelnīt. No rīta vediet savu bēro uz tirgu un pārdodiet par

piecsimti rubļiem; tikai no Dieva puses iemauktus nepārdodiet,
lai sola, cik solīdami."

Tēvs no rīta ieiet stallī un atron savu bēro tik smuidru un

treknu, ka piecsimti rubļu ne runas. Viņš pabrīnās un aizved to

uz tirgu. Tur gadās kāds resns kungs, kurš tūlīt par bero piec-

simti rubļu nomaksā un otrus piecsimti par iemauktiem sadod; bet

tos šis ne par kādu naudu nepārdod.
Otrā rītā tēvs ieiet stallī un atron atkal citu,_vēl skaistāku

zirgu bērajā vietā. Viņš pabrīnās un ved ir to pārdot. Te re-

snais kungs atkal klāt un sola tūkstošu rubļu par ziirgu un div-

tūkstošu par iemauktiem — jāpārdod. Tēvs it priecīgs parnak,

lai pastāstītu par saviem trīs tūkstoš rubļiem dēlam, bet dēla

vairs nav. Nu vecajam gan iešaujas prātā par iemauktiem, to-

mēr, kas par vēlu, tas par vēlu.

Resnais kungs savu dārgo zirgu ar dārgiem iemauktiem jaj

uz mājām un tik zolē ar dzelzs pātagu, lai āda atlec.

„Še tev — tas nav nekas! Še tev —es tādas lietas nepa-

zīstu! Kāpēc toreiz neteici, ka māki lasīt? Še tev!"

Zirgs, tādu mizošanu ilgi nevarēdams izturēt, paliek par
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balodi. Bet, kā zirgs par balodi, tā resnais kungs par vanagu.

Tā nu vanags ar balodi dzenājas līdz kādai ķēniņa pilij, kur jauna

princese, pie atvērta loga sēdēdama, par balodi apžēlojas un pie
sevis ielaiž; vanags paliek ārpusē. Nu balodis saka uz princesi:

~Paldies par paglābšanu; bet es nu palikšos par gredzenu uz tava

pirksta. Ja kāds resns kungs nāktu un gribētu to gredzenu pirkt,
tad pārdod par miljonu rubļiem un pavēli naudu turpat kaktā no-

bērt. Skaitīt tu naudu neskaiti, bet paņem tūlit nazi un izcērt uz

naudas čupas trīs krustus. Kad viss tas padarīts, tad nedod no

Dieva puses gredzenu resnajam rokās, bet nosvied taisni zemē."

Otrā dienā ielien resns kungs pie princeses un prasa, vai ne-

esot iekritis kāds gredzens pa logu? Princese atbild, ka esot gan,

bet tas maksājot miljonu rubļu. Resnais kungs tūdaļ, naudu bez

kavēšanās nober tai kaktā, kur princese pavēl, un tad taisās gre-

dzenu paņemt. Bet princese papriekšu uzcērt ar nazi uz naudas

čupas trīs krustus un tad nosviež gredzenu uz grīdu. Tai pašā
acumirklī gredzens paliek par miežu čupu un resnais kungs par

gaili. Gailis kampieniem vien ēd miežus. Bet līdz ko miežu čupa

pie beigām, te čupa paliek par lapsu un nokož gailim kaklu. Lapsa
tomēr nepaliek mūžam par lapsu, bet pārvēršas par skaistu puisi.
Princesei puisis patīk un viņa to apprec.

11. A. 325. A. Tērauds 1863. g., Ergl o s, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 136, 5. AŠ, 111, sg.

Priekš labi ilgiem gadiem viens puisis gāja dienasta meklēt un

satikās ar velnu. Velns izskatījās kā bagāts kungs un solīja tam

simtu rubļu lonas; bet tūliņ arī apprasījies, vai rakstīt mākot?

Mākot gan, šis atteica.

Nu, kad mākot rakstīt, tad viņam nederot. Puišam palika
tās lielās lonas žēl, viņš apgāja krūmiem un nāca otrreiz velnam

pretim. Velns vairs nepazina. Nu puisis saderējās par simtu

rubļu un aizgāja velnam līdz. Tur to ieveda tumšā kambarī, kur

daudz grāmatu bija plauktos; un tās puisim par gadu bija jāiz-

vēsina. Bet vēsinādams viņš visas izlasīja un nu bija gudrāks par

pašu velnu. Līdz par gadu kungs bija mājā un nomaksāja puisim
tos simtu rubļus. Bet kad puisis jau bija projām, tad velns apmā-

nīja, atrada, ka viņš grāmatās lasījis.
Tam puišam bija vecs tēvs, kas dzīvoja sakritušā pirtiņa. —

Tam viņ_š atdeva visu naudu un sacīja tā: „Es palikšu oar zirgu.
Drīz tad nāks viens kupcis, tam nepārdod lēši. Prasi līdz kadi

trīs tūkstoši rubļu."
Un pareizi! Pēc maza laika bija velns par kupci klāt un no-

deva par to zirgu trīs tūkstošu rubļu. Bet nu velns piejāja zirgu

pie smēdes — krogs arī tur bija klāt — pierāva zirgam galvu
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augstu pie smēdes sienas un pats iegāja krogā kārtu spēlēt. Tad

par laimi meita gāja garām; tā palaida zirgu vaļā un zirgs tūdaļ
palika par zaķi- Velns, to redzēdams, palika par kurtu un dzinās

zaķam pakal līdz pašai jūrai. Jūras malā zaķis palika par asari

un kurts par līdeku. Gandrīz, gandrīz asaris tik tik nebija jau lī-

dekai zobos, te pamanījās un ielēca vienas princeses glāzē, kas

patlaban ūdens malā ūdeni smēla. Tur glāzē asaris palika par

zelta gredzenu. Līdeka gan nu šaudījās pa ūdeni, bet nevarēja
nekā izdarīt. Princese aiznesa gredzenu uz māju un nu priecājās

par to, jo tas bija loti skaists. Pēc kādām dienām gredzens sacīja
uz princesi; „Drīz nāks pie jums viens bagāts kungs mani atpirkt.
Tad lūdzama nepārdodat tik(ai) lēti, prasāt vismazāk trīs kuģi
zelta naudas."

Labi. Atnāca velns ka bagāts kungs: lai pārdodot gredzenu!

Ja, ja! labprāt! ja tikai šai trīs kuģus pilnus zelta naudas

dodot.

Kungs aizgāja un bija tās pašas dienas vakarā ar trīs kuģiem

zelta naudas klāt. Bet nu gredzentiņš lūdzās, lai šo iejaucot

starp kaņepju sēklām, tad šis palikšot arī par kaņepju sēklu un pir-

cējs šā nepazīšot; bet lai sēklas noberot uz grīdas un lai uz tā

spīdošā sēklas graudiņa princese uzliekot savu kāju tik ilgi, kamēr

graudiņš sākšot kustēties.

Labi. Bet kungs nu palika par gaili un sāka kaņepju graudus

apēst. Uz vienu reizi spožais graudiņš apakš princeses kājām
sāka kustēties. Princese pacēla kāju nost, graudiņš palika par

lapsu, nokoda gaili un apēda. Tūdaļ puisis nu palika atkal par cil-

vēku, apprecēja princesi un pēc vecā ķēniņa nāves vēl palika pat

par ķēniņu.

12. A 325. F. Dunovs Bauskas apr. Grienvaldē. LP, VI, 136, 5. piez.

AŠ. 111, sh.

[Viens nabaga vīra dēls gājis dienasta meklēt un saticis velnu.

Velns prasījis šim, vai mākot arī lasīt un rakstīt. Puisis sacījis,
ka mākot gan. Velns nu atteicis, ka tāds viņam nederot, kas la-

sīt mākot].
Dēls apgriezis kažoku otrādi, apvilcis mugurā un nācis vel-

nam pretim. Velns šo vairs nepazinis un salīdzis par sieku zelta

vienā gadā.
Tur pie velna puisim bijis jātīra grāmatas un jāuztaisa gulta.

Bet gada laikā viņš izmācījies no grāmatām visādas burvības.

[Kad nu dēls pārnācis atkal mājā, tad viņš] papriekš pārbū-

ries par melnu vērsi. Tēvs par vērsi dabūjis trīs sieki zelta, bet

apaušus nepārdevis.

Otrreiz, kad vērša naudu bija jau izdīvojis, dēls parbūries
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par melnu zirgu. Tēvs pārdevis zirgu par septiņi sieki zelta, bet

velns solījis otrus septiņus par iemauktiem, un nu šis pārdevis
iemauktus lai.

[Kāda meita palaiž piesieto zirgu vaļā, un tas visādi pārvēr-

zdamies bēg, bet velns tāpat dzenas tam pakal. Bēglis nenāk pie
vienas princeses un paliek par zelta gredzenu, bet velns ir tūliņ

arī par pircēju klāt. Gredzens krītot pārvēršas par kaņepēm, un

velns par gaili grib uzknābāt kaņepes. Tad no kaņepēm iznāk

lapsa un nokož gaili.]

13. A, 325. R. Vul f s, oziņ o s. LP, VI, 136, 4. AŠ, 111, si.

Viens dēls mežā saticis velna karīti. Velns līdzis dēlu par

kučieri vaicādams, vai grāmatu arī mākot? Šis teicis: ja! Velns

tad vairs nelīdzis, jo viņam vajagot tādu kučieri, kas grāmatu
nemākot. Bet dēls apvilcis svārkus otrādi mugurā, oderes pusi

virsā, apmetis mežā riņķi un saticis velnu otrreiz. Tagad tei-

cies, ka grāmatu nemākot, un velns tūliņ salīdzis.

Nogājis velnam līdz, tur plauktā bijušas dažādas grāmatas un

tās nu jaunajam kučierim jāsargā. Bet kučieris arī mācījies

grāmatās lasīt, un ko nezinājis, to velna bērni parādījuši. Tā

viņš tur 3 gadu laikā izmācījies visādi pārvērsties un tad pār-
bēdzis pie tēva sacīdams, ka palikšot par vērsi un lai tēvs vedot

vērsi Dobeles tirgū pārdot. Labi. Vērsi nopircis, velns nu pār-

vedis savā kūtī; bet kamēr velns pa istabu, te dzird stipru rī-

bienu. Paskatās: vērsis kūti apgāzis un aizbēdzis par zaķi.
Parbēdzis pie tēva teicis, ka palikšot atkal par zirgu, lai

vedot Dobeles tirgū pārdot. Tēvs vedis un pārdevis velnam par
lielu naudu. Velns jājis zirgu mājā un ceļā apstājies pie smē-

des: būšot zirgam pielikt sarkanus pakavus, tad zirgs nekad ne-

spēšot vairs par cilvēku palikt. Bet kamēr velns pakavus kalis,
iznākusi no smēdes maza meitiņa, tā palaidusi zirgu vaļā un zirgs

par zaķi prom; bet velns par kurtu pakal. Skrējuši, skrējuši — bei-

dzot zaķis iemucis vienā muižā un iekritis par gredzenu meitas

klēpī. Bet velns uzplijās meitai gredzenu atdot. Meita nometa

gredzenu zemē, tas paliek par linu sēklām un velns par gaili linu

sēklas ēst. Bet no sēklām izgadās vanags un noplēš gaili.
Nu dēls aiziet uz velnu pili, nosit velna bērnus, sievu un pats

paliek velna pilī dzīvot, vēl ajpprecēdams to meitu, kam gredzens

klēpī bija kritis.

14. A. 325. H. Skujina (Andrs Ziemelis) Aumeisteros.

Vienam tēvam bijuši divpadsmit dēli. Divpadsmito dēlu

tēvs atdevis amatā pie kunga uz trīs gadi. Kungs bijis pats velns,

kam pavisam bijuši divpadsmit mācekļu, puiku. Tēvs ar velnu
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norunājis ta: Pēc trim gadiem tevs naks pakal savam dēlam, un

ja viņš to varēs pazīt, tad velns to atlaidīs uz māju.

Gadi drīz vien pagājuši. Pa to laiku velns saviem māce-

kļiem izmācījis daudz stiķu un niķu. Bet tēva dēls bijis jau no

mazotnes apķērīgs, viņš paslēpšu izlasījis velna dienas grāmatu.
Nu viņš zinājis, ko velns darīs, kad tēvs nāks pēc viņa pakal.

Viņš to pastāstījis arī savam tēvam.

Kad trīs gadi bijuši apkārt, dēla tēvs atnācis pie velna un

prasījis, lai atlaiž viņa dēlu no amata. Ja, velns bijis ar mieru

vina dēlu atlaist, ja tēvs to varēšot atšķirt no citiem mācekļiem.
Velns parādījis tēvam visus savus mācekļus, to bijis veseli

divpadsmit. Tad velns mācekļus sadzinis atpakaļ mājā un pār-
vērtis tos par olām. Nu velns tēvam parādījis divpadsmit olas.

„Kura ir tava ola?" prasījis velns.

Tēvs apskatījis olas un parādījis velnam to olu, kurai tiev-

gali bijis mazs melns plankumiņš. Viņam jau dēls priekšlaiku
visu izstāstījis.

„Ja, ta ir tava ola!" atbildēja velns.

Tad velns savus mācekļus pārvērtis par divpadsmit vēršiem

un rādījis tēvam.

„Kurš ir tavs vērsis?" prasīja velns.

Tevs ilgi skatījies, tad paradījis to vērsi, kurš drusku paci-

lājis kāju.

„Tu uzminēji," atteicis velns.

Nu velns izvedis divpadsmit ērzeļus un tēvam prasījis:

„Kur ir tavs dels?"

Nu arī velns skatījies, acu nenolaidis. Viņš manījis, ka ir

piekrāpts. Arī tēvs ilgi vērojis. Viens ērzelis drusku, drusku pa-

mirkšinājis aci.

„Tas ir viņš!" teicis tevs, uz ērzeli radīdams.

„Tu atkal uzminēji!" dusmīgi norūcis velns.

Neko darīt! Velns atlaidis mācekli un tas gājis ar tēvu uz

māju. Bijusi tirgus diena un dēls ar tēvu iegriezušies tirgu^
„Es palikšu par zirgu," sacījis dēls uz tēvu, „tu mani pārdod

par sieku zelta naudas, bet iemauktus vien nepārdod!"

Dēls palicis par zirgu un tēvs to vadājis pa tirgu. Ilgi ne-

viens pircējs negadījies. Sak', kam tad tik dārga zirga vajaga?

Beidzot pie tēva pienācis svešs kungs un sācis ap zirgu diņģē-

ties. Pēdīgi kungs bijis ar mieru tēvam samaksāt divi sieki zelta

naudas, ja tēvs pārdod zirgu ar visiem iemauktiem. Tēvs gan

negribējis, gan negribējis, bet naudai liela vara. „Divi sieki zelta

naudas," tā domājis tēvs, „tā nav nieka nauda!" Beidzot tevs

pārdevis kungam (tas bijis velns) — zirgu ar visiem iemauktiem.

Velns aizvedis zirgu pie kalēja un licis to apkalt. Kalējam
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pašlaik nebijis vaļas un tas kungu (velnu) ieaicinājis istabā apsil-

dīties. Kalēja sieva vārījusi tēju un cienājusi kungu. Kalēja mazā

meitene skraidījusi pa pagalmu un pieskrējusi arī pie zirga.

„Novelc man iemauktus!" lūdzies zirgs.

„Vai tu man kā nedarīsi?" prasījusi meitene.

„Ne, nedarīšu nekā!" atbildējis zirgs.
Meitene novilkusi iemauktus un zirgs tulin pārvērties par

cilvēku un aizskrējis.
Kad velns iznācis no kalēja istabas, tad zirga vairs nebijis.

Viņš tūliņ pārvērties par ērgli un aizlaidies. Dēls manījis, ka

velns tam dzenas pakal un pārvērties par vanagu, lai varētu

ātrāki skriet. Bet ērglis vanagu drīz vien panācis. Vanags no-

laidies miežu tīrumā un pārvērties par vārpu. Tūliņ arī ērglis

pārvērties par lielu sarkanu gaili un sācis knābt miežus. Saim-

niece pamanījusi, ka svešs gailis pulgo miežus, sākusi kliegt un

gaili sist, bet gailis knābājis tik miežus. Drīz vien tas bijis jau

vārpas tuvumā. Vārpa uzreiz palikusi par smuku gailēnu un tas

ieskrējis cāļu barā, kas klēts priekšā ganījies. Nu arī sarkanais

gailis meties tur. Saimniece sākusi vēl niknāk kliegt un cāļus
žēlot. Pieskrējusi dienesta meita un arī tā sākusi svešo gaili

dauzīt.

„Man tā gailēna vajaga," kliedzis velns. „Man tik ta gailēna

vajaga!"
A, nu arī saimniece ar meitu sapratušas, kas tas par gaili ir,

kas runā. Tās sākušas pa jaunu gaili dauzīt, kamēr to nositušas.

Tūliņ ari mazais gailēns pārvērties par smuku jaunkungu un šķi-

roties uz saimnieci teicis: „Lai nu tev paldies, ka tu mani iz-

glābi. Citādi es nekad vairs nevarētu par cilvēku tikt."

Dels aizgājis pie teva un par naudu, ko velns iedevis par zirgu,

tie uzbūvējuši skaistu mājiņu, kur dzīvojot laimīgi vēl tagad.

15. A. 325. Lina Čapa, Rīgā, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz dzīvojuši divi vecīši nabadzīgā būdiņā. Viņiem bijis

dēls, Jānis vārdā. Jānis no pašas mazotnes bijis uz grāmatām
tīri vai uzbruts, tādēļ arī vecāki to skolojuši, cik vien spējuši.
Tomēr naudas pietrūcis un Jānis nevarējis skolu beigt.

Pirmās dienas Jānis domājis, domājis, bet neko darīt, sācis

meklēt kādu darbu. Vecāki gan pabrīnējušies: sak, šis pa ga-

niem staigādams, darbu meklējot. Kādu dienu Jānis bija tā neviļus

aizgājis pat līdz pilsētai. Pienāk ar' kāds kungs un uzaicina, lai

stājoties pie viņa kalpot par sulaini. Jānis gan negrib, bet citas

izejas nav. Darbs jau nebūšot grūts, šim esot liela istaba un tā

pilna ar grāmatām. Tik jau ar' Jānim būšot tā darba, kā putekļus

no tām noslaucīt. Bet šai istabā Jānim jāpaliekot ieslēgtam veselu
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gadu. Jānis izdzirdis, ka tiks pie noslēdz līgumu un

dodas tūlīt kungam līdz.

No sākuma Jānis cītīgi tīrīja visas grāmatas, bet vēlāk jau
sāka šķirstīt pa lapai un arī izlasīt. Nu Jānim dienas skrēja kā

spārniem. Nekad viņš nebija domājis tompanākt, ko tagad varēja
dabūt zināt. Jānis sāka lasīt, kā var palikt par dažādiem zvēriem,

vai mājas lopiem. Izlasījis, kā var klāt par āzi, arī viņš par to

palika. Nu tik Jānis noprata, ka viņa kungs ir pats velns, bet ap-

ķērība viņu tomēr izglāba no nelaimes. Viņš sāka lasīt otrādi

(ačgārni) un par laimi pārvērtās atkal par cilvēku. Vakarā pats
velns nesa viņam vakariņas un nobrīnējās, ka Jānis vēl vesels.

Arī uzpriekšu arvien vēl Jānis lasīja dažādas grāmatas; bet ja
atrada tur ko svarīgu, tad tās lapas izplēsa un paglabāja.

Gads pagāja, un lai arī velns Jāni negribēja dzīvu laist

ārā, tomēr līgums bija jāizpilda. Jānis saņēma savu gada algu,
un priecīgs steidzās atpakaļ pie saviem vecākiem. Tā nu viņi

dzīvoja kādu laiku bez rūpēm. Beidzot atkal pietrūka naudas un

vecīši sāka atkal bēdāties, kā nu iztikšot.

Otrā dienā bija tirgus diena. Jānis vakarā saka tēvam: „Tēt,
rīt pie durvim būs skaists zirgs, ved to uz tirgu un pārdod; bet

pielūko, kā nepārdod iemauktus, lai arī tev solītu par viņiem cik

solīdami."

Tā arī noticis. Otrā rītā dēls iziet pasteigāties, bet tēvs sā-

pošas kā jau uz tirgu, un patiesi zirgs pie durvim klāt. Aizved

to tirgū. Visi apbrīno smuko zirgu, bet vecis prasa arī labu

cenu. Gadās pircējs un nopērk zirgu. Vecis pārmet iemauktus

pār plecu un solo uz mājām. Pārnāk mājās, dēls jau guļ. Otrā

rītā tēvs dabon zināt, ka skaistais zirgs savam kungam tanī pašā
dienā aizskrējis. Tēvs nu gan baidās, bet dēls šo apmierina, ka

būšot viss atkal labi. Dzīvoja visi kādu laiku bez bēdām, kamēr

beidzot atkal pietrūka naudas.

Dēls atkal saka tēvam, ka rītu būšot zirgs, bet vēl staltāks

kā pirmais. Par to nu gan lai vairāk prasot, bet tikai iemauktus

lai ne par kādu naudu nepārdodot. Tēvs aizvedis arī to zirgu

un pārdevis. Gājis atkal uz māju svilpodams, un nu dzīvojuši,

kamēr naudas bijis.
Kad naudas pietrūcies, dēls teicis, ka rītu atkal būšot viens

tirgus zirgs, pat pārāks par iepriekšējiem, bet tikai lai iemau-

ktus vien ne par ko nepārdodot. Tēvs arī aizvedis šo zirgu uz

tirgu, bet šoreiz prasījis daudz dārgāki, kādēļ no iesākuma ne-

bijis pircēju. Te — kur gadījies, kur ne — smalks kungs klat

un grib pirkt zirgu. Tas bijis Jāņa bijušais kungs, pats velns.

Šis nu vēl grib, lai pārdod šim arī iemauktus._ Gan zirdziņš

spārdās, gan sprauslo, bet vecis, naudas iekārdināts, pārdod arī.
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Nak nu atkal priecīgs mājas, bet dela vairs nav. Nu tik viņš
sapratis, ka iemauktos bijis vina dēls.

Velns no pirmā acu uzmetiena pazinis dārgo zirgu par Jāni.

Tikko to nopircis, lēcis mugurā un spēris ar piešiem sānos. Aiz-

vedis tūliņ tirgus malā pie kalēja, un licis karstas, sarkanas pa-
kavas piesist. Kamēr velns tur iegājis smēdē, Jānis visādi izmē-

ģinājies, atsvabināties, bet vajā neticis, velns piesējis loti cieši,

Gājēji iežēlojušies, atlaiduši pavadu vaļīgāki; Jānis tūlīt pa-

licis par zaķi un pa tirgus laukumu prom. Velns to ieraudzī-

jis, palicis par lapsu un dzinies šim pakal. Tā noskrējuši labu ga-

balu, te Jānis pārvērties par zvirbuli, velns par vanagu un skrē-

juši akai tālāk. Jānis ieraudzījis tālumā ķēniņa pili un skrējis

turp, tad pārvērties par zīlīti un pa logu iekšā. Tur gultā gulē-

jusi ķēniņa meita slima, un nu Jānis pārvērties par gredzenu uz

viņas pirksta. Velns atkal pieteicies par ārstu.

Jānis teicis ķēniņa meitai, lai viņa tā dotas zāles nedzerot,

un gredzenu lai nekad nenomaucot, gan viņš pats šo pamazām iz-

dziedēšot. Ķēniņa meitai viņš paticis un tā paklausījusi viņa pa-

domam. Ķēniņa meita tomēr drīz palikusi vesela, un velns tagad

prasa, lai šī iet pie viņa par sievu, vai lai atdod gredzenu. Jānis
dod tai padomu, lai iztaisot grīdā pelu caurumus, tad tik redzēšot

brīnumus. Ķēniņa meita arī visu tā izdara, nākošā rītā, kā so-

līts, nomauc gredzenu, bet dodot nomet to zemē. Gredzens nu

paliek par peli un lodā pa alām, bet velns pārvēršās par kaki un

grib peli noķert. Visi to redz un brīnās, bet Jānis grib vēl ilgāki

velnu pakaitināt. Viņš paliek par bezdelīgu, velns par vanagu.

Kad jau labu laiku tā svaidījušies, Jānis paliek par zirņu lietu,

velns par gaili. Gailis tik knābā zirņus un nu vairs tik kādi trīs

graudi palikuši neapēsti. Tad Jānis paliek uz reiz par lapsu, gai-

lim aiz sekstes un nokoš to.

Jānis un ķēniņa meita nu ir abi laimīgi un drīzumā noruna

kāzas. Ataicina arī Jāņa vecākus un nu nosvin tādas kazas,

kādas vēl nekur nebija redzētas. Ilgi viņi dzīvo laimīgi, ja nav

nomiruši, tad dzīvo varbūt vēl tagad.

16. A. 325. 303. Jēkabs Gaumīgs, Valkā, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI 136, 6. AŠ, 111, sk.

Vienam tēvam esot bijis viens vienīgs dēls; un viņš esot iz-

mācījis to visādos amatos. Tad esot nācis vēl viens kungs un

prasījis, lai dodot pie viņa amatā uz trīs gadiem, un katru gadu lai

dodot trīs sieki naudas līdz. Tēvs arī esot devis tos trīs sieki nau-

das tūlīt līdz.

Tad nu viņa dels esot gājis tam kungam līdz; bet tas kungs
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esot bijis velns. Un viņš to delu aizvedis tur, kur tevs pats nav

zinājis.

Kad nu tie trīs gadi esot pagājuši, tad tēvs esot gājis savu

dēlu meklēt. Un tikmēr gājis, kamēr ticis pie vienas upes. Bet

tur tanij upei neesot pāri ticis. Tad viņš esot raudājis un Dievu

lūdzis ka(ut) tik vien savu dēlu rokā dabūtu! Tad esot nācis

viens vecs vīrs un prasījis, ko viņš te darot? Viņš esot atbil-

dējis, ka viens kungs viņa dēlu esot aizvedis un viņu vairs rokā

nedabūjot. Tad tas vecītis esot iedevis viņam vienu kepīti un

mācījis, lai sitot pa to ūdeni, tad šis varēšot cauri iet. Un tad lai

ejot vien tajā pirmajā mājiņā, tur šis būšot savu dēlu atrast.

Šā dēls par zirgu esot pataisīts un tādēļ kungs šo būšot vest savā

stallī; tur būšot trīs melni zirgi būt, tad lai šis tiem diviem stilliņ-

ģiem garām ejot, tanī trešā stilliņģī, tur būšot šā dēls. Un (no)

pie tā šis varot pazīt, ka viņš stāvot galvu nodūris un asaras bir-

stot pār vaigiem.

Kad nu tas tēvs tanī mājiņā esot aizgājis un prasījis pēc sava

dēla, tad tas kungs vedis viņu savā stallī un sacījis: „Te nu ir

trīs zirgi un viens no šiem ir tavs dēls. Ja tu nu pats vari uz-

rādīt, kurš no šiem tavs dēls ir, tad gan tu savu dēlu atpakaļ,
dabūsi; bet ja nevarēsi uzrādīt, tad nedabūsi.

Tad tevs esot gājis tam treša stelliņģī un uz kungu sacījis:

„Tas ir mans dēls!"

Kungs atteicis: nu šis varot savu dēlu uz māju vest, jo viņš
mākot visus amatus. Tā nu tas tēvs ar(ī) esot vedis savu dēlu

uz māju.

Kad kādu gabaliņu esot aizvedis, tad tas zirgs esot runājis
un sacījis uz savu tēvu, lai sēžot mugurā. Tēvs ar(ī) esot sēdies

un jājis uz māju. Mājā tēvs esot ievedis viņu stallī un sienu

priekšā devis, un viņš ar(ī) esot ēdis. Pēc tam tēvs esot gājis
istabā un viņa sieva esot prasījusi, vai dēlu esot dabūjis? Viņš
esot atbildējis, ka dabūjis gan un ielaidis stallī. Sieva, to dzirdē-

jusi, esot brīnījusies, ka šis dēlu stallī esot laidis. Viņš esot at-

bildējis, ka tas kungs dēlu esot pataisījis par zirgu. Tad nu viņa

sieva, dēla māte, esot gājusi stallī un atradusi, ka viņas dēls par

zirgu palicis, bet tomēr runājis ar viņas(u).
Un tad tur esot nācis viens tirgus un tas zirgs esot palicis par

vērsi un sacījis, lai viņu vedot uz tirgu un lai prasot vienu sieku

naudas. Tur būšot gan daudz pircēju, bet neviens nebūšot nopirkt.
Pēdīgi būšot nākt viens kungs un dot sieku naudas, tam tad lai

Pārdodot; bet lai valgu vien līdz nedodot; jo kad valgu būšot

līdzi dot, tad viņš netiekot vairs atpakaļ.

Labi. Tevs tad ar(ī) esot vedis to vērsi uz tirgu un prasījis

sieku naudas. Tur gan esot nākuši daudz pircēju, bet neviens
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neesot gribējis tik daudz naudas dot. Pēdīgi esot nācis tas pats

velns, pie kā viņš amatā bija bijis, un devis sieku naudas. Tā nu

viņš esot pārdevis, bet to valgu neesot līdz devis.

Kad nu tēvs mājā aizgājis, tad dēls jau papriekšu esot bijis

mājā un palicis par cilvēku. Nu dzīvojuši kopā, kamēr atkal otrs

tirgus nācis. Tad dēls palicis par vepri un sacījis, lai viņu atkal

uz tirgu vedot un lai prasot atkal sieku naudas; jo būšot atkal tas

pats kungs nākt un dot sieku naudas; bet lai tās kāju saites vien

līdz nedodot.

Labi. Viņš pārdevis vepri un steidzies uz māju, bet dēls atkal

bijis mājā jau priekšā. Nu dzīvojuši, kamēr trešais tirgus nācis.

Tad dēls palicis par zirgu un sacījis uz tēvu, lai viņu atkal uz tirgu
vedot, būšot atkal tas pats kungs nākt un dot sieku naudas, bet

iemauktus lai nedodot līdz. Tēvs atkal vedis uz tirgu un atkal

tas pats kungs nācis un devis sieku naudas. Tēvs gribējis ie-

mauktus atpakaļ, bet tas kungs neesot devis. Tad gājuši pie tie-

sas un tiesa nospriedusi, ka iemauktus neesot brīv atpakaļ ņemt.
Tā nu tēvs gan naudu rokā dabūjis, bet dēls vairs neesot atpakaļ

ticis.

Nu, un tad tas kungs esot ņēmis četri birkavi dzelzs un jājis
ar to zirgu pie kalēja un gribējis viņu apkalt. Kalējs tūlīt esot

sācis ar visiem buršiem pakavus taisīt. Kad pakavus pieriktējuši,

tad viens no tiem buršiem esot iznācis un tas zirgs viņu esot

lūdzis, lai viņam atlaižot apakš kakla to siksniņu vaļā. Buršis

esot paklausījis. Tikko siksniņu arī atlaidis, tā viņš tos iemauktus

esot nomaucis un palicis par zvirbuli un aizskrējis projām. Kad

kungs to redzējis, tad viņš tūliņ palicis par vanagu un dzinies

zvirbulim pakal. Skrējuši, skrējuši, kamēr zvirbulis ieskrējis
vienā ķēniņa pilī pa lodziņu. Tur ķēniņa meita pie loga esot sē-

dējusi un tūliņ aizgrūdusi lodziņu cieti. Tā zvirbulis ticis iekša,

bet vanags ārā palicis.
Kādu laiku pilī par zvirbuli padzīvojis, palicis atkal par cil-

vēku un apprecējis to ķēniņa meitu par sievu. Ķēniņš viņam esot

devis vienu dalu no savas valstības. Tā nu viņi esot dzīvojuši;

un tad viņa sievai divi dēli esot dzimuši.

Kad dēli esot uzauguši, tad viņš katram esot devis vienu

zirgu, plinti, tašu, naudu un sacījis, lai katrs ejot savas laimes

meklēt. Labi. Dēli jājuši, jājuši, kamēr iejājuši vienā pilsētā. Tur

viņi esot pirkuši katrs vienu nazi, maizi, ka varot garu ceļu iet.

Un, kad nu izjājuši no pilsēta ārā — tad esot nākuši divi celi un

tur nu bijis jāšķiroties. Bet tanī ceļa staklē esot bijusi viena liepa
un tur viņi katrs savu nazi esot iesituši un tā norunājuši. Kad

viens, vai otrs būšot atnākt, kura nazis tad būšot norūsējis, tas tad

būšot nomiris.
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Ta nu abi brāli aizjājuši, katrs savu ceļu.
Kad nu tas viens brālis kādu gabaliņu pajājis, tad viņam zaķis

esot preti(m) nācis. Viņš pielicis plinti pie vaiga un gribējis zaķi

šaut; bet zaķis esot lūdzis; „Kungs nešauj mani, es tev iešu līdz

un labu darīšu."

Tad viņš ar(i) neesot šāvis un zaķis tūliņ esot līdzi gājis. Pa-

jājis atkal tālāk, nākusi lapsa pretī. Viņš gribējis šaut, bet lapsa

ar(ī) esot lūgusies: „Kungs, nešauj mani, es iešu tev līdzi un labu

darīšu!"

Viņš esot domājis, kādu labu gan šī viņam varot darīt? Bet

tomēr neesot vis šāvis. Nu viņš esot jājis ar tiem diviem zvē-

riem kādu gabaliņu zemes, tad vilks viņam esot pretī nācis: pēc

vilka lācis un pēc lāča tad vispēdīgi esot nākusi lauva. Visi esot

lūguši, lai nešaujot, viņi visi būšot līdzi iet un šim labu darīt. Tad

viņš ar(ī) neesot šāvis.

Tā nu viņi visi esot gājuši tālāk uz priekšu, kamēr ienākuši

vienā ķēniņa pilsētā. Tur viņš gājis traktierī un paņēmis vienu

kambari un gājis ar visiem zvēriem iekšā. Arī pa pilsētu pasie-
rēt gājis un saticis pašu ķēniņu. Ķēniņš esot prasījis: „Nu, ko

tu, svešas zemes ģēgeri, labu teiksi?"

Viņš esot atbildējis: „Ko es nu varu teikt?"

Tad ķēniņš vēl prasījis, vai viņš nevarot viņa meitu izglābt?
Šonakt viņam sava meita jāvedot vienā namā un tur viņu saplo-

sīšot un apēdīšot!
Tur esot bijis tads nams, kur iknaktis vajadzējis vienu cilvēku

vest; un vispēdīgi esot vajadzējis ir ķēniņam savu meitu vest.

Tad tas geģeris esot atbildējis, ka viņš tur neka nevarot pa-

līdzēt.

Nu viņi esot izšķīrušies un aizgājuši abi projām.
Bet kad vakars nācis, tad ģēgeris taču esot gājis ar visiem

saviem zvēriem uz to namu. Un ķēniņa meita tur jau esot aiz-

vesta bijusi. Nu viņš esot gaidījis līdz pulksten vienpadsmitiem.

Tad esot nācis viens velns ar trīs galvām; viņš tūliņ gājis ar

saviem zvēriem tam pretī, nocirtis vjsas trīs galvas, izgriezis me-

les un tad šo pašu devis saviem zvēriem noēst.
_

Tad viens atkal esot nācis ar septiņām galvām un ar to viņš

tāpat darījis. Tad atkal nācis trešais ar deviņ' galvām. Un kad

tam cirtis, uguns vien esot šķīdusi, un tās galvas gan nocirtis, bet

Pēc esot uzaugušas citas deviņas. Kad tās cirtis, tad uguns brie-

smīgi esot šķīdusi, tā ka viņam pirksts nodedzis.

Tad tā ķēniņa meita devusi savu strumbanti [kāju apsēju]

Pjrkstu sasiet un uzbāzusi savu zelta gredzenu vel pirksta. Un,

tā nu visi velni bijuši nokauti un viņš gājis uz savu maju, ķēniņa

meita uz savu.
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Bet ķēniņa meitai mājā ejot, viens oficieris viņas saticis un

prasījis, vai šī vēl dzīva esot? Un kas šās izglābis? Viņa esot

atbildējusi, ka viens kungs izglābis, bet viņa pati to nepazīstot un

arī nezinot, kas tas bijis. Tad tas oficieris esot sacīiis, lai sakot,
ka viņš izglābis, un ja nesacīšot, tad šās tūliņ nokaušot. Šī esot no-

bijusies un sacījusi, ka šis esot gan izglābis. Un kad nu oficieris

vedis ķēniņa meitu atpakaļ, tad esot salasījis visas tās (velnu)
galvas un sacījis ķēniņam, ka viņš šo meitu esot izglābis. Ķēniņš
esot nospriedis, ka šim viņa meitu esot brīv precēt. Un nu oficie-

ris esot taisījis kāzas ar ķēniņa meitu.

Bet ģēģeris, kas viņas īsteni bija izglābis, arī neesot neko

sacījis par to. Kad nu kāzu diena atnākusi, tad ģēģeris esot rak-

stījis grāmatu un iedevis to lapsai, lai nesot un atdodot brūtei. Tai

grāmatā esot bijis rakstīts, lai no ikkatra ēdiena viņam dodot

vienu kumosu. Tā nu ar(ī) lapsa aiznesusi to grāmatu brūtei un

šī esot sataisījusi no visiem ēdieniem vienu kumosu un iedevusi

lapsai; lapsa atkal aiznesusi savam kungam.
Kad nu kāzas esot noturējuši, tad ģēģeris atkal saticis ar ķē-

niņu un ķēniņš viņam esot stāstījis, ka viens oficieris viņa meitu

izglābis, vēl vel(n)u galvas esot rādījis. Ģēģeris esot atsacījis,
lai lūkojot, vai mēles esot tanīs galvās? Un tad viņš esot (iz)ņē-
mis no ķešas mēles, to strumbanti (apsēju), zelta gredzenu un rā-

dījis ķēniņam. Ķēniņš esot pazinis savas meitas gredzenu un sa-

cījis, ka šim nu gruntīgi viņa meita piekrītot, jo viņš esot tas

īstenais, kas glābis viņa meitu. Labi. Ķēniņš aizgājis atpakaļ uz

pili un šis traktierī. Pārgājis pilī, prasījis savu meitu, vai tas,

šās vīrs, riktīgi šās esot izglābis, jeb vai kāds cits bijis?

Tad ķēniņa meita esot izstāstījusi, ka viens cits esot izglā-

bis, bet viņa to nepazīstot. Un kad uz māju gājusi, tad esot nā-

cis šis oficieris pretī un sacījis, lai šī sakot un zvērot, ka viņš šas

esot izglābis. Un ja nebūšot tā sacīt, tad tūliņ būšot nokaut. Tad

viņai esot bijis jāzvērot.

Ķēniņš nu esot sasaucis visus savus tiesas kungus un tiesas

priekšā ķēniņš prasījis kādu strāpi (sodu) šie tam spriežot, kas

pret savu tēvu lielu grēku padarījis?
Tad tūliņ ķēniņa meitas vīrs, nezinādams, ka sev pašam to

strāpi spriež, esot spriedis: to vajagot vārītā darvas katlā iemest.

Citi tiesas kungi ar(ī) bijuši ar to spriedumu mierā.

Nu ķēniņš esot sacījis, ka šis pašam to strāpi esot spriedis;

un tad stāstījis kādu grēku šis esot padarījis.

