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Anti Ārms pasaku tipi.

A. Burvibu pasakas. 4.

Pārdabīgais pretinieks.

460—462. Jautājumi ceļotājam.

460. Ceļojums pie Dieva pēc atmaksas.

A. Puika ir dzirdējis, ka Dievs atmaksājot desmitkārt par tām

dāvanām, kas dotas nabagiem. Viņš nu dodas ceļā Dievu

meklēt un ari dabū atmaksu, izzinādams atbildes uz tiem

jautājumiem, kas viņam ceļojot uzdoti. A. Arne ir vel-

tījis šai pasakai plašu pētījumu (FFC 23) un nācis pie gala

sprieduma, ka tā būšot ienākusi Eiropā no austrumiem, var-

būt no Indijas. Tāda pasaka ir pazīstama arī pie somiem,

igauņiem un lībiešiem.

B. Vīrs ceļo laimi meklēt pasaulē. Nabaga vī-

ram nekas neizdodas, kādēļ viņš dodas pasaulē laimi meklēt.

Viņš nu arī tiek pie mantas, izzinādams atbildes uz ceļā
dotiem jautājumiem. Šī pasaka ir iepriekšējās variants, kā-

dēļ arī parasti ir sastopama blakus pirmajai.

461. Trīs sprogas no velna bārda s. Bagāts vīrs dabū

dzirdēt tādu pareģojumu, ka viņa vienīgo meitu apprecēšot
nabaga puika. Par naudu viņš dabū to puiku savā varā

un nosūta to savai sievai, lai tā gādātu par puikas nogalinā-
šanu. Ceļā tiek pārmainīta vēstule un tai vietā tiek ziņots,
lai puiku salaulā ar bagātnieka meitu. Kad pēdējais to dabū

zināt, tad viņš sūta savu meitas vīru, lai tas atnes trīs spro-

gas no velna bārdas. Ceļojot uz velnu, viņam uzdod trīs

jautājumus. Velna sieva viņam izgādā trīs sprogas no

velna bārdas un arī atbildes uz jautājumiem. Par pēdējiem

jauneklis dabū lielu maksu. Sievas tēvs nu arī grib dabūt

tādas bagātības, dodas pats ceļā, bet viņam nu ir jāpaliek

par prāmnieku uz upes elles priekšā. (Grimm 29. Bolte un

Polīvka, Anmerkungen, I, 276—293). Šī pasaka ir loti līdzīga
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930. numuram, un abas viņas ir visa Eiropa labi pazīstamas.
462—464. Šādu numuru trūkst Arnes rādītājā.

465. Skaistās sievas dēl apskaustais.
A. Jauneklis apprecē skaistu gulbju-jaunavu (sal. 400. nu-

muru). Skaistā sieva nu loti patīk pašam ķēniņam. Tas

uzdod vīram trīs grūtus darbus, cerēdams, ka tas ies bojā.

Ar sievas palīdzību viņš tomēr izdara visus uzdotos darbus.
Šī pasaka ir labi pazīstama krieviem, leišiem, somiem un

igauņiem.

B. Dzī v o kokļu meklēšana. Skaistā sieva, kas agrāk

bijusi putna jeb kāda zvēra veidā, patīk pašam ķēniņam.

Lai dabūtu viņas vīru pie malas, šis uzdod tam apgādāt
dzīvās kokles. Vīram tas izdodas ar sievas palīdzību. —

Pie latviešiem un viņu kaimiņiem šāda pasaka ir reta.

C. Uzdevums citā pasaulē. Vīrs dabū sievu no paša
Dieva. Ķēniņš aizsūta šo vīru ar kādu uzdevumu uz citu

pasauli. Ar sievas palīdzību vīrs arī izpilda ķēniņa uzde-

vumu. Šāda pasaka ir pazīstama pie krieviem, leišiem,

somiem, igauņiem un lībiešiem.

D. Velna dotā sieva. Vīrs apprecē velna meitu. Pēc

kāda laika sieva iet ar vīru pie sava tēva sērst. Tur viņi
dabū kādas nelaimīgas dvēseles par dāvanu līdz. Šāda va-

rianta gan nav Arnes rādītājā, bet pasakas par Dieva doto

sievu nevarēja šķirt no līdzīgām pasakām par velna doto

sievu.

466. Jauneklis ellē. Jauneklis izglābj no pūķa trīs jauna-
vas (sal. 300) un atsvabina no burvības par briesmoni pār-
vērsto princesi, ko tad viņš arī apprecē. — Pie latviešiem un

igauņiem šī pasaka ir ļoti reta, bet pie somiem un lībiešiem

nemaz nav atzīmēta.

467. Ceļojums uz debesim. Šāda numura gan nav Arnes

rādītājā, bet ceļojumam uz elli bija jānostāda blakus ceļo-

jums uz debesim.

468. un 469. Šādu numuru trūkst Arnes katalogā.

470. Abi dzīvē un nāvē savienotie draugi. Vīrs seko

savam mirušam draugam viņā saulē. Kad viņš pārnāk at-

pakaļ, tad izrādās, ka viņš tur ir nodzīvojis trīs simti gadu.

(J. Bolte, Johannes Pauli Schimpf und Ernst, Nr. 561.) Šī

pasaka ir nevien pie latviešiem labi pazīstama, bet arī pie
visiem viņu kaimiņiem.

471. Putns ievilina vīru citā pasulē. Putns ar skai-

stu dziedāšanu ievilina viru mežā. Kad vīrs iznāk no meža

laukā, tad izrādās, ka viņš jau trīs simti gadu ir bijis pro-

jām. (J. Bolte, Johannes Pauli Schimpf und Ernst,
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Nr. 562.) Tāpat ka iepriekšēja, ta arī ši pasaka ir labi pa-
zīstama pie latviešiem un viņu kaimiņiem.

472. Par akmeni palikušais cilvēks. Vīrs šaubās,
vai cilvēks varot pēc nāves vēl dzīvot. Par to viņš top

pārvērsts par akmeni. Ilgu laiku sabijis par akmeni, viņš
pēdīgi top atkal par cilvēku un tad sabrūk par pīšļu čupiņu.
— Šī pasaka nav ņemta no Arnes rādītāja, bet ir tādēļ še

ievietota, ka viņa stāv tuvu abām iepriekšējām pasakām.

473. Ļaunās sievas sods. Kungs labprāt uzņem kādu

nabagu, bet viņa sieva ir tam pretī. Nabags uzlūdz kungu
pie sevis un rāda tam, ka viņa sieva ir pārvērsta par

govi. — Gluži šādas pašas pasakas latviešiem nav, bet lī-

dzīgie varianti stāv tuvāku abām iepriekšējām pasakām.
474. numura atkal nav rādītājā.

475. Virs par elles katla kurinātāju. Velns noder

vienu vīru par katla kurinātāju. Par algu viņš dabū mēslus

jeb ogles, kas pārvēršas par zeltu. Viesnīcas saimnieks

viņam noņem to zeltu, bet ar velna palīdzību viņš dabū atkal

savu algu atpakaļ. — Šī pasaka ir labi pazīstama somiem

un igauņiem.

476. Sjxēiēt ā j s ellē. Velns aicina vienu* spēlēs}'} uz elli

par muzikantu. Pēdējais dabū par to labu algu. Pēc velnu

priekšzīmes viņš arī apslapina vienu aci ar kādām elles

zālēm un pēc tam dabū redzēt velnus viņu īstā izskatā.

Virszemē velns dabū zināt, ka spēlētājs viņu redz, un iz-

rauj spēlētājam to aci. — Šādu pasaku pazīst arī latviešu

kaimiņi.
477. Vīrs ceļo uz elli. Šāda numura gan nav Arnes rādī-

tājā, bet tā kā iepriekšējos numuros velns aicina vīrus uz

elli par katla kurinātājiem un mūzikantiem, tad še bija jā-
nostāda arī citi ceļotāji uz elli.

478. Ragana svešā zemē. Arī šāda numura nav Arnes

rādītājā, bet blakus ceļotājiem uz elli noderēja arī raganas>

kas jāj uz elli jeb kādu svešu zemi. Šis numurs stāv tuvu

otras daļas pasakai par novaktēto raganu (23), kas atkal

nebija šķiramas no ķēniņa meitas ar sadancotām kurpēm
(22).

479. numura nav radītajā.
480. Bārenīte un mātesmeita akā, pirtī unmeža.

Šai pasakā ir runa par vienu labu un otru ļaunu māsu. Ļauna
pamāte izdzen godīgo bārenīti no mājas. Šī nu nonāk pie

kādas vecenītes, jeb vecīša, velna jeb sumpurņa un dabū

no tiem par pakalpojumiem labu algu. Skaudīgā mātes-

meita grib arī dabūt tādas pašas dāvanas, bet viņa ir slinka
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un nepaklausīga, par ko dabū bargu sodu. Aka jeb avots,

kurā iekrīt spole un tai pakal arī meita, izrādās par ieeju

apakšzemes valstī, kur dzīvo kāda vecenīte. Laimes māte,

jeb kāds vecītis. Vecenītes vietā dažreiz sastopam raganu

un vecīša vietā ari velnu un sumpurni. Dažreiz meita mal-

dās tikai pa mežu, jeb dzenās gar upi pazaudētai lietai

pakal. Labai meitai ir arī pakalpīgi zirgs, govs, aita, ābele

jeb krāsns ar maizi, bet rupjai un slinkai mātes-meitai viņi

nepalīdz. — Šī pieder pie vispopulārākām pasakām Eiropā

un ir pazīstama ari ārpus Eiropas robežām. Latviešiem ir

šai pasakai tik daudz variantu, ka daži, kuriem nebija ne-

kādu sevišķu pazīmju, bija jāatstāj neiespiesti. Loti labi

pazīstama viņa ir arī pie visiem latviešu kaimiņiem.
481. Padēls un īstais dēls mežā. Šāda numura gan

nav Arnes rādītājā, bet tādi varianti, kur iepriekšējās pasa-

kas sieviešu vietā ir vīrieši, bija tomēr jāatdala atsevišķā

numurā.

*ņ?—499. šādi numuri atkal nav atzīmēti katalogos.
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1. Ceļojums uz viņu sauli.

1. A. 460 A. J. Ozols Saukā LP, V, 246 (117, 1).

Kāds ķēniņš sūta savu stipro puisi (puisis bijis tik stiprs, ka

varējis kokus izraustīt ar saknēm) apakšzemē atprasīt, kad varot

cerēt savu meitu atpakaļ dabūt, kura kopš četriem gadiem tur

aizvesta. Puisis gājis pirmo dienu, pienācis vakars un iegriezies
kādā muižā pārgulēt. Bet tai muižā nebijis ūdens ne pilītes: visi

turienes avoti tecējuši otrādi, uz apakšzemi, un neburbuļojuši uz

augšu, kā citur. Muižas ļaudis nu lūguši, vai šis, apakšzemē

iedams, nevarētu apjautāties: cik ilgi viņiem vēl jāsmok bez

ūdens? Labi.

Otrā dienā atkal iegriezies pret vakaru tādā vietā pārgulēt,
kur u

s \~ trūcis. Ari šie lūgušies apakšzemē apjautāties: cik ilgi
vēl bez i abi.

•Trešo_ dienu nokļuvis pie apakšzemes un tur bijusi plata upe.

Upes malā sēdējis pārcēlējs, tas teicis: „Vadzi, paprasi, tur no-

iedams, vai mani drusku nepalaidīs vaļām; cauru mūžu te diedu,
kaut jel uz kādu brīdi dabūtu vietnieku." Labi.

Puisis pārceļas upei, ieiet apakšzemē un laimīgi satiek me-

klēto meitu. Tūliņ īsumā izstāstījis, ko ceļā pieredzējis, un ko

īsti nācis. Šī atteikusi: „Labi, labi! bet paslēpies turpat kaktā,
ka mans vīrs pārnākdams neierauga."

Puisis paslēpies. Pārnācis vīrs, šī tūliņ pretim: „Vīriņ! diens-

vidū sapņoju, ka pārcēlējs gribot atpūsties; kas paliks viņa
vietā?"

„Lai viņš rītu, kādu pāri celdams, airē pa sauli laivu trīs reiz

riņķī, sacīdams: „Celi nu tu ar šo sauli!" tad tiks vaļām un tam

būs jāpaliek vietā!"

„Ak tā! Bet tad sapņoju, ka kādā vietā virszemē neesot

uguns."

„Ja tā ir gan; bet ja viņi mācētu iešķilt ozola praulā dzirk-

steli, tad būtu uguns, vai cik."

„Ak tā! Bet tad sapņoju, ka kādā muižā visi avoti otrādi

tekot, te uz apakšzemi."
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„Ja, ta ir gan; bet ja sasietu četriem bēriem zirgiem ast?s

kopā un dzītu pa sauli riņķī trīsreiz ap muižu, tad avotu ūdeņi
sekotu bērajiem un ietecētos uz to pusi."

„Ak tā! Bet tad sapņoju, ka kopš trim, četriem gadiem te

apakšzemē kada ķēniņa meita piemītot, vai varētu pie tēva ari

pārkult?"

„Varētu gan. Ja zelta šķīvi nestu pa sauli un sudraba karoti
kultu pa sauli riņķī vien tur šķīvī, tad viņa uzietu apakšzemes

ieeju, kur upe nav priekšā, un pārtiktu mājā."

Labi! puisis visu to dzird un otrā rītā klusītiņām steidzas pie
pārcēlēja, sacīdams: ~Ja tu mani atpakaļ pārceltu, tad gan pamā-

cītu, kā vaļā tiksi; bet ja ne, pūsim abi teitan."

Pārcēlējs to padzirdējis, cel ari šo upei pāri, vienādi vien

prasīdams: „Saki nu, saki nu!"

Bet puisis ātrāk neteic, kamēr no laivas izkāpis, citādi gan-
drīz pašam jāpaliek vietā. Gabalu aiz upes puisis pasaka: „Ccl
kādu pāri, griez laivu pa sauli trīs reiz un saki: „Paliec vietā un

cel nu tu ar sauli!" tad tiksi vaļām."

Nu puisis mudīgi vien steidzas virszemē un ceļā iešķil tiem

uguni, muižā atkal uzdabū ūdeni un tad pārnākdams kul sudraba

karoti zelta šķīvī, pa sauli nezdams. Te ne visai ilgi, ķēniņa

meita no apakšzemes mājā. Ķēniņš no priekiem atdod mp;f:.

tagad puisim.