Nu un tad tiesas kungi ataicinājuši arī ģēģeri. Šis atnācis un

rādījis zelta gredzenu, kur ķēniņa meitas vārds bijis virsū; rā-

dījis ar(ī) mēles un strumbanti. Un nu ģēģeris esot taisījis ar ķē-

niņa meitu kāzas, bet oficieri iemetuši sasietu darvas katlā.
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Kad nu kazas noturējuši, tad viņš (ķēniņa znots) esot gājis
uz to vietu, kur no sava brāļa šķīries. Aizgājis — tur esot bijuši
trīs balti akmeņi un uz vienu akmini esot sēdējusi veca sieviņa, tā

esot bijusi velna māte. Vina lūgusies dāvanas.
Šis neesot vis devis dāvanas, bet rāvis šai to ķepīti no rokas

un sitis. Un kā sitis, tā tā vecā sieviņa esot pazudusi. Tad viņš
ar ķepīti sitis tam akmiņam, kur sieviņa sēdējusi. Kā iesitis —

tā viņa brālis uzcēlies un prasījis, kāpēc šis viņam sitis? Viņam
tik salds miegs tagad bijis.

Kad otram akmiņam sitis, tad brāļa zirgs esot uzcēlies un

kad trešam akmiņam sitis, tad brāļa suns esot uzcēlies.

Tad nu viņi, abi brāļi, esot aizgājuši uz ķēniņa pili un ķēniņš

viņiem abiem esot iedevis savu valstību. Pēc pats par mazu lai-

ciņu esot nomiris un viņi abi divi esot dzīvojuši laimīgi, mīlīgi kā

brāļiem pieklājas.

17. A. 553. ,313. 325. VV. Wer y h o „Podania lotewskie" 1. Var-

šavā, 1892. g. No polu valodas tulkota.

Tas bija lotis sen atpakaļ.
Pelīte bija apņēmusi zvirbulīti barībā. Pēc kāda laika vi-

ņiem pietrūka pārtikas: bija atlicies tikai vairs viens pats grau-

diņš. Tad nu viņu starpā izcēlās liels strīdus: pelīte negribēja at-

dot graudiņu zvirbulītim, bet tas atkal viņai. Lai izšķirtu šo

strīdu, viņi izvēlēja melno kraukli par tiesnesi. Tas to lietu iz-

sprieda šā: kad jau pelīte esot uzņēmusies zvirbulīti barot, tad no

ša graudiņa, jādodot zvirbulītim vismaz puse. Paziņojis šo sprie-
dumu, melnais krauklis aizskrēja un nometās uz bagāta saimnieka

klētim. Kad saimnieks ieraudzīja, viņam loti patika skaistais

putns. Paņēmis bultu, viņš gribēja to nošaut.

„Nešauj manis, saimniek es tevi par to apnesīšu pa visu pa-

sauli, bet papriekšu tu mani pabaro triju gadu laikā ar galu!"

Saimnieks nu baroja melno kraukli trīs gadi ar galu. Pēc trim

gadiem viņš sēdās tam kaklā un aizskrēja pāri par jūru. Krauklis

nesa, nesa viņu un beidzot aiznesa līdz vara pilsētai. Šeit krau-

klis nolaidās zemē un sacīja: „Šai pilsētā dzīvo mana māsa, ej
pie viņas un palūdz, lai viņa tev dotu lakatiņu, citādi es nekad

vairs nevarēšu pie viņas atskriet pasērsties."

Krauklis nosēdās uz vienas pļaviņas un aizmiga. Saimnieks

aizgāja uz pilsētu, kur viņš satika vienu meiteni, kas viņam uz-

prasīja: „Kas tu tāds esi?"

„Esmu tava brāļa biedrs, trīs gadi es viņu baroju, par ko

viņš man apsolīja parādīt visu pasauli/

Meitene saskaitās un atteica: „Ka tu gan drīkstēji ar manu

brāli jāt?"
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~Mani sūtīja melnais krauklis, lai no tevis paņemot baltu la-

katiņu," atbildēja saimnieks; „Ja nedosi, tad brālis nekad vairs

pie tevis neatskries sērstu."

Meitene, pārdomājusi ilgāku laiku, beigās iedeva tam laka-

Saimnieks atgriezās pie melnā kraukļa, sēdās tam atkal

kaklā un aizskrēja uz sidraba pilsētu. Tur nonākot krauklis atkal

palika uz kādas pļaviņas, bet saimnieku aizsūtīja uz pilsētu: „Ej uz

to pilsētu, tur sastapsi manu otru māsu; palūdz no viņas pude-
līti un pasaki, ja viņa tās nedos, tad es nekad nenākšu pie viņas
sērstu."

Saimnieks ieiet sidraba pilsēta un sastop meiteni. „Kas tu

tāds esi?" jautā meitene.

„Esmu melna kraukļa biedrs."

Ka tu drīksti jat ar manu brāli?"

„Trīs gadi viņu baroju, par ko viņš apsolīja man parādīt visu

pasauli. Tagad viņš lika man paņemt no tevis pudelīti, un ja tu

tās nedotu, tad lika paziņot, ka brālis nekad vairs pie tevis neat-

nākšot ciemā." Meitene kādu brītiņu padomājusi, iedeva pudelīti.
Saimnieks atnāca pie melnā kraukļa, sēdās tam kaklā un nu

abi aizskrēja uz zelta pilsētu. Tur nonākot, melnais krauklis atkal

sūta saimnieku pie jaunākās māsas, un pieteic palūgt no viņas

atslēgas: „Ja viņa tās nedotu, tad nekad pie viņas vairs neat-

skriešu."

Saimnieks izdarīja visu, ko krauklis bija pavēlējis. Meitene

jautā: „Kā tu drīkstēji jāt ar manu brāli?"

„Es viņu baroju trīs gadi, par ko tavs brālis man apsolīja pa-

rādīt visu pasauli. Tagad viņš lika man paņemt no tevis atslēgas,
citādi viņš nekad pie tevis neatskriešot." Meitene, padomājusi
kādu brīdi; iedeva atslēgas.

Saimnieks atgriezās atpakaļ Pie kraukļa un nu abi skrēja
atkal uz māju. Pārlaidies atkal pār jūru, krauklis nolaidās zemē,

un iedeva saimniekam lakatiņu, pudelīti un atslēgas un teica: „Ej

nu uz māju, bet nedrīksti skatīties, kas ir pudelītē, kamēr vēl ne-

esi mājā."
Saimnieks aizgāja, bet tikko piegāja pie sava purva, kā vi-

ņam jau gribējās apskatīties, kas īsti tai pudelītē esot. Viņš at-

taisīja pudelīti, un uzreiz ierauga savā priekšā sidraba pilsētu.

Te uzreiz parādās arī velns un saka: „Vai tu gribi, ka es no tas

pilsētas atkal iztaisītu pudelīti? Ko man par to dosi? Vai dosi

man to, ko mājās pārnācis, atradīsi no jauna?" Saimnieks arī

apsola. Pilsēta atkal pārvēršas par pudelīti, saimnieks paņem

savu pudelīti un aiziet uz mājām. Te atrod savu jaunpiedzimušo
dēlu. Atver pudelīti — izceļas atkal sidraba pilsēta. Dēls saka

uz tēvu: „Tev, tēt, būs te labi dzīvot, bet mani par to tu esi vel-
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nam atdevis. Es pārvērtīšos tagad par zirgu, man būs sidraba

iemaukti, kad mani pārdosi, tad iemauktus paturi!" Dēls nu pār-
vērtās par skaistu zirgu, un tēvs vinu aizveda uz pilsētu un pār-

deva par 120 rubļiem; bet iemauktus paņēma līdza uz māju. Kad

tēvs pārnāk atkal mājā, viņš atrod dēlu jau uz krāsns sēdam.

Otrā rītā dēls atkal pārvēršas par zirgu. Tēvs aizved to uz pil-
sētu un pārdod par 240 rubļiem. Atnāk uz māju un atrod dēlu uz

krāsns.

Trešā dienā dēls atkal tāpat pārvērtās par zirgu un tēvam

par to aizmaksāja 360 rubļu; bet šoreiz viņš aizmirsa noņemt ie-

mauktus. Par pircēju gadījies bija pats velns. Tas aizvedis zirgu

uz savu māju, pabaroja to, sapina un tad pasauca savu dēlu un

trīs meitas, lai arī tiem parādītu savu pirkto zirgu.

Tie nu sāka zirgu sist un lika tam pavadā apkārt dancot. Jau-
nākai meitai palika zirga žēl. Viņa lūdza tēvu, lai tam atpinot

kājas, it kā tad tas labāki dancotu. Tēvs gan negribēja, bet tad

viņa pati noņēma pinekļus. Zirgs nu aizskrēja uz ezeru, pār-
vērtās tur par sidraba gredzenu un iekrita ūdenī.

Tur nu atnāk viena keniņa meita ar kalponēm trauku maz-

gātu. Vienā traukā iekrīt sidraba gredzentiņš, kuru ķēniņa meita

paķer, nevienam neredzot.

Vakarā pie ķēniņa salasās daudz velnu ciemā, lai kautkā at-

dabūtu no ķēniņa meitas gredzentiņu. Šeit viņi līksmo un spēle
līdz pašai pusnaktij un ķēniņa meita jautā, kā tiem pateikties?
Viesi prasa, lai dodot tiem atrasto sidraba gredzenu. Ķēniņa meita

iedod tiem vienu sidraba rubli, bet pati aiziet gulēt ar visu gre-

dzenu. Par nakti gredzens paliek atkal par jaunu puisi. Otrā va-

karā velni no jauna sanāk, gan ar vijolēm, gan ar harmonikām.

Pēc pusnakts prasa atkal par algu to pašu sidraba gredzenu. Ķē-

niņa meita nosviež tiem atkal rubli, bet gredzena nedod.

Tāpat arī trešā vakarā sanāk velni ar visādām spēlēm,_lai
dancotu un līksmotu. Pēc pusnakts ķēniņa meita atkal prasa, kadu

maksu tie vēlētos?

„Dod mums savu gredzentiņu!"

Ķēniņa meita negrib dot, bet gredzentiņš tai iečukst; „Atdod

arī mani viņiem, tikai nedod rokās, bet iemet cepurē!"
_

Keniņa

meira iemeta viena velna cepurē kāroto gredzenu, kurš tūliņ pār-

vēršas par zirņu graudiņu, nokrīt zemē un pazūd. Velni gan iz-

meklējās ilgu laiku, bet neatrada un aizgāja. Zirņu graudiņš vē-

lāku atkal pārvērtās par jaunu puisi, atnāca pie ķēniņa meitas, pa-

teicās viņai, ka tā viņu izglābusi no velniem, aizgāja uz mājam un

tur dzīvo līdz šim.
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18. A. 325. Teicēja 76 g. veca J. Staleidzane, Atašienes pag.,

Kultūras balss krājuma.

Kaida muote gribēja izmuoclt sovu dālu par amatnīku. Aiz-

vedja jei jū uz pilsātu un gribēja atdūt pi kaida amatnīka par
zelli. līt pi kalēja un prosa: „Vai tu izmuocīsi munu dālu par

kalēju?"

„Dcl kuo na?" — atbild kalējs, „lai stuoj un suoc struoduot!''

Muote nagribēja atdūt dāla tur, kur ir juostruoduoj un pi ka-

lēja naatstuoja. Aizīt jei ar dālu pi galdinīka. Galdinīks pasacīja
tū pašu, kū kalējs. Tai jei atstaiguoja vvsu dīnu ap amatnīkim

un naatdevja dāla ni pi vīna, juo vvsur dālam juostruoduoj.
It muote ar dālu uz sātu un redz, ka ceļa molā uz akmeņa

sēd nazkaids kungs. Tvs kungs beja valns. Pīguoja muote ar

dālu pi kunga un kungs vaicuoj: „Kur staiguoji, muot?"

Beju pilsata, gribēju dalu atstuot izmuocīt par amatnīku, bet

vysur juostruoduoj un tuodēl naatstāju!" atbildēja muote.

~Dūd man, es izmuocīšu," soka kungs.
„Ata navajadzēs jam struoduot?" prosa muote.

„Na, navajadzēs," atbildēja kungs.
Muote beja ar mīru atdut dalu kungam un prosa: „Kad tad

es viņu atpakaļ sajemšu?"

„Par godu atej uz itu pašu vītu un pi tuo paša akmeņa sa-

jemsi," atbildēja kungs.
Muote atdevja dālu kungam, bet paša aizguoja uz sātu. Puor-

guoja gods. Muote īt uz tū vītu un redz, ka uz tuo paša akmeņa
sēd tys pats kungs. Muote pīguoja pi kunga un prosa: „Kur tad

ir muns dāls?"

„Tyulen atskrīs," soka kungs, „bet jo tu juo napazeisi, tad

gaidīsi godu vēl!"
Te kur beja, nabeja — atskrīn divpadsmit bites un grīžas

muotei ap galvu. Vīna bite, grīzdamuos, pīsasyta muotei pi

byuda. Tai grīzjās, grīzjās bites un kungs prosa: „Vai pazyni

sovu dālu?"

„Na, napazynu," atbildēja muote.

„Tovs dals beja tys, kurs pīsasyta tev pi byuda, bet jo na-

pazyni, tad gaidi vēl ūtru godu!" soka kungs.

Aizguoja muote uz sātu un gaida vēl godu. Puorguoja gods.
Muote otkon īt uz tū akmeni un redz tū pašu kungu sēžūt. Pī-

guoja jei pi kunga kluot un atskrēja divpadsmit bolūži. Bolūži

nūsametja zemē un staiguoj ap muoti apkuort. Vīns bolūds beja

nu vysim līsuoks un staiguodams vys kuojiņu knybynuoja.

~Vai pazeisti sovu dalu?" prosa kungs.

„Itys muns dēliņš," soka muote uz pyrmuo bolūža ruodīdama.

Boluži ceļas un aizskrēja.
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„Na, napyzyni," soka kungs, tovs dals beja tys, kurs kuo-

jiuu knybynuoja, bet jo napazyni, gaidi vēl trešū godu!"
Aizguoja muote uz sātu un gaida vēl trešū godu. Puorguoja

gods. Muote otkon īt uz tū akmeni un redz uz akmena tū pašu
kungu sēžūt. Pīguoja muote pi kunga kluot un atskrēja divpad-
smit kumeļu. Staiguoja kumeļi ap muoti apleik. Vīns kumeļš

beja līsuoks un īdams vys ar kuoju zemi grabynuoja.

„Vai pazeisti sovu dalu?" prosa kungs.

„Itys muns dēliņš," soka muote, ruodīdama uz līsuokuo ku-

meļa.

Cyti kumeļi aizskrēja, bet tys līsuokais palyka. Tad kungs
soka: „Tagad pazyni un pajem jū!"

Muote pajēmja dālu, kurs jau palyka par cylvāku, un īt obi

uz sātu. Dāls soka muotei: „Es palikšu par suni, un tev prīškā
aizīs divpadsmit medinīku, tī medinīki byus valni. Jī prasīs mani

puorduot. Tu mani puordūd, bet siksniņu, kura byus man ap

kokļu, paturi sev un napuordūd. Jo puordūsi, tad es vairuok uz

tevi naatsagrīzšu!"

„Labi," pasacīja muote, dāls palyka par suni un skrīn pēc

muotes pakaļ. Te — kur bejuši, nabejuši —īt preti divpadsmit
medinīki. Medinīki pīguoja pi muotes un soka: ,Puordūd mums itu

suni! Lopsa īskrēja olā un mes bez suņa na varam dabuot!"

„Piercīt," atbild muote. Medinīki samoksuoja muotei par suni

symtu rubļu un aizguoja, bet siksniņas suņa muote napuordevja.
īt muote uz sātu prīcīga. Nicik tuoli jei napaguoja un dāls jau
beja kluot.

„Tagad," dals soka, „īsim uz tiergu, es palikšu par skaistu

putniņu. Putniņu tu puordūd, bet slozda napuordūd!"

Aizguoja dals ar muoti uz tiergu un dals palyka par putniņu.

Pīīt pi muotes kaids kungs un soka: „Puordūd putniņu!"

„Piere!" atbildēja muote.

Kungs samoksuoja muotei par putniņu treis svmti rubļu un

grib pajemt putniņu ar vysu slozdu, bet muote nadūd slozda.

Suoka jī streidētīs. Saguoja pi jūs cyti tierga ļauds un nūsprīdja,
ka kungs nūpierka tikai putniņu. Tai kungs pajēmja putniņu, bet

slozds palyka pi muotes. Nicik tuoļi muote napaguoja, jau dals

stuovēja pi muotes.

„Tagad," dals soka, „es palikšu par mainu kumeļu. Kumeļu
tu puordūd, bet apaušu napuordūd!"

Dāls palyka par kumeļu un stuov muote uz tierga. Pīīt kluot

kaids kungs, samaksuoja muotei par kumeļu pīcisymti rubļu un

grib pajemt kumeļu ar apaušim, bet muote apaušu nadūd. Suoka

jī streidētīs. Saguoja tierga ļauds un nūsprīdja, ka kungs nūpierka

kumeļu ar apaušim. Muote atdevja kungam kumeļu ar apaušim,
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bet paša rauduodama aizguoja uz sātu. Kumeļu nūpierka tvs

pats valns, pi kura dāls beja atdūts muocītīs. Sāduos valns ku-

meļam mugurā un skrēja kai vlsuls pa mežim, pa pūrim, ka ku-

meļš vairuok nūgurtu. Atskrēja valns uz sātu, pīruovja kumeļam

golvu pi jumta, īguoja pats ustobā un stuosta sovai meitai: „Sovu
gudrinīku dabuoju gon rūkuos!"

„Kur tad jis ir?" — prosa meita.

„Pi jumta golvu pīruovu, lai pastuov!" atbild valns.

Meita izguoja uorā un jai tvka žāļ kumeļa. Jei pīguoja pi ku-

meļa un gribēja palaist garuoku povodu, bet tik leidz atraisīja,

kumeļš izzaruovja un bāg. Valns izdzierda, ka kumeļš aizbāg, un

laidjās dzeitīs pakal. Valns skrīn, ka zeme vīn reib. Kumeļš pī-

skrēja pi kaidas jvuras un valns jau natuoli. Puiss palvka par

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

noga, palvka par keisi, valns otkon par leidaku. Dzonuojas lei-

daka pēc keiša pa jvuru, bet nūreit navar nu pakaļas, jo keišam

osas sprūgas. Tad leidaka soka: „Nūluodātāis keisīt, pasagrīz uz

mani!"

Bet keiss soka: „Progorīguo leidaka, dūd man mīru!" Par

jyuras molu staiguoja kēnina meita. Keiss izlēcja uz krosta un

nūkrita ķēniņa meitas prīškā par skaistu zalta gradzvnu. Ķē-

niņa meita pacēla gradvnu un izmaucja uz piersta. Leidaka pa-

lvka par kungu. Kungs izleida nu jvuras un prosa ķēniņa mei-

tas atdūt gradzvnu. Ķēniņa meita gradzyna nadūd. Kungs ar

spāku gribēja atjemt gradzynu. Ķēniņa meita, radzādama, ka

atsaturēt navar. nūruovja nu piersta gradzynu un svīdja uz ze-

mes. Gradzyns palyka par druponom. Kaida drupaniņa, kura

beja puiša sirds, pasavēla zam ķēniņa meitas kuojas. Kungs pa-

Iyka par gaili, salasīja vysas drupaniņas un soka: „Vairs es pēc
tevis nasadzonuošu!"

Tei drupaniņa, kura beja zam ķēniņa meitas kuojas, palyka

dzeiva un soka: „Bet es dzeivs!"

Drupaniņa palyka par skaistu puisi. Ķēniņa meitai puiss pa-

tyka. Jei obi ar ķēniņa meitu aizguoja uz pili, apsaprecēja un šū-

dīņ dzeivuoj laimīgi.

17. Burvju sacīkste.

I. K. 2iem a, Ozolniekos, pie Jelgavas. LP, 111, 3.

Kādam puisim bij izdevies burvības mākslu noskatīties un

izmācīties, bet savu mākslu diezin kā arī prazdams, tas tomēr ci-

tiem nekad ļaunu nedarīja.
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Reiz tā pagasta kungam ievajaga uz savu otru, attālu muižu

aiztikt. Kungs paņem minēto puisi par kučieri un aizbrauc. Pus-

ceļā tiem pienāk vakars. Bet kas par to? Laiks gaišs, ceļš labs —

braukšot cauru nakti. Tā nu brauc līdz kādam ciematam. Te

uz reizi — kur gadījies, kur ne — saceļas tāda vētra, tādi puteņi,
ka nekur patikt. Neko darīt — jāgriežas iekšā pie kāda saimnieka

un jāguļ par nakti. leiet iekšā —ja — saimnieks gan atvēl; bet

ja kāda klizma notiekot, tad lai nesakot viņa vainu.

„Nu brīnumi!" kungs iesaucas, „kadel tad klizmai notikt?"

„Jā," visi mājinieki nu, asaras slaucīdami, sāk izskaidrot, „rītu
mūsu mājā puisim ar meitu kāzas. Un kāzu diena mums bēdīgāka
par bēru dienu."

„Nu kadel ta?" kunga puisis iesaucas.

„Ja, redzi, puisīt, šinī ciemā dzīvo trīs burvji. Šie burvji
katrā kāzu dienā nomaitā vai nu brūti, vai brūtgānu, vai citu

kādu cilvēku. Atturēties viņiem pretim nav iespējams. Saki nu

pats, kā te lai nebēdājas?"

„Nu tu brīnumi!" puisis iesaucās. „Esiet jūs kāzinieki itin

mierīgi; pagādājiet tik man trīs vecus zirgus, krabiņus; es bur-

vjiem parādīšu, ka viņi nemūžam vairs neburs."

Labi. No rīta kāzinieki taisās braukt pie laulībām. Puisis

paņem krabiņus aiz pavadām un ved kāzinieku rindai pa priekšu.
Līdz ko labi pa vārtiem ārā — satiek trīs večus. Kāzinieki sa-

bīstas, tie pazīst večus par burvjiem. Bet puisis uzsit krabiņiem
ar plaukstu pa krustu un tad saka uz večiem: „Ēdiet nabagi, grau-

ziet, sātani, šos krabiņus, kamēr mēs atpakaļ brauksim!"

Acumirkli krabiņi no puiša sitiena izdziest un burvjiem gribot

negribot jāgrauž maitas gala, ko zobi nes.

Atpakaļ braucot, krabiņi pa pusei jau nograuzti. Puisis saka:

„Tagad es jūs no graušanas atlaižu!"

Burvji tūliņ uzceļas stāvus, bet lūdzas, lai dodot nodzerties,

esot nejauki izslāpuši. Kāzinieki baidās dot; bet puisis pamāj, lai

dodot droši; viņi būšot papriekšu dzert; un ja viņi ar dzērienu

būšot ko spokojušies, tad lai tik paskatoties, kas tad notikšot.

Labi, saimnieks ielaiž alu un pasniedz burvjiem; bet burvji
saka: „Tā ne, tev saimniekam jādzer papriekšu!"

„Nē, nē!" Puisis iesaucas, ~šinī reizē es dzeršu papriekšu!"
Puisis paņem kausu un dzer. Bet tai pašā acu mirklī tam

bļākt! asinis pa muti ārā. To redzot, puisis knaši, knaši piesit trīs

reizes ar dūri pa krūtim un tad saka: «Saimniek, še, saņem kausu;

būs tūlīt labi, man viņi nekā nepadarīs!"

Līdz ko asinis apstājas, puisis atkal paņem kausu, pagriežas

pret burvjiem un sniedz tiem kausu, sacīdams: „Tagad būs jums

dzert; ja ne, tad paliksiet uz vietas!" Neko darīt — burvjiem ja-
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dzer. Un līdz ko labi nodzērušies, te joki lielu lielie kājās. Katram

burvim smeils rags gadījies pierē un nu nabadziņi ņemas badī-

ties. Izbadās krāsni, domā nokusīs — nekā; izbadās sienas,
domā nokusīs — nekā; beidzot ņemsies savā starpā. Tur bija

gan briesmas. Tikmēr badījās, kamēr paši sevi viens otru no-

badu ās.

„Ta, nu esat no briesmoņiem atpestīti!" puisis iesaucas. „Mes

ar kungu nu varam aizbraukt!"

Kāzinieki gan grib nezin ko puisim par labumu atmaksāt; bet

puisis tik atbild: „Maksas dēl neesmu to darījis!"
Uz ceļa kungs prasa puisim: „Saki, kur tu tadu gudrību mā-

cījies?"

«Mācīties, kungs, var visu ko, tik nevajaga nevienam ļauna da-

rīt!" puisis atbild.

Tomēr kungs domā, pie sevis: „Kas taču tādam var uzticē-

ties. Varu kādu reiz viņu itin nevilšus apkaitināt un ja tas tad

ar mani tā izturās kā ar burvjiem, ko tad lai iesāku? E! bagāts

diezgan esmu; likšu labāk otras muižas laukos viņam māju uz-

taisīt, atdošu, lai dzīvo, tad esmu drošs, ka tas mani neaiztiks."

Ta arī notika. Kungs iedāvināja puisim maju un padarīja caur

to burvju pārmācītāju uz visu mūžu laimīgu.

2. V. Zacha r s ka, no 70 gadu veca J. Fila, Kapenes, V. Pod i s kr.

Līta itei beja, na tai sen, tūlaik, kod uz šuos zemis beja daudz

buru. Vīnā cīmā natuoli nu mvusu dzeivuoja vīns lelais burs, jis

jau beja vacs vecs. Apleik pa vysim cīmim jis nikod nadevja
īsuokt kaidu nebejs dzeršonu, kab jis vyspyrmuok byutu tī, un

īsuoktu pyrmais tū gluozi. Kad beja kuozys, tod ļaud's — kai jau jū
beidas — vysod saucja pi golda pyrmū un skaitēja jū par lelu

gostu. Kas nagribēja jū pasaukt un taisēja kuozys, kab jis nazy-

nuotu, tod jis, kod izynuoja, atīt pats un ar sovim bura vuordim

pakar saiminīku un tai pat juo saimneicu aiz motu kur nebej's pi

augšgreidys un tur kaidys treis stundis.

Vīnu reizi, vīnā cīmā beja kuozys, vysi gosti jau beja saza-

lasējuši, saiminīks nikai navarēja suokt bolli, koleidz naguoja

burs. Vvsi gosti sēd, nūlaiduši golvas, un gaida tuo bura. Kai

reizja atsadoras durovys un ijīt vec's ar divim jaunim puišim.
Soka, ka jī vysi nazkaidi ceļa veiri. Vec's vaicuoj: „Kas tja, ka

tai daudz laužu sazalasējas?"

~Pi myusu šudīn kuozys," atbilda saiminīks ustobys.

~A par kū - že jius nikuo nadzerit, a sēdit, golvas nūlaiduši?"

„Nav tuo cylvaka, kurijis var īsuokt tu bolli, a bez juo mes

navarim īsuokt, kas bez juo suoks, tam slikti byus."

Vec's nu ceļa veiru dajīt pi golda, pajām pīlej krūzi ola, iz-
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dzer pots un tūlaik_īdevja sovim draugim, divējim puisim, pascēja
muzvkatntam spēlēt, bet muzvkants naspēlēj, beistas. Kū darīt

večam? Jis pajām garmoņiku un atdūt šovam draugam, ceļa vei-

ram, jaunam puišam. Puiss pajēmja garmoniku un suoka spēlēt,
a vec's suoka doncuot. Kai reizja tvmā stracī [brīdī] atīt tvs

vecais burs, kū vvsi gaidēja, un runuoj: „Kas nu jiusu bez ma-

nis suoka dzert, spēlēt un doncuot?"

Visi gosti nūzabeiduši, un tai pat saiminīks, runuoj un ruoda

uz ceļa veiraveča. Vecs, itvs ceļa veirs, ar taipat beja burs

un taipat varēja taisēt, kai tvs burs, kuru gaidēja saiminīks un

gosti. Burs pazavera uz ceļa veira veča un vec's tiuleņ aiz motu

pazakuora pi augšgreidvs un karinēj, a juo draugi, jauni puiši,
stuov pi juo un navar ni ar rūkom ni ar kojom pakustynuot.
Vecs karinēj un vys lyudz un prosa tā bura atlaist jū, runuodams,
ka jis nikuo nazynuoja. Burs jam atbilda: „Pakarinēj, pakarinēj,
tūlaik zynuosi, kai cytūs cīmūs suokt pyrmijs dzeršonu un don-

cuošonu."

Vec,s vys prosa un lyudz bura, kab jis jū palaistu. Žāl tyka
buram vāca ceļa veira, jis pazavēra uz juo un vecs tiuleņ tyka
valī, bet puišus jis nagribēja palaist. Ceļa veirs kai tyka valī,
spēra ar kuoju pi zemis, burs tymā pat stracī pazakuora aizi kuo-

ju pi augšgreidys un karinēj augš kuojom, a golva zam. Ceļa
veirs runuoj uz jū: „Nu tagan tu ar zynuosi, kai pyrmijs suokt

kuozys, un tai pat baidēt laud's."
Burs suoka lyugt un prasēt ceļa veira, kab tys jū atlaistu,

bet ceļa veirs klausēt nagrib, jis atlaidja šovus divējus puišus,
izdzēra pa treis krūzis ola un nūguoja pa sovu celi.

A tys burs vel tagad tymā ustobā karinēj augš kuojom. Kas

grib jū redzeit, tys lai pavaicuoj nu muomuļas, jei jam rozstuosteis,

oklys jam celi paruodeis, a bez kuoju jū davess.

3. Teicēja 65 g. veca M. Malnača, Nīcgale, V. Podis krājuma.

Senejūs laikūs uz pasaula dzeivuoja daudz būru [burvju].
Kaidā apvydā beja lels būrs, kurs, jo juo kuozuos napaprasīja un

nadevja jam pyrmajam baudīt kuozu ēdīņa un dzērīņa, tad jis

vysus kuozinīkus palaidja uz mežu par vylkačim. Ļaudis tuo

būra cīši beiduos un vysod prasīja juo kuozuos.

Gadījuos, ka kaida saiminīka meitai beja kuozas. Kuozinīki

sabraucja nu bazneīcas un gaidīja būra. Tymā laikā ustobā,_īguoja
zyrgu romcs un prosa: „Kuo jyus, ļautiņi, gaidīt, ka naēdīt un

nadzērīt?" „Gaidamj:ikom būrs atbrauks!" — atbildēja jam.

Tad jis soka: „Edīt un dzerīt, bet ar būri es izaskaitīšu, un

jis nikuo naizdarīs!"

Kuozinīki gon beiduos, bet sasarunuoja un suoka est un dzert.
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Beja vosoras laiks. Na pa garu laiciņu veruos: komonuos īsē-

dis atskrīn būrs. Komonas ruovja valns. Būrs īskrēja ustobā un

soka: „A, jvus manis nagaidījāt, ēdit vīn!" — un pats aizskrēja

prūjom. Tad romcs soka: «Vajag vīsu pavadīt!"

Jis pajēmja lūku un svīdja par lūgu būram. Lūks veruos un

pīsavēla pi bura, un suoka jam ar golim sist golvā. Jau komo-

nas pasacēla gaisā; lūks arī pasacēla un vys syt būri. Būrs

aizskrēja uz sovu sātu un dūmuoja, ka tur varēs izzasorguot nu

lūka, bet gluobiņa nabeja — vysur syta. Tad būrs ar apašnuotu

golvu atskrēja uz kuozu ustobu un suoka prasīt nūmīrinuot lūku.

Lūks arī te syta un syta. Tad romcs soka: „Vai atstuosi sovu

būra dorbu?"

„Atstuošu, tik apmīrinuojīt lūku!" — atbildēja būrs. Romcs

izguoja nu ustobas, pajēmja treis zemes piciņi un, īnesis jūs ustobā,

devja būram apēst. Būrs apēdja. Lūks puorstuoja sist un būrs

burt. Nu tuo laika kuozinīki reikuoja mīrīgi kuozas un būru

nasabeida.

4. L. Ozole, Serpilī. A. Bērzkalnes krājuma.

Pēcīti māte vienumēr sūtīja ziemu uz riju pēc gaļas. Tur

bija tumšs un tādēļ Pēcītim bija drusku bailes. Vienumēr, tikko

viņš iegāja rijā, no gaļas nolēca melns runcis, uzskrēja uz krāsns

un tad lūrēja ar savām zaļām acim pāri par krāsns malu.

Kādu pusdienu, kad cepa galu, ienāca veca sieviņa un lūdza

Pēcītim, lai dodot drusku gaļas. Jā, zēns ir ar mieru, un paciena
vecenīti. Tā tas iet ilgu laiku un Pēcītis šad tad iedod vecenītei

kaut ko. Uz ziemassvētkiem atnāk sieviņa un dāvina zēnam

smuku sarkanu cepurīti, kas tam loti patīk. Pēcītis novēro, kur

tik viņš iet ar sarkano cepurīti galvā, neviens viņu neredz. Vienu

dienu ejot rijā, viņš redz — uz gaļas sēž kaimiņu saimnieks. „Ko
tad tu, vectētiņ, te meklē?" iesaucās zēns.

Dzirdot vārdus, kaimiņš tūliņ pārvērtās par runci un uz-

skrēja uz krāsns augšas, jo viņš bija burvis. Tagad Pēcītis sa-

prata, ka arī kaimiņu saimnieks sarkanās cepurītes dēļ viņu ne-

bija redzējis.

Otrā dienā viņš atkal uzlika cepurīti un iegāja rijā. Ne

vārda neteicis, viņš sakampa veco vīru aiz bārdas. Tas loti

pārbijās, bet tomēr neredzēja, kas viņu tura. Tad Pēcītis teica,

ka laidīšot vaļā, lai tikai viņš katru reizi, kad Pēcītis paņem galu,

ieliekot atkal citu vietā. Kaimiņš jau neredzēja, kas viņu tura, un

arī apsolījās.

Nākošu reizi zens neņem vis gaļu ta ka citam reizēm, bet pa-

ņem veselu škiņki. Māte izbrīnās un saka, ka ja tik daudz ēdīšot,
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tad jau gaļas drīzi vien pietrūkšot. Pēcītis tik pasmīn un saka:

~Nekas, gan jau būs labi."

Tā viņš nesa katru reizi pa lielam gabalam. Kaimiņu saim-

nieks lika atkal citus vietā. Nu varēja ēst daudz gaļas un visi

lielīja, cik Pēcītis esot labs saimnieks.

18. Bezbailis meklē bailes.

i. A. 326. J. Pločkalns un Vldneris, Skrundā. Brīvzem-

nieka „C6opHHicbtt

,
58. LP, VII, I, 203. AŠ, 111, 6a.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, bet trešais muļķis.

Muļķis bija izmācījies kurpnieka amatā un viņš bijis loti slinks, bet

aplam drošs. Viņš gan bija dzirdējis, ka cilvēkiem esot bailes,
bet pats par tām nekā nezināja. Un tad saņēmies iet bailes

meklēt.

Gājis, gājis — beidzot aizgājis līdz vienam ķēniņa pilsētām.
Nu staigājis pa pilsētu un tikai izskatījies ļaudis. Piepēži viens

vaicājis: „Ko tu meklē?"

Muļķis atbild: „Bailes meklēju!"

„Labi, gan tu pazīsi, kas ir bailes. Nac līdz man pie ķēniņa!"

Aizgājis pie ķēniņa, ķēniņš aplam priecājies un aizsūtījis to uz

vienu apgrimušu pili. Muļķis bijis mierā tur iet; tikai kaulējies, lai

dodot miltus un galu līdz, ka var vārīt ķiļķenus un vienu zaldātu,
kas viņu apkalpotu: ienestu ūdeni un malku. To visu devuši muļ-
ķim un tad aizveduši uz pili, parādījuši to vietu, kur šis visnotaļ
bailes būšot atrast. Muļķis vareni priecājies: „Nu taču vienreiz

piedzīvošu, ko ilgam esmu meklējis!"

Arī viss ķēniņa pilsēts ka gadījies tāds muļķis, kas

uz apburto pili gājis; jo pilsētām bijusi gatava nelaime ar vel-

niem, kad tai pilī cilvēka nebijis. Un kad nu tur bija atstājuši,
tad muļķis gājis namā (kukņā) ķiļķenus vārīt, bet zaldātu sūtījis
pēc malkas. Zaldāts aizgājis un muļķis vāra, ka vāra ķiļķenus.

Te piepēži viņš redz: pa skursteni nokrīt viena roka. Muļķis

priecīgs: „Redzi, kur būs laba ķellīte (lāpstiņa) kukņai (namam)

sienmalu izlāpīt!"

Pec tam nokritusi kaja. Muļķis atkal priecīgs: „Redzi, kur

bus labs āmars — strādniekam bez āmara tiešām grūti iztikt!"

Un vel otra roka nokritusi — muļķis atkal teicis: „Te būs

lāpstiņa manam palīgam!"

Arī otra kaja nokritusi — muļķis teicis: „Murnieka palīgam
bez āmara arī nevedas!"
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Bet nu nokritusi galva. Mulkis teicis: „Udens smeļamais

kauss arī derīgs!"
Beidzot nokritis ir rumpis un nu muļķis priecājies: „Ta tad

būs laba mulda, kur kaļķus sataisīt, sienmalu mūrējot!"
Pēc tam izgājis laukā skatīties, kur viņa zaldāts, un ierau-

dzījis, ka zaldāts aizdurvē pie sienas sasalis. Muļķis paņēmis to,

ienesis namā un teicis: „Un tad tu tā esi sasalis — pagaidi es

tevi atsildīšu!"

Nolicis zaldātu pie uguns un sildījis; bet pa to starpu viņš

redz: nokritušās kājas, rokas, galva, rumpis pieraujas viens otram

klāt un atdzīvojas. Nu viņš izrāvis savu zobiņu, nocirtis atdzīvi-

nātam rumpim galvu un, savus ķiļķenus nocēlis, gājis pils lielajā
istabā tos ēst. Tad ienācis cits velns ar divām galvām, vaicā-

dams: „Ko te dari?"

Muļķis izrāvis savu zobiņu, nocirtis velnam abas galvas, ie-

metis tās pagrabā un ēdis atkal savus ķiļķenus. Tad ienācis tre-

šais velns ar trim galvām. Arī tam muļķis nocirtis galvas un ēdis

atkal. Vēl ceturtais velns ienācis ar četrām galvām; muļķis tā-

pat padarījis. Tad ienācis piektais un vaicājis muļķim: „Vai māki

kārtis spēlēt?"

„Maku gan."
Un nu sākuši spēlēt kārtis. Muļķis reizi no reizes vinnējis, bet

velns naudas nemaksā un nemaksā. Muļķis izrāvis savu zobiņu

un nocirtis tam abas rokas — velns nevarējis pretim atturēties:

beidzot muļķis nocirtis visas galvas un iemetis pagrabā.

Tad ienācis sestais velns ar sešām galvām, vaicādams muļ-

ķim: „Vai māki kārtis spēlēt?"

„Māku gan!"
Sākuši spēlēt, muļķis atkal vinnējis, bet velns naudas ne-

maksā. Muļķis izrāvis zobiņu, nocirtis velnam vispirms abas ro-

kas, tad visas galvas un iemetis tās pagrabā. Tad ienācis septī-

tais velns deviņām galvām un vaicājis muļķim: ~Vai te mani

seši biedri nava bijuši?"

„Nava neviena bijis."
Bet šis velns bijis tik briesmīgs, ka runājot liesmas šāvušas

pa muti laukā un galvas bijušas daža pēc suņa, daža pēc lauvas,
bet visbriesmīgākā bijusi tam balss. Tas sniedzis muļķim stabuli

un teicis: „Ej laukā, pastabulē!"

Muļķis izgājis un stabulējis, lai nāktu velna biedri šurp. Bet

nenācis neviens pats — visi taču gulēja pagrabā nokauti. Muļķis

ienācis atpakaļ un teicis: „Nenāk neviens pats!"

Velns sacījis: «Stabulēdams paspiedi vienu federi, tad iz-

sprāgs lode un būs tāds briesmīgs troksnis, ka visa pasaule no-

trīcēs. To viņi sadzirdēs un skries šurp, lai kur būdami."
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Muļķis izgājis un izmēģinājis, vai tas ir ta; un pārliecinājies,
ka ir gan tā, nācis atpakaļ un sacījis: „Nenāk neviens pats."

Nu velns prasījis savu stabuli atpakaļ, bet mulkis nedevis vis,
sācis labāk stabulēt, paspiedis federi un ietriecis lodi velnam krū-

tīs. Vēl otrreiz mulkis pastabulējis un nogāzis velnu gar zemi.

Tad nocirtis tam visas galvas un iemetis pagrabā,
Bet nu gadījusies jauna sieviete turpat un stāstījusi muļķim:

„Katru nakti no pulksten 11 līdz 12 es palieku par cilvēku, bet pēc

tam par zosi. Šī ir aplādēta pils; te seši velni ir mana tēva brāli,
bet septītais, deviņgalvis, ir pats tēvs. Es esmu tēvam viena vie-

nīgā meita; pēc stundas laika būšu atkal zoss. Bet no pagraba,
kur velnus iemeti, rāpsies ārā dažādi tārpi, nelāgi kukaiņi, siseņi

un citi tādi radījumi. Tos visus pieraugi nokaut, neviena paša

nepamet dzīva. Tad arī es nākšu un man būs sīksts, loti sīksts

kakls, bet cīties kaklu vienā cirtienā nocirst, tad izglābsi mūs vi-

sus un šo pili lai."

Un nu viņa ievedusi muļķi citā istabā, kur stāvējušas dažā-

das pudeles uz loga; vienu no tām viņa paņēmusi un devusi muļ-

ķim nodzerties. Nodzēries — manījis, ka no tā dzēriena septiņ-
reiz stiprāks palicis, nekā papriekšu. Pēc tam sieviete pazudusi

un nu muļķis devies pie darba. Līduši ārā gan nelāgi kukaiņi, gan

siseņi, bet viņš visus nomaitājis. Beidzot iznākusi zoss, viņš vienā

cirtienā nocirtis galvu un nu piepēži tā pārvērtusies par skaistu

sievieti, apķērusies šim gar kaklu un pateikusies, ka izglābis viņu

ar visu pili. Un nu dzirdējis tādu troksni, itkā visa zeme trīcētu

— itkā pērkoņa dumpi un tad pils izcēlusies no zemes apakšas.
Nu atnācis ķēniņš, uzlicis muļķim kroni galvā, iecēlis to par ķē-

niņu un znotu. Un tai pašā brīdī tad apgrimusi tā ķēniņa pils, kas

to pili bij apbūris, aplādējis. Bet šis ķēniņš ar savu znotu val-

dot ir šodien, ja neesot miruši.

2. A. Ezers no Grietenu levalta Gramzdā, Jkr. V, 39. 1. p.

LP, VII, I, 205. 1. p. AS, 111, 6d.

Netālu no dižcela stāvēja neapdzīvota stalta pils. Neviens,
kas šajā pilī iegāja nakti pārgulēt, vairs neiznāca, bet bija no rīta

Pārvērties vai nu par akmeni, vai par koku. Visi bēgdami bega

no viņas.

Reiz iet pa šo lielceļu ceļinieks. Uznāk tumsa. Viņš ieiet pilī

naktsmāju lūgties. Neviena cilvēka neatradis, viņš apmetas apak-

šējās istabās, salasa malku un sakur uguni. Pie sienas stāv ēvel-

beņķis ar piederīgām lietām. Ceļinieks ņemas_ēvelēt_ un skaidas

ugunī mest. Piepēži, nejauki bļaudami, izskrēja ārā no visiem

stūriem kaķi un izārda uguni. Ceļinieks sapīcis meklē, ar ko ka-

ķus varētu dauzīt, bet nekā neatrod. Viņš atkal sakur uguni un
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strādā projām. Te zalkši spiegdami no visām alām ārā, izārda

uguni un nozūd. Ceļiniekam paliek savādi ap dūšu. Viņš sakur

uguni fcrešo lāgu un nogrimst domās. Pēc kāda laiciņa nobružā

skurstenī un ir nokritis zārks ar mironi. Ceļinieks sagrābj mironi

un piecel viņu pie uguns sacīdams: «Sildies, mulki, tu jau esi no-

salis!"

Mironi krietni sasildījis, viņš sāk atkal ēvelēt. Kur gadījušies,
kur ne — ienāk divi bārzdaiņi, klūp ceļiniekam virsū un sāk to

nejauki knaibīt un dauzīt.

„Brāli!" ceļinieks saka, „ko mēs te plūksimies; nākat, es

jums ko rādīšu."

Pievācis tos it' tuvu pie ēvelbeņka, viņš izmanīgi iegriež
tiem bārzdas beņķī un nu tikai mazgot! Ceļinieks sita viņus tik

ilgi, kamēr koki un akmeņi, kas pilī, pārvērtās par cilvēkiem.

Apburtā pils nu bija atburta.

3. A. 326. Žfi ž a ar Namni c k v Paul i nu, Mežotnē. LP, VII, I,

201. 1. p. 25. AŠ, 111, 6c.

Viens dēls sargājis apburtu pili. Ap pusnakti tad saradušies

briesmīgi kaķi un tā ņaudējuši, ka bailes klausīties. Tad dēls tei-

cis: „Ai, runčeļi, kas jums par gariem nagiem. Nākat, es jums

nagus drusku apēvelēšu īsākus!"

Un nu ieskrūvējis kaķiem nagus skruvbeņķī un tikām ēve-

lējis, kamēr dzīvnadžus ķēris un kaķi bļaudami aizskrējuši.

Otrā naktī sakūris lielu uguni un sildījies kukņā. Pusnaktī no-

kritušas divpadsmit galvas pa skursteni zemē, lai šo izbaidītu; bet

šis ieskrūvējis galvas skrūvbeņķī un tikām ēvelējis, kamēr saēve-

lējis par mazām bumbiņām un tad galvas atkal pazudušas.

Trešā naktī sakūris vēl lielāku uguni un sildījies. Ap pus-
nakti divpadsmit vīri ienesuši mironi zārkā un atstājuši šim bla-

kus. Bet dēls izņēmis mironi no zārka un tikām sildījis, kamēr

atdzīvinājis. Par to mironis ievedis šo pagrabā un devis pulka
zelta naudas sagrābties.

Bet no rīta ķēniņš vel atdevis savu meitu par sievu, tapec ka

nu ķēmi vairs pilī nerādījušies.

4. A. 326. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos. Zin.

ko m. k r. LP, VI, 145, 3.

Bijis viens vīrs, kas par bailēm nekā nezinājis. Viņš gājis pa-

saulē un visiem taujājis, kur var bailes dabūt? Visi stāstot par

bailēm, bet šim neviens nevarot baiļu iedot. Dzirdējis ķēniņš par

tādu drosenieku un aicinājis pie sevis. Drošais atnāk pie ķēniņa —

ķēniņš licis, lai iet un pārgul par nakti vienā tukšā pilī. Pils bi-
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jusi jauna un skaista, bet neviens nedrīkstējis iekša dzīvot: velni

par naktim tur sagājuši.

Drošais aizgājis uz. pili, aizkurinājis krāsni, cepis kartupeļus
un sildījies. Pienākusi pusnakts, sācis viss brīkš(k)ēt un brakš(ķ)ēt
un nu sanākuši velnu pilna istaba. Bet drošajam viena alga, viņš
sēd pie krāsns un ēd savus tupeņus. Te viens velns ierunāsies,
lai dodot viņam arī kartupeļus! Drošais paņem no krāsns karstus

akmeņus un dod tos velnam. Velns ēd arī, bet nejauki sadedzina

muti un nosviež akmeņus zemē. Nu velni — tas nekas — sākuši

kārtis spēlēt (cirst). Bet ar kārtim drīzi pienācis rīts un šiem

bijis jāiet projām.

Rīta ķēniņš gājis lūkot, vai drošais vel dzīvs, atron: pavi-

sam sveiks un vesels.

Bet nu uz otru nakti drošais licis kalējam uztaisīt dzelža cil-

vēku, lieliem zobiem, platu muti un ar tādu pederi: tik līdz kas pie
mutes pieduras, tūliņ mute kož un kājas sper. Šo dzelža cilvēku

drošais vakarā ienesis jaunā pilī, nolicis kaktā un pats sācis pie

skrūvbeņķa šo to strādāt.

Ap pusnakti sanākuši atkal velni. Viens velns pieiet drošajam
tuvāk un prasa, lai dodot arī ēvelēt. Drošais saka, ka tāds ar

ragiem nevarot ēvelēt, ja gribot, viņš nozāģēšot šim ragus, tad

varēšot ēvelēt, cik tīkas. Labi — velns mierā. Drošais nu ie-

skrūvējis velnu skrūvbeņķī un nozāģējis viņam galvu. Citi velni

atkal pa to laiku bija sākuši kārtis spēlēt un saka drošajam, lai

spēlē līdz. Drošais atbild: — labprāt! bet papriekšu lai krusttē-

vam tur kaktā izlūdzot atļauju. Velni ies arī pie krusttēva, dzelža

veča, un sāks to glāstīdami lūgt, lai atļaujot krustdēlam kārtis

spēlēt. Bet tikko viens velns dzelža veci paglāstījis tuvāk pie

mutes, tā vecis sāk šo kost un ar kājām spārdīt.
Nu velni sabijušies aizskrejuši projām un nekad vairs pilī

kāju nespēruši.

Ķēniņš par to labumu drošajam atdevis savu meitu par sievu;

bet drošais nemaz labi negribējis ķēniņa meitu ņemt, jo, ko šim

līdzot ķēniņa meita, ka neesot baiļu? Ķēniņa meita gan raudzī-

jusi šā, vai tā savu vīru nobaidēt. bet ne nu ne. Te vienu reizi

tā iesmēlusi spainī saltu ūdeni, ielaidusi tur mazas zivtiņas un uz-

lējusi visu to savam vīram, kad tas cietā miegā gulējis. Šis no

tāda negaidīta saltuma gauži sabijies un nu vienreiz zinājis, kas ir

bailes.

5. A. 650. 326. Rudzītis, Gulbenē. LP, VI, 112, 26.

Vienam tēvam bij loti stiprs dels, Ansis vārda.

Jau no mazām dienām Ansis strādāja tādus varoņa darbus,

par ko visi pabrīnījās.
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Bet kad Ansis bij pieaudzis, tad tas sacīja tēvam: „Tet, ilgāki

negribu te mājās baroties, iešu pie paša ķēniņa darbu meklēt."

Ansis aizgāja pie ķēniņa, satika to tīrumā pie strādiekiem un

sacīja tā: „Esmu tavs stiprākais pavalstnieks, dod man pieklā-

jīgu darbu!"

„Labi. Ja tu tiešām esi mans stiprākais pavalstnieks, tad ej

šonakt manā jaunā pilī velnus izdzīt. Ja izdzīsi, tad došu tev veco

pili un savu meitu par algu."

Ansis tulin miera; tikai desmit kuļu salmu, skruvbeņķa, stangu

un knīpstangu vajagot viņam, lai tās dodot.

Ja, ja, ķēniņš iedeva, un Ansis ar šiem ieročiem aizgāja vel-

nus šķaidīt.
Vakarā viņš iekūra krāsni, palaida salmus, ielika stangu un

knīpstangas kvēlošās oglēs un apgulās uz salmiem.

Gulēja, gulēja — te ap pusnakti sanāca pilna pils velnu. Ansis

uztrūkās, sagrāba vienu velnu aiz pakauša, ielika skrūvbeņķī un

nu tikai ar karsto stangu un ar knīpstangām knaibīja šo no vie-

nas vietas. Citi velni, to redzēdami, aizbēga. leskrūvētais velns

labprāt arī būtu bēdzis, bet nevarēja no skrūvbeņķa izpestīties.

Nu, kad nu vaļā nevar tikt, sāks šis Ansim piesolīt lielu pulku

naudas, lai atlaižot. Ja, ja.

Ansis paņēma naudu, iededzināja velnam krustu piere, ka

var citā reizē šo pazīt, un palaida. Tas nu tai naktī.

Otrā naktī sanāca pilī tik daudz āžu, ka visas pils istabas ar

āžiem vien bija pilnas. Ansis mudīgi piecēlās no salmiem, saķēra

knīpstangās vienu sirmu sirmu āzi, ielika skrūvēs un sāka knai-

bīt. Citi āži, to redzēdami, daņciski aizbēga. leskrūvētais āzis

nu iedeva Ansim tādu zobiņu, ar kuru varot apkaut, ko vien tikai

gribot, un lūdzās, lai palaižot vaļā. Bet Ansis nemaz neklausī-

jās, nolika zobiņu pie malas, paņēma salmus, nosvilināja sirmo

āzi sarkanu un knaibīja to. ar knīpstangām no vienas vietas. Knai-

bīja, knaibīja — kas ir? Izknaidīja no āža lielu lielu velnu ar div-

desmit četrām galvām. Nu paķēra āža zobiņu un nokapāja velnam

tās divdesmit trīs galvas vaicādams, ko došot, tad to beidzamo

galvu atstāšot necirstu.

Velns sprukās iedeva stabuli. Ja to pastabulēja resnajā galā,
tad radās liels pulks kara vīru; ja pastabulēja tievā galā, tad gadī-

jās visādas skaistas jo skaistas meitas. Tagad Ansis atlaida velnu

ar vienu galvu.
Trešā naktī sanāca pilī visi velni, kas tikai vien ellē bija, un

gribēja Ansi izdeldēt no pasaules. Bet Ansis paķēra āža zobiņu

nu apkapāja velnus līdz pēdīgajam. No tā laika tad neviena velna

zemes virsū arī neredzot. Ceturtā rītā Ansis iegāja vecajā pilī pie

ķēniņa un sacīja, ka nu velnus esot izdzinis.
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Bet tai paša dienā ķēniņam bij uzmācies otrs stiprāks ķē-

niņš. Ansis smējās: „Ko tu man dosi, tad aizdzīšu svešo pa kaklu,
pa galvu?"

„Al, ja tu to izdari, tad atdodu tev visu valsti, manu meitu jau
ta ka ta esi izpelnījies."

Labi. Ansis pastabulēja resnā galā, saradās milzums kara
vīru. Nu atjoza āža zobiņu un uzbruka ar vīriem tik dikti ienaid-

niekam, ka neviens pats neatlika dzīvotājs.

Tūliņ keniņš iecēla Ansi sava vieta par keniņu un atdeva

meitu.

Bet pēc kāzām Anša sieva nogrieza stabulei tievo galu un ne-

zin, kur nometa, kur ne. Ansis gan taujāja: ~Sieva, kam tu no-

griezi stabulei tievo galu?"
Bet sieva atteica: „Ansi, kam tev tādas blēņas vajaga?" un

vairāk neko.

6. A. 326. A. Lerchis-Puškaitis, Džukste-Pienavā. LP, I, 20

AŠ, 111, 6f,

Kādam tēvam trīs dēli. Tēvs, kādā nebaltā dienā, paliek slims

un sūta vecāko dēlu vēlā naktī uz krogu pēc šņabja, ar ko kaut

cik dūšu uzdabūt. Bet vecākajam dēlam bail gar kapiem iet.

Viņš lūdz jaunāko brāli viņa vietā aiziet. Jaunākais bailes ne-

pazīst; tas iet.

Otra naktī jāiet vidējam brālim pec šņabja. Arī šim bail un

tadēl jaunākais atkal aiziet.

Trešā naktī pašam jaunākajam kārta iet. Viņš aiziet svil-

podams. Bet vecākais brālis domā: „Vai tad tevi tiešām nevar

nemaz sabaidīt!"

Viņš apklājas ar baltu palagu un iet baidīt. Jaunākais balto

spoku ierauga un uzbļauj: „Ja esi labais, tad runā, ja ne, tad

kraušu ar to pašu krūzi par pauru!"
Bet vecākais vēl tīši tikai labi paplīvinās. Te jaunākais dos

tikai ar krūzi, tā ka šis tūlīt izstiepās. Ko nu? Apskatās: brālis

nosists. Nabadziņš sēd nosistajam blakus un raud.

Pēc laba brīža viduvējs iet raudzīt, kur brāļi tik ilgi. Viņš

atron, kas noticis, un pasaka tēvam. Tēvs dusmās aizdzen jau-

nāko dēlu uz kapiem un liek par sodu kaulu kambarītī \\su nakti

gulēt. Tēvs gan domā uzlicis dēlam vislielāko sodu; bet šim tas

nebija nekas. Viņš ierušinājās labi kaulos un guļ kā spilvenos.
Ap pusnakti ienāk trīs jaunkungi un iesāk uz naudu kārtis cirst.

Gulētājs noliek zārka dēli par sēdekli un piedāvājas arī līdz spēlēt.

Labi. Jaunkungiem neveicas it nekā: viens paspēlē visu naudu

un aiziet, otrs tāpat; bet trešais paspēlē un grib aizmukt bez

samaksas. Drošais dēls saķer bēgli aiz krāga un nelaiž. Jaun-
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kungs tūdaļ sāk lūgties: „Mīlais! naudas man patiesi nav; bet es

tev naudas vietā došu cepuri, ar kuru, ja galvā uzliksi; tapsi ne-

redzams; kāsīti, ar kuru, ja tikko mazuliet aizķersi, pat milzi

pārspēsi, rīkstīti, ar kuru visas atslēgas un durvis atdarīsi."

Ar tādu samaksu šis mierā. Bet pa to starpu pirmais jauns-
kungs atnācis pie kaulu kambara lodziņa atpakaļ, lai noskatītos,
ko trešais labu dar. Drošais tēva dēls norauj glūnētājam cepuri un

un uzsauc: „Prom! Ka še vairs no jums neviena neredzētu!"

Norauto cepuri tas uzsviež uz kaulu kambara jumteli un tai-

sās atkal apgulties. Bet kaulu kambaris acumirklī nozūd; jo tai

jaunkunga cepurei tāds pats burvja spēks, kā tai, kas tagad

pašam.

No rīta drošais dēls pāriet mājā un skaita savu dabūto naudu.

Tēvs prasa, kur tikdaudz naudas ņēmis, bet dēls atbild: „To tev

nedrīkstu teikt. Še jums visa nauda pārtikai, bet neprašiniet. Es

iešu ceļot, lai jūs nevarētu atkal mani, pavisam nevainīgu, brāļa
nāves dēļ sodīt. Tīšu jau to nedarīju. Kādēļ neatsaucās, kad

prasīju, kas tāds esi?"

Viņš iet un sasniedz vēl tai pašā dienā pilsētu. Pilsētā tas

sadzird, ka uz tā un tā kalna zagļu pulks mājojot, kurš savā starpā

saķildojies. Ceļotājs domā: „Jādzird jel, kas šiem par ķildu."

Viņš noiet pie zagļiem un atron kādus 40 vīrus strīdamies, kā

lai kādam kungam no kūts zirgu izzagtu. Kungs solījis zagļiem
lielu naudas kuli par izzagšanu.

„Ta maza lieta!" ceļotājs iesaucas, „es jums to izdarīšu."

Viņš uzliek savu burvja cepuri un neredzams iziet caur 20

sargiem. Kūts durvim 20 stieņi priekšā, bet rīkstīte acumirklī tos

atdara. Kūtī ērzelis sapīts 4 dzelzs pinekļiem; viņš tik briesmīgi

nikns kā pats velns, bet ceļotājs tik pagrasās pie purna ar savu

kāsīti un ērzelis kā jērs, pie kam arī pinekli paši attaisās. Beidzot

tas pieliek savu galvu pie ērzeļa galvas, tā ka cepure pusē ērze-

lim galvā, pusē pašam un tad abi aiziet kā tauriņi. Sargi neka

neredz.

Kungs, brīnēdamies, plecus raustīdams, samaksā no rīta veselu

kuli derētas naudas. Zagļiem šoreiz bija tas gods; mūsu ceļotā-

jam naudas kule.

Bet ar visu savu naudu tas tomēr nejūtas laimīgs un prie-

cīgs, jo viņam loti paliek tēva žēl. Ceļošana arī apnikusi un lai

varētu atkal ar tēvu izlīdzināties, tas griežas atpakaļ. Tēvs sa-

gaida dēlu abām rokām un ir visu aizmirsis. Bet lai burvja lietas

turpmāk vairs viņu nekārdinātu, tad dēls visas trīs iesviež ezerā

un dzīvo laimīgi ilgi jo ilgi. Kunga nauda tam noderēja visu mūžu.
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7. A. 307. 326. P. Šmits, no P. Zeltiuas Rīgā.

Reiz dzīvojis viens ļoti bagāts kungs, kas bijis ļauns pēc sa-

vas dabas. Viņam bijusi viena vienīga meita, kura piepēži no-

mirusi. Mirušo meitu viņš licis aizvest uz baznīcu, lai tur varētu

par to Dievu lūgt. Par nakti viņš tur nolicis vienu sargu, bet no

rīta atraduši tikai vairs sarga kaulus. Tāpat noticis ar otru un

trešo sargu.

Turpat dzīvojis viens jauns puisis, kam nebijis ne no kā bai-

les. Kungs nu lūdzis šo puisi, lai viņš uzņemtos mirušo meitu ap-

vaktēt un izzināt, kas ar viņu par akti notiek. Par to viņš nu ap-

solījis tam lielu algu. Bet ja meita būtu bijusi tikai apburta un vē-

lāki atkal pamostos, tad viņš dotu šim to par sievu.

Puisis atteicis, ka nevis algas dēl viņš iešot sargāt, bet viņš
pats gribot zināt, kas tur baznīcā notiekot. Pirmo vakaru viņš

iegājis baznīcā un apslēpies mirušo sargu kaulos. Priekš pusnakts

viņš redz, ka baznīcā sanāk velni, izņem kunga meitu no zārka

un sagriež to smalkos gabalos. Tad nu viens velns iesaucies:

„Te ir dzīva cilvēka smaka!"

Nu sākuši izmeklēt visas malas un puisis jau domājis, ka arī

šim būs gals klāt. Te iedziedājies gailis un velni steigšus vien

salikuši atkal kunga meitu kopā, iecēluši zārkā un aizbēguši. Kad

nu no rīta kungs gājis baznīcā, tad atradis drošo puisi sveiku un

veselu. Šis nu arī izstāstījis kungam visu, ko bija redzējis.

Otru nakti puisis atkal iet baznīcā un paslēpjas augšā pie baz-

nīcas luktura. Naktī atkal sanāk velni, sagriež kunga meitu ga-

balos un sāk runāt: „Te tiešām ir dzīva cilvēka smaka!"

Meklēdami šoreiž velni apskatījuši arī kaulu kaudzi; bet tur

nekā neatraduši, sākuši skatīties gaisā un ieraudzījuši tur puisi

uz luktura. Tad velni sakrāvuši baznīcas solus vienu uz otra,

uzkāpuši uz soliem un vēl rāpušies cits citam uz pleciem. Gandrīz

jau bijuši puisim klāt, kad iedziedājies gailis un tālāk viss noticis

tāpat kā pirmajā naktī.

Trešā naktī puisis nosēdies turpat zārka tuvuma, apvilcis ar

krītu sev riņķi apkārt un lasījis bībeli. Naktī velni atkal bijuši

klāt, ieraudzījuši puisi un gribējuši tam brukt virsū, bet nekā ne-

varējuši par krīta riņķi pāri tikt. Tad viņi gājuši atkal pie kunga

meitas, sagriezuši to gabalos, bet gluži nejauši viens gabals par-

kTitis par krīta riņķi pie puiša. Kad gailim dziedot, velni gribējuši

atkal salikt meitu un doties projām, tad atraduši, ka viena gabala

trūkst un ka tas ir pie puiša aiz krīta riņķa. Nu sākuši puisi lūg-

ties un solījuši tam lielu maksu, lai atdodot vien to gabalu, bet

puisis tik lasījis bībeli un nelicies ne_
zinot. Neka nepanākuši,

velni atkal aizbēguši. Tad puisis piegājis pie kunga meitas zārka,
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pielicis meitas miesai trūkstošo gabalu, un meita tūliņ pamodu-
sies. Nu gājuši abi pie altāra, pielūguši Dievu un nu meita bijusi

no burvības atsvabināta.

Kad nu kungs no rīta atkal iegāja baznīcā, tad par lielu brī-

numu atrada tur savu mejtu dzīvu. Drošajam puisim par patei-
cību kungs viņam apsolīja savu meitu par sievu. Puisis atbil-

dēja: „Tas viss ir loti labi, bet bīties es tomēr neesmu dabūjis."

Kungam bijis kāds cits kungs pazīstams, kuram bijusi viena

apburta pils. Tai pilī neviens nevarējis par nakti pārgulēt un kas

tur vakarā iegājis, tas no rīta atrasts pagalam. Meitas tēvs nu no-

sūtījis drošo puisi uz savu draugu.
Svešais kungs bijis loti priecīgs par nebēdīgo puisi un aizve-

dis viņu tūliņ uz apburto pili. Naktī tur uzreiz atveras durvis un

pie puiša ienāk liels melns kungs, kas viņam sniedz roku. Puisis

uzsauc: „Parādi man papriekšu savas rokas! Es esmu šās pils

kungs un katram rokas nesniedzu."

Melnais kungs arī parāda savas spalvainas rokas ar ga-

riem nagiem un puisis atkal izsaucas: „Vai brālīt, cik tev gari
nagi! Nāc man papriekšu līdzi, lai es tos apgriežu!"

Puisis nu aizvedis melno kungu uz darba istabu, kur bijis

skrūvbeņkis, ieskrūvējis tur viņa rokas, tad aizgājis pats projām
un nolicies mierīgi gulēt. No rīta atnācis kungs un atradis puisi

gluži veselu. Tas nu izstāstījis, ko par nakti dzirdējis un redziējis.
Tad gājuši abi uz darba istabu apskatīt ieskrūvēto kungu, bet no

tā tur vairs nebijis ne vēsts. Pils īpašnieks nu teicis: „Ja tu vēl

nākošu nakti še paliksi dzīvs, tad es tev to pili atdošu."

Otrā naktī puisis atkal aizgājis uz apburto pili un licies gultā

gulēt. Bet drīz vien izcēlies liels troksnis un puisis jutis, ka viņš

vēja ātrumā tiek nēsāts pa pili apkārt ar visu gultu. Puisis par to

nemaz nesabijies un tik izsaucies: „Atrāk, ātrāk!" Kad nu spoki

bijuši visādi izālējušies, bet puisis tomēr nav baidījies, tad atstā-

juši to mierā un paši pazuduši.
Otrā dienā atnācis atkal pils kungs apskatīties, kas ar puisi

noticis; bet tas tikai priecādamies stāstījis, kā viņš pa nakti esot

ar gultu braukājis. Kungs nu arī pēc solījuma atdevis savu ap-

burto pili puisim.

Drošais puisis nu gājis atpakaļ uz pirmo kungu, kur tad ar

kunga meitu nodzēruši priecīgas kāzas. Ar jauno sievu viņš nu

tūliņ devies uz savu pili. Meitas tēvs gan par to baidījies, bet

znots atbildējis: ~Kā es savu dzīvību varēju aizsargāt, tā es aiz-

sargāšu arī sievas dzīvību!"

Kad abi nonākuši jaunajā pilī, tad puisis gan bijis loti laimīgs,
bet tomēr žēlojies, ka neesot dabūjis bīties. Jaunā sieviņa nu

likusi atnest no upes vienu spaini auksta ūdens ar mazām ziv-
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tinam. Kad virs nakti bijis aizmidzis, tad uzlējusi tam visu ūdeni

ar zivtiņām virsū. Vīrs uztrūcies no miega, iesaucies: „Vai, kā

es nobijos!"
No ta laika drošinieks nekādas bailes vairs nemeklējis, dzīvo-

jis laimīgi ar savu sieviņu un dzīvo vēl tagad, ja nav nomiruši.

8. A. 326. 952. K. Corbiks, Bauskas apkārtnē.

Vidzemē reiz dzīvojusi sieva ar dēlu. Dēls bijis tāds droši-

nieks, ka ne velna nebaidījies. Tā nu viņš arī izstrādājis visādus

jokus, bet tādi stiķi mātei nemaz nepatika. Viņa nodomāja dēlu

iedot pārmācībā pie svaiņa, priestera. Priesteris bija ar mieru un

paturēja drošinieku pie sevis. Priesteris pierunāja vienu vīru iz-

likties par nomirušu un nakti gulēt baznīcā. Viņš sūtīšot savu

brāļa dēlu vāķēt. Tā nu drošinieks ieslēdzies ar mironi baznīcā.

Ap pusnati mironis pacilājis vienu roku un grabinājis zārku.

„Ļauj gulēt," drošinieks uzbrēcis. Pēc brītiņa mironis tā strā-

dājis, ka visa baznīca rībējusi vien. „Ak tu velns, kā traucē

miegu! Vai jau nu sāksi atdzīvoties?" drošinieks kliedzis sanik-

nots un sācis mironi mizot ar nūju. Mironis nu devis kājām ziņu
un, bļaudams, kliegdams, izmucis no baznīcas. Priesteris, iz-

dzirdis troksni, steidzies uz baznīcu. Dēls nu mironi nosūdzējis:
taisot tik traci un neļaujot i gulēt, un beigās vēl aizlaidies lapās.

„Ak tu manu sūru dieniņu!" domājis priesteris, vēl jāmaksā
vīram par dabūto pērienu. Nākošam vakaram izdomājis citu

joku. Priesteris salika miroņu galvās sveces un nostādīja baznī-

cas tornī. Pie zvana nostādīja ģindeni un ielika tam rokā zvana

striķi. Brāļa dēlam teica, lai ejot sazvanot svētvakaru. Šis kā-

pis tornī un priecājies, ka tas tik lieliski apgaismots. Ģindenim

viņš uzsaucis: „Klausies, ko tu dari? Dod šurp virvi!" Ģindenis

nekustējies. Drošinieks nu grābis ģindeni aiz čupras un nolingā-

jis zemē, ka noskanējis vien. Pats nu sācis zvanīt. Pēc laiciņa
priesteris saucis zemē un bijis tīri nobēdājies, ka viņa nodoms iz-

putējis.

Vēl viņš gribēja mēģināt trešo reizi. Viņš sarunāja kādu vīru

paslēpties aiz mūra, un kad brāļa dēls iešot garām, tad parādīties
un saukt: „Seši!" Vīrs bijis ar mieru. Pusnaktī priesteris teicis:

„Aizej uz aku man pēc ūdens." Drošinieks paķēris divas krūzes

un gājis ar. Drošiniekam gar mūri ejot, pacēlies melns stāvs un

saucis: „Seši!" „Septiņi!" drošinieks atteicis un devis bubulim ar

krūzi.

Priesteris nu zaudējis cerības brāļa dēlu labot, un laidis to

prom pasaulē izmēģināt savu laimi. Krūzi drošinieks piemirsis
atdot tēva brālim.

Otru dienu viņš nonācis sveša zeme. leraudzījis avotu un,
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izslāpis būdams, piesmēlis krūzi. Netālu ieraudzījis skaistu māju

un gājis turp. Mājā dzīvojuši laupītāji, trīspadsmit gabali. Ska-

toties apkārt, drošiniekam krūze izkrita un saplīsa. Viņš sāka

skaitīt ūdens pilienus: „Pieci simti te, četri simti tur, seši simti

klāt."

Laupītāji nodomājuši, ka kāds ģenerālis skaita zaldātus, un

visi izmukuši pa logu logiem. Drošinieks ieiet mājā, atrod galdu
klātu sēžas tūlīt klāt un pūcē vaļā. Bet nu bijis arī piekusis un

aizgājis gulēt. Visas trīspadsmit gultas sacēlis vienu uz otras un

pēdīgajā iegūties. Drošības pēc paņēmis arī zobenu.

Pēc brītiņa laupītāji iet aplūkoties. Viens ielīda itin lēni namā.

Drošinieks to ieraudzījis un nodomājis tūlīt noveikt, jo citādi ne-

ļaušot viņam atkal gulēt. Bet citi, nesagaidījuši biedra, bēdza,
cik tik kājas nesa. Drošinieks paņēma visu laupītāju mantu un

dzīvoja laimīgi, jo laimīgi.

9. A. 326. 1130. 592. H. Skujirja, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienai mātei bijis viens vienīgs dēls. Kad tas bijis gadu vecs,

tad izskatījies tik liels, kā trīs gadi vecs; kad nu bijis trīs gadi

vecs, tad jau izskatījies tik liels, kā septiņi gadi vecs. Liels iz-

audzis, viņš biijs traki stiprs un liels drošinieks un nebaidījies ne

no kā.

„Pag'," domājusi māte, „gan es tev iedošu bailes!"

Vienu vakaru māte teikusi krustmātei: „Uzmet nu uz ple-
ciem baltu lakatu un aizej pie akas. Es sūtīšu Bezbaili (tā dēlu

saukuši) pēc ūdens. Bet tu viņa nelaid pie akas un rūc. Varbūt,

ka tā varēs viņam bailes iedot."

Krustmāte ietinusies baltā palagā un aizgājusi uz aku. Māte

nu teikusi: „Dēlī, paņem nu krūzi un aizej uz aku pēc ūdens, man

traki gribās dzert!"

Bezbailis paņēmis krūzi un aizgājis. Viņš piegājis pie akas

un gribējis ūdeni iesmelt. Bet pie akas stāvējis viens pavisam
balts ķēms, savādi rūcis un nelaidis ūdeni smelt.

„Kas tu esi?" prasījis Bezbailis.

Stāvētājs tik rūcis un nelaidis Bezbaili pie akas.

„Laid mani pie akas!" teicis Bezbailis.

Stāvētājs nelaidis. Nu Bezbailis grābis un licis stāvētājam

ar krūzi pa galvu. Stāvētājs biijs uz vietas zemē. Nu Bezbailis

gājis uz istabu pie mātes un sacījis: „Māt\ krūze pagalam! Viens

balts ķēms stāvēja pie akas un nelaida ūdeni smelt. Bet es viņam
liku ar krūzi pa galvu un tā viņš ar zemē bija!"

„Vai Dievī," vaimanāja mate, „tu nu būsi kadu cilvēku no-

sitis!"

Kā tad, krustmāte pagalam gan!
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Otra vakara māte norunājusi ar tēvu, ka Bezbailis jāiebaida.
Tēvs aizgājis priekšlaiku uz baznīcu un uzrausies tornī. Vakarā

nu māte teikusi: „Dēlī, ej nu uz baznīcu zvanīt!"

Bezbailis aizgājis uz baznīcu un uzrausies tornī. Viņš gājis
pie pulksteņa un gribējis zvanīt. Bet pie virves stāvējis melns

vīrs — tas bijis Bezbaiļa tēvs — un nelaidis. Bezbailis pa tumsu

nepazinis, kas tas tāds ir, un teicis: „Dod man virvi!"

Stāvētājs neka neteicis un nedevis virves. Nu Bezbailis sa-

cījis atkal: „Vai dosi, vai ne?"

Stāvētājs nelicies ne zinis. Nu Bezbailis paķēris dzelzs

stangu un gāzis. Stāvētājs tenteru tenteriem novēlies pa torņa
trepēm zemē. Bezbailis sācis zvanīt. Kad nu māte dzirdējusi, ka

Bezbailis zvana, viņa plesku pleskām skrējusi uz baznīcu. Kā

tad, tēvs beigts, kas beigts! Nu viņa skrējusi pie Bezbaiļa un tei-

kusi: „Maitas gabals, tu tak esi savu tēvu nositis!"

„Ka, vai es zināju, ka tas ir mans tevs? Es viņam teicu, lai

laiž mani pie virves. Kādēļ viņš neklausīja? Laikam gribēja ie-

baidīt!"

Nu māte dabūjusi zināt, ka kapsētā esot aprakts viens liels

būris un tas pa naktim nākot no kapa ārā. Māte nu sūtījusi Bez-

baili uz kapsētu, lai apskata, ko tas būris pa naktim dara.

„Tur tu dabūsi redzēt, kas bailes ir," nodomājusi mate.

Naktī Bezbailis aizgājis uz kapsētu un uzmeklējis bura kapu.

Viņš piegājis pie kapa, sitis ar kāju uz zemes un kliedzis:

„Vai tu guli, vai esi augša?"

Tūliņ kaps atvēries, zārka vāks pacēlies un būris iznācis ārā.

Viņš neteicis ne vārda un aizgājis. Bezbailis iekāpis kapā, iegu-
lies zārkā un gaidījis, kad nu būris nāks atpakaļ. Kad nu buram

laiks gājis apkārt, tad viņš nācis atpakaļ un gribējis kāpt kapā
iekšā. Bet kur nu iekāpsi, zārkā jau gulējis Bezbailis. Nu būris

kliedzis: „Laukā no mana kapa!"
Bezbailis negājis. Nu būris kliedzis atkal: „Es tev uzgāzīšu

zemes virsū un tu nekad vairs ārā netiksi! Vai tev bailes nav?"

„Kas par to!" atbildējis Bezbailis, „bet tu ar vairs netiksi

kapā!"
Nu būris manījis, ka labi nebūs. Viņa laiks ar' jau gājis ap-

kārt un pēc tam viņš nedrīkstējis vairs zemē būt. Kapā vajadzējis

tikt, ka vai lūzt, vai plīst. Nu būris sācis Bezbaili lūgties un devis

tam mazas spēlītes. Kad spē'ītes pūtīšot, tad visi dancošot. Ar

spēlītēm vien Bezbailis nepielicis, viņš nu sacījis uz buri: „Dod
man pilnu cepuri zelta naudas, tad es tevi laidīšu kapā."

Būris aizskrējis pēc naudas. Bezbailis izkāsis kapa malā

krietnu bedri, izrāvis savai cepurei dibenu un uzlicis to uz bedres.

Kad būris nācis atpakaļ ar pilnu klēpi zelta naudas, tad bēris to
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tās bijis arī labi daudz atnesis. Beidzot nu bijusi bedre pilna un

caurā cepure ar. Nu Bezbailis rausies no kapa ārā. Būris meties

zārkā iekšā. Bet Bezbailis nu ar šērmūkšla kūju uzsitis uz zārka

trīs krustus un būris tik novaidējies: „Nu es vairs ārā netieku!"