2. A. 460 A. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 250 (117, 3. piez.).

Kāds tēvs mirstot dalījis dēliem mantu._ Viņam bijuši 8 govis
un 2 zirgi, nevarējis nekā līdzīgi izdalīt. Tādēļ teicis: „Paņemiet

katrs sienu, cik tad govju, vai zirgu jums katram pakal ies, sienu

ēzdami, tik katram piederēs."

Abi gudrie brāli iekrāvuši katrs veselu vezumu_ siena un

braukuši pa vārtiem; muļķītis paņēmis tikai vienu klēpi padusē

un gājis brāļiem pakal.

Pie gudro brāļu vezumiem pieskrējušas visas govis un abi

zirgi sienu ēst; bet pie muļķīša siena attecējusi tikai telīte. Šo

telīti, pēc tēva bērēm, muļķītis nokāvis un apēdis. Vēlāk, kad

vairs nebijis ko ēst, gājis pie gudriem brāļiem ēdienu lūgties; bet

gudrie atteikuši: „Ej ellē ēst prasīt!"

Muļķītis aizgājis uz elli. Ceļā atradis ķēniņa pili. legājis

atpūsties. Ķēniņš prasījis: „Kurp iedams?"

Tur un tur — muļķītis izstāstījis. Nu ķēniņš lūdzis, lai pie-

minot ellē, kur viņa meita palikusi, kas no šūpuļa izzagta. Labi!
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Gājis talak un atradis otru ķēniņa pili. Tas ķēniņš lūdzis, lai

pieminot ellē, kādēļ viņa zelta ābelei vairs zelta āboli neesot?

Labi!

Gājis talak un atradis trešu ķēniņa pili. Tas ķēniņš lūdzis,
lai pieminot ellē, kādēļ viņa akā vairs vīns neronoties? Labi!

Nogājis ellē, tur bijusi viena vecene, bet velna pašu laiku

nebijis mājā. Vecene pamācījusi, lai muļķītis paslēpjoties kaktā.

lelīdis kaktā. Pārnācis velns un sašutis taujājis: „Kas te par
cilvēka smaku?"

Bet vecene to apmierinājusi un ievedusi gulēt. Naktī ve-

cene tīšām modinājusi velnu: „Klausies, ko sapņoju. Redzēju,

ka vienam ķēniņam meita no šūpuļa izzagta."
Velns teicis: „Tas nav nekas. Ja baltu šķīvi trīs reiz saulē

apgrieztu riņķī, tad meita iekļūtu šūpulī atpakaļ."

Pa brītiņam vecene atkal modinājusi velnu: „Klausies, ko

sapņoju. Vienam ķēniņam senāk zelta ābelei bijuši zelta āboli

un tagad nekā."

Velns teicis: „Apakš ābeles saknēm guļ sapuvis zirgs, lai iz-

ņem to, būs zelta āboli."

Pa brītiņam vecene atkal modinājusi velnu: „Klausies, ko sa-

pņoju. Vienam ķēniņam senāk akā bijis vīns, tagad vairs ne."

Velns atteicis: „Tai akā gul sapuvis ronis, lai izņem to, būs

atkal vīns."

Muļķītis visu šo sarunu kaktā noklausījies. Un kamēr velns

ar veceni gulējuši, šis pamanījies no elles laukā. Mājā iedams,

pamācījis ķēniņiem, kā meita atdabūjama, kā āboli atdabūjami un

kā vīns atdabūjams. Ķēniņi par to labumu apdāvinājuši muļķīti
ar tik daudz naudas, ka visu mūžu no tās pārticis.

3. A. 327. B. 460. A. K. Bram a n i s Rigas ap g. LP, V, 36 (3, 1).

Vienam tēvam septiņi dēli, bet tas septītais, jaunākais, par

visiem brāļiem gudrāks, tādēļ to iesaukuši par gudro Jāni.

Gudrais Jānis, vēl mazs būdams, piekodinājis saviem brā-

ļiem: „Neprecaties agrāki, kamēr es neesmu pieaudzis; tad jā-

sim visi brāļi kopā tādu māti meklēt, kam septiņas meitas."

Labi! brāļi gaidījuši. Pēc gadiem Jānis izaudzis par staltu puisi.
Un nu viņš saka brāļiem: „Jāsim līgavas bildināt!"

„Jāsim, jāsim! bet mums jau nav zirgu."

„Ai, brāļi, tā maza nelaime. Saķeriet man tik septiņus cir-

ceņus, gan zirgi būs!"

Brāļi saķer Jānim septiņus circeņus un brīnās: „Kur šādus

ķirķus liksi?"
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Jānis nosmejas: „Kur nu circeņus nevar likt? lesim uz jūru,

gan redzēsit."

Aiziet jūrmalā, Jānis paņem circeņus un peldina, peldina, ka-

mēr visi noslīkuši. Bet piepēži noslīkušie circeņi aug augdami.
Šie skatās platām acim, kas tur nu izaugs, un re, izauga vareni

zirgi: seši laistījās vien, tikai septītais tāds nīkulis vairāk. Zirgi

saka: „Tik mums ūdeņi, tik sausa zeme, jāj, kur gribi — visur

tiksim pāri."

„Ā!" — brāli priecājušies, „tad būs gan varens jājiens" un

tūliņ saklūp labajiem zirgiem mugurā, bet Jānim atstāj septīto,
nīkuli. Viņš arī neko, piecērt zirģelim piešus un steidz brāļiem

pakal. Jāj, jāj — gadās lielas mājas. Te dzīvojusi pati velna māte.

Brāli pievieto zirgus un ieiet istabā nakts māju parunāt. Bet šai

velna mātei septiņas meitas, tās brāļiem ļoti patīk. Ko gaidīt?
Tūliņ bildina pa līgavām. Bet citi brāli izlasās tās jaunākās,
vecāko meitu atstāj Jānim. Jānis pārdomā: „Ko velti tiepšos?

Lai ņem, kas ņemdams — vienam jau vecākā jāņem."

Bet patlabn pienācis jau guļamais laiks; citi brāli vēl aiziet

zirgus sakopt, Jānis tūliņ neiet, paliek pie savas līgavas šo to

aprunāties. Runājot līgava iedāvina Jānim zīžu kakla drāniņu,
zelta gredzenu un vēl izmāca gan šādus, gan tādus noslēpumus.
Jānis apsien drāniņu, uzmauc gredzenu un kas nu par lepnu vīru!

Bet pašu laiku arī iešaujas prātā, ka vēl zirgs kopjams. Aiz-

iet stallī — citi brāli sakopušies nāk jau atpakaļ. Jānis rājas:
„Tad pagaidiet jel mani arī! Kas jūs dīda? Vai maz zināt, kādā

klizmā varat šonakt iekļūt? Sievas māte taču guldinās mūs līga-
vām blakus un apkaus jūs visus. Tomēr dzirdiet, ko es teikšu!

Mūs septiņus viņa guldinās ārmalā ar cepurēm galvā, bet līgavas
vidū ar vaiņagiem galvā. Bet nakti, kad līgavas krāks, noņem-

sim viņām vaiņagus, uzliksim sev galvā un iegulsimies vidū;

līgavām uzliksim cepures un atstāsim ārmalā."

Labi! šie klausīs gan. Nu apguļas visi četrpadsmit vienā li-

dumā: līgavas ar vaiņagiem vidū, šie ar cepurēm ārmalā. Pēc

laba brīža līgavas krāc. Tā Jānis tūliņ pārmaina vaiņagus ar

cepurēm, iegulda brāļus vidū, līgavas atstāj ārmalā un nu nogaida,
kas tālāk notiks. Jā, ap pusnakti nāks — vadzi — teicamā sie-

vas māte ar platcirvi rokā un sāks slānīt. Kuram cepure galvā - -

kakls nost, kuram cepure — kakls nost, īsā brīdī apkāvusi nejē-
dzībā visas savas meitas un tad pazūd. Bet brāli tādā briesmu

vietā vairs nekavējas gulēdami, lec zirgiem mugurā un prom.

Tomēr ceļā izceļas nevienprātība: seši brāļi grib mājā jāt, Jānis

nē un nē — viņš jāšot saulei atprasīt, kādēļ septiņas dienas vairs

nespīdot. Ja gribot līdz jāt, lai jājot. Bet brāli atcērt: „Tu esi

aplamnieks! Prāta tev nav ne par naga melnumu. Tik tik .10
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vienas nelaimes izkluvam ar veselu adu, nu tu mus labināsi citā!

Jāj vesels, ja dzīvības nav žēl, mēs griezīsimies atpakaļ."

Jānis neatsaka nekā, atmet ar roku un aizjāj pasaulē. Izjājas

vienu dienu, gadās ķēniņa dārzs un tanī dārzā krauklis pie zara

piesiets. Krauklis vaicā: „Gudro Jāni, kurp jādams?"

„Jāšu saulei vaicāt, kādēļ septiņas dienas nespīdējusi.' 4

„Ai, gudro Jāni! apvaicājies lūdzams par mani arī, cik ilgi

man te vēl jādied?"
Labi. Izjājas otru dienu, gadās jūrai pāri jāt, kur ierauga

milzu zivi piesietu, zivij cels iet pār muguru. Zivs vaicā: „Gudro

Jāni, kurp jādams?"

„Jāšu saulei vaicāt, kādēļ septiņas dienas nespīdējusi."

„Ai, gudro Jāni! apvaicājies lūdzams par mani, arī, cik ilgi

mani te vēl turēs piesietu?"
Labi. Izjājas trešo dienu, gadās upei pāri jāt, kur meita ar

spaini darbojas: iesmel, iesmel — izlej krastā, iesmel, iesmel —

izlej krastā. Meita vaicā: „Gudro Jāni, kurp jādams?"

„Jāšu saulei vaicāt, kādēļ septiņas dienas nespīdējusi."

„Ai, gudro Jāni! apvaicājies lūdzams par mani arī, cik ilgi

man te vēl jāsmalsta?"

Labi._ Izjājas ceturto dienu, iejāj saules pagalmā, kur satiek

Saules mati. Māte apsēdina Jāni zelta krēslā, apsedz ar lāča ādu

un tad vaicā: „Nu, gudro Jāni. ko pateiksi atjādams?"

„Ai, Saules māte! jāju apvaicāties, kādēļ saule septiņas die-

nas nespīdējusi."

«Taisnība, gudro Jāni, mazliet par ilgu bija gan, bet ko darīt?

Septiņas dienas jūra saburbuloja, kā lai paspīd?"

„Ai, Saules māte! vēl jāju apvaicāties, kādēļ ķēniņa dārzā

krauklim jādied piesietam?'

„Taisnība, gudro Jāni, mazliet par ilgu diedēja gan, bet ko

darīt? Tur apakš tā koka meita bērnu nozūmējusi. Lai aprok,
krauklis tiks vaļām."

„Ai, Saules māte! vēl jāju apvaicāties, kādēļ lielā zivs jūrā

piesieta un kādēļ ceļš viņai pār muguru iet?"

„Taisnība. gudro Jāni, mazliet par ilgu bija, bet ko darīt?

Kādēļ zivs tik daudz kuģu, tik daudz cilvēku maitāja? Lai no-

valdās, tiks vaļā."

„Ai, Saules māte! vēl jāju apvaicāties, kādēļ meitai upes

ūdens jāsmalsta?"

„Taisnība, gudro Jāni, mazliet par ilgu bija gan, bet ko darīt?

Kādēļ meita, krodzeniece būdama, nenovēlējās ceļa vīriem pilnu

glāzi pieliet? Lai apsolās tā vairs nedarīt, tiks vaļām."
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Un nu gudrais Jānis, visas lietas izklaušinājis, lēca zirgam
mugurā, atjāja pie meitas, atpestīja to. Meita patencināja: „Pal-
dies! gudro Jāni, es tev grūtā dienā palīdzēšu."

Atjāja pie milžu zivs, atpestīja to, zivs patencināja: „Paldies!

gudro Jāni — es tev grūtā dienā palīdzēšu."

Atjāja pie kraukļa, paglabāja bērnu, atpestīja to; krauklis pa-

tencināja: „Paldies! gudro Jāni, es tev grūtā dienā palīdzēšu."

Bet Jānis, no kraula jādams, taisni iejāja ķēniņa pagalmā.

Ķēniņš iznāk pretim: ko vēloties?

„Esmu gudrais Jānis, jāju tavu meitu bildināt par līgavu."

„Kas tu par gudro Jāni? Jā tu būtu gudrais Jānis, tu pār-
nestu manai meitai pūru, zelta kuparu (šķirsts ar apaļu vāku). Ja

iespēj to, tad meitu neliegšu."

Gudrais Jānis nezināja, ko darīt, ko iesākt. Izgāja aiz vār-

tiem un pārdomāja ilgi. Beidzot pavirpināja zelta gredzenu un

zīžu kakla drāniņu, ko raganas meita bija devusi, un paprasīja
tiem padomu. Gredzens ar drāniņu atbild: „Ej jūrmalā, kāp krau-

klim mugurā, tad kuparu dabūsi!"

Jānis aiziet jūrmalā, krauklis atlaižas, vaicādams: ..Kādēļ
noskumi?"

Tā un tā — zelta kupars jāmeklējot.

„Tā maza lieta, kāp man mugurā!"
Bet pašā tai brīdī atsteidzas atpestītā meita un iečukst Jā-

nim: „Ja krauklis tur augšā vaicā: cik liela ir jūra, atbildi pirmo
reizi: tik liela kā dīķis, otrreiz: tik liela kā peļķe, trešreiz: tik

liela kā tava zirga acs." Labi. Jānis nu uzkāpj krauklim mu-

gurā, krauklis uzlidinās augstu, augstu. Jānim jau sāk salt; te

krauklis ievaicāsies: „Cik liela tagad jūra izskatās?"

„Kā labs dīķis!"

„Tā, tā!" krauklis atbild un nes vēl augstāk. Jānim nu jau

lūpas dreb, cik nejauki salst; te krauklis ievaicāsies: „Cik liela

tagad jūra?"

„Kā laba peļķe!"

„Tā, tā!" krauklis atbild un nes vēl augstāk. Jānim nu jau
visas miesas drebinās, cik nosalis; te krauklis ievaicāsies: „Cik
liela tagad jūra?"

„Kā mana zirga acs!"

Līdz to izteicis, krauklis sāk purināties un tīšām nopurina

Jāni no muguras, lai krīt! Jānis nokrīt vēja ātrumā taisni jūra,

un re, tai pašā vietā gadījies zelta kupars (pie šī kupara ari liela

zivs bijusi piesieta) un lielā zivs. Zivs paņem kuparu ar visu

Jāni savā mugurā, izpeld malā un ar lielo asti izsviež abus krasta.

Izpestītā meita atkal tamēr atved Jāņa zirgu, ratos iejūgtu, un



15

palīdz vel kuparu iecelt ratos. Pārved ķēniņam, ķēniņš prieka

pilns atdod Jānim savu meitu par sievu.

4. A. 554. 550. 460. A. No Marijas Romarjenko, dzini. 1794. g.

Ludzas apr., Stiglovas draudzē. W. Wery ho, Podania

1o te wsk i c, 1892, 6.

Dzīvoja kāds puisēns bārenis, kas staigāja pa pasauli üba-

godams. Vienu reizi viņš ienāca pie kalēja. Puisēns kalējam loti

patika un tas viņam sacīja: „Paliec pie manis, puisīt, būsi man

par dēlu un varēsi ganīt manas govis."

Nobučojis saviem labvēļiem rokas, puisēns labprāt palika

pie viņiem.
Kādu reizi, kad puisēns bija sadzinis lopus pusdienā māja,

māte viņam teica: „Atgulsties un atpūties!"

„Nē, mīļo māmiņ, es labāki iešu tur, kur tēvsstrādā."

legājis smēdē puisēns sveicināja kālēju ar šādiem vārdiem:

„Lai Jēzus ir godināts."
— „Uz mūžu mūžiem," atbildēja kalējs un jautāja: „Vai at-

nāci apskatīties, kā šeit strādāju?"

— „Es gribētu nokalt sev nazi; tēt, iedod man dzelzi!"

— „Kur nu tev, dēliņ, tādas lietas?" saka kalējs, „labāk at-

pūties."
— „ledod man tikai mazu dzelzs gabaliņu, un desmit mār-

ciņas smagu veseri!"

„Pietiks tev arī ar piecas mārciņas smagu veseri, jo sma-

gāku nespēsi pacelt."

„Ar mazo tikai dzelzi samaitāšu; dod man desmit mārciņas

smago," uzmācās dēls.

Kalējs tikai pasmaidīja, iedeva arī dēlam desmit mārciņas
smago veseri, dzelzs gabaliņu un lūkšas [stangas]. Puisēns iesāk

kalt: groza dzelzi, sit ar veseri; beigās iztaisa nazi it kā vislabā-

kais meistars.

To redzēdams, kalējs aizskrien un saka savai sievai: „Mūsu
dēls būs par pirmo meistaru pasaulē. Lūk, kādu vēl nazi pirmā
dienā izkala."

Dēls teica: „Uzkalu sev nazi, lai tīrumā būtu laika kavēklis."

No šā laika puisēns, par pusdienām lopus mājā sadzinis,
katru dienu palīdzēja tēvam strādāt. Tā pagāja pieci gadi. Kādu
reizi puisēns teica mātei: >,Es neiešu vairs ganos, bet palikšu pie

tēva; pieņem labāk kādu ganu, es viņam aizmaksāšu."

Tā puisēns jau trīs gadi bija strādājis pie tēva smēdē. Bei-

gas viņš sacījis tēvam: „Nekalsim vis vairs izkaptis, sirpjus un

arklus, bet labosim kungiem karietes, ar to daudz vairāk no-

pelnīsim."
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—■ „t:s tādu darbu neprotu." atbild kalējs.
— „Es nosapņoju, kā tiek labotas un taisītas kungu karietes,

un ja mau atvestu tādu karieti kaut vai smalkos gabaliņos sa-

lauztu, es prastu to izlabot."

Kalējs, apspriezdamies par to ar savu sievu, arī domāja, ka

varbūt patiesi tā būtu labāki. Tad jautāja dēlam: „Kur lai mēs

ņemam vecas karietes?"

„Ganot lopus tīrumā, redzēju vienam polim smalkos gabalos
salauztu drošku."

Tad puisēns aizgāja pie pola un sacīja: „Dod man, kundziņ,

veco drošku."

— „Ko tad tu ar to darīsi?" jautā polis.

— „Mēģināšu izlabot."

Polis smiedamies atbildēja: „Tēvs neprata, bet dēls grib tai-

sīt. Kur tad tādu darbu esi iemācījies?"

„Sapnī", atbild puisēns.

Polis atdāvināja viņam veco drošku; puisēns, paņēma to

līdza, izlaboja, nokrāsoja, un tā nu izskatījās gluži kā jauna. Kādu

reizi, kad polis bija aizbraucis pie kalēja, puisēns viņam jautāja,
vai tas pazīstot arī savu drošku?

Polis pabrīnojies gribēja to nopirkt un jautāja: „Cik tad vē-

laties par uarbu?"

«Piecdesmit rubļu," atbild puistms.

Polis bija ar mieru samaksāt piecdesmit rubļu, domādams,

ka braucot uz tirgu,,par viņa karieti visi brīnošies.

Samaksājis naudu, polis_ iejūdza tajā zirgu un aizbrauca uz

pilsētu. Te viņš sastop bagātu kungu.
„Kur tu pirki šo jauno drošku?" viņš jautā.

„Tā nav jauna, bet veca, man bija tādas vecas grabažas, bet

kalējs pataisīja man no tām jaunu drošku."

„A mīļais, man ari ir viena veca kariete. Kur dzīvo šis ka-

lējs? Samaksāšu viņam, cik prasīs, lai viņš tikai man arī pa-

taisa tādu pašu drošku kā tev."

„t*6ti labi! Mēs brauksim viņa smēdei garām, tad varēsi

ieiet un aprunāties."

Viņi aizbrauca pie kalēja un salīga par darbu.

Pēc vienas nedēļas laika droška bija izlabota, un tā izskatījās

vēl labāka, nekā kad bija jauna. Kungs, aizbraucis uz pilsētu,
visu priekšā sāka lielīties ar savu karieti. Visi nāca pie kalēja ar

darbu, un viņš katru nedēlu sataisīja pa vienai jaunai karietei.

Dēls jau bija divdesmit pieci gadi vecs un viņam iegribējās

paceļot pa pasauli. Kājām iet viņš negribēja, bet sadomāja no-

pirkt zirgu
L

Izejot no smēdes, redz žīdu braucam ar visai no-

mērējušu ķēvi un jautā: „Vai nepārdosi man savu ķēvi?"



Žīds ir ar mieru.

Kalēja dēls aptaustīja ķēvi un atrada to par noderīgu.

„Cik gribi par to?"

„Pieci rubli," atbild žīds.

Kalēja dēls, aiziet uz smēdi un lūdz tēvu: „ledod man, tēt,

desmit rubļu: gribu nopirkt no žīda ķēvi."

„Bet, mīļais, kāpēc tad tu gribi tādu klaugu pirkt? Labāk

nopirc par simtu rubļiem labu zirgu." Tēvs iedeva dēlam desmit

rubļu.
Žīds no priekiem, ka viņam izdevās dabūt tādu maksu, no-

meta no vezuma mucu, atdeva ķēvi un drīzi vien aizmuka pro-

jām, lai kalējs neapķertos un neatdotu viņam ķēvi atpakaļ.

Kalēja dēls ielika savu ķēvi stallī un iesāka to rūpīgi barot.

Ķēve drīzi nobarojās un palika par labāko no visiem kalēja zir-

giem. Tad Jānis (tā sauca kalēja dēlu), piegājis pie vecākiem,

teica: „Mīļie vecāki, tagad jūs dodiet man savu svētību, es došos

pasaulē. Tu, tēt, vairāk nepūlies; tev jau pietiks tās naudas, ko

esam nopelnījuši, līdz pašam vecumam! Aizslēdz savu smēdi un

nepieņem vairs nekādu darbu! No ceļa es jums rakstīšu vē-

stules."

«Dēliņ, paņem nu arī naudu līdz!"

«ledodat man desmit rubļu, ar tiem man pietiks. Pa pasauli
ceļodams es jau arī ko nopelnīšu."

Tad viņš sēdās ķēvei mugurā. Ķēve pacēlās augšā un skrēja
pāri par kalniem, mežiem, starp debesim un zemi. Beigās, no-

laidusies zemē kādas pils priekšā, teica: «Esam atlidojuši sveša

zemē. Es te uz pļaviņas ēdīšu zāli, bet tu pa to laiku ej uz pili
un meklē sev darbu. Šīs pils kungs ir ļauns, bet viņa komisārs

vēl ļaunāks. Neviens vairāk par mēnesi šai pilī nav kalpojis.
Kad tevi ieraudzīs, tūliņ arī pieņems dienestā; ko tu prasīsi,
visu tev dos."

Jānis, iegājis pagalmā, sastop komisāru.

— ~Ka tevi sauc?" jautā komisārs.

— «Mani sauc par Jāni."

— «Vai negribi palikt pie mums par zirgu puisi?"
Jānis tam piekrīt.
— «Bet kādu maksu par to gribēsi?"
— «Tādu pašu, kādu citiem esat devuši."

«Lai tā notiek; saņemsi divdesmit pieci rubli par gadu."

Komisārs viņu aizveda pie kunga un pastāstīja, ar kādiem

noteikumiem pieņēmis zirgu puisi.

„Labi!" atbildēja kungs, «došu tev arī apģērbu."
Jānis iziet ārā un domā: «Kur tad mana ķēvīte? Pateikšu

arī viņai, kā šeit esmu ierīkojies."

17Latviešu pasakas un teikas. V. — 2.
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Uzreiz ierodas ķēvīte.

„Kas ir, vai neesi iestājies dienestā?"

„Jā, esmu."

„Par kādu algu?"

«Divdesmit pieci rubli par gadu."

„Ja tev būtu kādas grūtības dienestā, tad pateic tikai šos

vārdus: kur mana ķēvīte? un acumirklī būšu klātu."

Par mēneša laiku Jānis jau bija sabarojis sava kunga zirgus
tik labus, ka visā apkārtnē nebija tiem līdzīgu. Jānis kungam

par to bija loti iepaticies un kādu reizi viņš teica Jānim: «Izved

zirgus pagalmā, lai tos apskatu."

Jānis, izvedis pāri zirgu, aizslēdza vārtus cieti, lai zirgi ne-

aizmuktu projām. Izvestie zirgi sāka dancot un rotaļāties pa

pagalmu, un kungs par to vēl vairāk priecājās.

«Jāni, nāc pie manis, lai pacienu tevi ar tēju par to, ka esi

man tādus zirgus sabarojis; tagad man nav kauns arī pie kaimi-

ņiem aizbraukt."

Jānis ienāca pilī, un kungs viņu nosēdināja pie maza galdiņa,
bet pats nosēdās pie lielā; komisāram iedevis tējas glāzi, iesū-

tīja viņu citā blakus istabā. Komisārs sadusmojās par to, ka kungs
latvietim izrāda lielāku godu nekā viņam. Pēc tējas komisārs

pat nepateicās kungam, bet izgājis pagalmā, domā, kā šo latvieti

dabūt pie malas.

Kādu reizi kungs ar savu zirgu puisi bija pārbraukuši mājās
no kaimiņiem. Latvietis aizgāja nojūgt zirgus, bet komisārs, iera-

cis pie kunga, teica: «Kaut gan tev ir labs zirgu puisis, bet tev

viņš nestāsta visu to, ko man saka; viņš man teica, ja šis tikai

gribot, tad varot dabūt žarputna spalvu."

Kungs pasauc Jāni pie sevis un saka: «Kāpēc tu man nestā-

stīji, ka tu vari dabūt žarputna spalvu?"

Nemaz nezinu, kur tādu var dabūt," atbild Jānis.

«Tu melo. Ja nedabūsi spalvas, pavēlēšu tev galvu nocirst."

Jānis sāka raudāt, bet iedams uz stalli, atcerējās vārdus:

«Kur mana ķēvīte?"
Uzreiz ierodas, ķēvīte un jautā: «Kā varu pakalpot?"

«Kungs teica, ja es nedabūšot žarputna spalvas, tad likšot

man galvu nocirst."

«Nebēdā neko, tas vēl nav nekāds lielais grūtums, gan jau

dabūsim, bet būs vēl lielākas grūtības jāpārvār. Tagad sēsties

man mugurā un dosimies uz čūskas valsti, viņas istabā ir būrītis,

tai būrītī atrodas žarputns, un uz būrīša viņa spalva, Paņem

spalvu, bet tikai vairāk nekā neņem, ietin to lakatiņā un dodies

pie manis!"
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Jānis sēdās ķēvei mugurā, aizskrēja uz čūskas valsti, un da-

būjis tur spalvu, jāja atkal atpakaļ. Savu ķēvīti viņš atstāja pļa-

viņā, bet pats aizgāja uz stalli. Atnesto spalvu iespraudis sienā,

viņš apgulās, lai atpūstos no garā ceļa.

No stalla atspīdēja itkā mēnesis. To ieraudzījis komisārs,
iekliedzās: „Kundziņ, kundziņ, stallis deg!"

Kungs arī, izlēcis no gultas, skrēja uz stalli, bet nemanīja ne-

kādas uguns, redzēja tikai spožumu no sienā iespraustās spalvas.

Dauzīdams staļļa durvis, kungs teica: „Jāni, atver durvis

un rādi kas tur spīd!"

„Ko pavēlējāt meklēt, to ari esmu atradis. Biju pārāk no-

guris un tagad atpūšos, bet jūs man nejaujat."

Viņš atvēra durvis, kungs, ienāca stallī un ieraudzīja, ka viņa

zirgi arī spīd: viena spalva tiem bija sudraba, otra — zelta.

Kungs paņēma spalvu un aiznesa uz savu istabu. Jānis nu viņam
vēl vairāk iepatikās, un viņš to tagad nosēdināja pie galda sev

blakus. Kungs salūdz savus kaimiņus, lai arī tie pabrīnētos par

spīdošo spalvu. Tagad viņam nevajaga ne lampas, ne sveces:

spalvas spožums apgaismo visu pili.