Tūliņ arī kaps aizgāzies ciet. Bezbailis nomaucis bikses un

sabēris viņās naudu. Tad nu viņš gājis uz māju, bura dotās spē-

lītes pūzdams. Naudu Bezbailis atdevis mātei. Tā no brīnumiem

acis vien ieplētusi: „Kur tu dabūji? Kā tu varēji?" tā vien māte

tēgājusi.
Bezbailis stāstījis, ka bijis. Nu mate prasījusi: „Un tev bai-

les nemaz nebija?"

Bezbailis tik smejies. Tad nu mate sacījusi: „Dels, tev jāiet

pasaulē!"
Bezbailis aizgāja pasaulē. Papriekšu viņš noderēja par ganu

pie viena saimnieka. Bet saimnieks bijis tik nejauks, skops, un

nācis vienmēr lūrēties, vai Bezbailis ganos negul. Reiz nu Bez-

bailis pamanījis, ka krūmos saimnieks lūrās. Viņš izvilcis spēlītes

un sācis pūst. Uzreiz govis un aitas sākušas lēkāt kā negudras.

Arī saimnieks izmeimurojies no krūmiem un sācis dancot. Bet

Bezbailis tik pūtis.

„Vai, neput vairs!" lūdzies saimineks. „Es vairs nevaru!"

Bezbailis tik pūtis un lopi un saimineks dancojuši viena dan-

cošanā.

„Neput vairs!" lūdzies atkal saimineks. „Es vairs nevaru!"

„Izmaksa man gada lonu, tad es neputīšu," teicis Bezbailis.

„Maksašu, maksāšu," atbildējis saimineks. „Tikai neput
vairs!"

Nu Bezbailis pilicis mierā. Tūliņ arī lopi un saimnieks pali-
kuši mierā. Saimnieks izmaksājis Bezbailim gada lonu un atlaidis.

Viņš bijis vēl laimīgs, ka ticis no tāda gana vaļā. Nu Bezbailis

gājis atkal tālāk. Viņš gājis veselu gadu un iegājis vienā ķēniņa

pilī. Ķēniņš prasījis, kas šis tāds esot. Bezbailis atbildējis, ka

viņš esot muzikants. Nu, lai tad spēlējot, teicis ķēniņš. Bezbailis

sācis pūst. Ķēniņš sācis lēkāt kā negudrs. Viņš lēkājis aizelsies.

Neput vairs!" lūdzies ķēniņš.
Bezbailis vairs nepūtis un ķēniņš arī vairs nedancojis. Tad

nu ķēniņš teicis tā: „Man ir viena jauna pils, to ir apsēduši velni.

Ja tu varēsi velnus izdzīt, tad es tev atdošu pili un savu meitu

par sievu."

Bezbailis apņēmies izdzīt velnus un pārgulēt pilī trīs naktis.

Vakarā Bezbailis aizgājis uz pili, kuru bijuši velni apsēduši, un

aizkurinājis tur krāsni. Bezbailis sēdējis pie krāsns un sildījies.

Ap pusnakti pilī sanākuši kaķi, vesels lērums kaķu. Tie skrāpēju-
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sies un mākušies Bezbailim virsū. Bezbailis izvilcis spēlītes un

sācis pūst. Uzreiz visi kaķi sākuši lēkāt kā negudri. Bezbailis

tik pūtis un kaķi tikmēr lēkājuši, kamēr nokusuši un vāļājušies pa

grīdu. Bezbailis nogriezis kaķiem nagus un izsviedis tos pa logu
laukā. Tad nu viņš gājis pie miera un nogulējis mierīgi visu nakti.

Otru nakti atkal Bezbailis gulējis pilī, kuru bijuši velni apsē-

duši. Viņš kurinājis krāsni un sildījies. Ap pusnakti istabā ienākuši

velni un sākuši šo bikstīt. Bezbailis teicis uz velniem: „Ko jūs
mani bikstāt? Labāk uzdancojat."

Un Bezbailis sācis atkal pūst spēlītes. Velni dancojuši kā ne-

gudri. Bezbailis tik pūtis. Jau velni sākuši apgurt un krist vai

gar zemi. Beidzot tie sākuši lūgties, lai vairs nepūšot. Bezbailis

sacījis, ja viņi apsoloties vairs nenākt, tad viņš tos laidīšot vaļā.
Velni apsolījušies vairs nenākt un Bezbailis vairs nepūtis. Nu arī

velni vairs nedancojuši un aizgājuši no istabas. Bezbailis licies

uz auss un nogulējis mierīgi līdz rīta gaismai.
Trešo nakti atkal Bezbailis bijis velnu apsēstā pilī. Nu viņš

mierīgi gulējis gultā, jo ka velni vairs nenāks un turēs

vārdu. Bet ap pusnakti istabā savārījušies melni suņi un kaķi.
Tad seši velni nesuši lielu zārku, kurā gulējs liels mirons, un no-

likuši to pie krāsns. Tad velni klupuši pie gultas, kur Bezbailis

gulējis. Viņi taisījušies to izraut no gultas un dzīvu apēst. Bez-

bailis izvilcis spēlītes un sācis pūst. Nu atkal velni sākuši dan-

cot. Bezbailis tos tikmēr dancinājis, kamēr tie pakrituši gar zemi.

Tad nu viņš visus sešus nokāvis. Nu Bezbailis gājis pie miroņa.

Viņš to izcēlis no zārka, rīvējis un sildījis. Beidzot mirons at-

vēris acis un sacījis: „Es tevi apēdīšu!"

„Niekus, tu mani ēdīsi," atbildējis Bezbailis. „Labak uz-

danco!"

Bezbailis sācis pūst. Mirons — tas bijis pats vecais velns —

sācis lēkāt. Nu saskrējuši vēl citi velni un sākuši lūgties, lai tas

nemozējot viņu tēvu. Bet Bezbailis teicis tā: „Pieberat man pilnu

to zāli ar zelta naudu, tad es vairs nepūtīšu."

Nu velni skrējuši pēc naudas un piebēruši pilnu lielu zāli. Bet

Bezbailis tik spēlējis. Tad velni vēl sākuši trakāki lūgties. Bez-

bailis atkal teicis: „Ejat uz jūru un nenākat nekad vairs šurpu!"
Bezbailis gājis papriekšu un visi velni dancodami tam no pa-

kaļas. Bezbailis sadzinis velnus jūrā un uz krasta uzsitis ar sēr-

mūkšļa kūju trīs krustus, lai velni vairs netiek no jūras ārā.

Tad viņš gājis atpakaļ uz savu pili un licies uz auss. Viņš

nogulējis mierīgi līdz rīta gaismai un tad gājis pie ķēniņa. Ķē-

niņš bijis traki laimīgs, kad viņš redzējis Bezbaili sveiku un ve-

selu. Viņš nu prasījis, kā tam klājies?_ Bezbailis stāstījis
L

ka viņš

izdzinis velnus no pils un sadzinis tos jūrā. Nu ķēniņš turējis savu
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doto vārdu un devis savu meitu Bezbailim par sievu. Viņi no-

dzēruši lepnas kāzas un dzīvojuši laimīgi, jo naudas pils zālē bijis
vai cik.

Reiz pēc kāzām viens zvejnieks atnesis princesei pilnu toveri

ar dzīvām zivim. Princese izņēmusi lielākās zivis no ūdens, bet

mazās atstājusi iekšā. Nu viņa toveri izlējusi ar visām mazām

zivim pa logu laukā. Taisni zem tā loga, mauriņā, gulējis Bez-

bailis. Ūdens ar visām mazām zivim uzlijis Bezbailim uz galvas.
Nu Bezbailis uzlēcis kājās, viss trīsējis un nospļāvies: „Fu! kā no-

bijos!"

No tas reizes Bezbailis zinājis, kas ir bailes. Princese, gluži

nezinot, tam iedvesusi bailes.

10. A. 326. A. Ler c h i s-P uškaitis, Džukst e-P iena v ā. LP, I, 26.

Vecos laikos kāds muižnieks uzcel varenu pili, bet nevar pats
tanī dzīvot, jo velns pirmais pilī ielīdis. Te kādā dienā ierodas

drošs puisis, kurš apsolās tad velnu izdzīt, ja kungs viņam trīs-

desmit pūravietas zemes dotu. Kungs no laba prāta apsola vēl

desmit pūravietas vairāk, un bez tam vēl velna izdzīšanai veselu

kara spēku palīgā. Bet puisis apņemas viens pats velnu izdzīt.

Viņš paņem tik gaili līdz un vienu pūru miltu. No miltiem tas

sataisa mīklu un cep karašas līdz pusnaktij. Pusnaktī sāk kāds

skurstenī stenēt un drīz krīt celvēka kāja taisni uz izceptajām ka-

rašām. Puisis paņem kāju un pasviež pagaldē. Bet neba ar to

pietika: nokrīt atkal otra kāja, tad abas rokas, galva un beidzot

rumpis, kuri nu sāk cits pie cita pievilkties un saaugt. Puisis, to

redzēdams, sasit plaukstas un iedziedas kā gailis. Gailis domā,

ka kaimiņu gailis dziedājis: tas tūliņ dzied pretim, caur ko aiz-

trenc nokritušo velnu uz mūžīgiem laikiem.

Kungs drošo puisi, bez solītām četrdesmit pūravietām, vēl

bagātīgi apdāvina ar naudu un liek par piemiņu gaili uz pils vār-

tiem savā cilts zīmē iecirst. Tādēļ vēl šodien dažu muižnieku

cilts zīmēs gailis.

11. A. 326. A. Lerchis-Puškaitis, Džū k s t ē-P ienav ā. LP I, 88.

AŠ, 111, 6g.

Kādam vīram bijis tāds kauliņš kabatā, kas visas bailes atņē-

mis, lai nāktu, kas nākdams. Bet vīram beidzot apnicis bez bai-

lēm dzīvot. Viņš kādu dienu gājis bailes meklēt. Gājis, gājis,
kamēr sasniedzis lielu akmeni, uz kura ragana sēdējusi.

„Vai nevari bailes parādīt?" vīrs prasījis.

„Tūlin!" ragana atteikusi un izsaukusi zalti no akmeņa apak-

šas. Zaltis tinies vīram ap kājām un šņācis, bet bailes tomēr ne-

radušās. Nu zaltis aiztinies līdz sirdij, bet bailes neradušās. Bei-
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dzot zaltis aiztinies līdz mutei un iebāzis galvu vīra mutē. Kau-

liņš tūlīt izkritis no kabatas un nu vīram radušās bailes. Tomēr

tagad tas nožēlojis, ka bailes gājis meklēt un bezbailību pazau-

dējis.

12. A. 326. 307. St. Uļanovska, Viļānos. Zbior wiadom o s ci

do antropologii krajowej. Krakovā 1895., 369—75.

Taids cvlvāks bjeja, kur nikuo nazabjeida, a gribjēja re-

dzjēt baili — sazajēmjās i nūguoja par pasauli maklātu bailis. At-

guoja zam vokora pi saiminīka, prosās puorgulēt, a jis soka: „Pi

maņa vītys nava, a ka gribi, to guli kulā [piedarbā], bet ti nava

labi!"

„A kas ti ir, ka nava labi?"

„Bīdjēj brīsmjeigi! Ti i dīnu bais, a nakti navar iztilt [iz-
turēt]!"

„Nu, tai djel manis vjel lobuok!" tys cylvaks jau atsoka, „es

bailis i rnjeklēju!"

Pajēmja gramņicys [polu gromnica, svētīta vasku svece]
svieci i nūguoja. Aizdezja gramņicys, iztaisjēja rindzi [riņģi,
riņķī], vydā pastatjēja sūleņu, izvylka kartys nu kješys i suoka

kartuot. Pozavier, ati nu grīstu [kaids] izkar kuoji plyku, pjēč
i ūtru. Jis soka: „Nu kuop mudruok! Kuo tu gruobuojīs? Kuo tu

gaidi?"
Tūlaik nūzakuora rūka plyka i vys kareņēja. Jis kai aizklīdz

vysā bolsā, kai aizzaluod: „Kū tu dūmuoj ti? Ka es tjeva bjei-
stūs? Kuop tiuleņ zjemjē!"

Tys jau atsoka: „Nu, labi, ka tu nazabjeist, bet kas tjev pa-

zvolēja [kr. atjāva] īt tje i sjēdjēt?"

„A maņ tje īdevja puorgulēt, i es bailis mjekleju! A tu, kaids

tu esi, i kū tu tje dori?"

Jis atsoka: „Mani muotje nūžņaudzja bjez krista, i mani tje

lyka z pokotys [polu pokuta, bikts, grēku sūdzēšana], kab es nau-

dys sorguotu."

„A kur tje ir nauda?"

„lr treis skreiņis apraktys zjemjē."

„Nu kuop zjemjē i paruodi maņ!"

Jis nūkuopja, izroka treis skreiņis i paruodjēja jam. A jis tū-

laik kai giva jū, syta, syta, cik dzjeivu goru atstuoja, pa dūrs iz-

svīdja i pascjēja: „Kab tu maņ vairuok nazaruodītib, a to es tjevi
da smierts [līdz nāvei] nūsisšu."

Vot jis i nūguoja, a tys cvlvāks atsagula gulēt. Reitā cjelas

saiminīks i soka: „Vajaga nūīt pazaviert, koč juo kauleņ's sala-

sjēt,_jū mušeņ [baltkr. može, varbūt] apjēdja jau gon!"

It, veras, a jis dzjeivs, i vasals! „A kas?" soka, „Maņ nikuo
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natvka, es jiusim vjel īdušu naudvs! Sazaļosit vysi saimnīki nu

dzjerauņis [ciema] i atnezīt pyuru sjev kurs!"

Atguoja vysi, atņezja pyur's, jis vysim atmjereja, vysys treis

skreiņis izdalēja. Soka tī saimnīki: „Pajem tu sjev naudys!"

A jis soka: „Maņ navajag! Es bailis mjekleju!"

Sazajēmjās i nūguoja. Guoja, guoja — atguoja iz mīstu, jaunā
sātā īguoja i prosās puorgulēt. A jis atsoka tai: „Ok, cylvāks!

mums pošim vajaga nu tjenīņis bjēgt! Vjēl dīnu, kai dīnu — par

dīnu mjes tje dzjeivuojom, a nakti eimom iz vacū sātu gulātu.

Itje bīdēj cīši! Kab kas palyktu, to apāstu jū tje!"

Jis atsoka: „A vot es palikšu, es bailis mjekleju, vjel i jiusim
baiļu paruodjēšu!"

Jī nūguoja pa cjelu, o jis i palyka. Aizdjedzja gramnicys

svieci, apvjedja rindzi, atsasāda vydā i kartuoj. Ap pušnakts kai

pīskrēja vainu, smutu ar dzjelža kuojom, gribēja jū apāst. Vai-

cuoj iz jū: „Kam tu tje atguoji? Kas tjev pazvolēja?"

„Maņ saimnīks pazvolēja, a kuo jius tje?"

„A myusim tje iraida naudys buča."

Vot jis svīdja iz jū ar škaplerim [latīņu scapulare, katoļu plecu
drāna], soka: „Kur tjei buča? Izcjelīt man buču!"

Jī izcjela, a jis sasyta jus ar škaplerim i izdzyna, pascjeja:
„Kab jius vairuok tje naītu, a na to da smierts nūsisšu!"

Jī nūskrēja pa cjelu, jau naīs ti vaira nikod! Vot jis pjēc tuo

atsagula i gulēja da gaismys. Iz reita soka tos laud's, kur jū sāta

bjejusja: „Vajag nūīt juo kauleņ's salasjēt!"

Nūej, pazavier — a jis dzjeivs i vasals i soka tai iz jūs: ~Vaira

tje nabīdjeiškama! Varāsit jau dzeivuot. A vot jiusim naudys
buča!"

Jī grib ju aizturēt, aizmoksuot jam, a jis soka: „Nagribu es

nikuo! Maņ juoīt tuojuok bailis maklātu!"

I nūguoja pa cjelu. Aizguoja iz cytu kjenisti, kur bjeja vīns

vīn kjēniņč i kjeniniņa i sulains. īguoja iz pili, vaicuoj jis, par kū

nikur nikuo nava? A kjēniņč i kjēniniņa suok rauduot cīši i soka:

„Par tū, ka pi jūs lyla nalaimje! Mjeita juos kai nūmyra, tai pa-

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

vysu kjēnisti izjēdja, iz ituos nakts īs sulains, reitā kjēniniņa, pa-

reitā kjēniņč i bjeigta dzjeivje jūs!"

Jis soka: „Es šudīn īšu iz ju. može jei maņa naapjess!"
Soka kjēniņč: „Naej, pats nu bailis nūmiersi!"

„Na, īšu — es bailis mjeklēju!"
Sazalada [sataisās] vokorā, nūīt iz baznīcu — nūvjedja jū su-

lains i aizslādzja. Vieras, tjei kjēniņa mjeita gul zalta škierstā, a iz

vyds baznīcys brīsmjeigi lyla guba kaulu! Aizdjedzja jis gram-

nicys svieci, nūguoja aiz oltora, pataisjēja rindzi, atsatupa iz cjela
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tamā rindzī, pajēmja gruomotu i skaitja puotor's. Ka aizguoja puš-
nakts, izllņ kjēniņeitja nu škierstā, ūž i soka: „A kur tje bvus cvl-

vāks djēl apjēsšonys man?"

Skraida pa vysu baznīcu, atskrīn aiz oltora. „A to tu tje esi?"

I grib jū giut, a jis ar škaplerim syt jū par rūkom, jei i nū-

kreit iz zjemis. Triukas kuojuos, grib otkon jū giut, a jis otkon

ar škaplerim. Vot jis kovās ar jū, cikom gails aizdzīduoja, tū-

laik jei atsastuoja nu juo i atsogula škierstā.

Reitā atīt kjeniņa sulains pasavārtu, voi jis dzjeivs iraida. A

jis tup cjeļās i skaita puotor's. Nūīt jis iz kjēniņu, kjēniņč cīši rods

[priecīgs], a jis soka, vjēl iz ūtris nakts īškys iz baznīcu.
Vokorā nūvjedja jū sulains i aizslādzja. A jis izkuopja augši

pi varganu [ērģelēm], iztaisjēja rindzi ar gramnicys svieci, i

gaida. Jei izguoja vīnpadsmitā stundjā, par vīnu stundi jau og-

ruok, i suoka mjeklēt, dastatjēja škierstu i grib kuopt augši. Jis pa-

jēmja i krista jū ar škaplerim, tai jei krita i otkon kuopja, kuopja i

krita, tai jū mūcjēja, cikom gails aizdzīduoja, tūlaik i atsagula

škierstā.

Reitā atguoja sulains, nūvjedja jū iz kjēniņu, kjēniņš prosa jū,
kab palyktu, cikom jis jū ratavuos [polu ratowac\ glābt]. Jis i

palyka, nūguoja uz baznīcu iz trešys nakts i paleida zam škierstā

zamuškys. A jei jau izlīņ dasmatā stundjā i mjeklēj jū pa baznīcu.

Cikom jei mjeklēja, jis tai šaltjei [brīdī] īkuopja juos škierstā i

atsagula. Jei atskrēja, saūda i klīdz, kab palaistu jū, a jis soka:

„Puorzakrist, to palaiškys!"

Jei soka, šei jam treisdesmitpīci godi krista namatusja, šei

aizzamiersa, namuok. Jis soka: „Sok pjēc maņa pakal: īkš

vuorda Dīva Tāva, Dāla, svāta Gara, amen!"

A jei soka: „īkš vuornom, žogotom, vvsim sjeikim putņe-
ņim!"

Nūzamūcjēja jis ar jū gluži, cikom davjedja jūda tuo, ka jei

puorzakristjēja i suoka pjēc juo pakal skaitjēt: „Tāvs myus"

Nūskaitjēja „Tāvs myus" i prosa: „Tagad laid mani! Tiuleņ

gails aizdzīduos, a iz maņa drēbis djegs!"
A jis juos nalaiž. Aizdzīduoja gails i suoka drēbis djegt iz juos

i jei palyka plyka. Jis izskrēja nu škierstā, sagiva jū aiz rūkys i

turēja cīši, a jei apzamjetja par luoci, i par vylku, i par lopsu, par

vvsaidim zvjerim ir par vysaidim tuorpim — pjēc tuo izzataisjēja

par vuorpsti. Jis tū vuorpsti sagiva i puorlauzja iz cjelu, par

kreisū plaču puorsvīdja, zam lobuos pazusis izgiva, kab naizkry-
stu iz zjemis. i tūlaik jei palyka par jaunu mjeitu, tai kai bjeja pjetj

[pret, tuvu pie] smierti. Vot jis apsjedzja jū ar sovu svjeitu
[kr. svita, svārki], atsatupja oba divi iz cjelu i suoka skaitjēt

puotor's.
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Jau ausa gaisma, kad atguoja sulains attaisjēt dūris i atroda

jūs oba div. Vot jis nūvjedja jū iz kjēniņu, iz kjēniniņi, ajī tiuleņ
i pazvna, ka jūs mjeita. I gribjēja jī, kab jis pajimtu jū sev par

sīvu, a jis atsacēja, ka mužikam napīder žeņeitīs [kr. precēties]

ar kjēniņa mjeitu. Jī grib jam aizmoksuot, a jis nikaidys mok-

sys najem, soka, ka bailis jau gon pīredzjēja, nava jam vaira kuo

mjeklēt, īs jau tagad iz sātu.

Nu nūguoja jis iz satu dzjeivuoja ti i šūdīn može dzjeivuoj.

13. A. 326. 301. B. Greb c ž a. R. Tabines krājuma.

Sen-senejūs laikūs dzeivuoja vīnā cīmā saiminīks, un tam

saiminīkam beja dāls, kas nikur naguoja, tikai sēdēja muojuos.
Kad tvs saiminīka dāls palvka vacuoks, tad jis vīnu reizi uz vo-

kara nūguoja laukā pi citim laudim. Jis naguoja vys ti, kur jauni
meitas un puiši dancuoja, bet atsarada pi vacus un klausējuos, kū

vacī stuostēja.
Vīns vacs cvlvāks stuostīja: „Es redzēju vylku un man beja

cīši baist, ka tikai palyku dzeivs; atguoju uz muojuom un vaidēju
treis dīnas."

Utrs stuosta: „Es redzēju nuovi ajut ar iskapti uz plaču; Man

beja ļūti baist, ka tik kū palyku dzeivs, un vaidēju treis nedēļas."

Trešais cylvāks sācēja: „Ap pušnakti es redzēju myrūni, tvs

myrūns gribēja mani nūžņaigt, man beja lūti baist. Pēc tuo es

tyku vaļā un nu baimes vaidēju četrus mēnešus. Un tad es nikur

vairuok naguoju vīns pats pa nakti."

Tys saiminīka dāls klausējuos, klausējuos, nūskrēja uz muo-

juom un suoka vaicuot nu tāva: „Tēt, kas tys ir baime? Es šū-

dīn dzierdēju, ka stuostēja par baimi."

Tavs uz juo saceja: „Juo īrauga kaidu vylku vai gunsgraku,
tys ir baime."

Nyu tys cylvāks aizzadūmuoja, kur atrast baimi. Vīnu svat-

dīnas reitu jis nūguoja uz baznīcu pi grāku syudzēšonas un pascīja

baznīckungam: „Es gribu redzēt baimi."

Tad baznīckungs uz juo sacīja: „Palīc uz naktis baznīca, un

ap pušnaktim redzēsi baimi."

Tai nyu ari nūtyka. Visi ļaudis izguoja nu baznīcas uorā, tad

atguoja zakriceņs [ķesteris] un aizslēdze baznīcu. Tys cvlvāks

sēdēja, sēdēja baznīcā, leidz atguoja pušnakts. Veras jis: saīt tur

veirīši boltuos drēbēs — un kas tī beja par veirīšim? Tī visi beja

smuti. Un tī veirīši atnesja leidza ar sevi lelu, lelu myrūņa kausu.

Tad visi jī sakuopja uz varguonu un suoka kavētīs ar tū golvu.

Veras, veras itys cvlvāks, kuop ari uz varguonu un soka: „Pīje-
mīt mani reizē kavētīs!"
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Veirīši atbild: „Lyudzam, lvudzam!"

Tai jis suoka kavētīs reizē ar tīm veirīšim.

„Dūdīt jyus man tu golvu vīnam patim kavētīs!"

Un jī jam īdeve itū golvu sacīdami: „Tik nanūsvīd ituos gol-
vas zeme!"

Itys cylvaks kavejuos, kavējuos, tad svīde golvu zemē un

tei golva saduza. Tī smuti pīsasēja jam kluotu, raustēja jū aiz

drebem un sācēja: „Kam tu sadauzēji tū golvu?"
Baznīckungs beja īdevis tam cylvākam svētītu yudini. Jis

radzādams, ka tī veirīši jū nūžņaigs, jēme tūs smutus un aplai-
stīja ar svētītu yudini. Tad tī veirīši lyudzuos: „Nalaisti myus,
mes tevis naaiztiksim."

Jis ari vairuok jūs nalaistēja, tad nūkuopja vīns veirītis zemē,
izbuoza garu, garu mēli un salaizēja vysus tūs kauliņus pa zemi.

Myruņa golva nyu otkon topa taida, kaida bejuse. Tad tī veirīši

nūguoja prūjuom, bet baimes maklātuojs atsagula un gulēja
mīrīgi.

Atguoja reits, izausa dīna, atguoja baznīckungs un vaicuoja:
„Voi tu te redzēji baimi?"

„Naredzēju es nikaidas baimes. Beja atguojuši nazkaidi vei-

rīši boltuos drēbēs, es ar jīm pasakavēju un jī man nikuo slykta

nadarēja. Pasaki man, juo zini, kur atrast baimi."

Baznīckungs sacīja: „Ej uz kopu un sedi, tur tu redzēsi

baimi."

Atguoja vokors un baimes maklātuojs nūguoja uz kopu. Pī-

guojis pi kopu, jis īraudzēja dūbi vaļā, daguoja kluot un redzēja
tur atvārtu škierstu [zārku]. Jis kuopja dūbē, guluos škierstā un

gul. Atguoja pušnakts — klausuos, ka nazkas atskrīn, ka zeme

vln reib. Plskrēja kluot pi dūbes un vaicuoj: „Kas tur gul munā

vītā? Līn dreižuok nu škierstā uorā!"

Tad vaicuoja baimes maklātuojs: „Kas tu esi?"

Tys, kurs pīskrēja pi dūbes, atsacēja: „Es asmu baznīc-

kungs. Laid mani tvulen īkšā, jau dreiži gaili dzīduos."

„Kur tu skraidi pa pasauli?" prasīja baimes maklātuojs. „Pa-

saki, kur tu beji."

Nascīšu. Laid mani muna vīta!"

„Nalaisšu. Pasaki, kur beji."

~Bēju nūguojis uz vīnu cīmu, tamā cīmā beja kuozas, un es

tai padarīju, ka jaunikis un jaunive palyka nadzeivi, un nyu jī gul
nadzeivi."

Tod soka baimes maklātuojs: „Ej un padori, tai, kab tys jau-

nikis un jaunive palyktu dzeivi."

Tad sacīja tys baznīckugs: „Kad es skrīšu dube un tu nu dubis

uorā, to izraun man sveitai [kr. svita, svārki] koč dīdziņu. Nuej
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uz tū cīmu, kur es beju uz tuom kuozuom, paprosi nu saiminīka

škeiva, izlīc itū dīdzinu uz škeiva, sadadzvnuoj tū, nūnes [palnusļ,
kur gul tī mvrūni, un dalīc jīm pi daguna paūst, tad jī uz reizes

paliks dzeivi. Kaidi bejuši, taidi i bvus vasali."

Kad baznīckungs skrēja dūbē, tod jis izruovja baznīckunga
sveitai stērbeles gobolu; bet arī baznīckungs, grvbādams īraut

baimes maklātuoju dūbē, izruovja jam gobolu nu sveitas. Tod aiz-

zataisēja dūbe un palvka taida pat, kai vvsas cvtas dūbes, apau-

gušas ar zuoli.

Nyu baimes maklātuojs guoja uz tū cīmu, kur beja kuozas,
un kur gulēja jaunikis ar jaunivi mvruši. Jis nūguoja uz kuozuom,

īguoja ustobā un redz, ka vysi ir lūti nūskumīgi un bāduojas. Jis

vaicuoja: „Kuo jius tik skumīgi asat?"

Saiminīks atbild: „Kad jaunikis ar jaunivi atbrauca nu baz-

nīcas, paēda vakariņu, padejuova un nūguoja gulātu, to — kas

tyka, kas na? — oba divi nūmyra."

Baimes maklātuojs sacīja: „Es zynu taidas zuoles, nu kurus

par reizi paliks vasals jaunikis un jaunikja sīva."

Saiminīks soka: „Lyudzu izzuolet, es jums aizmoksuošu divi

symti."

„Labi!" sacīja baimes maklātuojs, „Dudīt šur maņ škeivi!"

Myrušuo tāvs padevja jam škeivi un jis vysu izdarēja, kai

baznīckungs sacīja. Myrušī uz reizes palyka dzeivi un vasali,

vysi nu prīcas nazynuoja, kū darēt, un aizmoksuoja baimes ma-

klātuojam divi symti.

Bet tod ļaudis pīsaseja [uzmācas] pi baimes maklatuoja sa-

cīdami: „Može tu pats padarēji jūs nadzeivus."

Jis suoca gon runuot, kai beja nūticis, bet nikas juo naklau-

sēja. Nyu atvede tīsnešus un suoka jū tīsuot. Baimes maklātuojs

nūvedja ļaudis uz kopim, kur atroka tū dūbi vaļā. Kad nūjēmja
škierstam vuoku, tad vysi redzēja, ka myrūns guļ uz mutes un

jam rūkā ir baimes maklātuoja sveitas gobols. Jam otkon beja
atlicis myrūņa sveitas gobols. Nyu saiminīks aizmoksuoja gluo-

bējam vēl divi symti rubļu.

Atguoja baimes maklātuojs pi baznīckunga, jis vaicuoja: „Voi

redzēji baimi?"

„Na, es naredzeju nikaidas baimes."

„Ka tu naredzēji nikaidas baimes, ej pa itū teirumu, tur tu

atrassi akmini un pi tuo akmiņa byus caurums. Tu paplēs tū

caurumu leluoku, īlīn tamā olā, tur tu redzēsi baimi."

Tai i padarēja baimes maklātuojs. Guoja, guoja pa teirumu,

īraudzēja lelu lelu akmini un pi tuo akmiņa olu. Jis pokosa olu

leluoku un īkuopja pats olā. Kū tuoļuok leida, tū ola taisējuos plo-

tuoka — beidzūt dakuopja leidz dybynam. Baimes maklātuojs
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guoja, guoja pa taidu tvmsu īlu, beidzāt pīguoju pi vīna kambara

durvim, attaisēja tuos duravas vaļā, īguoje kambarī — veras, ka

tur aiz golda sēd smuts ar trim golvuom. Puorguoja par tū kam-

bari, īguoja ūtrā kambarī, tur veras — sēd smuts ar sešuom gol-

vuom. Puorguoja par tū kambari trešā kambarī, tur veras, ka

sēd smuts ar divpadsmit golvuom. Baimes maklātuojs paprasēja
nu smuta: „Voi dūsi man ēst?' 4

Smuts atbildēja: „Ej tama kambarī, tur uz golda stuov zuss

ar nanūplāstuom spolvuom. Nūplēs zūsei spolvas, izcep un apēd!"
Baimes maklātuojs īguoja tamā kambarī, veras

—

uz golda
stuov zūss. Jis pajem zūsi un plēš spolvas. īguoja tamā kambarī

meitiņa ar sorkonuom drēbēm, nūstuoja un veras uz baimes ma-

klatuoja. Jis soka uz tuos meitiņas: „Kuo tu verīs, ka napaleidzi

spolvu plēst?"

Meitiņa suoka plēst spolvas, bet tai beja lūti gari nogi un jei

plēse spolvas ar visu gali. Jis soka: „Kam tu plēs ar vvsu gali?

Ej nūst, maņ tevis navajaga!"

„Nazkad es ari tai varēja, kai tu, bet nyuleit vairuok navaru."

Jis soka: „A kas nu mums stvpruoks? Pasaspakuosim!"

Meitiņa soka: „Es asmu ar mīru."

„Ilīc tu rūkas itvmā varštatā [poļu varsztat, skrūvbeņķis] un

es tev jūs sagrīzšu. Juo tu izrausi rūkas nu varštata ar vvsim

nogim un nanūmaiksi [maikt=maigt, spiest, raut] uodas, tod re-

dzēsim, kurs bvus stypruoks, tu vai es."

Tei meitiņa īlvka rūkas varštatā un baimes maklātuojs sa-

grīza varštatu; bet meitiņa suoka klīgt un raut rūkas uorā. Jei

nūlauzja rūkuom nogus, nūmaicja uodu un tad tik beidzūt izruovja

rūkas uorā. Nyu jis sajēmja meitiņai aiz bizes, suoka sist un mei-

tiņa klīgt, tod saskrēja vvsi smuti un pataisēja tur lelu azaru. Bet

baimes maklātuojs nasabeidja, tuodēļ ka jam beja škapleri [latīņu

scapulare, katoļu plecu drāna] un rožonca [lūgšanu krelles] kluot.

Jis uzmaucja rožoncu meitiņai uz kokla. Smuti beiduos leist pi

baimes maklātuoja un tikai apleik taisēja upes un azarus.

Meitiņa palvka par vvlku, par verdivi [vardiļun vvsaiži svai-

dējuos, bet baimes maklātuojs nalaidja juos vaļā. Smuti klīdzja

uz meitiņas par gobolu: „Svīd zemē nu kakla tuos veizes, tad

mēs tev izgluobsim!"
Bet meitiņa navarēja nūmaikt rožancu nu kokla, un baimes

maklātuojs vvlka jū uorā nu olas. Kad pīvvlka kluot pi olas cau-

ruma, daskrēja vīns smuts un gribēja atjemt meitiņu, bet baimes

maklātuojs pagiva akmini, un kai laidja smutam golvā, smuts

aizzaklīdzja un nūbāga prūjuom.

Kad baimes maklātuojs izguoja nu olas, tod jis nuvedja tu mei-

tiņu da baznīckungam. Baznīckungs izvaicuoja vvsu, kas beja
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nūticis, un suoka tu meitiņi svētīt. Jei otkon palvka parpeili, par

odotu un vvsaiži svaidējuos, bet baimes maklātuojs turēja ju aiz

motu un baznīckungs svētēja. Beidzūt jei palvka par lūti smuku

meitiņi. Jai beja gradzvns uz piersta, kur beja pīrakstīts juos

vuords Iva. Tod baznīckungs meitiņi nūkristīja un īlvka vuordu

Iva. Tod tik meitiņa polvka pylnā pruotā, bet līdz tam laikam

nikuo naatjēdzja un nikuo nasaprota. Nyu baimes maklātuojs

lyudzja baznīckungu, kab jū salauluotu ar tū meitiņi, un baznīc-

kungs arī salauluova.

Jaunikis ar jaunivi guoja uz sovu tāvu un izstuostīja jam vysu,

kas beja nūticis. Tāvs pījēmja prīcīgi sovu dālu ar juo sīvu un

vysi dzeivuoja prīcīgi.

Reiz jīm pītryuka maizes. Jaunais veirs aizjiudzja zyrgu,

nūbraucja ar sīvu da kungam maizes pierkt un lyudzja kungu, lai

puordūd maizes. Veiram beja uz piersta sīvas gradzyns. Kungs,

radzādams tū gradzynu, vaicuoj: „Kur tu jēmi itū gradzynu?"
Veirs atbild: „Tys munas sīvas gradzyns."

Kungs soka: „Ej un paruodi maņ sovu sīvu!"

Veirs izvedja uorā kungu un paruodēja jam sovu sīvu. Kungs

pagiva maizes piercēja sīvai aiz rūkas un redz. ka jei juo meita.

Kunga meitai kreisā rūkā nabeja mozuo piersteņa. Kuengs nu

prīcas nazvnuova, kū darēt. Meita arī nyu pazyna sovu tāvu un

bučuoja jū nu prīcas.

Kungs izprosēja vysu, kas beja nūticis, un izstuostēja arī sovu

nalaimi ar meitu. „Ka munai meitai beja divpadesmit godu, tod

viņa beja pazaudējuse symtu gobolu zalta. Es ļūti aizzadusmuoju

uz sovas meitas un pascēju: „Kab tevi pajemtu smuts ar divpa-
desmit golvuom!" Uz reizes meitiņa pazuda un septiņi godi es

nabeju juos redzējis."

Nyu kungs nu prīcas atdevja znūtam vysas sovas muojas un

vysu zemi. Un baimes maklātuojs dzeivuoja ar sovu sīvu, kunga

meitu, boguoti un laimīgi. Viņi dzeivuoj laimīgi varbyut vēl ta-

gad, juo nav myruši.

14. A. 326. P. Pikevičs, Asūne, J. Rupja krājuma.

Sensenejūs laikūs dzeivuova vīns dāds ar buobu, pī jūs beja

treis dāli. Tad vīnam dālam daguoja īt uz saldatim službā, jis

nūguoja i laimeigi atslužēja. Tad fJaguoja īt ūtram, i jis nūguoja i

laimeigi atslužēja. Jaunuokais nūguoja, bet nalab' dzeivuodoms,

patyka cītumā uz dyžan ilgu laiku.

Pjēc nailga laika vīns ģenerāls sadūmuova svātūt kēneņa

mjeitu. Jis īt pī vīna čaraunīka [burvja], lai tys izvaražētu

[uzzīlētu] jam, kai tykt pī kēneņa mjeitas.
Jis soka: „Mekīēj taidu cvlvāku, kurais varātum nūīt pušnak-
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tīs iz kopim, izkāst mvrūni nū dūbis, izjimt tam nu golvas palnu,
tad pijnavuoj [uzvaktēt] kēneņa, kod jis ar sovu mjeitu brauks uz

teirumu, tvuleņ aizej jīm prīškā, pabuorst' tūs palnus kristeniski iz

ceļa, tad zirgi suoks grīztīs pa gaisu uz augšu, tad varēsi tu

mjeitu sagvut i apsažeņeitīs [apprecēties]."
Kū darēt geņerālam? Jam gribīs svātūt kēneņa meitu, aļi

[bet] navar sadabuot cvlvāka, kurais ituos lītas izdarētum, tū-

mār jis suoka meklēt. Jis dadūmuova par saldatu, kurais cītumā

uz ilgu laiku nūtīsuots, aizguoja uz cītumu da tuo saldata i soka:

„Juo tu maņ izdarēsi, kū tev lvkšu, tad izlaisšu tevi nu cītuma

uz muojuom."
Saldats ar lelu okotu [patikšanu] apsajēme izdarēt, kas do-

ruoms. jis sagaida pušnaktis, aizīt iz kopim, izkaš nū dūbis vīnu

mjeitu, atver škierstu, izjam nu juos golvas palnus it atnas ģene-

rālam. Saldats dapilnavuova. kad kēneņš ar mjeitu braucja uz

teiruma pavadīt laiku, aizguoja jīm prīškā ir rozbēra [izbēra] kri-

steniski tūs palnus. Uz reizi jī suok grīztīs gaisā ar vvsu zvrgu,
bet saldats tvuleņ sakēre kēneņa mjeitu un aizvede tū pī ģene-

rāla. Geņerāls palvka dyžan prīcīgs un soka uz soldatu: „Ej maņ

pakal!"