Starp viesiem bija ari kāds kņazs, kuram bija loti patikušies

kunga zirgi ar sudraba un zelta spalvu.
„Pārdod man zirgus!" kņazs teica kungam.
„Lai notiek tā, kā Jānis vēlas," atteica kungs.
Jānis ir ar mieru pārdot zirgus, bet pieprasa, lai tas aizjūgtos

zirgus apberot ar zeltu.

„Man zirgu ļoti žēl," mājas kungs žēlojas.

„Paliec tik mierā!" sacīja Jānis. „Tev būs vēl labāki zirgi."

Kņazs atveda naudu, apbēra zirgus.

Jānis atkal nopirka divus zirgus, ielika viņus stallī un saka

tos barot, dzirdīt un tīrīt. Jānis ar to ieguva vēl lielāku labvēlību

no sava kunga, bet komisārs aiz dusmām vairs zemi neredz. Pē-

dīgi viņš iet pie kunga un saka viņam, ka Jānis esot lielījies, ka

viņš varot dabūt arī pašu žarputnu. Kungs aicina atkal Jāni pie
sevis un saka: „Citiem tu gan lielies, ka varot dabūt žarputnu,
bet man tu par to nesaki nekā. Tev nu viņš ir jādabūj, citādi

tu man aizmaksāsi ar savu galvu."

Jānis, sašutis un raudādams aiziet projām no kunga un domā:

„Kur mana ķēvīte?"
Tūlīt ierodas ķēvīte un jautā: „Kas tev atkal par bēdām?* 4

— „Kungs pavēlēja dabūt žarputnu, citādi piedraudēja man

galvu nocirst."

„Tā vēl nav liela bēda: uz priekšu būs sliktāti. Sēsties man

mugurā un skriesim uz čūskas valsti. Liec vērā. paņem putnu,

bet būrīti atstāj, jo tas ir piestiprināts pie drātīm. Ja tu pakusti-
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nāsi būrīti, tad visi zvani sāks zvanīt un tie uzmodinās čūsku,

kura tevi saķers."

Viņi tūliņ sāka skriet, aizskrien uz čūskas valsti un atrod

viņu stipri guļam. Tur ierauga ari būrīti. lekšā sēd skaists putns,

bet būrītis ir vēl skaistāks. Jānis gudro, kā nu turēt patnu tik

garā ceļā un pie tam bez būrīša. Pēdīgi viņš tomēr grib paņemt,

putnu ar visu būrīti. Uzreiz visi zvani sāk zvanīt un visādi zvēri

un putni: lāči, kamēli, lauvas; ērgli un vanagi sacēla tādu troksai,
ka čūska uzmodās un dzinās Jānim pakal. Viņu panākusi, iesau-

cās: „Kāpj no zirga zemē!"

Ķēve nolaidās zemē un Jānis tūliņ nokāpa, bet būrīti ar patnu

atstāja viņai mugurā. lesākās cīņa. Čūska jau bija paspējusi
iedzīt Jāni līdz pusei zemē, kad Jānis iesaucās: „Mīļo ķēvīt, pa-
līdzi man!"

Uzreiz Dieva sūtīts eņģelis padod ķēvītei zobenu, un ķēvīte
to atdod Jānim. Jānis lūdz: „Izcel mani no zemes!"

Sitot čūsku ar pakaļkājām, ķēvīte viņu izvelk no zemes. Jā-

nis paliek tikai vairs līdz ceļiem zemē. lecirtis reizi čūskai ar

zobenu, viņš nu izlien pavisam no zemes. Tad čūska saka Jānim:

„Saki, ka divi reizes esi man iesitis!"

«Netrāpīju,** atbild Jānis. Ķēvīte ari apliecina to pašu. Jānis
cirta otru reizi. Čūska runā: „Saki, ka esi trīs reizes man

iesitis!"

„Nē, netrāpīju," atsaka Jānis. Cērtot trešo reizi čūskai no-

krita galva Sakapājis čūsku gabalos, Jānis iemeta viņu tai bedrē,

kurā pats bija cīnoties iekritis.

Tad viņš sēdās ķēvītei mugurā un aizskrēja uz māju. Putnu

ar būrīti viņi ienesa stallī un nu stallis izskatījās no tā itkā vienā

liesmās. Arī zirgiem spalva palika uzreiz sudrabzeltaina. To

ieraudzījis, komisārs skrēja pie kunga kliegdams: „Stallis deg!"
Atskrien kungs, dauzās pie stalla durvim, un saka: „Jāni,

atver durvis!"

„Esmu pardaudz nomocījies, vēl vairāk kā tad, kad spalvu

sameklēju, un jūs neļaujat man atpūsties." Tomēr atvēra.

Kungs grib paņemt putnu ar būrīti, bet Jānis pats to nes uz

pili, kura uzreiz top visa gaiša. Kungs nezina, kā izteikt savu

prieku; nezina arī, kā putnu barot un kur to turēt.

Sabrauca visādi viesi un starp viņiem bija arī tādi, kas gri-
putnu un zirgus atpirkt, bet kungs negribēja tos pārdot. Ko-

misārs staigā pa pagalmu uzpūties un neredz vairs zemi aiz du-

smām. Aizgājis pie kunga, saka viņam: „Jānis lielījās, ka viņš
varot atvest kunga sievu, kura priekš trim gadiem nomirusi."

Kungs aicina pie sevis Jāni un saka: ~Tu esi lielījies, ka virot

no viņpasaules dabūt manu nomirušo sievu."
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Jānis dievodamies saka, ka neesot neko tamlīdzīgu runājis.

Kungs viņam neticēja un pavēl: „Ja nedabūsi manas sievas, tad

likšu tev galvu nocirst!"

Jānis, raudādams un matus no galvas plēsdams, iet uz stalli

un domā: „Kur mana ķēvīte?"

lerodas ķēvīte un Jānis pastāsta, ko viņam atkal kungs pa-

vēlējis.

„Nu tikai būs īstais grūtums,"atbild ķēvīte. „Tagad sēsties

man mugurā!"

Tā nu viņi skrēja ilgu laiku, kamēr pēdīgi nokļuva viņpasaulē,

apstājās uz lielas pļavas, kurai pāri tecēja piena upīte.

„Tagad ej kājām, tālāk nest tevi nevaru," teica ķēvīte, pie-

gājis pie vienas upītes, ieraudzīsi kailu sievieti, govi slaucam.

Citas sievietes mērīs pienu, pārliedamas no vienas puses otrā.

Šai upē tek gluži verdošs piens un sievietēm no karstuma āda

iet nost. Sieviete tevi jautās: „Kurp iedams?" Tu atbildi. „Eju

pie Dieva pēc kunga sievas." Bet kad viņas tevi lūgsies izprasīt

Dievam, cik ilgi viņām šeit piens jāmērī, tad atbildi: „Pārvediet

mani upei pāri, tad izprasīšu."

Jānis tā arī izdarīja.

Sievietes iemeta upē šķīvi, Jānis uzstājās uz tā un pārbrauca
pāri par upi uz otru pusi. Ilgāku laiku iedams, Jānis pienāca nie

kādas citas upes, kurā ūdens vietā tecēja verdoša darva. Upē

stāvēja kaili vīrieši un katlos kausēja sudrabu. Ar delnām viņi

ņēma izkusušo sudrabu, lika mutē, un no mutes lēja atpakaļ
katlos. Viens no vīriešiem, ieraudzījis Jāni, jautā: „Kurp iedams?"

„Pie Dieva."

„Tad izprasi, vai mēs šeit vēl ilgi degsim verdošā darvā

un dzersim sudrabu?"

„Pārvediet mani uz otru pusi, tad apjautāšos."

Viņi pārklāja upei pāri baltu dvieli un pa to Jānis pārgāja.
ledams tālāk redz, ka viņa priekšā nemaz nav ceļa, bet stāv ozoli

un tajos karājas ļaudis: viņi uzkāpj, uzkaras un krīt atkal zemē:

Viens no viņiem ieraudzījis Jāni, jautā: ~Cilvēks, kurp iedams?"

„Eju pie Dieva pēc sava kunga sievas."

„Uzprasi Dievam, vai mēs šeit vēl ilgi karāsimies."

„Pārlaižat mani, tad apjautāšos."

Ozoli pašķīrās un Jānis pārgāja. Ejot tālāk, Jānis pie dur-

vim sastop vecīti, kas saka: „Tagad krīti uz ceļiem un ej atvērtas

durvīs, tur ieraudzīsi Dievu sēdam. Tālāk vairs neej, bet no-

kriti uz vaiga zemē, noskūpsti trīskārt zemi sacīdams: „Kungs,

es skūpstu tavas kājas! Pats zini, kāpēc esmu šurp sūtīts."
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Jānis tā izdarīja un Dieva eņģelis viņam teica: „Paliec šeit

uz ceļiem un lūdzies. Dievs kungs drīzi vien izsūtīs kunga sievu."

Jānis jautā Dievam: „Cik ilgi mocīsies piena upes sievas?' 1

Eņģelis atbild: „Uz mūžu mūžiem viņas tur paliks, tādēļ ka

dzīvojot bija lējušas pienam ūdeni klātu. Bet tā, kas govis slauc,
mokās par to, ka dzīvodama bija atņēmusi govim pienu."

Pēc nostāstiem piena ņemšana notikusi šādā kārtā: kaila

sieva, ragana, ar izlaistiem matiem nostājās uz bērza Īpašākas
stāstītājas brālis reizi to pats esot redzējis] un saka: „Pusiņski,

pusiņski, atdodiet man pienu." Govis kūtīs sākot maurot un ne-

dodot vairs piena.

„Un par ko vīrieši mokoties darvā?"

„Par to, ka pasaulē dzīvojot par daudz mīlējuši sudrabu; ta-

gad viņi lej mutē to sudrabu, kuru tie atņēmuši nabagiem."

„iCk ilgi viņi tā mocīsies?"

„Uz mūžu mūžiem, atbildēja eņģelis, „bet viņiem par to nekā

nestāsti, kamēr viņi tevi nepārved par upi."

„Bet par ko tad ozolos ļaudis karājas? Un cik ilgi viņi ka-

rāsies?"

„Tie ir laupītāju pakārti ļaudis; viņiem vajadzēja gaidīt,
mēr kāds uzprasīs Dievam, kad viņu mokas beigsies. Drīzi vien

viņi tiks atsvabināti: bet viņiem tā nesaki, kamēr tevi pārlaidīs."

Jānis pie durvim nometies ceļos, lūdzās. Te ierauga baltus

zirgus, sniegam līdzīgus, bet ratos sēd kunga sieva, arī balta kā

sniegs. Jānis jau bija nobeidzis lūgšanu un, kad taisījās aiziet,

eņģelis viņu vēl uzrunāja: „Kad atvedīsi kundzi mājā, to neatdod

kungam, kamēr viņš nebūs uzcēlis jaunu baznīcu, altāra priekšā
izracis bedri, un tajā ielicis alva sili, pildītu ar verdošu darvu.

Pāri bedrei lai viņš pārliek dzelzs laipu; viņa sieva ar jauno ba-

znīckungu nostāsies altāra priekšā un gaidīs, kamēr kungs pa šo

laipu pārnāks pie viņiem."

Jānis izejot pie durvim sastapa atkal vecīti, kas viņam teica:

~Nesēsties pie kundzes, bet ej kājām."

Kundze piebrauc ozoliem klāt, Jānis arī pieiet. Ļaudis, kas

karājas ozolos, viņam jautā: „Vai drīzi beigsies mūsu ciešanas?"

„Pārlaižat papriekšu mani pāri, tad jums pateikšu."

Viņi pārlaida.

„Tūlin tiksit atsvabināti," Jānis sacīja. Apskatījies apkārt,

viņš vairs neredzēja ne laužu, ne ozolu. Zirgi, kuros brauca kun-

dze, arī nozuda, palika tikai vairs pati kunga sieva.

Drīz vien viņi nonāca pie darvas upes, kur ļaudis viņam jau-

tāja: „Vai dabūji kunga sievu?"

„Dabūju," viņš atbild.

„Bet vai par mūsu likteni arī apjautājies?"

Viņi pārlaida.
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,Jautāju gan, bet papriekšu pārvediet mani par upi, tad stā-

stīšu."

Vini uzklāja dvieli un Jānis ar kunga sievu pārgāja pāri. Tad

viņš tiem teica: „Uz mūžu mūžiem paliksit darvā."

Nu viņi pienāca pie piena upes. Sievietes jautā: „Vai ilgi
šeit paliksim?"

„Papriekšu mani pārvediet uz upes otru krastu, tad jums
pateikšu."

Sievietes laida upei pāri vienu šķīvi, uz kura tad Jānis pār-
brauca līdz ar kunga sievu.

„Mūžam šeit paliksit," teica Jānis.

Beidzot viņi pārnāca mājā. Kungs, ieraudzījis sievu, gri-

bēja viņu apkampt, bet Jānis nepielaida, un pastāstīja, kas viss

viņam jāizdara, lai atkal dabūtu savu sievu.

Kungs uzcēla jaunu baznīcu, kurā bija arī viņa sieva. Kungs

nu lauza galvu, kā tikt darvai pāri.
Pa to laiku Jānis raksta saviem vecākiem vēstuli, lai viņi

visu nopelnīto naudu izdalot nabagiem, bet paši lai nākot pie viņa.

Jāņa vecāki darīja, kā viņš bija vēlējies, un nu ari ienāca baznīcā.

Kungs sūta vienu vēstnesi pēc sava komisāra un liek viņam

pirmajam pāriet par darvu; bet tas ejot tūliņ iekrita darvā. Pēc

viņa gāja kungs, un viņš arī iekrita.

Tad Jānis teica saviem vecākiem: „Dzīvojiet šai pilī, jums

nu pieder visas mantas, neaizmirstiet nabagus!"

Pats viņš pārgāja par darvu un, piegājis baznīckungam, no-

skūpstīja viņam roku.

Baznīckungs sāka dziedāt paradīzes dziesmu un nu visi trīs,

baznīckungs, kunga sieva un Jānis, pacēlās debesīs."

Piezīme. Žar-putns-ir krievu pasaku putns wap*-nTHua. p. §.

5. A. 460. A. V. Zacharska no S. Garanča Viļānu pag.

Kultūras balss kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja vīns zemnīks ar sovu sīvu; jīm bej 1

vīns dāls, kuru jī cīši mīļuoja un žāluoja. Kad izauga dals leluoks,

muote ar tavu atdevja jū muocītīs, bet dals beja lels sliņķis un

nagribēja nikur nikuo darīt un muocītīs. Kū suoks darīt, kreit

jam vvss nu rūkom. Muote ar tavu cīši baduoja, ka Dīvs jīm

devja taidu nagudru dālu. Vysi kaimiņi nu tuo pat cīma nusaucja

itū puisi par palaidni. Un tai jū vvsod saucja. Palaidnis tai pījuka

pi ituo vuorda, ka juo vairuok nikai nasaucja.

Nūmyra Palaidņam tāvs un muote. Palvka jis vīns pats, bet

tai kai juo radinīki beja lauds na nabogi, Palaidņam dzeivuot beja
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labi. Tik jis nikuo nagribēja pats strouduot. Vīnu reizi tuo cīma

kaimiņi soka Palaidņam: „Tev vīnam pašam grvuti dzeivuot, tu

precējis!"

~.la, vajadzēs!" atbildēja Palaidnis. Cik tī puorguoja dīnu,
vai godu, zvnuot navar, Palaidnis pajēmja sev sīvu, sataisīja

kuozas un dzeivoj ar sīvu. Bārnu jau beja pvlna ustobā, bet pats

vys nikuo nastruodoj Vysu montu, kuru pametja jam tāvs ar

muoti, jis puordzeivuoja un palyka pavysam bez maizes. Bārai

ar sīvu cītja lelu bodu. Palaidnis suoka prasīt nu kaimiņim pa-

leiga. Kaimiņi, jam atbildēja: ~Ej struoduot, nūpelnēsi naudu, byus
tev un bārnim gobols maizes."

Palaidnis, nikuo napasacīdams, aizguoja, nūlaidis golvu, uz

sovu sātu. Sātā jū sīva otkon suoka lomuot. Sadūmuoja Pa-

laidnis īt pi paša Dīva un prasit jam paleiga. Kai jis sadūmuoja,
tai izdarīja. Izguoja Palaidnis nu sovas sātas un' aizguoja pa ceļu
meklēt Dīvu. Guoja jis, guoja dīnu, divi un treis, pīkusa, bet pi
Dīva vēl natyka. Gribēja jis atsasēst atsapyust. Sēd un redz,
ka pī juo stuov vylks, kurs runuoja kai cylvāks: „Mīlais cylvāks,
kur tu ej?"

„Es eimu pī Dīva prasīt paleigu," atbildēja Palaidnis.

Vylks suoka prasīt Palaidni, runuodams: „Es jau treis godi

kai navasals un nikai navaru izzazuolēt, es lyudzu tevi, tu tī

parunoj ar Dīvu, vabyut jis man dreižuok nūsyutīs nuovi. Man

jau slymam apnyka dzeivuot šai pasaulī."

„Labi" pasacīja Palaidnis, „es parunuošu ar Dīvu!"

Tai Palaidnis aizguoja tuoluok. Guoja jis, guoja dīnu, divi

un treis, bet pī Dīva vēl natyka. Grybēja atsapyust, redz, ka

stuov uobelnīca, kura runuoja ar cvlvāka bolsu: „Mīlais cylv: ks.

kur tu ej?"
Palaidnis jai atbildēja: „Es eju pi Dīva prasīt paleiga!"

Suoka uobelnīca prasīt Palaidni: „Es jau daudz godu, kai

slyma, kotru vosoru es zīžu, bet nu munu puču naaug uobūli. Pa-

runoj tī ar Dīvu, lai jis dreižuok atsyutītu man nuovi, man jau

apnyka dzeivuot šai pasaulī!"

„Labi!" pasacīja Palaidnis, ~es parunuošu ar Dīvu par tevi!"

Tai Palaidnis guoja tuoluok. Guoja jis, guoja dīnu vai nedēli,

daguoja pi lelu jyuru. Tur zivs izbuozja nu yudeņa golvu un ru-

noj: ~Mīļais cylvāks, kur tu ej?"

Palaidnis atbildēja: „Eimu pi Dīva meklēt paleiga!"

„Varbyut tu tī paproseisi Dīvām par mani, es jau treis godi,

kai slyma un navaru pavysam atsapyust. Man jau pavysam

apnyka dzeivuot, lai dreižuok Dīvs man nuovi atsyutītu!"

„Labi! es parunuošu ar Dīvu, bet tu mani puornes ūtrā pusē

jyuru!" runuoja Palaidnis. Zivs pīkrita, Palaidnis sāduos uz zivs
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un jei jū puornesja par jvurom. Utrā pusē Palaidnis staiguoja,

staiguoja, satvka cīši lobus lauds, kuri staiguoja skaisti apģērbti

un pi paša Dīva. Vaicoj Palaidnis nu Dīva paleigu un taipat iz-

stuostīja par vvlku, kurs ir treis godi slyms, par uobelnīcu, kura

zīd kotru vosoru, bet naaug uobūli, un par zivi, kura slvma. Dīvs

izklausīja Palaidni un pasacīja: „Itai zivei tu izjem nu reikles

duorgu akmeni, jei byus tūlaik vasaļa. Uobelnīcai zam juos

sakņēm ir aprokts lels pūds ar zaltu, kurs nadūd jai augt, tu izjem
tū zaltu, jei paliks vasaļa; bet vvlks byus vasals, kad apēss vīnu

muļķīti."

Palaidnis izklausīja Dīva runu un guoja atpakaļ. Daīt jis pi

jyuru, zivs juo jau gaida.

„Nu kū Dīvs pasacīja?" vaicoj zivs.

„Paprīšku tu mani puornes uz ūtru pusi jyuru, tūlaik es tev

pasacīšu!"
Palaidnis sāduos uz zivs; jei jū puornesja par jyurom.

„Nu," vaicoj zivs, „kū tev pasacīja Dīvs?"

Palaidnis soka: „Dīvs pasacīja tai! Tev ir reiklī duorgs ak-

meņs, un kad tu jū izsvīssi, tu paliksi vasaļa!"

„Nu tad tu izvelc tū duorgū akmeni, pajem jū sev un puordūsi

par lelu naudu," runoj zivs.

„Na, es najemšu, Dīvs man apsūlēja, ka pats īdūs daudz nau-

das," atbildēja Palaidnis un aizguoja sovu ceļu. Kad jis pīguoja
Pi uobelnīcas, nagribēja pavysam pasacīt uobelnīcai, kū jam pa-

sacīja Dīvs. Uobelnīca suoka prasīt Palaidni un izgryudja nu

saknēm pylnu pudu zalta, bet Palaidnis vērtīs nagribēja un guoja
tuoluok. Daīt jis pi vylka. Vylks vaicoj jam: „Nu, mīļais cylvāks,
kū tev Dīvs pasacīja?"

Palaidnis izstuostīja jam vysu un pasacīja, ka Dīvs pasacīja,
ka vylks byus vasals tūlaik, kad apēss vīnu muļķīti. Vylks dū>

muoja, dūmuoja un sadūmuoja, ka jau lobuoka mulka jis nasa-

gaidīs. Tvēra vylks Palaidni un apēdja ar vysim kaulim. Tai pa-

zuda myusu Palaidnis. Nagūdeigais vylks apēdja jū, bet juo saime

tagan vēl gaida kad atīs Palaidnis un atness nū Dīva paleigu.

6. 460. A. M. Skrupska, no vecas māmiņas Neretā,

Folkloras krātuvē.

Reiz bija viens pāris, kas nesaticīgi dzīvojis, jo vīrs mīlējis
kādu citu sievieti. Viņš gribējis no sievas tikt vaļā. Vienu reiz

viņš teic uz sievu: „Nāc. iesim pabraukties pa jūru!"

Sieva gan negribējusi, bet kad vīrs nelicis mierā, tad arī aiz-

gājusi. Nu vipi braukuši, braukuši, līdz beidzot uzgājuši vienu

salu. Vīrs pārlicis laipu un teicis, lai viņa uzkāpj uz to salu.

Sieva arī uzkāpj, bet ko vina ir uzkāpusi — vīrs atgriež laivu
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un iebrauc jūrā, sievu atstādams uz salas vienu. Sieva ,to re-

dzēdama, no lielām bailēm paģībst un tā sagul gadu un sešas

nedēļas.
Sievas māte domā: „Kur tik ilgi, ka meita nevienu reizi ne-

atbrauc?"

Vienu dienu māte atbrauc meitu aplūkot, ieiet un prasa, kur

meita.

Bet vīrs atbild: „Vai tad pie jums nav aizbraukusi? Viņa
teicās pie jums braukt."

Māte nojauš blēdību un liek vīru apcietināt.

Nu ir pagājis gads un sešas nedēļas, kad sieva pamostas no

ģībopa un skatās, kur viņa atrodas. Viņa velk roku pār drēbēm

un visas nokrīt, jo visas bija sapuvušas. Viņa vēl uziet kabatā

vienu dālderi un domā, kā tikt malā no šīs vientuļa salas. Te viņa

ierauga vienu kuģi garām braucot, paņem lakatiņu un vicina. To

ierauga kuģa ļaudis, piebrauc, uzņem sievieti un pārved pāri. Bet

viņa nevar cilvēkiem plika rādīties, jo skrandas vien vairs bijušas

drēbju vietā. Nu viņa notupusies aiz krūma un gaidīs, kad pienāks

nakts, tad ies pie cilvēkiem. Viņa sēž un gaida, te uzreiz dzird

ūdens burbuļus un no jūras izskrien divi vāravi. Sieva pieplakst

vēl vairāk, lai viņas neierauga. Te viens teic uz otru: „Nu kā tev

labi klājas?"

Otrs atbild: „Man klajas labi, es paņemu daudz dzīvības."

Pirmais atkal prasa: „Kā tas nākas?"

Otrs atbild: „Are vienā muižā ir pietrūcis ūdens un visi cil-

vēki un lopi slāpst zemē. Ja viņi būtu tik gudri, tad paņemtu

melnu ērzeli, un piesietu to pie tā lielā celma, kas tur ir lauka

malā, un nu šautu reiz tam ērzelim, tad tūliņ celms izskrietu ārā

un tur tai vietā atrastos liels ezers. Bet tagad pasaki, kā tev

klājas."

„Man arī klajas labi. Vienam ķēniņam ir meita. Tad kad

viņa pirmo reiz gāja pie dievgalda un kad mācītājs viņai sniedza

dievmaizi, tad tā nokrita zemē, pieskrēja pele un apēda to diev-

maizi. No tās dienas meita nu slimo. Tagad viņa ir palikusi kā

muļķe un ir iemūrēta mūrī. Ja viņi būtu tik gudri, aiznestu uz

baznīcu sarkanu drēoi un izklātu pār visu baznīcu. Tad pieietu pie
altāra un paceltu to, tad tā pele izskrietu uz to drēbi. Nu viņi va-

rētu noķert peli, izšķērst, izņemt to dievmaizi un dot tai meitai

apēst, tad viņa tūliņ paliktu vesela. Tagad iesim atpakaļ uz māju.
Citu reizi parunāsim vairāk."

Sieva visu noklausās, ieiet vienā mājā, dabūn drusku labākas

drēbes, aiziet uz pilsētu un nopērk vīrieša apģērbu. Viņa nu pār-

ģērbjas par vīrieti, iet meklēt to muižu un pieteicas, ka viņa va-

rot tā iztaisīt, ka ūdens būšot diezgan. Kungs dod melnu ērzeli
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un kara vīrus visapkārt. Ja viņš to nevarēs izdarīt, tad viņam
tiks nocirsta galva. Viņš paņem melno ērzeli, aizved pie celma,

piesien un cērt tam reiz. Kā ērzelis lec, tā izrauj celmu, nu tur

atronas liels ezers un visi skrien dzert.

Kungs ar visu kara spēku ved glābēju pie tā ķēniņa, kam

meita bija slima, un atron meitu mūrī iemūrētu. Nu vina liek

atnest sarkanu drēbi, kas tūliņ tiek izpildīts. Atnes drēbi, pār-

klāj pa visu baznīcu, iet pie altāra, pacel un nu izskrien maza

pelīte. To tūliņ saķer, izšķērž, izņem dievmaizi un iedod meitai,

kas tūliņ paliek vesela.

Ķēniņš sola glābējam savu meitu par sievu, bet viņš atbild:

„Man pašam sieva ir mājā!"
Un viss kara spēks pavada to līdz viņas mājai ar daudz

mantām, ko ķēniņš bija iedevis. Viņa aiziet mājā, ieiet istabā —

redz: viss ir tukšs. Prasa, kur tas vīrs esot? Viņai atbild, viņš
esot cietumā, tāpēc ka sieva esot pazudusi, un domājot, ka viņš
esot viņu nogalinājis. Drīz nākšot spriedums.

Sieva liek atsaukt vīru no cietuma un prasa, vai viņš šo pa-

zīstot? Vīrs atbild, ka ne. Tad sieva ieiet otrā istabā apģērbj

pati savas drēbes, ienāk un prasa atkal: „Vai pazīsti?"
Nu visi paliek skatoties un arī vīrs pazīst savu sievu. Viņa

tūliņ lūdz ķēniņu atsvabināt viņas vīru, un ķēniņš arī to atsvabina

un iedāvina viņiem lielu bagātību. Viņi tagad dzīvo laimīgi un

vīrs nekad vairs nedomāja atstāt savu sievu.
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2. Ceļotājs meklē laimi.

I. A. 460. B. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 60.

Reiz kāds nabags puisis grib bagātnieka meitu precēt, bet

tēvs ātrāki meitu nelaiž, kamēr brūtgāns tikpat bagāts. Puisim

mājās nelaimējas pie bagātības tikt; viņš iet pasaulē laimi un ba-

gātību meklēt. Kādu dienu jaunais ceļa vīrs iegriežas kādā pilī.

Ķēniņš prasa: „Kur laba iesi?"

„Eimu pasaulē laimi meklēt."

„Nu, savu laimi meklēdams, uzmeklē arī manu nelaimi, tad

dabūsi pusvalsts no manis: man pazuda princese."
Puisis apsolās meklēt, cik spēdams, un aiziet. Otrā dienā tas

atkal iegriežas kādā pilī. Ķēniņš prasa, kur laba ejot.

„Eimu pasaulē laimi meklēt."

„Nu, savu laimi meklēdams, uzmeklē arī manu nelaimi, tad

dabūsi pusvalsts no manis. Redzi, man bija tāda ābele, kura jauki

spēlēja, bet nu tā vairs nespēlē."