Geņerāls saldatu īvedje utra komnata [istaba], davedje pi
skreines zalta naudas un soka:

„Par tu, ka tu mani paklauseji un padareji maņ lelu lobumu,

jem, cik tev var pajemt zalta naudas, un ej uz muojuom."

Tad saldats nu lelas prīcas suocje buozt, kur tik varēja,
naudu. Pībuozje vvsus kišiuus [ķešas] un pa cvtuom vītuom, kur

tik leida, un laiduos īt uz muojuom. It, īt, izīt iz kolna i radz, ka

lejā speid guns, daīt tyvuok i redz, ka divi valni dola naudu. Jis

daīt da vainu i soka: „Kū jvus tje dorot?"

Valni atsoka: „Mes dolam naudu, a nikai navar padaleit."

Tad saldats soka valnim: „Aizejt' aiz kolna, es jyus pada-

leišu." Valni aizguoja aiz kolna. Tad saldats pajēmje vīnu pu-

deņu, rozbēre pa pusei, ūtru pūdeņu sev pajēmje. Valni atguoja,

pajēmje kotrs sovu naudu. Saldats soka valnim: „Rozarokstat

[parakstieties] jvus ar sovu ašņi, ka vairs nabyusit iz ituo tylta!"

Valni tvuļen paklausēja saldatu, īgrīzje sav pierstā i rozarak-

stēja ar sovu ašņi. Valni aizskrēja prūjam. Saldats īt tuoluok

Iz prīšku. It jis, īt da lelam tvmsam, cykuom daīt da vācas usto-

beņas. Jis tvmā ustobeņā īīt i pasaprosa iz naktys gulēt. Jū

īlaiž. Tī saldats suocje stuosteit, kai jam beja ar valnim. Usto-

beņas lauds ar' suocje stuosteit, ka pī jūs ir taids lels treju etažu

noms, i tī vīnā komnatā beja posokuorusje vīna mjeita, i tagad

nivīns navar dzeivūt tvmā komnatā, kolč pušnakts, tai tī pvlns

vainu. Jī pataisēja pasakuorušuos mjeitas figūru, pakuore pī
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sējis, skraida apleik un vvsaiž jū syt un izsasmej. Tad saldats

soka iz tū saimineici: „īdūd man svēteita kreida i vudins, es īšu

iz tū komnatu gulātu.

Saimineicje jam īdūd kreidu un svēteitu yudeni. Saldats aiz-

guoja iz tū komnatu, pajēmje ar kreidu apvedje apleik gultas

streipu, ar svēteitu yudini īsvētēja tū vītu un atsagula. Jis gul
tī i dzierd, cīši stypri suocje reibēt vvss noms, dūrs atsataisēja
i pīskrīn pylna komnatā vainu. Valni, komnatā īskrējuš', īrauga,

ka koktā kas jir, i skrīn da gultas. Daskrīn da ar svēteitū kreidu

apvastās streipys, tuoluok navar jīm skrīt. Jī suocje iz saldata

svīst vysuoduom lītuom, kaidas beja tymā komnatā, a vyss kas

natyka z' saldata, tyk da streipai, ar kreidu apvastai. Tad valni

suocje dūmuot, kas byutu tuods, kas skrītu puori streipai. Golu

golā izdūmuova, ka myruša cylvāka lūceklis skrīs, vajagana iz-

kost i atnest. Tyulen divi valni aizskrīn iz kopim, izkaš vīnu

myrūni i atnas vysu vasaļu i tū komnatu, kur gul tys saldats. Tad

pajem un svīž — myrūns uzkreit taišņi iz saldata. Valni suocje

smītīs, bet saldats soka: „Na, — nyule mes div'!"

Gon valni tī trokuova, gan doncuova, jau laiks jīm īt nu ituos

komnatas i nast myrūni — mjeitu iz kopim aizkast. Tad jī suocje
prasēt saldata, lai jis atdūd tū myrūni jīm, a saldats soka: „Atne-
sīt maņ div' pūdus naudas i rozarokstat ar sovu ašni itymā kom-

natā, ka jyus vaira tje nabyusit, tūlaik itū mjeitu atdūšu."

Valni tyuleņ atnese div' pūdus zalta naudas rozarokstēja ar

sovu ašņi. Saldats jīm atdevje mjeitu i jī nūnesje jū iz kopim.
Saldats reitā cēlēs, nūguoja da tuo saiminīka, pastuostēja, kai tī

vvss beja i soka: „Dzeivuojīt drūši tymā komnatā, valni vairs naīs

iz tīni."

Tī ļauds nazyna, kai i padzjakavūt [pateikties] tā saldata, jī
samoksuoja, i saldats aizguoja. īdams pa ceļu, i satyka tū meitu,

kurai beja jēmis palnus nu golvas i kuru valni nāsuova. Jau

pavvsam tyv' da sātai, a mjeita nalaiž jū iz sātu. Jei soka iz

saldatu: „Pasaver, kū tu man padarēji! Man tagad ir tymā pa-

sauli vītvs nav!"

Saldats cīši nūsabeida i suocje prasētīs, kab palaistu jū iz sātu.

Meita atsoka: „Ka aizpierksi par mani symtu mišu, tūlaik palaisšu.
a ka nē, ni par kū napalaisšu."

Saldats apsūlēja aizpierkt symtu mišu, i mjeita jū palaidje iz

sātu. Saldats daguoja da sova vacuokuo bruoļa sātas, tī vuortūs

stuov straža i nalaiž jū ustobā. Jis soka: „Laidīt mani, tje muna

bruoļa sāta," bet vys tū nalaiž.

Straža pavaicuova pi juo bruoļa: „Vai ir pi tevi kaids

bruols?"
Tys bruols atsoka: „Nava pi mani nikaida bruoļa."
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Tad jis nūguoja pi vidējuo bruoļa, kurais beja cīši naba-

dzeigs. Tvs jū īlaidje ustobā un pījēmje pī sevi. Vīnā svātdīnī

brauks jī iz bazneicu, saldatam vajagana aizpierkt svmts mišu

par tū meitu, nu kuras jis jēmje palnus nu golvas. Jī sasasāda

zyrgā i brauc iz bazneicu. Pī nabaguotuo bruoļa beja mozenš un

nadjužs [nestiprs] zirdziņš, jis dyžan pīkusa un navalk tuoluok ni

nu vītas. Tad saldats izkuop nu rotu i pajem ar zūbynu atcārt

zyrgam golvu. Utris bruols suoc klīgt:

„Ak Dīveņ, Dīveņ, ku tu padareji! Padīju zirdziņu nukavi!"

Tys, ni vuorda nateikdams, aizguoja iz misteru, kur beja baz-

neica. Jis aizpierka symtu mišu, palyudzje Dīvu i aizguoja iz

tiergu, kur beja daudz vysodu zyrgu. Jis daīt da dyžan lela

tukla zyrga un vaicuoj: „Cik moksuoj?"

Tys saiminīks pasaver iz saldata i soka: „Na tovam dagu-

nam tū nūpierkt!"
Bet saldats sak': „Cik moksuoj?"

„Pīci simti zalta!"

Saldats tyuleņ izvalk nu sova saplāstuo burnusa [mēteļa]
naudu, jem tū zyrgu ar visim duorgim rotim, sasādynuoj visus

sātejūs, kuri beja atguojuši uz bazneicu, i aizbraucje iz sātu.

Tad vidējais bruols soka iz sovu jaunuokū: „Nu, tagad, bruol

vajagana žeņeitīs (precēties)." Jaunais suoce braukāt pa svuotim.

Jis nūbraucje da vīna boguota kunga mjeitai, jei beja dyžan skai-

sta, un apsažeņejuos ar jū. Jī dzeivuoj leidz šai boltai dīnai lai-

meigi, juo nav myruši.

15. A. 326. K. Rauduve, Asūnes Baranovcos. J. Rupjā kr.

Kaids saldats, īdams nu službas pa ceļu, īrauga uz ceļa div'

valnānus, kuri kaunas un klaiguoj. Saldats daguoja pi jus, vai-

cuoj: „Kuo jyus kaunatīs ti?"

„Mes kaunamīs par tū, ka nikai navaram naudas izdalīt."

„Nasīt šur, es jū izdalēšu!"

Valnāni izvalk brīsmeigi lelu naudas pūdu. Saldats pajēme,

uz trejuom gubuom izbēre, un teica: „Jemīt sev kurs pa gubai un

steidzatīs uz elni, bet trešā guba par izdalešonu maņ."

Jis īt, īt leidz vokoram, īīt pi keniņa, prosuos gulēt par nokti.

Ķēniņš soka: „Pi myusu navar gulēt, poš] braucom kur cytur gu-

lātu; juo pi myusu par nakti kas gul, tu nužņaudz."

„Nikuo, nanūžņaugs, vīn paruodot, kur gulēt."

„Ej ītymā ustobā, gulīs!"

Saldats pastatēja vydyn ustobas lošku [polu ložka, gulta],

apvylka ar kreitu i atsagula. Kad jau beja pušnakts, tad vysa

ustobā nūdunēja, un pīskrēja valnanu pylna ustobā. Kuo jīm va-

jadzēja skrīt uz šitū ķēniņa ustobu? Tur beja proluodeta keniņa
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meita, kuru ap divpadsmito stundi doncvnuova valnāni. Kad jau

beja vysi valni, tad jīm vajadzēja doncynuot ķēniņa proluodētū

meitu, bet maisēja [traucēja] saldats. Jīm da juo navarēja da-

tykt kluot, par tū ka apvvlkta ar kreitu streipe apleik. Jī atnesa

nu kopu myrūni, un svīde uz saldata viersā. Saldats nanūsabeida

i nanūkryta zemī. Saldats atsasauce: „Nu labi, mes tān [tagan,
tagad] varēsim divējus gulēt un nasabeissim jyusu."

Valni, suoka lyugt saldatu: „Bratka, atdud myruni, mums ju

vajaga palikt pī vītas."

„Nadušu, pasokat, kuo jyus te skraidot?"

„A, mes skraidom da keniņa meitai, kura te ir proluodeta,
mums jū kotru nakti vajag doncvnuot."

Saldats soka valnim: „Ejte, atnesīt meitu, tad atdusu jums

myrūni."
Valni tyuliņ atnas meitu, un vaicoj: „Vai atdusi myruni?"

„Nu tān vajag rozarakstīt [parakstīties], ka vairs nikod na-

īsit da ituo keniņa."
Valnani razoraksteja, pajēme myruni un aizskrēja, nav zy-

nuoms uz kurini.

Bet saldats ar meitu laimeigi dagulēja da dīnai. Atbrauce

ķēniņš, īs vārtās, voi dzeivs saldats. līt ķēniņš ustobā un' vaicuoj:

„Voi dzeivs tū?"

„Dzeivs!"

Keniņš par taidu breinumu saldatam lyka apsaženet [appre-
cēties] ar tū meitu un juo vītā vaidēt par kēnesti. Tān saldats,

par jaunu ķēniņi byudams, suoka vaļdēt cytaižuok.

Reizi brauc jaunais ķēniņš ar sovu vacū ķēniņi pa mežu un

īrauga mežā guni, syuta vacū ķēniņu vārtūs, kas tī taids ir. Va-

cais ķēniņš naīt, beistas, bet jaunais syta vacajam pa ūkstu ar

puotogu: „Ej, pasaverīs, kas tī taids ir!"

Ķēniņš vacais ar bailēm padruopuova da gunkura i pasavēra.

Nūsabeida brīsmeigi, atskrējs stuosta jaunajam ķēniņam, ka pī

gunkura valni skaita naudu.

„Ej atnes tu naudu nu vaina, kur skaita!"

Vacais ķēniņš nazyna, kū darēt, suop, ka cārt ar puotogu,

i bais īt da vainu. Padīt da vainu cikiņuom un suok kristēt. Valni

pamete naudu un aizskrēja. Ķēniņš pajem naudu, un atnas da

jaunuo ķēniņa. Brauc tuoluok pa mežu, īrauga purā guntiņu, i pī
tuos guntiņasi nazkas klīdz. Soka jaunais ķēniņš uz vacū: „Ej,

pasaver, kas tys tī ir par trūkšni."

Vacais naīt, bet jaunais ar puotogu atsšveibynuoj un īsauc:

„Voi īsi?"

„Išu, īšu, tikai nasyt?"
Padīt da tuo trūkšņa i atskrīn, stuosta jaunajam ķēniņam, ka
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tī valni kar kaidu ķēniņi. Pa tū laiku trūkšnis aprima. Ķēniņš jau-
nais svuta, lai atnas pakuortū ķēniņi da juo. Vacais ar bailes at-

nas.

Dabrauc pī satas jī. Jaunais soka vacajam: „Tyuleņ paglo-
buoj ītū ķēniņi!"

Vacais ar lelas mukas paglobuova.
Kaidā dīnā jaunais ķēniņš īt un volkuojas pa mežu, atrūd taidu

pūriniti, kurs izmeidēts kai pogolms. Jis nūsāstas un veras. Pēc

laika atskrīn valni un grib jū nūžņaugt. Ķēniņš prosa: „Palaidīt
mani atsapraščītīs [kr. npoinaTbca, atvadīties] ar buobu."

Valni palaide jaunū ķēniņi da buobai atsaprasčēt. Jis nū-

guoja da sātai, 'rozvvlka buobu plvku un vad da vainu. Valni pa-

manējuši dūmuova, ka vad kaidu popu, lai tvs aizluodētu itū pū-
renīti. Jī suoka lvugt un mātuot ar rūkuom: „Naved da mvusu,

ej uz sātu laimeigs, mums tevi navajaga.
Tai jaunais keniņš palvka dzeivs aiz sovvs buobas.

16. A. 326. A. Smagars, Līksnas pag.

Vīns karaveirs atdīnēja 25 godu un ķēniņš jam par tū īdevja
treis grošu. Karaveirs nyu īt muojā. Uz ceļa sateik vācu vecīti.

Vecīts Ivudz duovonu, karaveirs jam īdūd vīnu grosi, bet vecīts

īdūd jam vāzu.

Karaveirs īt tuoluok un sateik ūtru vecīti. Šam vecīšam ka-

ravejrs īdūd ūtru grosi, bet vecīts īdūd jam kartes.

īdams tuoluoku, karaveirs sateik trešū vecīti. Šam vecīšam

karaveirs atdūd trešū grosi un īt tuoluok.

Zam poša vokora karaveirs īīt vīnā muižā un palīk tī par
nakti gulēt. Šuos muižas īpašnīca nūsuvtīja jū uz vācu ustabu,
kurā pa naktim pulcejuos valni. Karaveirs nūguoja uz tū ustabu,

izvuorīja vokoriņas un pašlaik gribēja īt gulēt, bet ustabā saskrēja

valni, cyts uz odotu, cyts uz nažu un eilanu kuojuom. Valni grib
īt pi karaveira, bet karaveirs kai sit ar vāzu, tad vysi valni pi ze-

mes. Valni radzādami, ka pi karaveira navar pīīt, aicynuoj jū kārtis

spēlēt. Karaveirs ar mīru. Valni prosa nu karaveira, uz kuo jis

spēlēs, bet karaveirs atsoka: „Pats uz sevi."

Labi, spēlēj, spēlēj karaveirs, atspēlēj nu vaina pylnu ustabu

naudas. Valni atnas vēl vīnu pyuru naudas. Un suoka spēlēt un

karaveirs atspēlēj valnim vysu naudu. Reitā muižas īpašnīca

skrīn uz vācu muižu salasīt kaulus, jo viņa beja puorleicynuota,
ka viņu valni ir saplāsuši, bet īnuokusi īkšā, radz, ka pylna ustaba

naudas. Saimnīca prosa, kur šis ir ņēmis tik daudz naudas? Ka-

raveirs stuosta, ka nu vainu atspēlējis. Karaveirs atsoka vysu

muižas īpašnīcai.
Dreiž karaveirs numierst. Prīkš mieršonas viņš pīsoka, lai
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viņu apglobuoj cvuku silē. Bet saimnīca līk karaveiru apglobuot
sudraba zuorkā. Bet ūtrā dīnā karaveirs kluot un lvudz, lai viņu
globuoj cvuku silē.

Muižas īpašnīca līk karaveiru apglobuot zolta zuorkā. Utrā

dīnā karaveirs kluot un lvudz viņu apglobuot cvuku silē. Muižas

īpašnīca nyu svuta uz mežu puišus, lai jī izcierš silei lobu kūku.

Puiši atvedja lelu apsi, iztēsja sili, pabaruoja cyukas un īlyka ka-

raveiru.

Karaveirs ar sili brauc uz elni, suoc vysus valnus sist ar sovu

vāzu un prosa, lai dūd šam 25 maisus ūglu. Valni gan nagrib dūt,

bet kod karaveirs suoc sist pošu Luciferu, tod arī dūd. Leidz kū

karaveirs ūgles iznesja nu elnes, ūgles puorvērtjās par dvēselēm.

Karaveirs nyu īt uz dabasu valstību, kur viņu saņēma ar lelu gūdu.

19. Drošinieks sabaida laupītājus.

1. A. 326 1653. B. A. Lerchis-Puškaitis, Džū k s t ē-P ienav ā.

LP, I, 19. AŠ, 111, 6e.

Kāds kara kungs, no kara atpakaļ jādams, nomaldās dziļā
mežā. Viņa sulainis nobēdājies gaužas: „Ak Dieviņ, ak Dieviņ!
man loti bail, ka nekrītam še dziļā mežā laupītāju nagos."

Bet kara kungs liek saulainim uguni ietaisīt un tad zoboda-

mies prasa: „Sēnalu zaķi, rādi nu pie gaišas uguns, kur tad īsti

bailes ir. Es nevaru pat ar uguni nekā no tām ieraudzīt!"

Sulainis nokaunās un tūdaļ kautcik apmierinās. Lielu laiku

tā maldoties, tie beidzot atron meža vidū muižu. Kara kungs
muižā apmetas uz naktsguļu un tiek diezgan draudzīgi uzņemts.
Bet vakariņās kara kungs dabū savādu cepeti, mironi uz liela

gara, plata šķīvja. Viņš liedzas tādu ēst, bet mironis nu paliek

dzīvs un uzsauc: „Ja tev dūšas nav mani ēst, tad nāci ar mani

kauties, lai dabūju tevi ēst!"

Sulainis, to dzirdēdams, no bailēm noģībst, bet kara kungs

pasmiedamies atbild: „Ko nu es vēl iešu ar tevi, tādu spogu, kau-

ties? Lai izpilda labāki to vietu mans suns."

Kara kunga suns, kā nu grābj mironi aiz rīkles, tā nost uz

rāviena. Kungs iesper sulainim ar kāju, lai taču atžilbtu un tad,
iebāzdams mironi maišelī, aizbrauc.

Tā nu tie maldās atkal ilgu laiku, kamēr aizmaldās uz kādu

citu muižu. Te tāpat, kā pirmajā, vakariņās līķis jāēd. Kara kungs
izdara tāpat, kā pirmajā muižā.

No šas muižas aizbraucot, tie atkal maldas ilgu laiku, kamēr

beidzot iekuļas trešajā muižā. Šinī muižā mājo divpadsmit slep-
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kavas. Sulainis, tikko par slepkavām sadzirdējis, jau dreb. Kara
kungs viņu sunī: ,_,Vai nu gatavi apstulbis ar savu biklību? Te

jau tagad cita nekā neder, kā vien droši, gudri un izmanīgi no šo

viesu nagiem izkļūt."

Sulainis arī nu noturās drošs, cik vien jau zēnam iespējams.
Slepkavas drīzi sapulcējas ap atbraucējiem un, ērmīgi smīnēdami,
skatās. Bet kara kungs bargi uzsauc slepkavām: „Nesiet tūdaļ
labi lielu katlu, lai ierādu, kā es zirņus vāru!"

Slepkavas atnes katlu, kur 12 nešu ieiet, bet kara kungs at-

met ar roku: „Tas vēl par mazu!"

Slepkavas atnes, kur 20 nešu ieiet, bet kara kungs atmet ar

roku :„Tas vēl par mazu!"

Beidzot slepkavas atnes, kur 30 nēšu ieiet. „Tas labs!" kara

kungs īsi atteic un tad stingrā balsī sulainim pavēl: „Ej tagad un

atnes man no ratiem vienu zosi, kas maišelī!"

Sulainis teciņus izdara, kas pavēlēts, bet slepkavas stāv un

brīnās, mutes atplētuši. Kas tā par zosi, ko tikko viens vīrs spēj

nest, pie kam vēl pilns maiss. Kara kungs izkrata savu zosi. Šī

nebija vis zoss, bet tas mironis, ko pirmajā muižā suns nokoda.

Nu sakapā lielo zosi smalki un met katlā. Vāra, vāra, bet pēc

brīža kara kungs piedurknes vēl augstāki uzloca un saka: „Par

šķidru! Atnes vēl otru zosi!"

Sulainis stiepj vēl otru mironi šurp, kas otrā muižā suņa no-

posts. Šo arī sakapā un iemet 30 nēšu katlā. Slepkavas atplēš
vēl vairāk muti. Nu vā-ra un maisa tik ilgi, kamēr kara kungs

piedurknes pavisam līdz kamiešiem uzloca un tad saka: „Vēl par

šķidru! dabū vēl trešo zosi!"

„Ja, kungs," sulainis atbild. „Šinī reize mums trešās zoss ne-

maz nav."

„Nu tad ņem to pašu resno slepkavu!"

Bet kamēr sulainis taisās grābt, te visi slepkavas projām kā

spaļi: „Ar tādu rezgalu nav vis jauki," tie domā.

Kara kungs nu atstāj katlu un piespiež slepkavu māti, lai visu

naudu atdod un tad ceļu parāda, kur no meža ara tikt. Slepkavu

māte bailēs pieber kara kunga ratus pilnus ar dukātiem un pa-

rāda ceļu, pa kuru abi laimīgi aizbrauc un pārtiek mājās.

Bet mājās sieva vairs vīra pēc tik ilga laika nepazīst.
_

Par

laimi tā ierauga uz vīra pirksta laulības gredzenu un tad atjēdzas

it kā no miega.

Kara kungs dzīvo no slepkavu naudas bez bedam. Viņš arī

atdod sulainim labu kuli par zaķa bailēm.
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2. A. 326. 1653 B. J. Sadovskis, Preiļos, Br. SpūTa kr.

Senuok dzeivoja kungs, kas nazvnuova, kaida ir baile. Vīnu

reizi kungs soka uz sovu kolpu: „Brauksim maklāt bailes!"

Kungs ar kolpu aizbrauca, braukdami dabrauca pi vīnas usto-

biņas, kur daga moza guntiņa. Kungs soka uz kolpa: „Ej, pasaver,

kas imā ira?"

Kolps īguoja ustobā, veras, ka uz benka stuov nabašnīks. Iz-

guojis jis soka uz kunga: „Ustobā gul nabašnīks, vīns pats, vai-

ruok nabeja nikuo."

Kungs soka: „Nes šur!"

Kolps iznesa, īlvka liņeikā ,kai kungs vēlēja, un aizbrauca

otkon oba divi tuoluok. Braukalēja jī leidz vālam vokoram, i

braukdami īsavēra ceļa molā mozu ustobiņu, kur otkon daga moza

guntiņa. Jī nūstuoja, īguoja oba divi ustobā un redzēja vēl ūtru

nabašnīku. Kungs soka kolpam: „Nes i itū uz liņeiku!"
Ilikuši liņeikā, jī brauca tuoluok, nadaudz braukuši, īsavēra

trešū ustobiņu ar mozu uguntiņu. Dabraukuši jī redzēja, ka tamā

ustobā beja daudz laužu, kas beja razbainīki. Kungs ar kolpu da-

sēja zvrgu, īguoja ustobā un lyudza, lai īlaiž puorgulāt par nakti.

Jī īlaida.

Kungs vaicuoja: „Vai dusit mums vakariņas?"
Jī atbild: „Mums nikuo nava."

Kungs padūmuova un soka kolpam: „Ines vīnu nabšnīku!"

Kolps īnese un nūlvka uz bluča. Kungs puorgrīz's pasavēra,
ka jis sapyv's, un soka, lai īnes ūtru. Kolps īnesa un otkon nūlvka

uz bluča. Puorgrīz's jis redzēja, ka itys ari beja sapyv's. Kungs

nūpīcis soka: „Gyun vasaļu!"

Razbainīki nūsabeida un skrēja uorā, kur kurs radzādams.

Kungs redzēja, ka vysi razboinīki izbāga, un sacīja uz kolpu:

„Jem jūs naudu un brauksim uz muojuom!"
Tai kungs aizbrauca uz muoju, bailes naatradis.

3. A. 326. 1653 B. A. Smagar s, Līksnas pag.

Vīns kungs soka šovam kolpam: „Nu kuo cylvaki baiduos,

man ni nu kuo nav baile."

Tad kolps soka: „Es tevi izmuocīšu baidētīs, tu baidēsīs nu

kotra nīka. Togod es pī tevi dīnēšu vīnu godu par kolpu, nuokūšu

godu tu pī manis dīnēsi par kolpu." Kungs ar mīru dīnēt jam
vīnu godu par kolpu, lai tik īzmuoca pazeit bailes.

Gods puorīt, kungs palīk par kolpu un kolps par kungu. Nyu

kolps pavēl kungam zyrgus ījyugt un vysu ceļam sagotovuot.

Kungs vysu tū padora un kungs ar kolpu dūdās ceļā. Viņi brauc,

brauc, uznuok nakts, bet viņi brauc vysu nakti pa mežu. Meža
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viņi īrauga pakuortu cvlvaku kuka. Kolps soka: „Jem tu cylvaku

un nes šur."

Kungam moti stuovus slīnas nu baiļu, bet kolps soka: „Tu na-

zvni, kos ir bailes, ej dreižuok un ņem tū cylvāku!"

Kungs ar leluom mūkuom tūmār atnas cvlvāku, īlīk rotūs un

brauc tuoluok. Pošā meža vydā viņi īrauga mozu muojiņu. Kolps

nu syuta kungu, lai īt muojiņā un poskatuos, kas jimā dzeivuoj.

Kungs nu bailēm vy»ss treis un soka, ka nyu šis zyna, kas ir bailes,
un nagrib īt ustubā.

Bet kolps soka: „Tu paņēmis man vīnu godu par kolpu, un

kas tu par kolpu, ka nagribi kunga klausīt?"

Kungs ar leluom bailēm īt ustobā. Dreiž viņš atgrīžas un

paziņuoj, ka ustaba ir tukša. Kungs ar kolpu īt ustabā uz nakts

muojuom. Paāduši viņi līkas uz cepļa gulēt un guldēj ari pakuo-
rušūs ar sevi kūpā. Ap reita pusi ustaba pīnuok pylna laupītuoju.

Kungs nu lūti puorbeistas, bet kolps nu viņam prosa: „Vai zvni

tagad, kas ir bailes?"

Kungs soka, ka zynūt, un vairuok nagribūt tai runuot, ka baiļu

nav. Kolps ņem myrūni, laiž zemē nu cepļa laupītuoju vvdā.

Laupītuoji lūti puorbeistās un mātās bēgt, vysu salaupītā atstuo-

dami. Kungs ar kolpu vysu salīk rotūs un brouc boguoti uz muo-

juom. Braucūt kolps prosa nu kungam: „Voi togad lobi zyni, kas

ir bailes un brīsmas?"

„Kungs soka: „Togad zynu, kas ir bailes un brīsmas, nu vysu

myužu suorguošūs nu taidu brīsmu un baiļu, kaidas mes šūnakt

puordzeivuojuom."

20. Ansītis un Grietiņa.

1. A. 327. A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no A. Strazdiņa

Aumeisteros.

Vienam vīram nomirusi sieva un palikuši divi bēni: puika

un meitene. Puikam bīš Ancītis vārdā, meitenei Grietīna. Vīrs

apprecēš otru sievu, un pamātei bēni nepatikuši. Šī nu vienmēr

vīram dindināsi, lai ved bēnus uz mežu, jo no tiem nekāda la-

buma neesot. Vīrs gan negribēš, gan negribēš, bet ka sieva šim

nelikusi ne dienu, ne nakti miera, tā pēdīgi ar nospriedis, ka jā-
vedot vie būšot. Nu tēvs sacīš Ancīšam un Grietīņai, ka lai sa-

taisās, iešot rītīnā agri uz mežu. Šis cirtīšot malku, šie (bērni)
varēšot tikmēr ogas palasīt.

Rītīna tevs bīš jau agri augša un taisījies uz mežu. Viņč aici-

nāš Ancīti un Grietīņu līdz. Visi nu gāši uz mežu. Pa ceļam Ancī-
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tis lasīs akmintīnus un bāzis kešā. Ka nu šie visi iegāši mežā, ta

Ancīc tik pa vienam vie akmentiņam sviedis zemē un visi trīs

tik gāši dziļāk mežā iekšā. Ka nu bīši jau labi dziļi iegāši mežā

iekšā, tā tēvs sacīš uz bēniem, lai šie tepatēm paliekot un palasot

ogas, šis paiešoties tālāk un tur cirtīšot malku. Ancītis ar Grie-

tīņu palikuši tepatēm un lasīši ogas, bet tēvs pagāš gabaliņu tā-

lāk un cirtis, ka skanēš vie. Bēni lasīši, lasīši ogas, kamēr pie-
nācis vakars, bet tēvs, kā nenācis, tā nenācis. Nu bēni gāši uz to

pusi, kur tēvs cirtis.
_

Ka nu piegāši klā, tā tik redzēši, ka tēva

nemaz nav, bet tik vējā klabinās vāle, kas bīsi pie egles piesieta.
(Tēvs jau tūlītās aizgāš uz māju un piesēš vāli pie egles, lai tā vējā
klabinās un bēni domā, ka šis cērt malku). Kot' nu darīt? Bēni

gudroši, gudroši un pēdīgi Ancītis atminējies, ka pa ceļu mētājis
akmintīnus. Nu šie tik gāši un meklēši akmentiņus rokā. Tā

gāši, gāši kamēr iznākuši uz ceļa un bīši aka mājā iekšā.

Pamāte tos saņēmusi mīli un labi. (Šī bīsi traki viltīga, tik aiz

muguras ļaunu par visiem runāsi, bet priekšā ne čiku, ne grabu).
Tēvs ar bīš traki priecīgs, kā bēni aka mājā. Tā nu aka visi dzī-

vāši. Bet pamāte nelikusi vīram miera un vienmēr didināsi, lai

ved bēnus prom uz mežu. Gan vīrs negribēš, gan negribēš, bet

nekā ar pēdīgi nedabūš miera. Nu viņš aka vienā rītīnā aizvedis

bēnus uz mežu un atstāš mežā. Bet Ancītis aka pa ceļu salasīš

akmintīnus un ka iegāši mežā, tā tas aka izmētāš un vakarā aka

pa izmētātiem akmintīniem abi bēni atnākuši atpakaļ.

Pamāte aka bīsi loti laimīga, ka bēni mājā, bet bēniem aiz mu-

guras kritusi vīram virsū, ka šis tāds mulla vie esot, ka nevarot

bēnus ievest labi dziļi mežā iekšā. Neko darīt un vīrs drīz vie aka

vedis bēnus uz mežu un nu vedis tālu tālu mežā iekšā. Gan Ancītis

metis akmentiņus zemē, bet pēdīgi to aptrūcis, tā viņš sācis dru-

pināt no maizes rika, ko tam pamāte iedevusi, un kaisīš drusciņas

zemē. Ka nu iegāš aka dziļi mežā iekšā, tā tēvs sacīš uz bēniem,
lai šie tepatēm palasoties ogas, šis iešot tālāk un cirtīšot malku.

Ancītis un Grietīna palikuši un tēvs aizgāš tālāk, aka piesēš pie

egles vāli un to vēš klaudzināš. Ka pienācis vakars un bērni neva-

rēši tēva sagaidīt, tā tie gāši uz to pusi, kur vāle vējā klabēsi, bet

ko nu, ne tēva, ne kā! Nu bēni sākuši meklēt ceļu uz māju. Iz-

meklēšies, izmeklēšies, bet nekā nevarēši atrast. Putni pa dienu

bīši salasīši drusciņas, kuras Ancīc no maizes rika drupināš un

kaisīs zemē. Tā ar abi bēni netikuši vais no meža ārā. Nu An-

cītis un Grietīna ilgi maldīšies pa mežu un ārā netikuši. Nakts

nākusi virsū un pietrūcies arī ēst. Tikmē abi maldīšies, kamē

pienākuši pie mazas mājīnas un tai jumts bīš no pīrēgiem un sie-

nas no sukura.

Nu Ancītis ar Grietīnu sākuši tik skrubināt no jumta
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un sienām, bāzuši tik mutē un ēduši. Drīz vien no mājīnas
iznākusi veca, salīkusi vecene un prasīsi, kas tur grabinoties?

Bēni atbildēši, ka tie esot šie — Ancītis un Grietīna. Nu vecene

aka prasīsi, kā tā šie te esot tikuši? Nu Ancīc ar Grietīnu visu

izstāstīsi. Ka tā, ta vecene sacīsi, lai nākot mājīnā iekšā. An-

cītis ar Grietīnu gāši mājīnā iekšā. Vecene Grietīnu pieņēmusi

par mājīnas apkopēju un Ancīti tūlitan ielikusi aizgaldā un sākusi

barot. Aizgaldā bīš tāds caurums un pa to katru nedēlu bīš An-

cīšam jāizbāš mazais pirkstīc un vecene — tā bīsi ragana — ap-

lūkāsi, vai tas jau esot daufdz] resnāks.

Pirmo nedēļu Ancītis pa caurumu izbāsis mazo pirkstiņu un

otru nedēļu ar darīš tāpatēm. Bet tā viņč apķēries, sak', uz labu

tāda barošana nav, jo ragana bīsi traki priecīga, ka šis pa to lai-

ciņu esot dau brengāks palicies. Bet nu Ancīts nozīdis mazo pirk-

stiņu, kamē tas pavisam kaulains palicis un tā bāzis to raganai.
Vecene bīsi traki errīga, ka šo nobarot vie nevarot.

Tā nu tas gāš labu laicīnu, Ancītis arvienu vē nozīdis savu

mazo pirkstiņu un to vienmēr grūdis caurumā, ka vecene pra-

sīsi, lai parāda. Pēdīgi vecene noskaitusies un likusi Grietīnai

nokurināt makten karstu krāsni. Ka krāsns bīsi nokurēsies, tā

vecene likusi Grietīnai, lai bāžot galvu līdz pleciem krāsnī iekšā

un paprovējot, vai krāsns esot īsten nokurināta. Bet Grietīna vis

nebīsi duma. Šī vis nebāzusi galvu krāsnī, bet sacīsi, ka nemā-

kot un nemākot. Nu vecene noskaitusies un pieskrēsi pie
krāsns un grūdusi galvu iekšā. Tiklīdz vecene iegrūdusi galvu
krāsnī, ka Grietīna tūlitam saķērusi veceni aiz kājām un iegrūdusi
krāsnī iekšā un vecene izcepusi, ka nočaukstēsies vie. Tagadīt

nu Grietīna skrēsi pie Ancīša un izlaidusi to no aizgaldas.
Nu ragana bīsi pagalam. Ancītis ar Grietīnu palikuši tur-

patēm — sukura un pīrēgu mājīnā un dzīvosi laimīgi.

2. A. 327 A. J. Ozol i ņ š Lubānā, M. Celmiņa kr. AŠ, 111, 7a.

Pagānu zemē dzīvoja brālis ar māsu nabadzīgā būdiņā. Tēvs

bija jau priekš kādiem gadiem nomiris un tagad viņiem nomira

māte. Kad abi bērni bija vecāku padomiņu iztērējuši, tad viņiem

pietrūka i maizes ko ēst.

Viņi zināja, ka ne visai tālējos nāburgos raganai esot jumts

no maizes garozām. Brālis atstāja māsu vienu pašu mājā un pats,

kā vecāks būdams, gāia uz racr anPS mājiņu, lai varētu kādas ga-

rozas no raganas jumta nolavīt. Kad jau tumšs metās, tad kāpa

viņš uz jumta un saKa garozas plēst, ka grabēja vien.

Ragana, jau gulēdama, troksni izdzirda un sūtīja savu dēlēnu,

lai paskatoties, kas tur klaudzina. Raganas dēls, izgājis no ista-

biņas, arī jautā: „Kas tad tur klaudzina?"
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Uz to garozu plēsējs atbild: „Veja mate un Klaugas dels!"

Raganas dēls ar to pilnā mierā, iet istabā un pasaka īsi mā-

tei, ka Vēja māte un Klaugas dēls klaudzinot. Ragana arī paliek
mierā un domā, ka vējš vien to troksni taisot. Tā garozu plēsējs

netraucēts pieplēsa garozu krietnu nastu un aiznesa savā mājā.
Nu viņiem ar māsiņu bija atkal kādu laiku ko ēst. Kad tās

garozas bija izmērcēdami apēduši, tad gāja brālis atkal otru reizi

un tādā pašā vīzē sūtīto raganas dēlu izmānīdams, atnesa otru

nastu ar garozām.

Bet kad jau tās bija apēstas, tad trešā reizā māsa vairs ne

par ko nepalika mājā, bet gāja brālim līdz, lai varētu divas na-

stas atnest. Ragana bija nomanījusi, ka vējš vien šās jumtu tā

nevarējis noplēst. Kad brālis ar māsu uz jumta uzkāpa un sāka

klaudzināt, tad vipa nesūtīja vis vairs dēliņu, bet gāja pati skatī-

ties. Laukā izgājusi, tā sauca: „Kas tad tur klaudzina?"

Un brālis atkal tāpat atbildēja: „Veja mate un Klaugas dels."

Māsa, šādu jocīgu mānīšanu izdzirdusi, sāka skali smieties.

Ragana, to dzirdēdama, sasauca mudīgi visus savus dēlus un brāli

ar māsu abus saķēra.

Viņi būtu tos tūliņ nokāvuši un pēc pagānu ieraduma apēduši,
bet kad tie tā badu ciezdami, tikai garozas vien ēzdami, bija loti

nokaltuši, tā sakot, tik kauli un āda palikuši, tad ielika tos cie-

tumā un sāka barot. Viņiem nu deva labu vien barību un visu

vairāk tos baroja ar riekstu kodoliem un saldu pienu.
Kad jau kādas nedēļas tā bija baroti, tad sestdienas vakarā

piegāja ragana pie barības iesniedzamā lodziņa un pavēlēja pui-
kam ar meiteni, lai izbāžot pirkstiņu. Brālis ar māsu nešāva vis

pirkstiņu, bet paķēra savā cietumā apgrauztu kaulu un izšāva to.

Ragana, to domādama par pirkstiņu, iekoda tajā, pakratīja galvu
un teica, ka vēl par cietu esot.

Baroja vēl vienu nedēlu un sestdienas vakarā prasīja atkal,
lai puika ar meiteni izšaujot pirkstiņu. Nu tie izšāva tuteniņa
spalu. Ragana iekoda, pakratīja galvu un teica, ka vēl par cietu

esot.

Baroja atkal vienu nedēlu un sestdienas vakarā prasīja, lai

izšaujot pirkstiņu. Nu viņi izšāva liepas kaulu, applēstu liepas
koku. Ragana iekodusi pateica: „0 ja, diezgan mīksts jau ir!"