Puisis apņemas meklēt, cik spēdams, un aiziet. Trešā dienā

tas atkal iegriežas kādā pilī. Ķēniņš prasa, kur laba iedams.

„Eimu pasaulē laimi meklēt."

„Nu, savu laimi meklēdams, uzmeklē arī manu nelaimi, tad

dabūsi pusvalsts no manis. Redzi, es taisu jau pieci gadi cietoksni;
bet nevaru uztaisīt: ko pa dienu uztaisu, tas pa nakti sagāžas."

Puisis apsolās meklēt, cik spēdams, un aiziet. Ceturtā dienā

tas satiek vecu kara vīni, kurš prasa: „Kur, dēliņ, laba ej?"

„Eimu pasaulē laimi meklēt."

„Nu, savu laimi meklēdams, uzmeklē arī manu nelaimi: es

stāvu uz vakti te ilgus gadus un neviens mani nepārmaina."
Puisis apsolās meklēt, cik spēšot, un aiziet. Nu iet, iet, kamēr

saiet kādu tuksnesi, kur maza mājiņa. Mājiņā sēž jauna sieviete,

kas, svešnieku ieraudzīdama, sabīstas un saka: „Kur tu gadījies
šinī mājiņā? Še vēl neviens cilvēks nav savu kāju iespēris. Ej

tūdaļ projām, citādi mans vīrs pārnāks un tevi saplosīs."
Puisis nu izstāsta, ko saticis, ko pats meklē un ko citi uz-

devuši meklēt. Knapi bija izteicis, te sievietes vīrs, pūķis, nāk,
ka rīb un trīc ar deviņām galvām. Viņš iemūk aizkrāsnī. Pūķis
pārnāk un dusmīgi prasa: „Kas te par svešu smaku?"
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„Ko nu, vīriņ, niekojies? Pats skraidīdams svešu smaku sa-

odies!"

Pūķis apmierinās; tagad tas paēd un tad liek sievai galvu
ieskāt. Bet nazis sievai ieskājot izkrīt zemē. Pūķis tūdaļ prasa,

kāpēc nazis nokritis. Sieva atbild: „Es, vīriņ, ieskājot iesnaudos

un sapņoju."
„Nu, ko laba sapņoji?"

„Es sapņoju, ka kādam ķēniņam jauna meita pazudusi."

„Tu esi tā."

Sieva nu ieskā no jauna, kamēr nazis atkal izkrīt. Kad nu

pūķis prasa, kādēļ nazis izkritis, tad tā stāsta tādu sapni: „Sa-

pņoju, ka vienam ķēniņam bijusi tāda ābele, kas spēlējusi, bet nu

vairs nespēlē."

„Apakš tās ābeles ir bērna kauli aprakti. Lai izrok tos, tad

atkal spēlēs "

Sieva nu ieskā no jauna, kamēr nazis atkal izkrīt.

„Nu, ko nu sapņoji?"

„Es sapņoju, ka kāds ķēniņš taisa pieci gadi vienu cietoksni;

bet ko pa dienu uztaisa, tas pa nakti sagrūst."

„Apakš cietokšņa mūra ir naudas kaste. Lai izrok to, tad uz-

taisīs.

Sieva nu ieskā, kamēr nazis atkal izkrīt.

„Nu, ko nu sapņoji?"

„Es sapņoju, ka kādam karavīram mūžīgi jāstāv uz vakti."

„Lai karavīrs kādu garāmgājēju piesauc klāt un iedod tik

savu zobiņu, tad paliks garāmgājējs viņa vietā un viņš tiks vaļā."
Puisis to visu noklausās. Sieva nu ieskā galvu tik ilgi, ka-

mēr pūķis iemieg. Tad tā puisim iedod pūķa zobiņu un liek visas

deviņas galvas nocirst. Nu bija princese brīva un puisis bagāts

cilvēks, jo viņš visiem pārnes atrasto nelaimi, pasacīdams, kas

katram jādara, lai no nelaimes vaļā tiktu. Ķēniņi atdod puisim
apsolītās pusvalstis un nu vienreiz puisis tik bagāts, ka var savu

līgaviņu precēt.

2. A. 460. B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas

Annas Rudzītes Smiltenē.

Meža vidū bīsi ala un tai alā dzīvāš vientulis. Reiz pie vien -

tuļa atnācis vecs vecis un sacīš, lei šis šķīstoties. Labi, vien-

tulis ar paklausīš veča vārdim un ņēmis un iztīrīš alu, kā vie maz

varēdams un mācēdams. Otrā dienā akai atnācis vecis un pra-

sīš, vai vientulis esot šķīstījies. Jā, vientulis sacīš, ka šis esot

šķīstījies un savu alu esot iztīrīš, ka labāki nevarot, un pats ar

esot berzies un mazgājies. Ne, tas tā neesot ritīgi, sacīš vecis,

bet šim vaidzēš pašam savu sirdi šķīstīt, tas būtu — atgriezties no
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ļauna. Ne, tā gan vientulis neesot darīs, viņš neesot par savim

grēkiem domaš. Nu ta lei šķīstoties, sacīš atkal vecis un aizgāš.
Labi. Vientulis nu domāš: „Kā lei šķīstās un kā lei to dara?"

Šis nu gūdrēš ko gūdrēš un pēdīgi nogūdrēš tā: sadedzināšoties!

Labi. Vietulis sakurināš uguni, uzkāpis pats uz uguns un sa-

dedzinājies.

Tas nu būtu tas. Rītīnā mēžsargs gāš pa mežu un sācis ostī-

ties. Ostījies ko ostījies, ka no vienas puses nākusi varēn jauka
smaka un tā vie licies, ka tur trakoti gards cepetis cep. Mež-

sargs gāš uz to pusi, no kurienes smaka nākusi, un dagāš pie pelnu

čupas, kur vakar vientulis sadedzinājies. Mežsargs sācis rakāties

pa pelnim un uzgāš vientuļa sirdi, kas bīsi pavisam vesela un

nemaz ar nebīsi sagruzdusi. Mežsargs paņēmis vientuļa sirdi un

nesis uz māju. Mājā mežsargs atdevis vietuļa sirdi savai meitai

un sacīš šai, lei sirdi izcepot, ka šis pats nākšot mājā, ta šim bū-

šot varēns brokasts. Labi. Meita cepusi vientuļa sirdi un mež-

sargs akai aizgāš uz mežu pats savos darbos.

Ka meita sākusi sirdi cept, ta tā sākusi tik jauki smaržot,

ka meitai sākušas sliekas tecēt. Meita vairs nevarēsi nociesties

un tik pa kumāsīnam metusi mutē un pēdīgi apēdusi viena pati
visu sirdi.

Ka nu nācis mežsargs mājā, tā tūlītās prasīš meitai, vai šī

esot sirdi izcepusi. Meita sacīsi, ka šī esot izcepusi gan, bet

sirds esot tik jauki smaržosi, ka šī pati vairs nevarēsi nociesties

un apēdusi visu. Nu mežsargs pārskaities un sācis meitu sist.

Tas nu būtu tas. Pēc trīs dienām mežsarga meitai piedzimis
dēls un šis audzis ne vis ar gadim, bet ar stundām un drīz vie

bīš lielc un tik neredzēti gudrs! Ka mežsarga meitas dēls bīš

lielc, ta trešā dienā sacīš mežsargam, lei šis sajūdzot zirgu un

aizvedot šo uz ķēnīna pili. Labi. Mežsargs sajūdzis savu zir-

dziņu un abi braukuši uz ķēnīna pili.

Tam ķēniņam bīš vienc tāds raksts un to nevienc cilvēks ne-

mācēš izlasīt. Kēnīc izsolīš lielu naudu, kas varot rakstu izlasīt.

Bet nevienc tāds neatradies. Nu dēls braucis uz ķēnīna pili un

sacīš, ka šis varot rakstu izlasīt. Labi. Kēnīc iedevis dēlam rakstu

un šis izlasīš ar. Tur jau tai rakstā nekā tāda nebīš, tik stāvēs

rakstīts, ka aiz jūras guļot slims vienc ķēnīc un to ķēnīnu tā un tā

varot izārstēt. Kēnīc bīš priecīgs, ka nu pēdīgi vienc atradies,
kas mācēš rakstu izlasīt, un prasīš dēlam, kādu algu šis gribot.

Dēls sacīš, ka šis nekādas algas negribot, un gāš no ķēnīna pils

laukā un akai abi ar mežsargu braukuši prom.

Nu dēls licis mežsargam, lei braucot pie tā slimā ķēnīna.

Mežsargs braucis, braucis un dabraucis pie jūras. Dēls sacīš, lei

braucot jūrai pāri. Bet mežsargs neparko ar nebraucis un sa-
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elš, ka šis tad ar visu zirgu negribot noslīkt. Bet dēls sacīš, lei

tik braucot, ka neslīkšot. Mežsargs nebraucis un nebraucis. Dēls

izkāpis no vezma (vezuma) un gāš pār jūru. Nu mežsargs re-

dzēs, ka dēls neslīkst, un gāš šim no pakaļas un savu zirdzīnu

atstāš zvejniekim, lei šie paglabājot, kamēr šie paši nākšot apakal.

Abi nu gāši, gāši un dagāši pie slimā ķēnīna pils, kas bīsi

jūras vidū uz salas. Dēls gāš ķēnīna pilī iekšā un sacīš sulaiņ'.m,
ka šis varot slimo ķēnīnu izārstēt. Sulaiņi veduši dēlu pie ķēnīna
un dēls tūlītās sacīš: „Manc kungs un ķēnīc, celies augšā!"

Kā dēls tā nosacīš, tā slimais ķēnīc tūlītās palicies skaidrāks.

Dēls akai otru reizi sacīš: „Manc kungs un ķēnīc, celies augšā!"

Slimais ķēnīc jau cēlies sēdu. Tad dēls vēl trešo reizi sacīš:

„Manc kungs un ķēnīc, celies augšā!"

Tad ķēnīc bīš jau pavisam vesels. Nu ķēnīc prasīš dēlam,
kādu algu šis gribot par šā izārstēšanu? Dēls sacīš, ka šim nekā-

das algas nevaigot, un gribēš iet prom. Bet ķēnīc rcdzēš, ka dēls

ir kājām atnācis, un vēlēš, lai jūdzot karītē četrus zirgus, un at-

devis karīti ar visim zirgim dēlam, lei nu šis brauc uz māju. Dēls

ar mežsargu iekāpuši karītē un atkal pār jūru aizbraukuši uz to

vietu, kur šie savu zirdzīnu atstāši.

Tas nu būtu tas bīš. Uja, bet es jau tur starpā izlaidu, lūk,
tanī vietā, ka dēls braucis uz jūrmalu no pirmā ķēnīna pils, kur

to rakstu lasīs, tā šiem ceļā gadījies vilks, kas gulēš turpatās

pašā ceļa malā. Dēls paskatījies uz vilku un nesacīš ne vārdīna.

Ka mežsargs pamanīš vilku, tā tūlītās sacīš, ka nu nebūšot labi,

vilks saplēsīšot zirgu. Dēls sacīš pretī, ka lei braucot vie, ka

vilks nekā nedarīšot. Braukuši, braukuši un satikuši lepnus bēr-

niekus, kas veduši līķi uz kapu un līķam gar sānim gāši cilvēki

ar degošām lāpām. Mežsargs brīnējies par lepno pavadīšanu un

sacīš dēlam, ka tam gan vaigot būt bīšam varēn labam un bagā-
tam kungam, ka šo ar tādu godu pavadot. Dēls nekā nesacīš

mežsargam pretī un abi tik braukuši tālāku. Braukuši, braukuši

un šiem pretī braukuši otri bērnieki un tiem nebīš neviena pava-

dītāja un pavisam balts (nekrāsots) zārks. Nu mežsargs sacīš

dēlam, ka tam gan vaigot būt tādam plikadīdām vie bīšam, ka pat
krietna zārka neesot un neviena paša pavadītāja ar neesot. Dēls

akai nekā nesacīš un abi tik braukuši, kamēr dabraukuši pie jū-

ras. Tas nu būtu tas izlaistais no vidus. Bet nu tagadīnās akai

tālāku.

Kā nu dēls ar četrim zirgim dabraukuši pie zvejniekim, tā

zvejnieki lūgusies, lei šiem atdodot to mazo zirdzīnu, mežsarga

zirgu. Mežsargs gan pa baltu negribēš atdot zveiniekim savu

zirdzīnu, bet dēls nelaidies, kamēr mežsargs atdevis ar. Nu abi

akai braukuši tālāku un kā tikuši da tai vietai, kur to na-
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badzīnu pirmāk uz kapsētu veduši, tā dēls sacīš uz mežsargu:

„Vai tu nu gribi redzēt, kāds tas nabadzīc ir, ko pirmāk mums

veda garām?"

Labi, lei parādot. Nu dēls kāpis no karītes laukā, pabakstīš

ar kājīnu drusku zemes un tūlītās zemes atvērušās un bīš naba-

dzīc redzams, lielā godā un zelta kroni galvā. Nu dēls akai sa-

cīš: „Te viņš bija nabadzīc un tur viņš ir lielā godā!"

Braukuši, braukuši un dabraukuši pie tās vietas, kur to lepno

kungu satikuši, un dēls akai sacīš: „Vai tu nu gribi redzēt, kāds

tas lepnais kungs tagadīnās izskatās?"

Labi, lei parādot! Dēls akai pabikstīš ar kājīnu zemes, zemes

tūlītās vērušās vaļā un lepnā kunga vietā nākusi varēn nelaba

smaka laukā.

Nu akai braukuši, braukuši un dabraukuši pie tās vietas, kur

vilks gulēš. Dēls akai prasīš mežsargam: „Vai tu nu gribi redzēt,

kas tas vilks bija?"

Labi, lei rādot! Dēls pabikstīš ar kājīnu zemes un šās tūlītās

vērušās val.ā un nākusi redzama naudas skaste. Nu mežsargs
vais nevarēš nekur stilt, ka vaigot naudas skasti celt ārā un

vest uz māju. Bet dēls nelaidis celt naudas skasti laukā un sa-

cīš, lei liekot šai miera. Mežsargs nu tīri vai traks palicies par
tadu lietu un tik stibīš naudas skasti laukā un stiepis tik karītē

iekšā. Dēls neparko ar nelaidies, kamēr mežsargs akai vēlis

naudas skasti apakal bedrē un ta tik vēlēš, lai braucot uz māju.