Viņa atslēdza cietuma durvis un veda māsiņu ara, bet brāli

ieslēdza vēl turpat.

Istabā bij krāsns jau visu dienu kurināta; bet ka nu raganai

nebija maizes lāpstas, tad viņa sūtīja to pašu meiteni uz nābur-

giem, lai atnesot, teikdama, ka maize esot jācep. Kad meitene

nāburgos prasīja maizes lāpstas, tad nāburgi, goda cilvēki, noma-

nīja, kādēļ lāpsta vajadzīga.
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Viņi pamācīja meiteni: Ja ragana liekot gulties uz lāpstas, tad

lai gulstoties šķērsu, un kad ragana sakot, ka lai garām gulsto-

ties, tad lai prasot raganu, lai pamācot, kā jāgulstas. Kad ra-

gana mācīdama uzgulstoties, tad lai ķerot lāpstu un grūžot mudīgi

pašu krāsnī.

Kā sacīts, tā darīts. Pēc ilgākas mēģināšanas meitenei uz-

gulties uz lāpstas, ragana grib meiteni pamācīt un gulstās pati uz

lāpstas. Vēl ragana nebija par godu uz lāpstas uzgūlušies, kad

jau meitene to bija krāsnī iegrūdusi, un biezu dzelzs plāti krāsnij

priekšā aizspiedusi. Nu ragana sāka lūgties, lai laižot šo no

krāsns ārā; šī palaidīšot abus ar brāli vaļā un došot vēl līdz nau-

das podiņu, kas esot kambarī zem dzirnavām.

Bet meitene nelikās vis pielūgties. Tā tecēja uz cietumu, at-

meta krampi, izlaida brāli laukā un, paņēmuši no raganas iestā-

stīto naudas podiņu, laidās abi bēgt, ko kājas jaudāja.
Labu gabalu skrējuši, tie satika cūku ganus, iedeva pa gaba-

liņam no zelta naudas un piekodināja, lai nesakot, ja kāds prasot,

ka te esot puika ar meiteni aizskrējuši. Vēlāk satika zirgu ganus,

pieguļniekus, iedeva arī tiem pa gabaliņam zelta un piekodināja,
lai nesakot, ka šie te aizskrējuši. Beigās satika tie sirmu vecīti,
iedeva arī tam gabaliņu zelta un piekodināja nesacīt, kur šie aiz-

skrienot.

Par to laiku, kamēr viss tas notika, bija raganas dēli pirtī.
No pirts atnākuši, tie skatījās, skatījās pēc mātes un domādami,
ka laikam esot aiznesusi palikušajam cietumniekam ēst, tie vilka

paši gatavo cepeti no krāsns ārā un sāka ēst. Tie ēda. ēda pa-

lielīdami, ka esot gan mīksta papiņa (gala), līdz kamēr viens brālis

paņēma roku, uz kuras pirksta raganai bija zelta gredzens; tad

tikai tie iesaucās brīnēdamies: „Un mūsu pašu māmiņa!"

Viņi aiztecēja uz cietumu, un kad i puiku tur vairs neatrada,

tad tecēja viņi uz cūku ganiem un tiem bargi uzprasīja, vai ne-

redzējuši puiku ar meiteni bēgam. Un muļķa bērni arī nobijušies

pateica, ka tur un tur aizskrējuši. Tālāk skriedami satika tos pa-

šus pieguļniekus; arī tie parādīja, kur puika ar meiteni aizskrējuši.
Bet kad tie vecīti satika un jautāja, vai redzējis puiku ar mei-

teni bēgam, tad tas, negribēdams tiem stāstīt, sāka tiem gluži citu

muldēt un stāstīt, ka šim neesot ne siens applauts, ne rudzi sēti,

ne lini plūkti, nekas, nekas neesot padarīts.
Par šādu vecīša muldēšanu noskaitušies, tie laida skriet bez

kādas ziņas, kur kurais padomājis, un no ātras skriešanas visi

nositušies pie alkšņiem un apsēm, tādēļ vēl i šo baltu dienu alk-

šņiem un apsēm aiz mizas ir asinis.

Bet brālis un masa nopirka par raganas naudu brangu ciemu

un dzīvoja laimīgi; nekas tiem netrūka.
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3. A. 327 A. Konstantins Dāvids Apē, D. Ozoliņa „R ag a

n a s". Etn. 111, 1893. 121. 1. p. LP, VII, I, 1001. 1. p. AŠ, lii, 7b.

Kāds gana puika ganījis govis pa meža malu nu tur viņam
citas govis nozudušas. Viņš iet mežā un meklē, bet nevar dabūt.

Tas domā, ka būs jau no meža laukā izgājušas, bet uz lopiem

ejot, mana, ka ir apmaldījies, un nevar vairs no meža laukā tikt.

Pa mežu staigādams, ierauga sukura mājiņu. Pie tās pieiedams,

sāk to krimst. Te tūliņ iznāk trīs raganas un viņu ved iekšā.

Tās viņu labi pabaro, dod ēst, cik sirds nes, un vīnu dzert, cik

gribas. Kad puika paēdis, tad tas lūdz, lai šam ceļu parādot uz

māju. Viņas gan parāda, bet nelaiž vis viņu projām. Raganas

viņu ieliek kādā aizgaldā, tā ka šis nekur nevar tikt, tikai mazu

caurumiņu pirksta resnumā atstādamas, pa kuru lai drusku gai-
sma iespīdētu, un mazas durvtiņas, pa kurām tam ēdienu pa-

sniedza. Tur raganas viņu labi baroja cepetim.
Kad tas nedēļas trīs bija ēdināts, tad raganas sacīja, lai iz-

bāžot pirkstu pa mazo caurumiņu, lai varot redzēt, vai jau tie-

šām brangs. Puika, atradis mazu kauliņu, to izbāza pa caurumiņu
sava pirksta vietā. Raganas, kauliņu aptaustījušas, saka: „Vēl

kulains un neģeld cept!"

Raganas baro to vēl mēnesi, bet pēc tā puika atkal izbāž to

pašu kauliņu. Puika raganām vēl par kaulainu, un viņas apņemas

to vēl vienu mēnesi barot ar vēl jo labākiem ēdieniem.

Kad mēnesis galā, tad raganas liek, lai parādot tagad pirkstu.
Šoreiz puika rāda savu pirkstu. Raganas saka: „Nu ir labs!" un

veda to no aizgaldas laukā, vienai to tām viņš bija jācep. Tad

pieved puiku pie krāsns un liek, lai gulstas pannā. Bet puika at-

bild, ka šis nemākot, lai šam parādot, kā esot jāgulstas. Bet tikko

ragana uzgulusies, tad puika to tūliņ iegrūda krāsnī, aizlika dur-

vis priekšā, lai tur izceptu, un pats aizbēga.
Šī bija pati saimniece, citas raganas bija laukā izgājušas. Kad

vakarā divas citas raganas pārnāca mājā, tad tās tūliņ gāja pie
krāsns un vilka pannu ar domāto puikas cepeti laukā, nebēdāda-

mas par saimnieci, kur tā aizgājusi. Pie cepeša gredzenu ieraudzī-

damas un to apskatījušas, pazina par savas saimnieces gredzenu
un tūliņ nomanīja, kas noticis. Viņas tūliņ devās puikam pakal

un to arī drīzi panāca.

Raganas viņu veda atpakaļ un puiku gribēja tūliņ izvārīt, bet

šis droši atbildēja, ka šā vis viņas nevarot izvārīt. Viņas prasa:

„Nu, kā tad tevi var izvārīt?"

Puika atbild: „letiniet mani desmit palagos un trīsdesmitpie-
cos kažokos un liekat katlā vēl vāku virsū!" — tad tikai šo mīkstu

izvārīšot. Raganas tā dara un pašas aiziet projām.

Puika, zinādams, ka šas projām aizgājušas, izlien no katla
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laukā, atstādams drēbes katlā, lai tās vārās. Dabūjis pāra vīžu,
tas apaun kājas, bet tā, ka papēdis ir priekšā un galva (purns) pa-

kaļā. Tā saāvies, puika bēg, ko nagi nes, un pieskrien pie liela

ezera un tur uzkāpj kādā augstā kokā, gribēdams tur pa nakti

pārgulēt, jo vakars jau bija klāt. Raganas, vakarā mājā pārnāku-
šas iet tūliņ pie katla lūkot, vai jau būs mīksts izvārījies, bet viņas
par lielu brīnumu atrod katlu tukšu un mana, ka puika ir viņas

piemānījis un aizbēdzis. Tās dodas atkal puikam pa pēdām pa-

kal, nemaz neraudzīdamās, ka pēdas bija otrādi, tikai pēc pēdu
smakas. Viņas noskrien līdz ezeram, kur puika bij kokā. To-

laik mēness spoži spīdējis un puikas paksrēslis (ēna) bija tāli ezerā

redzams. Raganas, pakrēsli ezerā ieraudzīdamas, domāja, ka

puika ezera virsū gul. Klāt nevarēdamas pietikt, viņas gribēja

ezeru tukšu izdzert un dzēra, dzēra, kamēr pašas pušu pārplīsa.
Pēc tam puika laimīgi pārgāja mājā.

4. A. 327 A. Vasilnieks, Nogalniekos, pie Talsiem.

LP, V, 3, 10.

Vienam tēvam bij dēlēns, Ansiņš vārdā. Tas ganīja avis. Bet

tur atnāca raganas meita un prasīja: „Ansiņ, atdod man vienu jē-
riņu."

Ansiņš nedeva. Tad raganas meita iebāza Ansiņu maisā un

nesa mājā. Bet Ansiņš bija gudrs, izvilka nazi no kabatas, pār-

grieza maisu un izlīda laukā. Raganas meita nes, nes maisu un

nemaz nesajēdz, ka maiss vieglāks palicis — Ansiņš laukā. Pār-

iet mājā, un apskatās gan, bet jau par vēlu. Nu raganas meita

otrreiz gāja Ansiņam jēriņu prasīt. Ansiņš atkal nedeva. Tad tā

sasēja Ansiņam rokas un kājas, iebāza maisā un pārnesa mājā.
Otrā dienā vecā ragana ar meitu taisījās ciemā, vai kur, un ielika

Ansiņu katlā, lai — kamēr šīs nebūs mājā — Ansiņš izvārītos va-

kariņām. Bet vecai raganai bija palicis mazs bērns šūpulī. Un

ko nu Ansiņš darīs? Viņš nav vis muļķis — līdz abas raganas

aizgājušas, tā mans Ansiņš no katla ārā, paņem raganas bērnu no

šūpuļa un ieliek to savā vietā, lai vārās vakariņām; bet pats at-

kal uzkāpj liepā un gaida, kas nu īsti notiks. Vakarā pārradīsies
abas raganas un pirmais solis tūliņ pie katla vakariņas raudzīt.

Aprauga, mīksts, kas mīksts un sāk ēst. Ēd, ēd — beidzot meita

iesaukusies, durvīs stāvēdama: „Kripš, kripš — sveša bērna kau-

liņš!"

„Neka! kripš, kripš — paša bērna kauliņš!" Ansiņš liepā

pasmejas.

Nu raganas meita apmānīja, ka nav vairs labi. Tūdaļ ie-

skrēja pie tēva: „Nāc, nāc — Ansiņš mūs piekrāpis, Ansiņš tup

liepā!"
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Tēvs paķēra cirvi un cirta liepu nost. Tagad Ansiņš re-

dzēja — joki vairs nebūs. Bet Ansiņam bij teicams auniņš: ko

vien vēlējās, to viņš izdarīja. Un kā pa laimi auniņš bija atkūlies,

Ansiņu meklēdams, liepas tuvumā un brēca pēc Ansīša. Patlaban

liepa krita ar visu Ansiņu; bet Ansiņš iesaucās: „Auniņ, auniņ,
kur tu esi?"

Ta auniņš, vel atrak gandrīz par zibinu, pakampa savu An-

siņu uz ragiem un aiznesa mājā.

5. A. 327 A. P. Lejmanis, ar P. Rulī t i, Jaun-Laicenc, D. 0z o

lina ~Raganas", Etn. 111, 1893., 120-1. I. p. LP, VII, I

1000. 1. p. AŠ, 111, 70.

Tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais dumjš. Visi trīs gāja
reizē sievas precēt. Tie piegāja pie kādas mazas mājiņas, kurā

dzīvoja ragana ar savām trim meitām, un iegāja tanī iekšā. Ra-

gana aizgāja laukā un vecākai meitai piesacīja, lai vienu no pui-
šiem krāsnī izcepot. Vecā aizgāja un vecākā meita gāja pie pui-
šiem un aicināja, lai viens no viņiem tai nākot līdzi. Abi gudrie

brāli negāja, bet sūtīja dumjo. To veda raganas meita rijā un lika

nogulties uz lāpstu. Viņš atteica: „Rādi, kā jāgulstas!"

Raganas meita rādīja un puisis viņu iegrūda krāsnī, aizlika

plāti priekšā un pats nogāja uz abiem gudriem brāļiem. Ragana,

mājā pārnākusi un nekur meitas neatrazdama, sacīja: „Nezin,
kur tā nu aizgājusi? Kad vien te būtu, tad es viņu dzīvu aprītu."

Ragana, atkal projām iedama, piesacīja vidējai meitai, lai ne-

kur neejot, lai izcepot vienu no puišiem. Vidējā gāja pie tiem un

aicināja vienu no pušiem līdzi. Divi gudrie brāli sūtīja atkal

dumjo. Notika tāpat ar otru raganas meitu kā ar pirmo. Dumjais,
to tāpat krāsnī iegrūdis, gāja mierīgs pie gudrajiem.

Ragana, mājās pārnākusi un ne vecākās, ne vidējās meitas

neatrazdama, atkal sacīja: „Kad viena no tām te būtu, tad viņu
dzīvu apēstu."

Atkal laukā iedama, tā jaunākai piesacīja vienu no pušiem iz-

cept. Tā nogāja pie puišiem un arī aicināja vienu nākt līdzi.

Gudrie negāja, bet sūtīja atkal dumjo un ar šo tāpat izdarīja kā ar

abām vecākām.

Ragana, maja pārnākusi un nekur meitu neatrazdama, gāja
tās meklēt, bet puiši aizbēga uz savām mājām.

6. A. 327 A. Zumbergs, Liepājas apg., Brivzem nieka kr.

LP, VII, I, 1001. 1. p. AŠ, 111, 7c.

Reiz viena pamāte savus pabērnus tik nelabi turējusi, ka tiem

vajadzējis mukt projām. Mukuši un iegājuši lielā mežā, uzkāpuši
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vieirai ēkai uz jumtu — tas bijis raušu jumts. Tikām ēduši rau-

šus, kamēr iekrituši pa jumtu istabā.

Istabā bijusi nejauka ragana, tā pagrābusi bērnus, ielikusi

barot. Nobarojusi, gribējusi cept. Izkurinājusi krāsni pārlieku

stipri, nolikusi krāsns mutes priekšā ratelus, pavēlēdama bērniem

tur iesēsties, ka var krāsnī grūst. Bet bērni atteikuši: ~Parādi

mums, kā vajaga sēsties, tad sēdēsim gan."

Tiklīdz nu ragana ratiņos iesēdusies, bērni ātri, ātri iegrūduši

pašu raganu krāsnī un izcepuši. Izcepto raganu tad nolikuši uz

galdu viņas pašas dēliem par ēdienu. Dēli bijuši laupītāji.

Pēc tam bērni paņēmuši daudz naudas un uzlīduši kokā. Pār-

nākuši laupītāji, sākuši ēst un ēzdami daudzinājuši: „Krips, krips,

jaunu bērnu kauliņi! krips, krips, jaunu bērnu kauliņi!"

Daudzinājuši, daudzinājuši, te viens paķēris pirkstu, kā ēst,

un apmānījis mātes gredzenu tur virsū. Tūliņ sapratuši, kas no-

ticis, un sākuši meklēt vainīgos. Meklējuši, un ieraudzījuši bēr-

nus kokā, dīķa malā, un kāpuši pakal pa redeli. Bet tiklīdz bija pa-

kāpušies redelei līdz pusei, bērni pagrūduši redeli no koka un lau-

pītāji visi iekrituši dīķī un noslīkuši. Nu bērni pārgāja pie mātes

atpakaļ, paņēma zirgu, pārveda mātei daudz naudas.

7. A. 327 A. D. Ozoliņš, Jaun-Rozē. LP, V, 3, 6.

Trīs brāļi gājuši sievas precēt un iegājuši tādā mājiņā, kur

ragana ar trim meitām dzīvojusi. Vakarā ragana aizgājusi; bet

vecākā meita iegājusi pie brāļiem, teikdama: „Kurš no jums nāks

man līdz?"

„Gudrie brāļi negājuši — grūduši muļķīti. Meita aizvedusi

muļķi rijā un gribējusi krāsnī iešaut. Bet mulkis teicis: „Parādi,

kā uz lāpstas jāguļ."

Šī radījusi un nu muļķis iešāvis meitu krāsnī.

Otrā naktī tāpat izdarījis ar vidējo meitu un trešā ar jau-
nāko. Ceturtā dienā ragana sākusi meitas meklēt un gribējusi

brāļus saplosīt, bet tie bijuši jau mājā pie tēva.

8. A. 327 A. 1653 B. 3. Simenovs Dole, Brīvzemnieka

„C6opHHKi," 57, vil, I. 1006—8. AŠ, 111, 7m.

Reiz bija tēvs, tam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis.

Gudros dēlus raidīja tēvs maizi papelnīt; bet muļķis arī_ grib

iet līdz. Neko darīt, laida arī muļķi. let, iet visi trīs brāli —

aiziet līdz vienai ēkai ar dzelzs vārtiem. Pieklauvē, vārti ai-

veras, tāda vecīte šos ielaiž iekšā. lelaidusi, sāks vaicāt, ko šie

te vēloties?

Brāli atbild: „Darba!"
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„Labi, tad paliekat pie manis, ēdināšu jūs ar pienu un riekstu

kodoliem, došu naudas, cik vien jaudāsit nest."

Brāli palika. Tad vecene visus trīs ieridēja tādā kūtī un nu

baroja, cik vien pretim ņēma. Pēc kāda laika vecenei likās, ka

diezgan šie baroti. Viņa aiziet uz kūti un saka: „Izbāžat pa šķirbu
viens no jums mazo pirkstiņu!"

Gudrie brāļi baidījās to darīt, bet muļķītis izbāza skalganu pa

šķirbu. Tumsā vecene nenoskārta, ko tur tai izbāza, viņa pa-

ņēma nazīti, nogrieza skalganam galu un aptaustīja, sacīdama:

„Ne. vēl nav trekni, jābaro vēl!"

Pec kada laika vecene atkal kutī, lai izbāžot mazo pirkstiņu.

Mulkis saka gudriem brāļiem: „Bāžat nu jūs šoreiz!"

Bet gudrie baidījās to darīt. Tad muļķis atkal izbāza skal-

ganu pirkstiņa vietā, ātrumā notraipīdams tam galiņu mazliet ar

siekalām. Nogrieza vecene skalganam galu, aptaustīja: jau daudz

maz esot gan tauku, bet diezgan vēl neesot, jāpabaroiot vēl.

Pec kada laika vecene atkal kūtī: „Nu, bāžat kads pirkstiņu
laukā!"

Vajadzēja atkal muļķītim bāzt. Izbāza skalganu. bet nu no-

traipīja tam galu viscaur ar siekalām. Vecene nogriež skalganu,

aptausta: „Nu pašu laik" labi!" Lai viens no viņiem lienot ārā,

būšot to vannā nomazgāt. Neko darīt, līdīs muļķis. lesēdās

vannā, nomazgājās un gāja atpakaļ uz kūti.

Nu vecene sauca otru. Bet gudrie brāli ne viens, ne otrs

nedrīkstēja vannā iet. Ko nu? Bija jāiet muļķim pa otram lā-

gam. Vecene nemanīja nemaz, ka tas pats atnācis, jo visi trīs

brīnum bija vienādi, kā jau pa laikam brāli mēdz būt. Tā rriulķis

nomazgājās otrreiz un vēl trešreiz abu brāļu vietā.

Bet trešreiz vecene vairs nelaida muļķi atpakaļ uz kuti un

sacīja: „Gulies garniski lizai virsū, tai, kas tur krāsns priekšā!"
Krāsns jau trīs dienas no vietas bij kurināta. Tomēr muļķis

nemāk nu lizai uzgulties, arvien šķērsām iznāk. Gan māca, gan

stāsta vecene, kā gulties, bet muļķis nejēdz un nejēdz. Neko da-

rīt, gulsies vecene pati lizai virsū, lai ierādītu. Tiklīdz uzgūlās,

muļķis iešāva veceni pašu krāsnī un aiztaisīja durvis cieti jo cieti.

Gan spārdījās, gan ārdījās vecene pa krāsni, vienus sānus pat iz-

spēra, bet briesmīgais karstums tomēr pievārēja, izcepa šī.

Ko nu brāli vairs gaidīs? Sprūk projām, saprotams. Izmuka

pa dzelzs vārtiem, muļķis saka: „Nemsim vārtus līdz!"

Gudrie atbild: „Labi, ja bez vārtiem spējam izmukt, kur nu vēl

ar dzelzs vārtiem."

Bet muļķis tomēr ņēma un ņēma vārtus līdzi. let, iet — aiz-

iet līdz vienam mežam, uzbrūk nakts, jāliekas gulēt. Bet zeme

gulēt brāļiem nelikās droši, salīda kokos. Arī mulkis uzlīda kokā.
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paņemdams līdz ir savus vārtus. Gan brāli nevelēja, bet šis ņem

un ņem.

Pa tām starpām bija pārnākuši vecenes dēli, velni, priecāda-

mies, kā māte izcepusi gardu kumosu. Izrāvuši cepeti no krāsns,
sāks to rīt. Jau apēda gandrīz visu, te apmāna pirkstiņā gredzenu
un nu atjēdzas, ka paši savu māti aprijuši. Aizskrien uz kūti ska-

tīties, kūtī neviena paša.

Nu dzinās brāļiem pakai — panāca pie koka, kur brāli gulēja.
Tūliņ iekurināja uguni un nometās apakš tā koka, gatavodami sev

vakariņas. Muļķis kokā*saka brāļiem: „Man briesmīgi mīst gri-
bas, es mīzīšu tiem virsū."

Gudriem brāļiem palika bail, tie neļauj. Bet muļķis nemaz

neklausās — miezn virsū velniem. Velni par to brīnum priecā-

jās, sacīdami: „Dievs par mums apžēlojies, siltu lietutiņu mums

sūta."

Pēc tam muļķim iegribas dirst nu atkal velni nopriecājās:
„Dievs mums dod mīkstus ķiļķenus." Bet kamēr muļķis tur rī-

kojas, grozās, locās — izkrīt no rokām vārti un brīkšķēdami,

brākšķēdami, līdzīgi pērkonam, nogāzās zemē, visus zarus kokam

vēl noplēzdami. Velni bez gala pārbijās, domādami
—

debess

sagāzusies; jo vārti tiem bija tasni virsū uzkrituši. Visi aizspruka,
kur katrs zinādams.

Brāli nolīda no koka un muļķis priekā sāks stabulēt. Te viens

velns, drošāks par tiem citiem, nāks atpakaļ stabuli klausīties,

aplam šim tīk klausīties. Beidzot ies muļķim klāt, lai iemācot vi-

ņam arī stabulēt. Muļķis saka: „Izstiep mēli!"

Velns izstiepa.

„Kas tev tur par melnumu melei, pagaidi, nokasīšu ar na-

želi."

Velns ļauj arī kasīt. Bet tiklīdz muļķis velna mēlei piekļuva,

šņaukt nogrieza mēli pavisam nost. Velns aizskrēja citiem bie-

driem pakal un brēc, purinādams: „Ler, ler, ler!"

Citi velni doma: „Tas jau nu ir tas, kas debesis sagāzis, skrien

mums pakal.."
Un ko tikai māk, projām, atstādami zirgus, ratus — visu,

visu. Brāli nu sakrāva visas dārgās velnu lietas ratos un pār-

brauca bagāti mājās.

9. A. 327 A. 1653 B. LP, V, 3, 2. AŠ, 111, 7p.

Kādam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Reiz visi

trīs brāli maldās pa mežu un iemaldās mazā mājiņā, kur paliek par

nakti. Tai mājiņā dzīvo ragana ar trim meitām. Gulēt ejamā
laikā ragana ieved brāļus sevišķā istabiņā un saka: „Guliet nu

guliet; bet rītā jums jāizcep gailītis!"
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Labi. Otra rīta itin agri ienāk viena raganas meita bralus mo-

dināt, sacīdama: „Kurš no jums pirmais nāks gailīti cept."

„Ej tu!" gudrie brāli izstūmuši muļķīti.

Raganas meita aizvedusi muļķīti pie izkurinātas krāsns un

likusi uz lizu gulēt, ka nu šaut iekšā. Bet muļķītis teicis: „Rādi,
kā jāguļ — nemāku!"

Raganas meita nogūlusi uz lizu un radījusi: „Ta, tā!"

Muļķītis ātri saķēris lizu un iešāvis meitu krāsnī. Vakarā pie
vecās raganas atnākušas citas raganas

%
Vecene izrāvusi cepeti

no krāsns un lielījusies: „Re, re, kas par mīkstu gailīti. Rītvakar

ēdīsim otru gailīti. Manas meitas jau prot izcept gailīšus."

Otrā rītā itin agri ienāk otra raganas meita brāļus modināt:

lai nākot gailīti cept! Gudrie atkal izstumj muļķīti. Muļķītis ar

šo meitu tāpat izdara. Vakarā sanāk raganas, vecene lielās: „Re,

re, kas par mīkstu gailīti! Mana otra meita arī māk gailīšus cept:
bet rītvakar ēdīsim trešo gailīti."

Trešā rītā ienāk trešā raganas meita brāļus modināt: lai nā-

kot gailīti cept! Gudrie atkal izstumj muļķīti. Trešā liek uz lizu

gulēt, muļķītis saka: „Parādi — nemāku!"

Ka šī nu radīs, muļķītis iegrūž krāsnī. Vakara sanāk raganas,

vecene lielās: „Re, re, visas manas meitas māk gailīšus cept!"

Raganas apēdušas trešo raganas meitu un tagad aizgājušas.

Bet vecenei vienai palicis garš laiks: saukusi meitas — meitas

nekā. Nu meklējusi un meklējusi pa visiem kambariem — nekur

un nekur. Beidzot ieklupusi pie brāļiem itin traka: „Kas manas

meitas izcepis?"

„Es, es!" muļķītis atteicis. Nu ragana dusmās kritusi mulķī-
tim virsū! bet muļķītis pāršķēlis ar cirvi raganu divās dalās. To

vienu pusi atstājis zemē, to otru paņēmis līdz un aizgājis ar brā-

ļiem uz citu pusi. Gājuši, gājuši —pienācis atkal vakars. Saru-

nājuši visi trīs egles galā pārgulēt. Labi — uzlīduši eglē. Bet ne-

cik ilgi — dzird ar zvaniem zirgus pie tās egles, uzkur un

nu vārīs vakariņas, tērzēdami: „Ko zagsim šonakt, ko zagsim
šonakt?"

Gudrie brāli tīri trīc, cik bail no zagļiem; bet muļķītis iečukst:

„Es sviedīšu raganas pusi katlā — rokas notirpušas turot!"

Šie gan biksta, lai nesviež, zagli nolietāšot viņus; bet muļķī-
tis neklausa, laiž raganas pusi zemē, taisni katlā. Zagli no svie-

diena briesmīgi sabīstās un aizbēg. Muļķītis paņem zagļu zirgus
un aicina lielīdamies brāļus mājā braukt. Tomēr viens zaglis vēl

atloba paskatīties, kas īsti tur kritis. Bet muļķītis tam izrauj

mēli un tad nalaiž. Zaglis bez mēles nelabā balsā iebļāvās — ne-

varēja labi izbļaut. Citi zagli no tāda ērmīga bļāviena vēl vairāk
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sabijās un aizbēga talu talu; muļķītis turpretim ar brāļiem pār-
brauca smiedamies mājā.

10. A. 327 A. .ī. Bergmanis 1877. g. Bārtā, A. Bīlenšte i n a kr.

LP, VI, 3, 111. AŠ, 111, 7V.

Vecos laikos viens gans padzina savas govis lielā mežā,
lai tās tur vienas visu dienu ēdot, un pret vakaru gāja savākt,

mājās pārdzīt. Bet meklēja, meklēja — nevarēja un nevarēja
govu atrast; beidzot vēl redzēja, ka meklēdams pats bija paklīdis
(nomaldījies). Sāka ir tumsa mesties un kā neatzinās, tā neatzi-

nās, uz kuru pusi mājas esot. Nu skraidīja, sauca, brēca; bet

nei kas atsaucās, nei ari kāda ceļa varēja atrast. Tā brēcot un

skraidot, viņam arvienu vairāk satumsa un zari un krūmi noplo-

sīja skrejot gan rokas, gan ģīmi.
Uz vienu reizi tam iekrita prātā augstā kokā lipt [kāpt], voi

no tā nevarētu kādu klajumu, voi māju uguni ieraugt? Un ja ne,

tad turpat kokā nakti pārciest, jo tur no zvēriem nebūšot bail.

Kad nu koka galotnē bija uzlipis, tad riktīgi, ierauga gankādu

māju uguni spīdam. Nu to pusi labi ielika vērā un nolipis stei-

dzās, cik spēdams, tiešām vien (pārtiešus) uz to pusi skriet. No-

skrēja tur, atrada pavisam svešas mājas. Bet piekusis, skaidri

noslāpis pa rasu un ūdeņiem tiešām brizdams, tas tencināja Die-

vam, kad tikai pie laudim un tūliņ papumpināja pie dur(v)im. Iz-

nāca bagāta, bet ērmīgi ģērbusies sieva, prasīdama, ko te tik

sebu meklējot? Gans brēkdams stāstīja, ka paklīdis, noslapis, pa-

visam piekusis esot, lai jel laižot iekšā un ļaujot līdz rītam pār-

gulēt, atdusēties.

„Nac jel, nac, nabaga bērniņ!" sieva ieteicas un ieveda lab-

prātīgi iekšā.

Bet iekšā radās pie galdiņa sēdis, lielbārzdu vīrs, neganti ska-

tīdamies. Tas kravāja spēļu kārtas un teice uz sievu: „Liec tam

suķim pie krāsnes apsēsties, lai viņš sasildās un dod tam arī ko

laba paēst!"

Pa kādu brītiņu sieva tam palika skutulu (podu, blodu)j ar

asiņu kukulīšiem (ķiļķiniem), galu un lika, lai ēdot. Bet viņš ēzdams

sabijās — tā ka ir karote no rokas izkrita — jo galu domādams

ēst, atrada skutulā cilvēka roku. Est tas neviena kumosa vairs

nevarēja, skaidri taču redzēja, ka bija iekritis cilvēku ēdēju na-

gos. Viņš palika bēdīgs un rūpīgs un, lai gan novārdzis, miegs

vairs nebija ne prātā. Tikai gudrodams gudroja, kā vēl izglāb-

ties? Beidzot izlikās snaužus. Cilvēku ēdēja sieva, to redzē-

dama, pamete salmu maišeli turpat uz krāsns mūrīti un apguldi-

nāja to.

Nu ta ar vīru un bērniem sēdas ap galdu, ede galu bez mai-
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zes un cits citu redzināja, lai tik(ai) ēdot, gaļas esot diezgan, ri-

tam vēl suķis pie krāsns guļot! Labi paēduši un piedzērušies, tie

likās gulēt un drizi vien aizmiga. Nu ganelis domāja mukt.

Klusītēm pacēlies, uzmeklēja dur(v)is; bet tavu nelaimi! —

dur(v)is cieti bija noslēgtas. Neko nebija darīt — dikti bēdīgs no-

skaitīja vēl, cik mācēdams, pātarus, likās uz maišeli un drīzi, pie-

kusis un novārdzis, arī iemiga.

No rīta slepkavas sieva piecēle ganeli un lika tam savu bērnu

šūpot. Pati izgāja pie akas pēc ūdeņa, uzlika lielu grāpi (katlu)
uz uguni un tad izgāja vēl šādus, tādus citus darbus darīt. Pa to

starpu ganelis paņēme no šūpuļa slepkavu bērnu, iznese to ķēķī

un iebāze tai grāpī, kurā viņu domāja vārīt. Ūdens bija jau ver-

došs un bērns tūliņ nopluka. Nu vēl ganelis sakurstīja stiprāk

uguni, tad pats izmuka pa dur(v)im, uzlipa kuplā kokā un paslē-

pās. Slepkavine visu, kas darāms, padarījusi, nāce ķēķī raudzīt,
voi ugune neesot pavisam izdzisusi? Bet atradusi uguni pil(n)ā

degšanā degam un katlā kaut ko jau verdam, domāja: vīrs to ga-

neli jau esot nokāvis un grāpī ielicis. Viņa vēl sabikstīja uguni,
lai nu jau tik(ai) verdot. Bet viņai tā paķeisti (ērmīgi) izrādījās,

šķīzdamās, tam grāpim no tā ganela vajadzējis jo pil(n)am būt.

Bet tūliņ atkal apmierinājās, ka tas pailgi vārīdamies, būšot pali-
cis mazāks.

Un tā domādama, ņēme tik(ai) no grāpja laukā, sagraizīja pa-

dižos gabalos, ielika lielā skutulā, nesa istabā, lika uz galdu un

sauce vīru un bērnus ēst. Logs bija atdarīts un stāvēja vālam.
Drīzi visi bija pie galda, ēde un rija kā vilki, ir pat kaulus grauze,

ka brikšēja vien teikdami: „Kripš, kripš ganela mīkstie kauleli!"

Ganelis, to dzirdēdams, atsauces koka: „Kripš, kripš slep-
kavu bērna kauleli!"

Nu tie to dzirdēdami, sašutuši iesaucēs: „Ak tu vel(n)a
krupis!" un skrēja pa dur(v)im laukā, kliegdami, brēkdami. Bet

ganelis tik(ai) iesaucēs: „Tprru, tprru, tprru mana tēva zilais

bullīti!"

Tūliņ maurodams vien atskrēja liels, zils bullis, apstājās apakš
tā koka, kur ganelis paslēpies un skatījās uz augšu. Nu ganelis

steigšus vien lēce tam mugurā un zilais bullis pacēlēs gaisā, aiz-

nese to projām, izglābdams no gaidāmās nāves.

11. A. 327 A. A. Ler c h i s-P uškaitis Džūkst e-P ienav a. LP

I, 137. AŠ, 111, 7e.

Kāda pamāte tura savu pameitu it kā suni. Vienu dienu,

pamātei maizi cepot, pameita lūdzas ēst. Bet šī tev dos maizi.

Labāk aiztriec meitu mežā vilkaču būdiņā. Tēvam tai dienā ga-
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dījies meža strādāt. Tas ierauga meitu vilkaču būdiņa un vakara

pārved mājā.

Tomēr no rīta, tēvam aizejot, niknajai pamātei tas pats ļau-
nais sirdī: ta triec atkal meitu mežā. Bet nu gadās meža malā

vecs vīriņš. Pamāte solās vīriņam daudz ko maksāt, ja šis meitu

nogalināšot.

Vīriņš apņemas. No rīta vecais vīriņš nokauj kaķīti, izņem

sirsniņu un nones pamātei par meitas sirdi rādīdams. Pamāte pa-

ņem sirdi, izkurina krāsni un nu ceps, kā lielāko gardumu. Kad

sirsniņa izcepusi, tad vecais vīriņš saka: „Sniedzies nu cepetim pa-

kaļ, lai nesagruzd!"

Pamāte sniedzas; bet vecais vīriņš aizcērt krāsns durvis un

pamet nikno pamāti ceplī.
No ta laika pameitai bij miers.

12. A. 327 A. Teicēja. 45 g. veca V. Kromane, Kultūras balss kr.

Kaidam veiram nūmvra sīva un palyka divi bārni: puika ar

meitiņu. Tāvs nailgi padzeivuoja un otkon apsaprecēja. Ūtra juo

sīva beja rogona. Pamuote, rogona, cīši nairedzēja bārnu, un

pastuovīgi svudzējās veiram, ka bārni juos naklausa. Kaidu reiz

rogona soka šovam veiram: „Ved bārnus uz mežu un atstuoj
tur!"

liūs rogonas vuordus dzierdēja puika un jis soka sovai muo-

siņai: „īsim, muosiņ, pīlosīsim akmentiņus!"
Bārni aizskrēja, pīlasīja akmentiņu un atskrēja uz ustobu. Tad

tāvs soka: „Isim, bārni, uz mežu ūguos!"
Un jī aizguoja. It tāvs ar bārnim, bet puika pa vvsu ceļu

vys svaida pīlasītus akmentiņus. Tāvs īvedja bārnus dziļā mežā
un soka: „Bārni, palosīt ūgu, bet es īšu molkas cierstu. Vokorā

es alīšu un reizē aizīsim uz sātu!"

Bārni palyka, ūgas lasīdami, bet tāvs, paguojis mežā drusku

tuoluok, pīsēja pi kūka dēli un pats aiguoja uz sātu. Bārni losa

ūgas un dzierd, ka tāvs natuoli cierš molku. Jau bārni pīlasīja ūgu

un suoka mestīs mikrēslis, bet tāva vys nav. Sadūmuoja bārni

īt uz tāvu un aizguoja. Veras bārni, ka tāva nav, bet vējs klou-

dzvnuoj pīsītu pi kūka dēli. Tad bārni pa pīsvaidītim akmenti-

nim atguoja uz sātu. Rogona lomuoj sovu veiru un soka: „Reit
otkon ved bārnus uz. mežu un īved dziluok, ka jī sātas naatrostu!"

Atguoja reits. Lai gon tāvam beja žāl sovu bārnu, bet darīt

cvta nikuo naatlyka un jis nūvedja šovus bārnus uz mežu. Puika

otkon, īdams pa ceļu, svaidīja maizes garūziņas. Tāvs īvedja
bārnus dziļi, dziji mežā un soka: „Bārni, losīt ūgas, bet es īšu

molkas cierstu! Vokorā es pēc jyusu atīšu!"

Bārni palyka un tāvs, paguojis drusku tuoluok, otkon pīseja
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p{ kūka dēli, lai vējs kloudzvnuoj, un pats aizguoja uz sātu. Bārni

pīlosīja ūgu un gaida tāva. Jau metjas mikrēslis. Bārni sadū-

muoja tī uz tāvu, kur tvs cierš molku un, aizguojuši, atroda tū

pašu dēli pīsītu pi kūka, bet tāva nabeja. Bārni suoka meklēt tuo

ceļa, pa kuru atguoja, bet naatroda, jo putniņi beja salasījuši nū-

svīstuos gorūziņas. Jau īstuoja nakts, bārni paleida zem vīnas

egles gulātu un aizmvga.

Reitā pasamūda bārni un īraudzēja pi jīm stuovūt kaidu bai-

līgu sīvīti. Tei beja rogona. Rogona soka bārnim: „Voi nagri-
bit, bērniņi, ēst?"

Bārni beja izolkuši un aizguoja kūpā ar rogonu uz juos muoju.
Rogona pabaruoja bārnus, puiku īlvka aizgoldā, bet meitiņu aiz

cepja un baruoj. Reizi rogona izkurinuoja cepli, izjēmja nu aiz-

goldā puiku un soka: „Gulstīs uz luopstas, es tevi izcepšu!"
Puika jai atbildēja: „Es nazvnu, kai gultis!"

Tvuleņ rogona paša atsagula uz luopstas un soka: „Tai va-

jag gulēt!"

Napaspēja rogona izsacīt itūs vuordus, kai puika īgryudja jū

ceplī un tur jej sacapa. Palvka bārni vīni paši un šūdīņ dzeivuoj
tvmā muojiņā laimīgi.

13. A. 327 A. St. Ulanov s ka Viļānos. Zbior wiadoraosci do

antropologu krajowei Krakova 1895, 315—21.

Numierst tāvam sīva i pamat treis buorineiši, treis puiškini.
Vot jis jem ūtru sīvu i jei cīši naloba. Jī, kai gul nakti, tī puiškini,

jei vys pīlij jīm jiudiņa gultā i vys soka iz vjeiru: „Redz, kaidi vīni

mjeizoli!... Ka tu maņ jūs naizgubjeisi, to es aT tjevi nadzjeivuošu!"

Jis pajem, reitā cjelas, soka tai: „Isim, djēleņi, ūgu lasjeitu!"

Jī soka: „Isim tjetje!"

Nu, jī īt, nūīt uz mježu, a tāvs soka tai: ~Eitjat, djēliņi, tuo-

luok ūgu lasjeitu es itje molku ciersšu. Ka es svilpuošu i sisšu

ar cierva kvotu par kūku, tūreiz eitjat šur, īsim iz sātu!"

Jī losjēja, losjēja ūgys — klausās, ka syt jau tāvs, syt i svil-

puoj. Nu i daīt pi tuos vītys, daīt i vieras, ka nava tāva! A jis pa-

jēmja, tys tāvs, pīsjāja ostris nu kūka da kūka, pyuš vjējs, tai i

svilpuoj. 1 pīsjāja cierva kvotu pi kūka, a vjējs pyuš, i kloudz.

Tāva nava, kū jīm darēt? Paīt vysi treis goboli i soka tai vacuo-

kais bruols: „Bruoleiši, pastuovjat tja, es īšu, može kur izīšu uz

molys!"

Jis īt vieras, ka stuov ustobjeņa sīra jumtjeņu — daskrīn jis
i nūraun kaidi treis gabaleņi sīra nu tuo jumteņa, atīt jis iz tīm

bruolim divjējim, kuri jau juo gaidjēja, danas jīm tū sīru i soka:

Isim, bruoleiši, iz tū sīra jumtjeņu!"

Nūīt jī iz tū jumtjeņu sīra, izkuop vysi treis, pleš tu sīru zjemjē
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i ād. Nūplēš vvsu jumtjeņu i aizzaklaudzjās jīm. Izskrīņ rogona —

jei bjeja dzjeivuojusja tamā ustobjeņā — izskrīu i soka: „Kas ti?

Atī muni sivjēņeņi!"
Jem jūs aiz rūkvs, īvad ustobā i pabuož jei vvs's treis zam

cjapļa. Aizspīdja zam cjapla ar goldim, pamjatja mozu caurumu,

kab tik pierstu izbuozt uorā, padevja jīm āst soldonu pīnu i nkstu

kūdūleņ's. I vys baruoj tai, dūd soldonu pīnu i rīkstu kūdūlen's..
Par cik laika soka jei tai iz tu vacuoku puiškinu: „Izkar pierst-

jeņu, sivjēņeņ!"
Jis jem, izbuož kūcenu pa tu caurumjenu. Soka tjei rogona:

~Vot labi, sivjēņeņi, es juos baruoju, bet jius vys kūdi!"

Par cik laika jei otkon soka: „Izkar pierstjeņu!"
A viņi jau lyli izauga i tukli bjeja. Nu, tai jis izkar pierstjeņu,

vacuokais.

„0, jau tukli muni sivjēneņi!" I soka jei tai iz mjeitu sovu, va-

cuoku: „Es, mjeitin, braukšu gostūs, a tu man izkurinuoj cepli,

izcjep vīnu sivjēneou!"

Jei i nubrauc gostus, a mjeita izkurinuoj korstu cjepli i soka

iz vacuokū puiškinu: „Līņ, tu uorā!"

Jis izlīņ, jei soka: „Gulstīs iz luopstys!"
Jis atzagulstas, jei soka: „Tu na tai!"

Jis soka: „Tu paruodi, ka na tai!"

Jei gulstas jau jam paruodjēt, a jis pajem i griuž jū cjeplī. Jei

»zcap cieplī, a jis palīņ zam cjepla pats, tys puiškins. Atbrauc

rogona, muotja juos, tuos mjeitys, jem, izvalk nu cjepla tū syvānu,
izlīk iz golda, jem i apād. Breinīs jei, ka vacuokuos mjeitys nava,

i soka tai: „Kur ta jei nūskrēja, tjei nakauņa mjeita? Varbyut iz

puišim, nakauna, nūskrējusja!"
Par cik laika, soka jei otkon iz vidiškū mjeitu: „Tu, mjeitiņ,

izkurinuoj cjepli, izcjep man ūtru sivjēņeņu! Es braukšu gostus. A

tjei, kai skrēja, kucja, lai skrīn!"

Nu, i brauc jei pa cjelu, a jei izkurinuoj cjepli, tjei meita, iz-

valk tū vidiškū puiškiņeņu i soka tai: „Gulstīs iz luopstys!"

Jis i atzagulstas, a jei soka: „Tu ne tai!"

„Nu, tu paruodi, ka na tai!" jis tai soka iz tuos meitys. a jis

tjeišam pataisjeja, kab na tai byutu.

Jei soka: „Itai gulstīs!" i gulstas poša, a jis pajem, īgriuž ju

cjeplī, a pats mudri zam cjepla.

Atbrauc jau rogona i soka iz sovu jaunuokū mjeitu: „Kur

muosa? Mušeņ jau nūskrēja? Vot kucja! Nu, kai skrēja, lai jei

skrīņ! A tu izvjelc maņ, mjeitiņ, nu cjepla tu sivjēņeņu!"

Jei izvalk, giun rogona i apad. Par cik laika soka jei iz tu

jaunuokū mjeitu: „Izvjelc tu maņ jau trešū sivjēņeņu i izcjep.!"
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Nūbrauc rogona gostus, a tjei jaunuoka mjeita izkurinuoj

cjepli i soka iz tū jaunuokuo puiškinu: „Līņ tu uorā jau!"

Nu, jis izlīu, jei soka: „Gulstīs iz luopstvs!"

Jis i atzagulstas.

„Tu na tai!"

„Paruodi man. kai!"

Nu, jei gulstas, kab jam paruodjēt, a jis griuž jū cjeplī i soka

iz bruoleišim: „Skrīsim niu, bruoleiši, pa ceļu, cikom rogona nava

atbraukusja, a to bvus bāda!"

Nu, i laižas tī puiškini i skrīņ, skrīn, kai varadami, mudri i

daskrīņ, kur ar tjeirumā, i soka skrīdami tīm arējim: „Dīvs pa-
leidz!" Jī atsoka: JPaldīs!"

Tī puiškini suok prasjet tus lauds: „Ka skrīs rogona, jei

dzjeisīs pēc mvusim pakaļ, to jius nasokīt, ka mjes tje nūskrējām!"

Jī atsacjeja: „Labi, labi, mjes nascjesim nikuo!"

A jī skrīņ, daskrīņ, kur pjaun sīnu, soka: „Dīvs paleidz!"-

„Paldīs!"

Jī prosa otkait: „Ka skrīs pjec myusim rogona, nasokīt, mjes
tje nūbāgām!"

Jī atsoka: „Labi, labi, nascjesim nikuo!"

Jī skrīņ, skrīņ vjel, daskrīņ da gonu i soka: „Dīvs paleidz!" —

„Paldīs!"

I otkait prosa: „Nasokīt rogonai!"
Goni atsoka:: „Nazabjeistīt, napascjēsim!

Cikom jī skrīņ, atbrauc jau rogona iz sātu i breinīs, ka nava

sātā nivīnvs mjeitys, i soka tai: „Kur ta juos palyka vysys treis?

Jau nava nivīnys sātā! Jau vysys nūskrēja, kucis!"

Izvalk jei poša nu cjepla tū cjepjeits, apād i nazyna, ka juos

mjeita, i palīk jei vīna tik rūka tuos mjeitys. A tai mjeitai bjeja iz

rūkys zalta gradzyns. Ad jei i vieras, ka zalta gradzyns, pazyna

jei tū gradzynu. It vārtās zam cjepļa — nu, i tagad dazaguoduoja

jei vysu. Jei soka tai „A, to es vysys treis sovys mjeitys

apjēžu poša! To jau tī nūbāga pa cjeļu, tī syvāni! Paga, paga,

danuokšu es jūs!"

Nu, i jem jei dzjeivu zubynu, tjei rogona, i skrīņ pakaļ — da-

skrīņ jei, kur ar tjeirumā, soka: ,Dīvs paleidz jiusim!"

Jī atsoka: „Paldīs!"

„Voi naredzjejat jius puiškiņeņu treis skrīņeit?"

Jī soka: „Pagaidi, lai mjes aparam, lai mjes apsjējam, lai mjes

appļaunam, lai mjes apkuļam, lai mjes samajam i apādam, tūreiz

mjes tjev pascjēsim!"
Jei gaida, gaida — radz, ka navar sagaidjet, cikom jī apars

— aizzasyrdas i skrīņ. Daskrīņ jei, kur pļaun sīnu, i soka daskrē-
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31.

jusja — jau nasoka: „Dīvs paleidz!" — soka vīn: „Voi redzjejat

jius treju puiškinenu skrīņeit tje?"

Jī soka: „Pagaidi, lai mjes nūplaunam sīnu, lai mjes izkaltē-

jam, lai mjes savadām i lai mjes sabaruojam gūvim, tūlaik pascjē-
sim mjes tjev!"

Jei gaida gaida — jī vjēl nabjeidza pļaut, a jau jei skrīņ pa

ceļu, rogona, i daskrīņ da gonu i soka: „Voi naredzjējāt treis puiš-

kiņeņu skrīņeit?"

Jī atsoka: „Pagaidi, lai mjes vosoru atgonam, lai mjes pa-

vosoru laissim gonūs, lai zīmu lūp's salīkām kļāva, tūreiz mjes

tjev pascjēsim!"

Jei pamat gon's. nagrib jau gaidjēt i skrīņ. Radz jei, ka na-

var danuokt, daskrīņ da bārza i nu lyla žāluma pazakaras bārzā.

Goni gaņeidami atrūn tū dzjeivū zūbvnu, nūnas iz sātu i pakar

jū iz sīnas. Jis vysu nakti, tys zūbyns, dauzās — navar aizmigt.
Jem jī jū, īsvīž upjē, tai izdag vysa upje ar guni nu tuo zūbyna,

jis vysu iztjeirej, vysys akmjeņ's izraun nu upes i pats cauri caur

zjemjēm prokreit.
Atī puiškiņeņi daskrēja da sova tāva, jī bjeja jau lyli izau-

guši, radz pamuotje, ka jī byus tāvam par paleigu pi dorbys, nu i

nalyka gubjēt jūs vairuok i vysi tī dzjeivuoja mīreigi i da šū laika

dzeivuoj.

14. A. 327 A. Bai c k v Bro ņ a Kapeņu pag. Zaikovas ciemā.

B. Spu 1 a kr.

Vīnai muotei beja dēliņš Ante. Puisānam beja vēl tik desmit

godu, bet viņš drūši sāduos mozā laiviņā un braucja tuoli pa

azaru zvejuodams. Pi šuo dorba puika parosti pavadīja vysu dīnu,

un tikai tymsam matūtīs, devās uz muojuom. Pušdīnu maltīti, kuru
muote jam ikdīnas nesja, puika ēdja turpat azarmolā.

Reizi, kad muote atnesja dēliņam ēst, rogona, kryumūs stuo-

vādama, nūsaklausēja, kai muote sauc puisānu. Muote nikuo

ļauna naparadzādama, pajēmja sazvejuotuos zivis un aizguoja uz

muoju, bet puika otkon atsyta laivu tuoli nu krosta un zvejuoja.

Nyu rogona suoka saukt rupā bolsā: „Antīt, dēliņ, brauc uz molu!"

Bet puika saprota, ka na muotes bolss ju sauc, un atteicja:

„Dzieržu, dzieržu, bet nabraukšu; nov muotes bolss!"

Rogona aizskrēja uz kalvi, lai nūkal meikstuoku mēli. Un pui-

kam zivis tik labi ķērās, ka viņš ilgi nabraucja uz krostu. Saulītei

rītūt, muote otkon atnesja jam ēst. Puika padzierdis muotes bolsu,

tyulīt dzyna laiviņu uz krostu un pastuostēja muotei par svešu

saucēju. Muote pamuocīja dēliņu naklausīt saucējas, juo tei

asūte rogona.
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Otrā reitā, kad puika zvejuoja, atskrēja rogona un jau drusku

seikuokā bolsā saucja: „Antīt, dēliņ, brauc uz molu, es atnesu tev

brūkast's!"

Bet puika saproti ka tur nav muote, un atkon atbildēja:

„Dzieržu. dzieržu, bet nabraukšu, tur nav muotes bolss!"

Rogona atkon skrēja uz kalvi, lai nūkal meikstuoku mēli, un

tad nūsaklausējusi, kai muote sauc, klidzja seikā bolsā: „Antīt,

dēliņ, brauc uz molu, es atnesu tev ēst!"

Puika dūmuodams, ka tur muote jū sauc, drūši braucja utz

molu. Rogona pasaslēpja nīdrēs. Kai tik puika izkuopja nu laivi-

ņas, rogona tvulīt pagiva viņu un nūnesja uz mežu.

Pušdīnuos, kod muote atnesja puikam ēst, nikas vairs naat-

sasaucja. Muote, īraudzējuse tukšu laiviņu, izlauztas nīdres, sa-

prota, ka rogona ir nūzoguse juos dēliņu, nabadze aizguoja uz

muoju rauduodama.

Un rogona, aiznasuse Anti uz sovu muoju, īslēdzja viņu orūdā

un baruoja ar rlkstim un cytim gordumim, ka tik puika palvktu
tukls. Tad jei dūmuoja puiku izcept un apēst. Par kaidu laiku

rogona svutīja sovu meitu pasavērt, vai puika ir tukls. Rogonas

meita, daguojuse pi orūda durovu sacīja: „Puika, izbuoz pierstiņu,

es gribu zvnuot, vai tu esi tukls."

Bet puika pajēmja apaļu kūciņu un izbuozja tū. Rogonas
meita pamīdzja — cīts, īgrīzja ar nazi — natukls, un nūguojuse pa-

stuostīja muotei, ka puikas pierstiņš vēl cīts kai pagalīte.
Un rogona vēl laiciņu baruoja puiku ar rīkstim un cvtim gor-

dumim. Tad atkon svutīja sovu meitu pasavērt, voi puika ir tukls.

Un puikam jau beja apnicis sēdēt tymsajā orūdā; jis sagudruoja
tikt nu rogonas vajā. Kad rogonas meitas lyka jam izbuozt pier-

stiņu, viņš tū izbuozja. Meitiņa īgrīzja pierstā, redz ka tukls un

dreiži skrēja pastuostīt muotei. Rogona lūti prīcuojuos, ka byus

gords cepetis. Pīsacīja meitai pīvuorīt suorma, izmozguot puiku

un tad izcept ceplī, bet paša skrēja meklēt cyta bārna.

Rogonas meita pīvuorīja suorma, izmozguoja puiku, izkūri-

nuoja cepli, pajēmja luopstu un lyka puikam sēst uz tuos, lai va-

Tātu īstumt ceplī kai maizes kukuli, vai sasītu jāru. Bet puika

nabeja mulkis. Viņš izplētja rūkas un kuojas, tai ka rogonas

meita navarēja tuo īstumt ceplī. Meitiņa dusmuojas, bet puika

soka: „Nu paruodi maņ, kai gulēt!"

Rogonas meita atsagula uz luopstas, saruovja rūkas un kuo-

jas — te puika uotri kērja, īgryudja tū ceplī, aizlyka prīškā dzelža

cepļa goldu, atstutēja ar pagalēm, lai naatgryuž, un pasacēja:

„Cepīs nyu muotei par cepeti!"

Un pats izskrēja uora, izkuopja uzfila un sed. Pa tū laiku ari

rogona atskrēja, bet tukšuom rūkuom un izolkuse. Tyulīt suoka
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meklēt meitas, lai dūd ēst, bet nikur tuos naatroduse, leida pate

ceplī. Paāduse meitas gaļas, izskrēja uorā, guluos saulītē uz zuo-

les, suoka viluotīs pa zuoli un runuot: „Es viluojūs un kāčuojūs
Antis gaļas paāduse!"

Bet Ante, ūzūlā sādādams, tai atsoka: „Viluojīs un kāčuojīs,
meitas gaļas paāduse!"

Rogona, padzierduse puikas bolsu un izzvnuojuse, kas nū-

ticis, troki aizsadusmuoja, skrēja ustobā, pakērja ciervi un izskrē-

juse suoka cierst ūzūlu. Te kur bijis, kur na, cauri skrēja vvlks.

Tys, iraudzējis, rogonu, suoka runuot: „Kū tu dori kūmiņ, kam

tu ūzūlu cērt?"

Un rogona atsacīja: „Tur sed lels palaidnis, lelas škuodes da-

rītuojs, gribu jū apēst!"
Vvlks guoja rogonai paleigā. Pajēmja nu tuos ciervi un

suoka cierst. Bet kū vvlks cārt, tū teik na ūzūlā, bet uz akmiņa.
Vvlks jau vysā pīkusa, elš vīn, bet vys cārt. Ciervis skombrējas,
bet ūzūls i nakust. Golā vvlks pavysam pīkusa, un atdevis ro-

gonai ciervi, aizguoja prūjuom.
Rogona otkon suoka cierst, ka tai svīdri vīn lejas. Skaidas

gan leeja, bet ūzūls i napakustēja. Te puori skrēja zūsu pulks.
Puika suoka lyugtēs, lai nūsvīž šam pa spalviņai. Ante saspraudja

spalviņas sev svuorkūs un otkon sēd.

Te skrīn ūtrs zūsu pulks. Puika otkon lyudzas, lai nūsvīž jam

pa spalviņai. Un zūstiņas otkon nūsvīdja pa spalviņai. Ante otkon

saspraudja tuos svuorkūs un sēd. Bet rogona vys cārt ūzūlu un

dusmuojas. Un otkon skrēja trešs zūsu pulks. Puika vēl lyudzja, lai

tuos nūsvīž pa spalviņai. Puika saspraudja spalviņas svuorkūs un

palyka bolts, leidzīgs boltajuom zūstiņuom. Jis tyulīt trvukuos

un skrēja leidza ar zūstiņuom.

Tai jis atskrēja uz sovu ustabiņu, kur muote bāduos rau-

duoja. Muote, īraudzējuse sovu dēliņu, nūsaprīcuoja un suoka pra-

sīt, kur viņš beja. Un kad Ante pastuostēja, kur bejis, muote vēl

vaicuoja: „Bet kur palyka rogona?"

„Palyka ūzūlu cārsdama," ateieja puika. Bet ūzula jai na-

nūcirst, jo vylks uz akmiņa syzdams, izrūbuoja, saplīkšja juos

ciervi.

Piezīme. ŠI ir pazīstama krievu pasaka, kas līdz ar daudz citām nonākusi

pie latgaliešiem. Par to jau ir rakstīts ievadā 96. nn 97. 1. p. P. Š.

15. A. 327 A. N. Rancans Rēzekne.

Vīnam puikai ar meitiņi nūmyra muote. Tāvs pajēme pa-

muoti, kura beja lūti nažēleiga un skūpa. Pamuote baruoja puiku

ar meiteni tik ar sausu maizi, bet golā i maizes suoka žāluot.
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Vīnu vokor jei soka tavam:
„
Vajag nuvest barnus uz mežu un

pamest, tad mums lobuok byus dzeivuot.

Puika ar meitiņi vēl nagulēja un vvsu dzierdēja. Kad tāvs un

pamuote aizmvga, puika izguoja klusuom nu ustobas un pīlasēja
kulduos akmisteņu.

Reitā pamuote īdeve puikai ar meitiņi pa gobolam maizes un

aizvede jūs uz mežu. Puika īdams mežā, vys svīde pa akmiste-

ņam. Pamuote ar tāvu jūs īvede dziļā mežā, sakyura guni un lyka

jīm pī guns gaideit, koleidz jī atīs nu molkas ciersšonas. Puika

ar meitiņi apēde pa gobolam maizes un lykuos gulēt. Kad pasa-

mūda, beja jau nakts un gunskurs ari beja pavysam apdzisis. Mei-

tine suoka rauduot. Tad puika pajēme jū aiz rūkas un laidēs īt.

Akmisteni, kurus puika pīsvīda, speidēja un ruodēja jīm ceļu Tai

jī atguoja uz sātu.

Pamuotei nabeja kū dareit, vajadzēja otkon baruot bārnus.

Bet pamuote nalyka gon mīra, par kaidu laiku otkon īdeve pa go-
bolam maizes un aizvede bārnus uz mežu. Šu reizi puika naīspēja

pīlaseit akmisteņu un īdams svīde pa druponai maizi. Pamuote

īvede bārnus dziļā mežā un taipat pamete, bet tagad puika ar

meitiņi navarēja vairs tikt uz sātu. Putni salasēja tuos druponas,

kuras puika izsvaidēju, tuodēl jī navarēja tikt uz ceļa. Staiguoja

staiguoja pa mežu, byutu gon nūmiruši bodā, bet te Dīvs apsažā-

luoja uz bēdeigu buoriņu. Staiguodami satyka lobu cylvāku, kurs

jūs nūvede uz sovu sātu. Pī tuo cylvāka puikai ar meitiņi beja
labi dzeivot un jī dzeivuoja laimīgi.

21. Cilvēku bērni pie sumpurniem.

1. A. 327. A. A. Ģēģeris V c c-P ieba 1 g ā, Brivz. „C6ophhkt>"

71. LP, VII, I, 998. 1. p. AŠ, 111, 7p. Vāciski V. Andrejanoff,

Lettische Mārchen, 19—21.

Vecumu vecos laikos dzīvoja tādā meža apgabalā divējas
tautas: sumpurņi un labie ļaudis. Sumpurņi bija mednieki un

labie ļaudis zemkopji. Dzīvokli viņiem pārāki tālu vienam no

otra nost nebija.

Reiz sumpurņi noķēra labo laužu meiteni. Šī meitene taisni

gan no tā ciema nebija, kas ar sumpurņiem kaimiņos, bet bija no

attālāka ciema. Sumpurņi pārveda meiteni mājā un iesāka to

barot ar riekstu kodoliem un saldu pienu.

Pēc kāda laika tie kāroja izzināt, vai meitene trekna. Viņi

paņēma garu irbuli, iedūra tai pierē. Iztecinātās asinis tie uzlai-

zīja ar mēli, itin kā lācis mēdz medu no dravas uzlaizīt. Tā tie
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baroja meiteni labi pailgi. Beidzot sumpurņiem likās, ka meitene

pietiekoši nobarojusies. Viņi nopriecājās: „Nu būs garšīgs ku-

moss!" un lika savai mātei izcept meiteni, paši aiziedami uz, mežu

medīt. Krāsns šai cepetij jau kurējās kopš trim dienām. Sum-

purņu māte aizsūtīja meiteni uz tuvēju māju pēc lizas, lai varētu

meiteni krāsnī iešaut. Neka ļauna nedomādama, viņa aizgāja
mierīgu sirdi uz labo laužu ciemu. Nogāja un palūdza mātei:

..Māmuliņa, dod mūsu sumpurnienei savu lizu!"

„Kam viņai lizas vajaga?"

„Nezinu to!"

„Ai, ai, meitiņa, mulķe!" ieteicās labo laužu māte, „vai nemaz

nenoproti, ka tevim krāsns jau trešo dienu kuras? Savam po-

stam pārnesīsi lizu. Bet es tevi, meitiņ, izmācīšu. Tu pārnes

lizu, bet ja tev sumpurniene saka: „Guli uz lizu!" tad uzgulies
šķērsām. Ja viņa saka: „Guli labāki!" tad parunā tai, lai ierādītu,
kā jāgul. Ja ši tad lizai uzguļas, šauj to, cik ātri vien varēdama,

krāsnī, aiztaisi krāsni cieti jo cieti, to padarījusi, ieber vīzēs pel-

nus, apaudama tās ačgārniski: purnu papēdī, papēdi ņirW<i galā,
un bēdz no turienes projām, ko jaudi, viņi tev pēdas tad nesa-

dzīs. Pieraugi, ka sumpurņu nagos nekrīti, citādi tev gals."

Pārnes meita lizu, sumpurniene saka: „Gulies uz lizu!"

Meita uzguļas šķērsam. Sumpurniene teic: „Gulies gareni-

skis uzi lizu, tad būs labi!"

Šī atbild: „Neprotu — ieradi!"

Tā viņas tur labu brīsniņu satiepās, kamēr tad gulsies gan

sumpurniene uz lizu. Meita tūdaliņ pakampa lizu, veikli iešāva

krāsnī, aiztaisīdama krāsns durvis cieti. Pēc tam saāva kājas,
kā labo laužu māte bija izmācījusi, un aizmuka.

Pārnāks nu paši sumpurņi, izmeklēsies māti — mātes nekā.

Tad viens no viņiem ieminējās beidzot: ,Māte ja tikai nebūs aiz-

gājusi uz kaimiņiem sērst; lūkosim labāk, vai cepets gatava."

Izrauj cepeti no krāsns — šie priekā sāk ēst tencinādami, jo

esot aplam laba, trekna, garšīga. Bet tad piepēži ieraudzīja pirkstā

pazīstamo gredzenu, tūdaļ atjēdzās, ka ēduši savas pašas mātes

galu.

„Laikam ta meita ar viltu bus iešāvusi viņu krāsnī un pati

aizbēgusi."
Nu sāka pa pēdām meitai dzīties pakal. Dzinās, dzinās — aiz-

dzinās pa pēdām vien līdz lielai upei-(variants: līdz ezeram). Tā-

lāk dzīties pakal tie neiespēja. Ko nu? Skraidīja skraidīja gar

upes malu — beidzot apmānīs meitas ģīmi upes ūdenī. Briesmīgi

viņiem gribējās to rokā dabūt. Viņi klupa ūdenim klāt, ņemda-
mies lakt, lai upi izlaktu sausu. Laka, laka jau uzbungoja vē-

derus — vēl šie laks. Kā nu laks — pārsprāga no ūdens.
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Bet meita nepavisam ūdenī nebija, bija lielā kokā, krasta

malā, no koka tikai ēna atspīdēja ūdenī. Tā labo laužu meita iz-

glābās no briesmīgiem sumpurņiem.

2. A. 327 A. Kārlis Bramanis Rīgas apr. LP, V, 3, 1. AŠ, 111, 7k.

Trīs sumpurņi barojuši vienu meitu ar riekstu kodoliem un

saldu pienu. Meita domājusi: „Ko tie mani cienā, ko necienā?"

Bet lūk, kad bijusi nobarojusies, kas nu sumpurņiem galvā:

sakurinājuši trīs dienas cepli, pieteikdami savai mātei, lai cetur-

tajā dienā ap pusdienas laiku meitu iešauj izcept viņiem vakari-

ņās. Ceturtajā dienā tā ap rīta laiku sumpurņi vēl nav mājā; bet

vecene brīnum pošas. Pienāk pusdiena: vai! neesot lizas! lai

meita aiztekot uz kaimiņiem parunāt — viņai drusku kas jāizce-
pot. Meita, zināms, mudīgi vien aizšauj lizai pakal. Kaimiņiene

prasa: „Ko cepsit?"

„Nezinu teikt! Trīs dienas sakurināja cepli, bet ko tur ceps, to

man nesaka."

„Ā! meitiņ, tevi, tevi ceps! Es skaidri noprotu. Bet esi

gudra — būs labi. Ja vecene liek uz lizas gulēt, saki: „Māte man

to nav mācījusi — parādi!" Vecene gulsies rādīt; bet grāb lizu un

iešauj viņu pašu ceplī. Tikai aizcērt krāsns durviņas, lai neizkū-

ņojas laukā. Tad paņem piestu, ieliec to gultā un apsedz ar sagšu

tā, it kā kāds tur gulētu. Nu apaun vīzes otrādi, purna galus uz

papēžiem, un teci tur projām uz upi, kur vītols pašā ūdens vidū

aug. Uzlien vītolā un neliecies ne zinot, jo kur ūdens visapkārt,
tur sumpurni pēdas nesaodīs."

v

Meita patencina par padomu un nobēdājusies nes lizu: kad

tikai izdotos? Pārnes lizu: vecene tūliņ aicina pie cepļa: lai gu-

ļot uz lizu!

„Vai, memmiņa! mate man to nav mācījusi, ieradi drusku!"

Ja, ja, vecene atbild, bet tad lai skatoties arī ar acim. Šī nu

gulsies radīt. Bet meita krāpt! sagrābj lizu ar visu veceni, ceplī
iekšā un durvtiņas ciet. „Spārdies vesela, vecā ragana!"

Tagad, nabadzīte, tikai steidz vīzes apaut otrādi un piestu

gultā apsegt un tad prom uz upi vītolā. Tik tālu viss labi.

Sumpurņi atkal pa to laiku meža laizās vien, nevarēdami va-

karu sagaidīt, jo labi zin: māte mājā cep cepeti.

Varēja būt tā labā pievakarē — sumpurņi jau mājā. leiet

iekšā: ā! māte vēl gul dienvidu — tas tas apsegtais piests.
Nu nekas: paši arī varot izraut cepeti, ko velti modināšot. Labi,

izrauj un ēd nost, nagus sūkādami. Ēd, ēd — rumpis jau gatavs,
vēl tikai rokas pirksti noskrubināmi; te — kas tas? — viens jau

atplēš acis: „Vai, stulbie, neredziet, tas jau mātes gredzens, te

pirkstā!"
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„Ej, trakais, ej! kas tad tas par mati, kas tur guļ?" tie divi

arī ieskatīsies un modinās augšā.
Pieskrien pie gultas: „Ta tad blēde ta meita! izcepusi mati,

padara tādu skaudumu un vēl piekrāpj mūs — dzīsimies pakal!"
Nu oduši un meklējuši pēdas; bet, kur saodīsi? Visas pēdas

uz māju pusi vien — ačgārni apautās vīzes. Beidzot ieraudzīs upē

meitas ēnu. Un tā klāt un lok upi sausu, ka var meitai piekļūt.
Bet negauši salakās par daudz, pārsprāga visi trīs un nu meita bij

brīva.

3. A. 327 A. P. Paulītis Straupē, Jkr. IV, 62. 1. p. LP, VII, I.

1005. 1. p. AŠ 111, 7i.

Kādai mātei bija skaista, paklausīga meitiņa, kuru viņa loti

mīlēja; bet sumpurņi viņu nozaga, aizveda uz savu māju, ba-

roja ar tīriem riekstu kodoliem un saldu pienu. Tā viņi to ba-

roja veselu gadu un meitene bija nobarojusies mīksta kā plūme.

Sumpurņu māte to stāstīja savai sābrienei (pušelniecei) un, ka

meitiņu nu cepšot cepetī; tikai esot slikti, ka viņiem neesot lielas

Hzes, ar ko cepeti krāsnī ielaist. Sābriene piesolīja savu lizi, bet

viņa mīļoja sumpurņu apcietināto meiteni un nodomāja tai visu

šo pasacīt un pamācīt, kā tai jāizturās.
Kādu dienu, kad sumpurņi atkal sataisījās uz laupīšanu iet,

viņi vecenei pasacīja, ka vakarā tos lai sagaidot ar meitenes ce-

peti. No paša rīta vecene jau aizkurināja krāsni, lai tā labi izku-

rētos, tik labi barotam cepešam.
Kad nu krāsns bija tik tālu izkurējusies, ka cepeti jau va-

rēja iešaut, tad vecene sūtīja meiteni pašu pēc lizes. Meitene gāja;
sābriene tai nu izstāstīja, ko ar lizi darīšot, un viņu pamācīja, kas

tai darāms. Kad meitene ar lizi mājā pārnāca, tad sumpurņu ve-

cene lika gulties uz lizi. Meitene nogulās šķērsu lizei. Vecene

saka, lai negulstoties šķērsu, bet garām. Meitene atbildēja, ka

viņa nezinot, kā uz lizes garām varot uzgulties, lai viņai parā-

dot. Līdz vecene uz lizes bija uzgulusies, meitene sagrāba lizi un

iegrūda to krāsnī, krāsns durvis cieti aizcirzdama.

Nu meitene tūliņ devās ārā un bēgt. Bēgot viņa nonāca pie

lielas upes, pār kuru tā nevarēja pāri tikt. Pie tam nabadzīte bija

loti piekususi un jau domāja, ka sumpurņu nagiem neizbēgšot. Vi-

sus spēkus saņēmusi, tā uzrāpās kokā, pašā upes malā. Koka

platie zari bija pārkārušies pār krastu.

Sumpurņi, vakarā no laupīšanas mājā pārnākuši, savas mātes

nekur neatrada, lai gan visu māju izmeklēja. Veltīgi izmeklēju-

šies, viņi domāja, ka tā būs laikam kur ciemā aizgājusi. Tādēļ
tie apsēdās mierīgi pie galda vakariņas noturēt. Beidzamo ce-

peša kumosu ēdot, vienam sumpurņam kas ciets zobos iekodās.
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izspļāvis to uz delnas, sumpurnis pazina uzkožamo par savas mā-

tes gredzenu. Nule tik sumpurņi atģidās, ka māte nav ciemā, bet

krāsnī aizgājusi, un no tās labo dēlu vēderos.

Vienā lēcienā tie bija no galda nost un izskrēja ārā aizbēgu-
šās meitenes pēdas meklēt. Tās saoduši, viņi kā vējš dzinās mei-

tenei pakaļ. Nonākuši pie upes, kur meitenes pēdas pazuda, sum-

purņi gribēja jau atpakaļ uz māju griezties; te viņi ieraudzīja mei-

tenes ēnu ūdenī. Tā ka saule jau bij labā gabalā un koku ēnas

it labi bija redzamas, tad arī tā koka ēna, kurā meitene sēdēja,
it gaiši līdz ar meiteni atspīdēja skaidrā upes ūdenī. Grēku darbu

dēļ Dievs sumpurņus ir nosodījis, ka viņi nedrīkst uz augšu ska-

tīties. Tādēļ ieraudzījuši meitenes ēnu upē, viņi grāba pēc tās,

domādami, ka tā meitene pati. Bet nevarēdami tās nekā saķert,
tie nosprieda izlakt upei ūdeni, jo tad dabūšot meiteni rokā,
Dieva nosodītie nu apstājās ap meitenes ēnu un laka tikmēr, ka-

mēr pārplīsa.
Meitene nokāpa no koka un meklēja laipu, pa kuru tā pārgāja

pār upi. Upes otrā pusē viņu panāca kāds braucējs, ieņēma savā

zirgā un aizveda uz mātes māju, kur māte viņu saņēma ar lielu

prieku.

4. A. 327 A. Plaužu Jānis Jau n-D übu 11 os, Zin. ko m. kr.

LP, 11, 3, 2. AŠ 111, 7d.

Reiz vienā mežā divi bērni ogodami apmaldījušies un pret
vakaru satikuši tādu vīru ar suņa galvu. Lūguši tam pašam, lai

jel parādot ceļu uz mājām. Tas paņēmis katru uz vienu roku,

puisēnu uz labo, meiteni uz kreiso, un solījies taisni pārnest mājā.

Ceļā bērni vēl izrunājušies, ka nu laikam gan kūlienu dabū-

šot no mātes, tādēļ ka mātei neprasījuši, gājuši mežā, kur šim-

brīžam sumpurņi mītot.

Bet tā runājot, bērni iemiguši un vēlāk atmodušies skapī —

gaišā skapī. Nu meitēns gan teicis; „Mēs laikam esam sumpurņu

mājā —meitēns bijis lielāks un vairāk pie prāta — jo tēvs daudz-

reiz sacījis: sumpurņi cilvēkus turot skapī."

Un tā nu bērni nodzīvojuši sumpurņu skapī vairāk mēnēšu.

Ēdieni bijuši tie labākie, daudz labāki, nekā tēva mājās; arī dzert

dabūjuši kautko labāku, nekā mājā — skābu putru.
Bet vienreiz pienākusi pati sumpurniene un teikusi, lai mei-

tēns kāpj ārā no skapja. Labi. Nu sumpurniene aizvedusi mei-

teni pie izkurinātas krāsns un likusi uzgulties uz lizi. Lize bijusi
ar četriem riteņiem.

Bet meitēns sapratis un uzgulies krusteniski pār lizi. Sum-

purniene gan teikusi, lai gul taisni, bet meitēns sacījis lūgdamies,
ka nemākot — jāparādot. Sumpurniene rādījusi, uzgulusies pate
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uz lizi. Bet tiklīdz uzgulusies, meitēns žigli iešāvis sumpurnieni

krāsnī un nu šī bijusi beigta. Tagad meitēns iebēris kulītē pel-
nus, atsvabinājis puisēnu, saerābušies sumpurņu pilī daudz nau-

das, uzāvuši pastalas ačgārni un bēguši prom, arvienu ceļā smil-

tis kaisīdami, pelnus bārstīdami. Bēguši, bēguši — gadījusies

upe. Un upes malā meitēns iesaucies: „Sumpurņi nāk, jo zeme

dimd!"

Par laimi upes malā bijis ozols, loti augsts ozols, tur tad na-

badziņi uzbēguši paglābties. Ja, un tā ne visai ilgi — at-

skrien sumpurņi. Bet ieraudzījuši upes ūdenī bērnu ēnas, tie domā:

„Tur viņi ir — ūdenī!" un sāks tikai upi lakt. Lakuši, lakuši —

salakušies par daudz,: jau nosprādzis viens, te otrs, drīzi arī tre-

šais, ceturtais vēl.

Nu, zināms, bērni droši kāpuši zemē, aplūkojuši nosprāgu-

šos sumpurņus tuvāki un atraduši pie katra lielu zutenu naudas.

Paņēmuši naudu un steigušies gar upi vien tālāk. Aizgājuši līdz

upes beigām — nezinājuši vairs, kur iet, kur neiet? Par laimi sa-

tikuši braucēju, lūguši tam, lai pārvedot pie tēva un mātes.

Tas pārvedis. Un tevs nu aizmaksājis vedējam par to labumu

60 rubļu no sumpurņu naudas.

Vedējs ar tik lielu naudu pārbraucis mājā un teicis: „Sieviņ,

mums jādzīvo ar nopelnīto naudu prātīgi, ka nedabū kungs zināt

un neatņem."

Tomēr pamazem, pamazem ir tad kungs bija dabūjis par

naudu dzirdēt un tūliņ pie toreizējā bērnu vedēja šurp no kā

viņš naudu dabūjis?
No ta un ta — ta un ta.

Labi, otra diena kungs pie bērnu teva prom: no ka viņš to

un to naudu dabūjis?
No sumpurņeem! Tur viņi gul upes mala!