Braukuši, braukuši un drīz vie bīši jau pie mājas, ka dēls sa-

cīš: „Naudas skaste būs mums priekšā mājās!"

Nu mežsargs akai palicies varēn laimīgs un skubināš zirgus
ātrāki uz māju.

Kā ta, kā šie braukuši pie mājas, tā ar tūlītās redzēši, ka

naudas skaste jau stāv pie mājas durim. Nu mežsargs stiepis
naudas skasti mājā iekšā un bīš varēn laimīgs. Nu dēls sacīš

mežsargam: „Tagadīnās būvēsim sev māju un dzīvāsim laimīgi!"

Tā ar izdarīši, uzbūvēši māju un visi trīsi dzīvāši laimīgi.
Tā nu ar to pašu mana pasaka ar ir galā.

3. A. 460. B. Skolnieks Ed. Samuša Skaistkalnē.

Tas jau bija priekš daudz gadiem. Toreiz bija viens klosteris,
tur dzīvoja mūki, gan jauni gan veci. Katru dienu pēc pātariem

viņi izklīduši pa dārzu. Divi mūki katru vakaru gājuši uz avotu

pēc ūdens. Vienā vakarā viņiem no avota atpakaļ nākot, celiņa
malā sēdējusi veca sieviņa, kas bijusi aizklājusi seju ar melnu la-

katu. Abi mūki noskatījušies, bet nekā neteikuši.
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Otrā vakarā gājuši atkal pēc ūdens. Piesmēluši krūzes, viņi
nākuši atpakaļ, un atkal uz akmeņa sēdējusi vecā sieva ar aiz-

klāto seju.
Mūki drusku paskatījušies, bet nekā nedarījuši.

„Ko tu domā, draugs, ja mēs tai vecai sievai atklātu seju?
Varbūt viņa ir uz mums sūtīta par spiegu?" jautājis pirmais
otram.

„Man gan ir bailes, bet to jau var izdarīt", atbildējis otrs.

Trešā dienā pēc pātariem visi izklīduši pa dārzu, bet šie divi

gājuši atkal pēc ūdens, piesmēluši krūzes, nākuši atpakaļ. Šoreiz

sieviņa atkal tāpat sēdējusi uz akmeņa celiņa malā.

„Es raušu viņai to lakatu nost", teicis pirmais un tuvojies ve-

cai sieviņai. Saķēris lakata galus, tas to narāvis gan, bet par

brīnumu sieva tūliņ pazudusi. Abi divi ļoti nobijušies, aizgājuši
savā dzīvoklī un ilgi nav varējuši dabūt mieru. Pēc vakara lūg-
šanas visi aizgājuši gulēt, tāpat arī abi divi sabijušies mūki. Ap

pusnakti pie tā loga, kur gulēja lakata rāvējs, kautkas pieklau-

vējis.

„Kas tur klauvē?" viņš jautājis.
„Atdod manu lakatu, tad es tev visur palīdzēšu, ko tu tik gri-

bēsi", atbildējusi vecene.

„Bet saki, kas tu tāda esi?" jautājis mūks.

„Es esmu Ceļa māte, un ja tu gribi lielāku atlīdzību, tad es

tevi aizvedīšu pār trīsdeviņām jūrām, un trīsdeviņiem kalniem,
bet tik atdod manu lakatu, jo bez tā es nevaru dzīvot. Ja man

nav šā lakata, es nevaru nekur ceļot, ne arī kādam ko palīdzēt",

sacījusi Ceļa māte.

„Nu labi, lakatu es tev rītā tanī pašā vietā atdošu", atbildējis
mūks.

Otrā rītā mūks agri uzcēlies un gājis baznīcā pātarus skaitīt.

Pēc pātariem viņš aizgājis apskatīties, ko dara Ceļa māte, bet

viņas tur nav bijis. Tad viņš paņēmis lakatu un gājis atkal uz

avotu pēc ūdens. Atpakaļ nākot, Ceļa māte jau viņu gaidījusi.
Mūks atdevis lakatu, bet nav vēl tūliņ projām gājis.

„Nu ko labu tad tu gribētu?" jautājusi Ceļa māte.

„Es gribētu, ka es varētu aizceļot aiz trīsdeviņām jūrām un

kalniem", atbildējis mūks.

„Labi, kad tu tikai gribēsi, tad tik pasaki šādus vārdus:

„Melnais lakat, nes mani!" un viņš tevi nesīs, kur tu tik gribēsi",
to teikusi, Ceļa māte tūlīt pazuda.

Pagāja kāds laiks un mūks arī sadomāja ceļot aiz trīsdeviņām

jūrām. Vienu dienu pēc lūgšanas viņš, pa dārzu staigādams, do-

mājis, ko darīt. Beigās nolēmis, ka jāceļo, un teicis: „Melnais

lakat, nes mani aiz trīsdeviņām jūrām!"
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Lakats arī tūliņ bija klāt, mūks uzsēdās uz viņa un pacēlās

augstu, augstu gaisā. Pirmo dienu lakats vinu pārnesa pāri vie-

nai jūrai. Jūrā plosījās lieli viļņi un pa tiem viļņiem peldēja un

dziedāja skaistas meitas, tā kā pat mūkam gribējās pie viņām no-

laisties. Bet lakats sajuta, ka mūkam tāds prāts, tūliņ to brīdi-

nāja: «Neklausies uz viņām, nebūs labi!"

Mūks arī apdomājies un nepadevies. Nakti viņi pavadījuši

zem klajas debess. Tā ap pusnakti mūku uzmodinājis liels trok-

snis, kas cēlies netālu no viņa guļas vietas. Mūks piecēlies un

gājis raudzīt, kas tur notiek. leraudzījis lielu nezvēru, kas cīnī-

jies ar kādu jaunavu. Jaunavai jau pietrūcis spēka un viņa gan-
drīz jau bijusi uzvārēta. Mūks paķēris akmeni galvas lielumā

un sviedis zvēram pa galvu, bet zvērs vēl palicis dzīvs. Tad viņš

paņēmis otru akmeni, sviedis atkal zvēram pa galvu un nu tas

nokritis gar zemi. Jaunava vēl bijusi pie dzīvības, mūks atnesis

ūdeni un nomazgājis tai brūces. Pēc kāda laika jaunava jau bijusi
tik tālu atspirgusi, ka varējusi piecelties no zemes.

„Kas tu tāds esi?" jautājusi jaunava mūkam.

„Es esmu mūks, un ceļoju aiz trīsdeviņām jūrām", atbildējis
mūks.

„Tad es tev došu vienu gredzenu par piemiņu, ka tu mani iz-

glābi no nāves. Tev cēlā vēl gadīsies dažādas bēdas un kaujas

ar milžiem; bet ja tev draud nāve, tad tu met ienaidniekam ar

šo gredzenu pa galvu." Tad vēl jaunava loti pateicās un nozuda,

bet mūks uzsēdās uz lakata un brauca tālāk. Pārbraucis pār pie-
cām jūrām, viņš bija loti izsalcis, bet tuvumā nekas nebija dabū-

jams. Viņš nu nolēmis iet medīt kādu zvēru. Visu pusdienu, velti

nostaigājušam, viņam gluži negaidot, skrien viens skaists briedis

taisni virsū. Ko nu darīt? Te viņam it kā kas pie auss būtu

saucis: „Met ar gredzenu!" Tikko viņš taisījies mest, briedis jau

viņu bija nogāzis gar zemi. Tomēr, viņam vēl izdevās trāpīt brie-

dim pa galvu un tas tūliņ nogāzās zemē. Kādu laiku briedis gu-

lēja kā beigts, bet tad uzmodās un sāka runāt: „Labais jaunekli,

paņem un iesit ar savu gredzenu man par galvu."
Mūks arī iesitis, bet nu no brieža ādas izlīdusi skaista jau-

nava, dzeltāniem matiem un skaistām zilām acim. Mūks nu gan

bija priecīgs, bet nebija tomēr mierā, ka nu nebija nekā ko ēst.

„Nebēdā neko! Es tev iedošu vienu matu un tu dabūsi ēdienu

un dzērienu, tikai tev būs jāsaka šie vārdi: „Est, dzert." Tad

tu visu dabūsi, kas vien tev patiks." Tālāku jaunava sāka stāstīt:

„Es reiz gāju mežā ogas lasīt, bija tā ap pusdienas laiku. Te uz

reizi mani kāds aiztiek pie pleca, es atskatos atpakaļ un nobīstos:

aiz muguras stāv ragana. Viņa man tūliņ iesit pa galvu un es

nokritu pie zemes. Kad es atmodos, tad atrados lielā augstā
istabā. Tā istaba izskatījās kā elle, visas lietas bija sasviestas
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krustām šķērsām, un gar sienām bija cilvēku un zvēru galvas.
Pēc kāda laika ienāca ragana ar velnu, un sāka man prasīt, no

kurienes es esmu. Tad vini jautāja man tālāku, vai es gribot
labāk velnam jeb raganai kalpot. Es nekā neatbildēju, jo negri-

nemaz pie viņiem palikt. Tad ragana kopā ar velnu mani

nogāza zemē un trīs reizes ar tievu kociņu iesita pa galvu. Vē-

lāk kad atmodos, tad biju jau palikusi par brieža māti. Man vaja-
dzēja katru dienu briežus mānīt pie raganas mājas, kur tad velns

tos nosita ar vāli. No savas grūtās dzīves es nekad nebūtu tikusi

vaļā, ja tev nebūtu bijis Meža mātes meitas gredzens un, ja tu

man nebūtu palīdzējis. Par tavu labo darbu es tevi nekad neaiz-

mirsīšu." To teikusi meita tūliņ pazuda.
Nu tagad tik mūks dabūja labi paēst un padzert. Pārgulējis

nakti zem klajas debess, viņš no rīta agri devās atkal ceļā, kur

viņam bija vēl priekšā trīs jūras. Trešā dienā ap pusdienas laiku

viņš jau atradās visām jūrām pāri.

„Nu mēs esam gala mērķi sasnieguši. Tagad nolaidīsimies

pie kādas pilsētas, kur tu varēsi dzīvot, kamēr tev apniks", teica

melnais lakats. Viņi nolaidās pie kādas ķēniņa pils. Nokāpis

no lakata, viņš apskatījās visapkārt, bet viss bija svešs. Tad tei-

cis lakatam: „Ar Dievu!" viņš gāja tālāk. Pirmo viņš satika

vienu loti noplīsušu vīru.

„Kas šī par tādu pili ir un kas viņā dzīvo?" viņš jautāja tam

nabagam.

„Tā ir ķēniņa meitas pils. Viņai rītā būs kāzas. Vai tu arī

uz kāzām brauksi?" sacīja svešais.

Nu mūks brīnījās, kādēļ nabags domā, ka šis būtu nācis uz

ķēniņa meitas kāzām.

„Kādas tad tās kāzas būs?" jautāja mūks.

„Viņa ņems tādu vīru, kas varēs uzvārēt trīs milžus", svešais

atbildēja.

„Paldies par to, ka man jzstāstīji."
Mūks gājis uz kādu tuvāku māju un pārgulējis tur par nakti.

No rīta viņu uzmodināja tauru skaņas. Visi mājas iedzīvotāji jau

bija aizgājuši skatīties, kas tur būs, un kas dabūs ķēniņa meitas

roku. Paēdis brokasti un labi apģērbies, viņš arī aizgāja uz pili.

Laužu bija sanācis loti daudz. Sākuši spēlēt muzikanti un drīzumā

iznākuši trīs milži, kas nostājušies vienā laukumā. Atnākuši arī

ķēniņa meitas precinieki, pats ķēniņš un viņa meita. Tad mūks

gaidīja, kā nu sāksies cīņa starp preciniekiem un milžiem. Pirmo

precinieku tūliņ nosita pirmais milzis, un tāpat viņš nosita arī

otru. Trešais arī jau gulēja zemē un gaidīja pēdējo sitienu; bet

te ķēniņa meita deva zīmi, lai atstāj viņu dzīvu. Mūks noskatījās,

ka milži nežēlīgi nosit visus preciniekus, par ko viņš loti saskaitās

uz milžiem. Viņš tuvojās pie galda, kur sēdēja ķēniņš, un prasīja,
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lai viņu laiž cīnīties ar milžiem. Ķēniņš jautajā: „Saki tu man,

kas tu īsti esi, un no kurienes tu nāc?"

„Es esmu cilvēks, kam ir dusmas par to, ka milži nosit ne-

vainīgus vīrus. Tādēļ es gribu iet cīnīties ar šiem milžiem."

Ķēniņš viņam atļāva, visi palika klusu un gaidīja to brīdi,
kad sāksies cīņa starp milzi un mūku. Kad milzis uzbruka, mūks

tūliņ pakrita zemē, bet te viņš iedomājās, ka viņam ir brīnuma

gredzens. Viņš nu ātri izvilka no kabatas savu gredzenu, un kad

milzis jau liecās dot tam pēdējo sitienu, tad viņš iesvieda milzim

ar gredzenu pa pieri. Milzis atkrita uz muguras un bija beigts.

Tāpat viņš nosita arī otru un trešo milzi. Visi nu no prieka sāka

kliegt un muzikanti spēlēt. Sulaiņi paņēma mūku un ienesa pilī,
kur viņu ieguldīja gultā. Mūks bija aizmidzis, kad pie viņa ienāca

ķēniņa meita un viņu nobučoja. Bet tanī pašā brīdī viņš at-

modās

„£s esmu ķēniņa meita un pateicos tev, ka tu uzvārēji ļau-

nos milžus, un tagad tu būsi mans vīrs. Vai esi ar mieru?" jau-
tāja viņam ķēniņa meita.

Mūks bija par to bez gala priecīgs.
Pēc tam ienāca ķēniņš un novēlēja laimes. Tūliņ nodzēra

kāzas un pēc kāda laika ķēniņa meitai piedzima dēls.

Vienu vakaru mūks izstāstīja savai sievai visu savu dzīvi.