Labi, kungs sajūdzis zirgus, paņēmis tēva bērnus par ceļa rā-

dītāijem un braucis naudas sumpurņus meklēt. Braukuši, brau-

kuši — te puisēns iesaucies: „Re, kur tas ozols, kur uzbēgām!"

Piebraukuši klāt — sumpurņi, pagāni, jau smirdējuši. Neko

darīt — braukuši pa izkaisītām smiltim, izbārstītiem pelniem līdz

sumpurņu mājoklim un tur nu atraduši uz galda pulka gabalu ga-

ļas — tā bijusi izceptās sumpurnienes gala — vienā kambarī loti
daudz kaulu, citos kambaros daudz bērnu, vienā trīs jaunus,

sumpurnēnus, un atkal citā kambarī drēbes, citā daudz naudas un

citā pat zirgus.

Nu kungs paņēmis visu sumpurņu bagātību, nodedzinājis sum-

purņu mājas un tad izdalījis to bagātību gan pagasta laudim gan

bērnu tēvam lielāko pusi. Bet abus bērnus atlaidis brīvus.
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5. A. 327 A. K. Bļaus Erglos. Brīvzemnieka ,C6opHHK-b',

72. piez.

Sumpurni bija tādi paši ļaudis, kā visi citi. tikai viņiem bija

suņa purns. Reiz viņi noķēruši vienu meiteni, pārveduši mājā un

barojuši ar riekstiem un saldu pienu. Kad nu viņi kādu laiku no-

ķerto meiteni tā bija ēdinājuši, tad viņi pārgrieza tai mazo pirk-

stiņu, lai redzētu, vai viņa ir jau diezgan trekna.

Atraduši meiteni diezgan nobarotu, viņi nosprieda to izcept
krāsnī. Sumpurņu māte izkurināja krāsni un aizsūtīja pašu mei-

teni uz kaimiņiem pēc lizes. Kaimiņu saimniece saprata, ka mei-

teni pašu grib cept krāsnī, pamācīja to, ja sumpurņu māte vēlot

viņai uz lizes gulties, tad lai gulstoties šķērsām. Ja viņa vēl

arvien mācot ar vārdiem, kā lai gulstoties, tad lai lūdzot viņu pašu

parādīt, kā jādara. Kad sumpurņu māte uzgulstoties uz lizes, tad

lai steigšus iegrūžot viņu krāsnī, lai aiztaisot krāsns durvis cieti

un lai bēgot pati projām.
Meitene pārnes lizi mājā un izdara visu tā, kā kaimiņu saim-

niece bija mācījusi. Meitene iegrūž sumpurņu māti krāsnī un aiz-

taisa krāsns durvis cieti. Sumpurniene redzēdama, ka netiks vairs

laukā, kliedz vēl pēdējo reizi saviem dēliem: „Dēli, dēli, naudas

pods padziirnē!"
Bet dēli bija aizgājuši kur tālu projām un mātes kliedzienu

nemaz nedzirdēja. Turpretī meitene nu dabūja zināt, kur sum-

purniene naudu paslēpusi, paņēma to visu naudas podu sev līdz.

Bēgot meitene uzvelk ačgārniski vīzes kājā un pieber savas

vīzes ar pelniem, lai sumpurņi nevarētu pēdu saostīt. Tā nu mei-

tenei izdodas laimīgi aizbēgt ar visu lielo mantu, un nu viņa dzīvo

laimīgi savā dzimtenē.

6. A. 327 A. J. Rubenis Erglos.

Reiz sumpurņi noķēruši vienu meitu un ēdinājudši to ar

riekstu kodoliem un saldu pienu, lai tā nobarotos branga cepe-

šam. Kad nu gribējuši to jau cept, tad jaunie sumpurņi bijuši iz-

gājuši laukā, vecene viena pati sakurinājusi krāsni un stellējusi

meitu, lai atnesot no nāburgiem lizi. Nāburgi pamācījuši meitu,

kad vecene tai vēlēšot gulties uz lizes, tad lai gulstoties šķērsu.
Gan tad viņa tikšot, ar veceni galā. Meita tad nu arī pārdomā-

jusi, ko darīt. Kad vecene likusi meitai gulties uz lizes, meita

vienādi gūlušies šķērsu, tā kā tās nevar krāsnī iegrūst. Kad nu

vecā sumpurnīša pati uzgulusies garām uz lizes, lai rādītu, kā

meitai jāgulstas, tad meita iegrūdusi viņu uz reiz nokurinātā krā-

snī. Sumpurnīša vēl no krāsns uzklieguši: „Dēli, dēli. naudas kule

padzirnavē."
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Meita nu dabūjusi zināt, kur nauda atrodas, paņēmusi to līdza,
iekaisījusi vēl pelnus savās vīzēs un sākusi bēgt.

Sumpurņi pārnāk mājā un atrod māti krāsnī izcepušu un

meitu aizbēgušu. Nu viņi sāk dzīties meitai pa pēdām pakal.
Sumpurņiem pēdas ošņājot, pelni skrējuši nāsīs, kādēļ viņiem
bijis jākavējas, bet meita par to laiku aizbēgusi jau lielu gabalu
uz priekšu. Kad sumpurņi jau sākuši meitai tuvoties, tad tā vēl

paspējusi pāriet par vienu upi un uzkāpt uz otra krasta kādā kokā.

Pieskrējuši pie upes, viņi ieraudzījuši meitas ēnu ūdenī atspīdam
un domājuši, ka pati meita paslēpusies ūdenī. Tā nu viņi ņēmu-

šies lakt ūdeni sacīdami: „Lokam, brāli, lokam, kamēr izlokam!"

Sumpurņi nu tikai lakuši ūdeni, kamēr pārplīsuši, bet meita aizgā-

jusi sveika un vesela ar naudas kuli mājā.

7. A. 327. A. P. Š. Raunā.

Sumpurņi noķēruši vienu jaunu meitu un baroši to ar riek-

stu kolim un saldu pienu. Kad nu viņim izlicies, ka tā jau ir diez-

gan nobarota, tad gribēši to cept. Jaunie sumpurņi izgāši laukā

un viņu māte viena pati kurināsi krāsni. Tā kā mājā neesot bijis

lizes, tad sūtīši meitu pašu uz kaimiņim pēc lizes. Tie izstāstīsi

meitai, ka sumpurņi gribot šo pašu cept, bet lai šī izliekoties,

ka nemākot uz lizes gulēt, lai rādot pati sumpurnene. kā jāguļ.
Kad nu sumpurnene pati uzgulstoties, tad lai iegrūžot to krāsnī.

Kad meita pārnes lizi, tad sumpurnene liek, lai tā gulstas uz

lizes. Meita nu pārgulstas šķērsām par lizi. Sumpurnene saka,
lai guļot garāniski, bet meita atbild: „Es nesaprotu, tad parādi,
kā man jāgulstas!" Vecene arī uzgulstas uz lizes, bet meitene ie-

sviež viņu krāsnī. Kad nu vecene bija krāsnī nobeigusies, tad

meita paņēmusi sumpurņu dārgākās mantas, iebērusi sev vīzēs

pelnus un sākusi bēgt.

Jaunie sumpurņi, mājā pārnākuši, tūliņ iet pie krāsns un

domā, ka meita tur izcepusi. Viņi izraun izcepušo sumpurneni

un sāk to ēst. Beidzot atrod uz viena pirsta mātes gredzenu un

nu sāk meklēt, kur māte palikusi. Meklē, meklē — ne mātes vair,

ne meitas!

Meita gan jau bija aizbēgusi lielu gabalu,_bet sumpurņi tomēr

sašukā meitas pēdas, lai arī pelni traucē ošņāšanu. Kad nu meita

mana, ka no sumpurņim vair nevarēs izbēgt, viņa uzkāp vienā

kokā pie ezera. Bet sumpurņim visim ir galvas uz zemi, un uz

augšu viņi nevar skatīties. Ezera ūdenī viņ[ ierauga meitas atspī-

dumu un domā, ka viņa pati atrodas ezerā. Viņi nu grib izlakt

ezera ūdeni un dabūt meitu rokā, bet tikmēr lok, kamēr pārplīst.

Ta nu meita var mierīgi aiziet uz maju ar visam sumpurņu

mantām.
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8. A. 327 A. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folk-

Loras archiva kr.

Vienai meitiņai nomira tēvs un māte. Vina paņem savas

drēbes un iet pa pasauli. Te viņa ieiet lielā mežā un apmaldās.
Ta maldīdamās redz, ka nāk divi sumpurņi. Viņi noķer meitiņu
un pārved mājā, kur tos sagaida viņu māte. Viņi ieliek meitiņu
vienā aizgāldā un baro ar pienu un riekstiem. Tad liek katru

dienu parādīt mazo pirkstiņu, cik jau būs nobarojusies: Meitiņa

paņem arvien kauliņu un parāda.

Sumpurņiem apnīkst tik ilgi gaidīt. Viņi ņem meitiņu ārā no

aizgalda un domā, ka jau būs diezgan laba. Nu viņi aizsūta mei-

tiņu pie kaimiņiem, lai paprasa lizi. Kaimiņi prasa, ko viņi da-

rīšot? Meitiņa atbild, ka viņa nezinot. Kaimiņi to pamāca, kad

viņai likšot gulties uz lizes, tad lai liekot viņai parādīt. Kad nu

sumpurņu māte uzgulšoties virsū, tad lai iesviežot to krāsnī un

plāti lai aizliekot priekšā. Tad lai apmaucot vīzes kājās, bet pur-

nus lai griežot atpakaļ un lai skrejot projām.

Meitiņa pārnes lizi, bet vecene liek pašai gulties virsū. Mei-

tiņa teic, lai šai parādot, kā jāguļ. Nu vecene ar uzgulstas, lai pa-

rādītu, bet meitiņa paķer lizi un iesviež pašu krāsnī. Tad viņa ap-

maukusi vīzes, aizskrien projām.
Pārnāk dēli, bet mātes neatraduši nodomā, ka aizgājusi pie

kaimiņiem. let pie krāsns, paņem domāto meitenes cepeti, ēd

un slavē, ka esot garda. Ēzdami uziet uz pirksta gredzentiņu.
Nu ierauga, ka māte ir izcepta. Tad tik dzenas meitenei pakaļ.

Skrien, skrien — pieskrien pie upes. Tur biijs viens koks, tanī

kokā bijusi meitiņa uzkāpusi un viņas ēna atspīdējusi ūdenī. Nu

sumpurņi klūp pie ūdens domādami, ka meitiņa ūdenī, un dzer un

dzer, kamēr pārplīst.
Tad meitiņa kāpusi no koka zeme, gājusi uz maju atpakaļ un

dzīvojusi laimīgi.

9. A. 327 A. E. Klāvi nš Gulbenē, Zin. Ko m. kr. LP, VII, I, 999.

AŠ 111, 71.

[Reiz sumpurņi noķēruši vienu meiteni, pabarojuši meiteni

kādu laiku un taisījušies to krāsnī cept. Sūtījuši meiteni pašu uz

kaimiņiem pēc lizes, kur saimniece meiteni pamācījusi, kas jādara,

un iedevusi tai vienu kamolu, sunīti un mazu kulīti ar pelniem
līdza. Kad nu vecā sumpurnene likusi meitenei uz lizes gulties,
tad viņa uzgulusies šķērsām pār lizi. Sumpurnene beidzot pati

parādījusi, kā jāuzgulstas, bet nu meitene to steigšus iegrūdusi
krāsnī un aiztaisījusi krāsns durvis cieti.]

Kad nu meita no cepuma istabas ar otrāži [otrādi] apautām
pastalām aizmukusi, tad uzkāpusi kokā, tiklīdz padzirdējusi sum-
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purnienes dēlus pakal dzenamies. Sumpurņi rāpušies šai pakal,
bet meita bērusi pelnus sumpurņiem acis. Tie domājuši, ka migla
lītu zeme un nevarējuši ne redzēt, ne arī meitu saost.

Beidzot gājuši uz māju pie izceptās un apēstās mātes kau-

liem. Nu meita kāpusi zemē un gājusi kamolam pakal. Kamols

pāTvedis pār tiltu. Bet nu viņai gadījies citiem sumpurņiem garām
iet, kas patlaban bijuši ganos. Tad sunītis meitu atsargājis no

ganiem.

Bet tie sumpurņi, kas atgriezušies mājup, bija apmānījuši
meitu no koka nolīdušu, dzinušies tūdaļ kaukdami pakal pa otram

lāgam. Atskrējuši līdz upei, nejaudājuši pāri tikt. Dzēruši, dzēruši

ūdeni un pārplīsuši.

10. A. 327 A. E. ŠteinsGulbenē, Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1000 1. p.

AŠ 111, 7g.

Lielā mežā bijuši divi ciemi netālu viens no otra. Vienā

ciemā dzīvojuši cilvēki lieliem deguniem un atpakalstāvošu pieri.

Tie cita nekā nedarīja, kā zaga cilvēkus un izcepa.

Otrā ciemā dzīvoja ragana, kura agrāki arī pie šiem sum-

purņiem dzīvoja, bet tad ar tiem saķildojās un aizbēga, pār-

vērzdama savu vaigu, tā ka sumpurņi nepazina vairs. Šī ragana

meklēja sumpurņiem atriebties.

Reiz sumpurņi bij nozaguši meiteni un nobarojuši treknu.

Tad sumpurņu saimiece trīs dienas kurināja krāsni, kā meiteni

var cept. Bet kurinādama bija sadedzinājusi lāpstu, bija jāsūta
meitene uz ciemu pie raganas pēc lāpstas. Ragana tad izmāca

meiteni, lai sumpurņu saimnieci iešauj krāsnī un pati lai aizbēg.

[Kad nu meitene pārnes lāpstu, tad vecā sumpurnene liek tai,
lai gulstoties uz lāpstas virsū. Meitene uzgulstas šķērsām pār

lāpstu. Sumpurnene saka, lai gulstoties garāniski; bet meitene

atbild, ka viņa nesaprotot, lai parādot. Kad nu sumpurnene pa-

mācīdama uzgulstas uz lāpstas, tad meitene to steigšus iegrūž
krāsnī un aiztaisa krāsnsdurvis cieti.

Nu meitene apaun ačgarniski vīzes kājas, ieber vel vīzes pel-

nus un bēg ātri vien projām.

Pārnāk jaunie sumpurņi, meklē māti, bet neatron. Nu iet

pie krāsns, izrauj cepeti un sāk tik ēst. Beidzot atrod izceptas

mātes pirkstā pazīstamo gredzenu.
_

Tagad tik viņļ saprot, kas

noticis, un sāk meklēt pēc aizbēgušas meitenes pedam. Lai gan

vīžu pēdas rāda ačgārniski un pelni traucē ostīšanu, tomēr viņi

beidzot sadzen bēgošo meiteni. Nevarēdama vairs tālāku tikt,

meitene uzkāpj vienā augstā kokā upes malā. Sumpurņi ļerauga
meitenes atspīdumu ūdenī un doma, ka tur meitene paslēpusies.
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Nu viņi sak lakt ūdeni un tikmēr lok, kamēr visi pārplīst un no-

beidzas.]

11, A. 327 A. Audzis Jēkulē, Jkr. 11, 14. 1. p. LP, VII, I, 1004. 1. p.

AŠ 111, 7h.

Sumpurņi reiz noķēruši meitu, ielikuši aizgaldā un barojuši,

lai tiktu treknāka. Vecā sumpurniene devusi meitai loti labi ēst:

riekstus un saldu pienu. Viņa allaž likusi no aizgaldas izbāzt

pirkstiņu, lai šī varētu pārliecināties, vai drīz būšot nobarojusies.

Meita, gudriniece, dabūjusi kauliņu pirksta resnumā un devusi

to katrreiz sumpurnienei aplūkot. Vecā sumpurniene brīnījusies,

kāpēc meita nemaz nebarojoties.

Reiz sumpurņi sarunājušies, ka meita būšot diezgan barota.

Nosprieduši, ka meita jācepot. Sumpurņi visi izgājuši uz lauku.

Pa tam vecā sumpurniene ņēmušies kurināt krāsni. Kad krāsns

bijusi izkurināta, sumpurniene izlaidusi meitu no aizgaldas, noli-

kusi krāsns priekšā lizu un teikusi, lai meita uztupoties uz lizu.

Meita teikusi, ka viņa nezinot, kā jātupot, lai šī parādot. Sumpur-

niene uztupusies uz lizu, meita acumirklī iešāvusi krāsnī lizu

ar visu sumpurņiem un aiztaisījusi krāsns durvis. Pati ņēmušies

bēgt.

Sumpurņi pēc pārnākuši mājā, izņēmuši cepeti no_ krāsns un

sākuši ēst. Ēduši, ēduši, te viens uzgājis cepetī vecās sumpur-

nienes gredzenu un iesaucies: „Ņur, ņur, māmiņas kauliņi!"

Visi loti iztrūkušies, sarunājušies meitai dzīt pēdas. Meita

jutusi, ka dzenas pakal, uzkāpusi kuplā eglē upmalā. Sumpurņi

pieskrējuši pie upes, ieraudzījuši meitas ēnu upes dibenā, domā-

dami, ka tā ir meita, ņēmušies ūdeni lakt. Lakuši, lakuši, kamēr

pārsprāguši pušu.

12. A. 327 A. Burkinu Augusts Naukšeniešos, A. L. P. kr.

LP, VI, 3, I.

Sumpurņu dzimtene esot Zviedrija. Te pie mums viņi ielaisti

pēc Zviedru kara.

Sumpurņi īsti gudri bijuši, cilvēkus medīdami, pa pēdām varē-

juši katru uzošņāt. Tikai tā varējuši vēl no sumpurņiem izbēgt,

ja atmuguriski gājuši.

Reiz kāds vīrs, atmuguriski no sumpurņa bēgdams, aizmocī-

ijes līdz vienai upei un nevarējis vairs pāri tikt. Neko darīt, uz-

rāpies upes vītolā un paglābies turpat zaros. Bet vīra ēna atspī-

dējusi upes skaidrajā ūdenī.

Sumpurnis atjozis, ieraudzījis ūdenī enu un domājis: „Tas

pats jau tas ķeramais ir."
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dzot parlacies un nosprādzis.

Vīrs izglābies.

13. A. 327 A. Juris Upīte Gatartiešu Mīlakšos, Z. Kom. kr.

LP, VII, 998. 1. p.

no sumpurņiem bēgdami, āvuši vīzes ačgārni kājā,
ka nevar pedu sadzīt, lai sumpurnis domātu, ka uz otru pusi bē-

dzējs aizgājis. Bēruši arī pelnus vīzēs, lai sumpurnis nevarētu

smaku saostīt.

Reiz viens vīrs, no sumpurņa bēgdams, uzkāpis kokā, kas

bijis tuvu pie upes un uz upes stipri ielicis. Sumpurnis, pa pēdām
atskrējis, redzējis bēgļa pakrēsli ūdenī un domājis, ka cilvēks upē.
Nu gribējis ūdeni izlakt; bet tikmēr lacis, kamēr pārplīsis.

14. A. 327 A. K. Tarzi c r i s Druvi c n ā. LP, V, 3, 7.

Divi saimnieki, no Rīgas braukdami, apmaldījušies dziļā mežā.

Pienākusi nakts un nu tumsā pamanījuši notālumā liesmiņu. Brau-

kuši turp un iekūlusies grēkdaru mājā. Saimnieks uzņēmis gan

šos, bet guldinājis uz vilku ādām. Gulējuši, gulējuši — viens jau

šņācis; bet otrs nevarējis aizmigt — bijis tā drūmi ap sirdi; tā-

dēļ labāk cēlies augšā un paslēpies aiz ozola piestas.

Pusnaktī sanākuši citi grēkdari, salīduši krāsns augšā un

nošāvuši ar iesmām gulētāju; šis aiz piestas izglābies. Nu grēk-
dari sākuši mieloties: ēduši tādus kulkšņus kā vilku kājas un dzē-

ruši tādu sarkanu dzērienu kā asinis. Beidzot apguluši un pie-

miguši.

Bet saimnieks aiz piestas tagad izlīdis, pagrābis tās pašas

grēkdaru iesmas un apšāvis visus grēkdarus. Tad paņēmis kēksi,

izvilcis viņu sievas, bērnus no dibina istabas un apkāvis tos arī.

Beidzot iegājis zirgu kūtī, tur atradis divas baltas ķēves un lielu

pulku melnu zirgu. Sajūdzis zirgus ķēvēm blakus, piekrāvis ve-

zumu ar mantām un laidis mājā. Bet zirgi negājuši. Sācis iepērt

un, re, nu skrējuši tik aplam, ka sadauzījuši ratus, izputinājuši

mantu un šis palicis tukšām rokām.

Beidzot aizdedzis grēkdaru māju un pārbraucis ar savu pašu

zirgu. Mājā teicis: „Manu kaimiņu apēda tie pagāni, bet es

viņus pārmācīju un pats vēl izglābos."

Piezīme. Tā kā K. Tarzieris daudz ko ir pasakās grozījis, tad arī ir

jādomā, ka sunpuruu vietās viņš būs ielicis grēkdarus. P. Š.
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22. Cilvēku bērni pie milžiem un citiem cilvēku ēdējiem.
1. A. 327 B. A. Ler c h i s-P uška i t i s Džū k s t ē-P ienav ā. LP, I, 24.

Kādai pamātei bij divi pabērni: puisēns un meitene. Pamāte

no laika gala nevarēja pabērnus ieredzēt. Vina saka reiz uz vīru:

„Maizes mums tik daudz nemaz nav, padzīsim bērnus mežā."

Tēvs neļauj, viņam bērnu žēl; bet kamēr tēvs kādu dienu

nav mājās, pamāte aizdzen abus mežā. Grūtdienīši visu dienu

maldās dziļā mežā. Naktī meitene sāk gauži raudāt, bet puisēns
mierinādams uzkāpj augstā eglē, lai paskatītos, vai kur uguntiņa
nespīdētu. Ja, netālu ir gan maza uguntiņa. Abi nu tek čakli uz

to pusi un laimīgi sasniedz būdiņu. Veca vecenīte sēž galda galā

uguntiņai blakus un ēd vakariņas; bet griesti būdiņā augsti, pār-
liecīgi augsti. Grūtdienīši lūdzās māmiņai vakariņas un nakts-

māju. Barību tā no mīla prāta tūlīt pasniedz; bet naktsmāju bai-

dās dot, jo būdiņas iedzīvotājs esot nežēlīgs milzis, kurš varot

kaut kuru brīdi pārnākt un viņus apēst. Bērni gan sabaidās, bet

domā atkal: lai, lai, paēdis ātri, kamēr milzis nepārnāk. Tomēr

kā domā — neizdodas: pašā ēšanā milzis nāk, ka zeme vien dimd.

Vecenīte pie laika pamanās iegrūst abus sānistabā, kur milža div-

padsmit meitas zelta vaiņagiem kopā vienā gultā gul.

„Kas te par svešu smaku?" milzis ienākdams jauta.

„Svešs sunītis ietecēja un aiztecēja," vecenīte atbild.

„Dod man ko ēst, vecene!" milzis uzsauc. Vecenīte ienes pus-

vepri un 5 klaipus maizes. Milzis noēd tos un tad vēl prasa. Kad

vecene tik ātri nespēj nekā laba pagādāt, tad šis dusmās tai uzlej
veselu toveri ūdens uz galvu. Grūtdienīši to visu sāņistabā no-

klausās un drebēt dreb. Tomēr puisēns drīzi apķeras, kas darāms.

Viņš noņem divām aizmigušām milža meitām zelta vaiņagus un

uzliek vienu māsai galvā, otru sev pašam.
No rīta milzis ienāk meitu istabā un divām neatron zelta vai-

ņagus galvā. Šis tās notura par svešiniecēm un tūdaļ apēd un

aiziet atkal gulēt. Kamēr nu milzis gul, puisēns ar meiteni aizbēg.
Pie brokasta ienāk tikai desmit meitas. Milzis tūdaļ noprot, ka

piekrāpts. Viņš knaši uzvelk savus jūdžu zābakus un dzenas

bēgļiem pakal. Bēgli sadzird milža soļus un pabēg tilta apakšā.
Milzis izskrien puspasauli un, nekā neatrazdams, noliekas dienas-

vidū. netālu no tilta. Drīz tas tā krāc, ka viss tilts nodreb. Ta-

gad puisēns klusu izlien no tilta apakšas, novelk milzim zābakus

un vienā acumirklī aizskrien atpakaļ uz būdiņu pie vecenes. Bū-

diņā nu saņemas naudas, cik jau iespējams, un tad paņem māsu

pičpaunā un otrā acumirklī ar zābakiem mājā pie tēva. Bet neba

puisēns ar māsu nu vairs pie pamātes dzīvo: viņš ar naudu uzceļ

pats sev skaistu pili. Šai pilī tēvs ar saviem bērniem dzīvo
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laimīgi; kurpretim pamātei jādzīvo vienai pašai sagruvušā bū-

diņā.

2. A. 327 B. LP. Džū k s t ē-P ienav ā. LP, I, 77.

Kādam tēvam ir trīs dēli: divi gudri, viens mulkis. Reiz
gudrie brāli jāj uz precībām. Muļķītis grib līdzi jāt, bet gudrie
nedod tam neviena zirga. Nu muļķītis paņem vecu ķēvi un jāj
nopakaļus. Brāli aizjāj uz kādu būdiņu, kur veca māte ar mei-

tām dzīvo. (Meitu māte bijusi ragana, ko šie nemaz nezinājuši.)
Kad naktī visi apguļas, muļķītis piesien savu ķēvīti pie staba

un klusu ielien priekšnamā aiz krāsns. Še muļķītis noklausās, ka

ragana čukstēdama uz meitām saka: „Eita gulēt, lai arī tie drīzi

aizmigtu. Priekš pusnakts gribu viņus nolietāt un tad vēl pie cita

darba steigties."
Meitas nu ieiet istabā gulēt, bet vecene noliekas turpat priekš-

namā. Līdz ko vecene aizmigusies, maza pelīte izskrien tai no

mute_s un pa durvju šķirbu ielien tai istabā, kur brāli ar vecenes

meitām gul. (Pelīte bijusi raganas dvēsele.)
Nu muļķītis ilgāki negaidījis. Viņš tūlīt istabā pelītei pakal

un pārmaina brāļus ar meitām. Meitas tagad gul tur, kur brāli,
un brāli tur, kur meitas gulējušas. No rīta ragana atron meitas

pagalam; bet brāli pārnāk sveiki pie tēva. No tā laika tie nekad

vairs muļķīti nenicinājuši.

3. A. 327 B, J. Caku 1 s Bārk a v ā, Zidū n i s 1923. Nr. 6.

Vīnam tāvam beja divi bārni: vīns puika, ūtrs meitine. Sīva

jam beja nūmvruse. Lai nūprecēt jaunu sīvu, jis sadūmuoja bār-

nus izdzelt nu sātas: tūlaik jis varātu pasalikt par jaunu puisi.

Reizi jis syuta bārnus ūguos ar tū nūdūmu, lai jī aizamaldītu, iz-

gaistu un vairs sātas naatrostu. Bārnim, gribūt nagribūt, vaja-

dzēja klausīt tāva. Bet tūmār bārni nūprota, ar kaidu nūdūmu

jūs tāvs svuta ūguos. Jī aizlaiks [pie laika] pībēra kulītēs mīžu,
lai varētu īdami uz mežu svīst zemē pa vīnam mīžam un tai atrast

atpakaļ ceļu.
Tai bārni svīdja pa mīzīšam īpakal vysu ceļu, cikom pīlasīja

ūgu. Te niu juoīt jau uz sātu. Gabaliņu paīt — nav vairs nivīna

mīža. Tovu nalaimi! Putni beja salasījuši. Niu bārni mežā aiza-

maldīja. Guoja, guoja pa mežu leidz pat vokoram un pīguoja viņai
ustabiņai. Verās, ustabiņā dag guņs. Jī īīt īškā prasītu nakts-

muoju, lai puorgulējuši, reitā varātu otkon meklēt tāva sātu. Jūs

labpruot pījēmja, pabaruoja ar vakariņuom un ruodīja vītu: zemē

uz greidas ar sovim divim bārnim — ari puiku un meitiņi. Bet

puika ar meitiņi nazynuoja, ka šuos sātas saimnīks ir lels laupī-

tuojs un slapkova. Šovus divus bārnus atguldīja gar cepļa pusi.
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Puika ar meitiņi beja lūti gudri un manīgi, jī vvsu labi apsa-

vēra un apsprīdja. Vokorā jī redzēja, ka saimnīks tacvnuoj lelu

nazi un runuojās ar sīvu: „Nu, reit bvus lobs cepets."
Puika nūprota, ka niu jis dūmuoj jūs apkaut, bet nikai vairs na-

varēja izbēgt. Naktī, kad aizmyga vysa muojas saime, meitine

ar puiku pīsacēla un atsagula pi cepļa tamā pusē, kur vokorā saim-

nīks atguldīja šovus bārnus. Tūs jī pagryudja vīgli, vīgļi sovā

vītā. Jīm ari gribējās gulēt tyvuok ceplam, kur beja syltuoks,

juo par dīnu staiguojūt pa mežu beja izavāsynuojuši.
Naktī saimnīks slapkova, daguojis pi tuos vītas, kur atguldīja

svešus bārnus, aptaukstīja un napazinis, ka sovi, nūgrīzja ar lelū

dunci. „Nu, niu vyss ir labi!" teicis slapkova otkon aizguoja

gulātu.

Reita pasacelis redz, ka nukuovis pats šovus barnus, vai go-

tovs beja palikt troks. Sīva soka: „Jūs tyuliņ vajag nūnuovēt."

„Na," atteica veirs, „tys ir par moz — jus vajag niu drusku

pamūcīt par struopi."
Puisānu ar meitiņi aizvedja uz škiuni un apguozja zam lela

kubula; viersā izlyka lelu gryutu akmini, lai naapguoztu un naiz-

leistu. Sīvai pa tam laikam pavēlēja pīkarsēt vuorūša iudiņa,

kamā jūs nūšmucynuot dzeivus, reizē ar sovim bārnim.

Puika ar meitiņi saprota, ka niu jīm byus kopi. Suoka jī gu-

druot, kai byutu tikt uorā nu zam kubula. Puikai tyulin īskrēja

pruotā: „Muosiņ, raksim ar pierstim zemi, izraksim olu zam ku-

bula molas un izleissim."

Beja tik padūms. Obi ķērās pi dorba. Par pusstundes ola

beja tik lela, ka varēja jau šai tai izaspraust. Laika kavēt nabeja
kod [vaļas]. Izleiduši obi devjās pa škiuņa sīnuom drevēt viersā,

juo pa durovuom navarēja: beja aizslāgtas. Izkuopuši viersā

uz škiuna grīstim, jī izplēsa jumtam cysas un izleida uorā. Nu

jumta nūkrita ar krisšonu nu devjās uz mežu, uz tū pat, nu kuruo

atguoza, tik kuojas nas.

Te ustobā slapkova izdzierda reibini, kad jī krita nu jumta.

„Kas tur?" jis aizaklīdzja. „A, a! grib tikt nu kubula uora.

Natikt!"

Iguojis škiunī, pasavera — kubuls stuov.

„Labi, dzeivi vēl!" prīcīgi runuoja. Otguojis pīlēja ūtrā ku-

bulā vuorūša iudiņa un guoja pakaļ pēc puisāna un meitines. Bet

tovu breinumu! Cik beja puorsteigts, kad, atguozis kubulu, na-

atroda — īraudzīja, ka izrokta zeme un izleiduši, aizbāguši. Jis

dūmuoja, ka uz škiuņa. Skrēja viersā. Redz, ka nava. Devjās

dzeitīs pakaļ. Un kai lēcja nu jumta — gotovs uz vītas.

Bet puisāns ar meitiņi, īdami meža, atroda zuoboku pylnu

zalta, un ar tū zaltu aizguoja uz tāva sātu. Niu tāvs nadzyna,
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bet pījēmja kai boguotus vīsus un dzeivuoja ar jīm sadarigi un

nadūmuoja precētīs. Laikam vēļ šūdīn dzeivuoj jī vysi, juo vakar

nanūmvra.

23. Cilvēki pie velniem.

1. A. 313. 327 A J. Namnieks Mežotnē. LP, VI, 119, 5.

Reiz viens vīrs zvejojis upītē un nemaz nekēries. Bēdīgs
nosēdies krastā un pārdomājis, kas par ķezu? Te pienācis smalks

jaunskungs — tas bijis velns — un jautājis, kāpēc tāds noskumis?

Tā un tā! — vīrs izstāstījis. Bet jaunskungs sacījis: „Ja atvēli

man to, kas tev mājās nezināms, tad arvienu būs pilns tīkls."

Ja, šis mierā. Jaunskungs pazūd: šis nu zvejo pa otrreiz —

tīkls pilns un nu nes lomu palēkdams mājās. Pārnes mājās —

kas ir? Sievai piedzimis dēls, govij vēršelis — abi jaunkungam

apsolīti.

Patecējis labs laiks — velns atnācis pakaļ. Tēvs nu uzsēdi-

nājis dēlu vēršelim mugurā, lai jāj! Bet vēršelis sacījis zēnam:

„Paņem susekli, mālu piciņu un oglīti līdz!"

Labi — paņēmis. Un tā velns tūliņ sācis 'skriet pa priekšu,

šiem bijis jāseko. Bet velns skrējis tik ātri kā pats nelabais. Tad

vēršelis teicis zēnam: „Nosvied susekli zemē!"

Nosviedis, gadījušies biezi, biezi, krūmi. Velns saskrāpējis

ģīmi, noplēsis matus, nevarējis vairs tik ātri paskriet; bet šiem

bijis līdzens jo līdzens ceļš, no krūmiem ne vēsts. Beidzot velns

izēdies krūmiem cauri un atkal jozis kā negudrais. Tad vēršelis

■sacījis: „Nosvied māla piciņu zemē!"

Nosviedis, gadījušies dubļi. Līdz acim velns mīcījies pa dubļu

skrīni un mokām tikai paticis uz priekšu; bet šiem tas labākais

ceļš. Beidzot velns izēdies dubļiem cauri un atkal jozis kā ne-

gudrais. Tad vēršelis sacījis: „Nosvied oglīti zemē!" Nosviedis,

gadījusies uguns, briesmīga uguns. Velns mocījies pa karstumu,

šiem nesvilst ne mata galiņš.

Mocījies, mocījies, tomēr izmocījies ugunij caurr un nu bijuši

pie velna mājas klāt.

Velns cita darba zēnam nedevis, lai ganot savu vēršeli! Ga-

nījis. Bet pēc kādām dienām vēršelis sacījis zēnam: „Rītu mani

kaus; un ja tev dos manu gaju ēst — neēd! Tikai izlasi manus

kaulus, paglabā kādā vietā, tad ja tev kādreiz nelabi klātos un

tu mani pasauktu: „Tpru, tpru, vērsīti, tpru!" —es būšu klāt."

Labi. Veršeli nokāvuši — zens paglabājis kaulus.



500

Te pēc maza laika zēnam liek nest ūdeni, kurt uguni. Zens

vaicā velna meitai: „Ko ar to ūdeni darīs?"

Meita atbild: „Tur tevi bāzīs iekša un vārīs!"

Bet paša velna mātei bijis mazs bērns šūplī; meitai tas bijis

jāšūpo. Un tas gadījies — meita izgājusi laukā. Tad zēns iemetis

velna bērnu katlā, aptinis klucēnu ar dvieli, ielicis bērna vietā

šūplī un pats uzrāpies bēlinģā paslēpties. legājusi velna māte, do-

mājusi: katlā zēns! Un tūdaļ ņēmusi ārā, griezusi gabalos, likusi

uz šķīvjiem un cēlusi velniem azaidu priekšā. Velni ēduši dzie-

dādami: „Ēdu, ēdu, veca vīra bērna kaulus!"

Zēns izdzirdīs bēlinģā, dziedājis pretim: „Edu, ēdu, veca

velna bērna kaulus!"

Velna mate, tadu dziesmu padzirdējusi, sacīja meitai: „Ej,

skaties, vai bērns šūplī!"

Ja, ja. Bet meita, ieraudzījusi aptīto klucēnu, domājusi, ka

ir bērns. Nu velni atkal dziedājuši: „Edu, ēdu veca vīra bērna

kaulus!"

Šis dziedājis pretim: „Edu, ēdu veca velna bērna kaulus!"

Velna māte tagad skrējusi pati šūpulī raudzīt, un atradusi

klucēnu bērna vietā, sākusi nelabi bļaut, lai ķerot zēnu, lai ķerot
zēnu!

Velni uzskrējuši bēlinģā un vilkuši nerātni pa trepēm zemē;

bet šis aiz bailēm vairāk nevarējis izsaukt, kā: „Tpru, tpru vērst,

tpru, tpru vērst!" Vēršelis ir par tādu saucienu atskrējis gan un

visus velnus nobadījis.
Nu zens paņēmis velna mantas, aizgājis atpakaļ pie vecākiem

un dzīvo, laikam, šodien, ja nava miris.

2. A. 327 A. MārtiņšUsitis Lubānas Brantos. M. Celmiņa kr.

Lubānā vecus laikus bija rija tuvu pie muižas. Kādas divas

verstes attālu bijis mazs šķūnītis un tai šķūnītī dzīvojis velns,
bet tas gājis katru nakti uz rijām. Tai rijā ar vairāk nekas nedzī-

vojis, kā tikai rijnieks, bet tas bijis drošs un ne par ko nebēdājis.

Kad velns atnācis, tad papriekšu visvisādi izķēmojies, gan par

pūci, vanagu, par kaķi, un beidzot par cilvēku. Piegājis pie rijnieka

viņš to sūta, lai ejot uz kungu pagrabiem un lai ēdot, cik vien pa-

tīkot. Rijnieks atbildējis, kā lai tiekot pagrabā, jo durvis esot

aizslēgtas. Velns atteicis, lai ejot vien droši, jo visas durvis at-

radīšot vaļā. Rijnieks arī gājis katru nakti; bet nu viņš dzird,
ka velns uz savu sulaini saka: „Nu gan jau būs nobarojies, varēs

ņemt pie rokas!"

Rijniekam paliek nelabi ap sirdi; ja nu nevar atrast gudru

padomu, tad gals klātu. Dienām un naktīm domā, kā varētu tikt

vaļā; uz reiz viņam iešaujas gudrs padoms prātā. Kad nākusi tā
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nakts, kad velns bijis norunājis vest vinu projām, rijnieks nem
novelk kreklu, bikses, cepuri; piebāž bikšu staras pilnas salmu

un kreklu, — sašnorē kopā un izliek cepuri galvā, ņem un pakar

pie piedarba durvim, bet pats aizlien rijā aiz krāsns un grib re-

dzēt, kas tur iznāks. Tā ap pusnakti rijnieks dzird, ka zvani vien

attilkš. Velns ātri atrauj piedarba durvis, bet tikko atvēra, kad

ar tūlīt atlēca nost, sasita rokas kopā un izsaucās: „Te nu ir viss

mans pūlinš! domāju nemt pie rokas un vest līdz, bet nu ir pats

pakāries."
Velns ielēcis tūlīt vāģos iekšā un aizlaidis projām. No tā

laika arī rijnieks vairs viens negulējis rijā. Par kādu laiku node-

gusi rija un šķūnītis, abi vienā naktī.
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