Viņš pastāstīja ka esot atceļojis no tālas svešas zemes. Esot jā-
brauc pāri trīsdeviņām jūrām. Tad abi taisījās braukt arī turp.
Mūks nu paņēma savu melno lakatu, sagatavoja visu ceļam un

arī dēlu paņēma līdza. Kad jau bija nobraukuši kādas deviņas
dienas, tad viņi beidzot sasniedza savu krastu. Viņi apmetās
dzīvot kādā pilī un dzīvoja laimīgi.

4. A. 460. B. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 301 (68).

Reiz nabaga puisis iemīl bagāta ķēniņa meitu un grib šo par

sievu dabūt, lai tur vai gals. Ķēniņa meita labprāt arī būtu nācēja

pie šā, tikai to atsaka: „Diezin, vai tēvs laidīs?" Lai raugot

runāt!

Puisis runā ķēniņam, ķēniņš par tādu bezkaunību pavēl puisi

pakārt Še nu tev! Aizved kārt — par laimi cilpa sapuvusi —

šis nokrīt zemē un mežā iekšā.

Bet ķēniņa meita domā: „Mans puisis pakārts!" Raud un

raud cauru nakti ķēniņa ābeļu dārzā.

Gaismiņā atnāk puisis dārzā* lai neraudot vairs, viņš vēl

esot dzīvs; un, lai dodot padomu, kur nu būšot iet, un ko nu būšot

iesākt.

Ķēniņa meita izdomājas vienādi, otrādi, ne īsti labi ša, ne
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arī tā; beidzot teikts: „Vai zini ko? Laivinieks tu esi labs. Nu

aizbrauc pa jūru uz to un to salu, un pavaicā tai laumītei, kam tie

sviedienu garie mati, tā, nudien, zinās padomu."

Labi, puisis sarauga palīgus un aizbrauc pa jūru. Norunāja
arvienu pa saulei braukt. Brauca, brauca, sekmējās labi; bet

nāca pusnakts, nesekmējās nemaz vairs: sacēlās auka, uzbruka

negaiss, un ne nu zināja, vai brauc pa saulei, vai pret sauli, uz

kurieni auka trieca, tur gāja. Dienai austot, auka gan nostājās;
bet debess palika tāda pati melni pelēka kā bijusi, un sauli nekur

manīt. Un jo nu brauc tālāk, jo laiks paliek arvienu saltāks; laiks

paliek arvienu saltāks, ūdens arvienu karstāks. Pēdīgi aiztiek

tur, kur ūdens pavisam vārošs un kur saules nemaz vairs neesot;

padebeši te bijuši tādi rudi sarkani un zaļgani, bet jūra bijusi kā

nošķiebušies biezputra, un salas kā balti piena piciņi. Tomēr uz

šīm salām laumītes nebija, nikni zvēri vien tur mājoja.
Neko darīt, bija jābrauc citas salas vēl pameklēt. Brauca,

brauca — aizbrauca tur, kur saule nemaz nenorietot. Un te bija

cilvēki, kas sapuvušu galu ēda, kas pienā mazgājās; bet laumītes

ir te neatrada.

Brauca atkal, aizkļuva tādā vietā, kur ne no rīta ko zināja, ne

no vakara ko zināja. Un te pie vienas salas, malā piebraucis,

puisis ar savējiem gribēja tikt krastā, bet nevarēja. Tad salinieki

palīdzēja uztapt krastā. Bet te bija pavisam modīga zeme: ūdens

nemaz nebija ne upēs, ne avotos; ja dzert gribējies, tad iegrie-

zuši veciem stimbeniem un no turienes nācis ūdens murdēdams

arā. Bet laumīte šinī salā bija ar tiem sviedienu gariem matiem.

Nu puisis lūdza padomu laumītei. Laumīte atsacīja: „Brauc vien

mājā, viss būs labi; bet sargies tikai ar manu meitu sarunāties,

viens vienīgs vārdiņš, manai meitai atbildēts, tavu laimi izpostīs/
4

Labi, puisis iet atpakaļ uz kuģi un brauc iepriecināts mājā.
Bet ceļā viņš gara laika pēc tāpat ievaicājies saviem bie-

driem :

«Diezin, diezin, kas tā laumītes meita tāda varētu būt, kas

nevarētu būt?"

Un līdz to vārdu izrunājis, te laumītes meita jau pabāž galvu

no jūras: kas tad būšot, ja viņš to zināšot.

Puisis atminas, ka pieteikts nerunāt un neatbild neka; tikai

urda savējus, lai brauc ātri prom no šīs vietas, ka vildama neizviļ
atbildi no mutes.

Pārbrauc nu mājā, laumītei taisnība: viss tiešām jau labi.

Kā tad nebūs labi? Ķēniņš nomiris un ķēniņa meitai visa vara

rokā, nu varēja precēt vienu, vai otru, liedzēja nebija vairs.

Labi! Tūliņ ķēniņa meita rīkoja kāzas ar puisi. Bet kazu

naktī laumītes meita pieronas puisim un moca un moca, lai sakot,
ko gribējis jūrā todien no viņas, kad vaicādams saucis.
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Puisis gan atkratās, gan atkratās, neatbildēdams laumītes

meitai ne pušplēsta vārda, bet šī vēl neatkāpjas; beidzot naba-

dziņš ieskrēja pie kalpiem, lai pestījot viņu no laumītes meitas!

Bet kamēr kalpi atjēdzās, laumītes meita bija jau pazudusi.
Un tā nu puisis, par ķēniņu ticis, dzīvoja lielu laiku laimīgas

dienas.

Bet vienreiz — kā daždien dzīvē tas gadījies — ķēniņš sa-

baras ar ķēniņieni. Un pašās dusmās laumītes meita atkal klāt:

ko gribējis jūrā toreizjio viņas, kad vaicādams saucis.

„Liec mani mierā!" ķēniņam dusmās izspruka atbilde un tā

acumirklī — kur palika ķēniņš, kur ne — kā zemē tas ielīda.

Gan izmeklējās šur, gan tur, nedabūja un nedabūja.

Piezīme. Šī pasaka liekas būt tīšām sagrozīta, kādēļ tai nevar daudz

uzticēties. P. Š.

5. A. 460. B. R. V. Porietis, Sērpi1s Aizupēs, Rīg. Zin. Kom. kr.

LP. VI, 303 (69).

Kādā pagastā dzīvoja viens übags ar sievu un bērniem lielā

trūkumā. Kādu dienu übags aiziet pie mācītāja žēloties, lai gā-
dājot par viņu, neesot ko ēst. Mācītājs atsaka: „Kur redzi skal-

bes, tur brien līdz kaklam, tad maize būs!"

Nu übags palika priecīgs, ka skalbēs var maizi dabūt, un tū-

liņ, mājā iedams, laižas vienā skalbu pelķī iekšā un meklē un

meklē. Izmeklējās, muļķis palikdams — nekā atrast. Beidzot

atmeta ar roku un, nobridies līdz kaklam, gāja atpakaļ pie mā-

cītāja.

„Cienīgs tēvs! es bridu līdz kaklam pa dūņām un neko neda-

būju."
Mācītājs sacīja: „Ej uz jūrrrtalu, tur būs laiva, kāp laivā,

atstumies no malas un ļauj, lai laiva iet, kur grib."

Tad übags saņēma savas kules, aizgāja ar sievu un bērniem

uz jūrmalu, iesēdās ar visiem vienā laivā un laida, lai laiva peld,

kur grib.
lesākumā laiva peldēja, peldēja pa godam, bet vēlāk saceļas

tik liela vētra, ka bailes, un nu sieva raud, bērni raud: gals tikai

nu būšot, — kur aizrāvis viņus, kur ne un kā nekā. Šim, zināms,
arī labi nerādās un dūša nu pavisam saplok. Te par laimi ierauga
uz vienu reizi uguni spīdam un mana, ka laiva taisni peld uz šo

uguni. Ja, un necik ilgi — laiva piepeld malā un apstājas. Šie

izkāpj ārā un ies skatīties, kur tā uguns ir. Aiziet, atron tādu pili,
kādu vēl savu mūžu ne pa sapņiem nav redzējuši. leiet iekšā —

ak, laime kur tu gadījies! —visas malas pilnas ēdienu, dzērienu,

gultas uztaisītas — viss, viss; bet cilvēka neviena neredz. Šie nu

paēd, izpriecājas un tad liekas katrs savā gultā. Rītā agri pie-
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ceļas, apskatās, — atron vēl kūti, kūtī lopus, zirgus, pīles, zosis,

jāsaka, visu iedzīvi, ka itin nekā netrūkst.

Nu varētu tādā laimes vietā dzīvot nezin cik ilgi bez bēdām,
bez rūpēm; bet kas to deva? Šis, kā jau übags, paradis apkārt

staigāt — padzīvo vienu mēnesi, otru, trešu — jau apnicis. Va-

jagot atkal drusku pasauli apskatīties un, ja labi nevedīsies,
nāks tad atpakaļ uz laimes pili, par jaunu dzīvot.

Labi, paņem sievu, bērnus un iet pasaulē. let, iet — ieiet

par nelaimi mežā un apmaldās. Še nu tev! nu ir maize pagalam,

un pili arī vairs nevar atrast, kauču ar asarām meklēdams. Tā

kādreiz klājas visgribim.
Beidzot ar lielām mokām izkūlās gan no meža un atrada

svešu pilsētu. legājuši pilsētā, dzird; viens kungs pa ielu jādams
sludina: „Kas jās man līdz medīt, tam es došu zelta cepuri!"

Übags atbild: „Es labprāt jātu tev līdz, bet man papriekšu
tad jānogādā sieva un bērni pie vietas."

Labi, lai darot to. Šis padara to un nu aizjāj abi divi medīt.

Kungs sēž labā zirgā, šim tikai tāda nātna ķēvele. Aizjāj mežā,
tuvu pie jūrmalas, kungs nokāpj no zirga un saka uz übagu: „Vai
tev nekāro šņabi iebaudīt?"

„Kālab nē?" šis atbild, un iedzer tādu lāsi no kunga šņabja.
Bet tur bij miega zāles klāt un šim — tūliņ kā iedzēris — uznāk

salds miegs: aizmieg.
Un kungs — ko tas dara — tas paņem nazi, nokauj šā nātna

kēveli, izšķērž iekšas, iebāž aizmigušu übagu zirga vēderā, aiz-

šuj un atstāj. Bet tai zemē bija brīnum lieli putni. Tie drīz jo
drīzi saradās ap zirga galu, knābāja, knābāja un beidzot — nieki

nebūs — saņēma par visiem zirģeli knābjos un uznesa ar visu

übagu augstā, augstā zelta kalnā. Tur kalnā putni ēda zirga galu
knābdamies un uzmodināja übagu. Übags izlien no zirga vēdera

un brīnās un brīnās, kas šo te uznesis. Bet apakšā kungs, übaga
medības biedrs, sauc uzsaukdams: „Vai tu neredzi, ka tas zelta

kalns? Svied man cepurē zeltu, un pa kuru vietu zelts zemē rit,

pa to nāc pats arī zemē!"

Übags nosvieda kungam pilnu cepuri zelta, pats sagrābās
veselu kuli, nonāca rāpdamies no kalna ar zelta kuli mugurā,

aizgāja uz pilsētu pie sievas un bērniem, uzcēla lepnu namu un

dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Epizode par zirgā aiznesto cilvēku nāk no ~Tūkstots un

vienas nakts." P. S„

6. A. 460. B. 613. N. Rancāns Preiļos.

Dzeivuoja treis bruoji. Vīnu reiz vīns nu bruolim nūguoja
tuoli uz vīnu pilsātu. Atpakaļ daguoja īt pi vokora, un īdams
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jis īraudzēja upes krostā laivu. Jau labi beja tymss, kad jis nū-

sprīde puorgulēt zam laivas. Tikkū jis paleida zam laivas, kai

dzierd: nazkas atskrīn un nūsamat uz laivas. Par laiku vēl at-

skrīn nazkas, ari nūsamat uz laivas un soka, ka ķēniņam asūt

slvma meita, bet ka kas zynuotu, varētu jū izzuolēt. „Zam ūzūla,

kurs aug ķēniņa pilī, ira varde; ka tū vardi izvuoreitu un ar tū

sulu ķēniņa meitu padzierdeitu, tad tyulen palyktu vasaļa."

Utrs soka; „Vīnā pilsātā jis yudini apturēja un tagad nivīns

tamā pilsātā nazyna, kur dabuot yudiņa. Bet tik vajag atvelt ak-

mini, kurs gul uz vyds pilsātas, un yudins otkon byus."

Zam gaismas tī, kuri runuoja, otkon nūskrēja prūjom. Tad

izleida nu laivas zamaškas myusu celaveirs, aizguoja uz ķēniņu un

izzuolēja ķēniņa meitu. Ķēniņš nu lelas prīcas īdeve jam daudzi

monta.

Celaveirs nūguoja ari uz tū pilsātu, kurā nabeja yudiņa, atvēle

akmini un yudiņa pilsātā otkon beja pa pylnam. Jam šimā pil-
sātā ari labi nūmoksuoja un jis atguoja uz sātu lūti boguots.

Bruoli, kuri beja sātā, lūti nūsaprīcuoja, ka sagaidēja sovu

trešū bruoli un vēl ar lelu naudu. Tai jī tagad dzeivuoja laimeigi
un nikuo jīm natryuka. Bet valni uz tuos upes krosta pi laivas

sprīde un streidējuos, kas atkluoja jū nūslāpumus, izzuolēja ķē-

niņam meitu un otkon īdeve pilsātai yudini.

7. A. 460. B. Teicējs S. Fiļšs Daugavpilī. Kultūras balss kr.

Vīnā kēnestī dzeivuoja ķēniņš. Ķēniņam beja treis meitas

un vīns dāls, Kazimirs. Izguoja vacuokuo meita pastaiguot pa

duorzu, kai suoka leit leits un pasacēla trūksnis taids, ka aiz-

nesja_ meitu, kur nivīns nazynuoja. Kaut meklēja, bet nadabuoja.

Utrā dīnā izguoja pastaiguot vyduskuo ķēniņa meita. Otkon

suoka leit leits un ar lelu trūksni aiznesja arī ūtru meitu.

Tūlaik trešū meitu ķēniņš nikur vīnas nalaidja. Beja skaista

vosoras dīna un viņa aizguoja ar sovu kolpyuni peldētīs. Te ot-

kon suoka leit leits un lels trūksnis aiznesja pavysam plyku ķē-

niņa meitu, bet kolpyune palyka dzeiva. Viņa izstuostīja vysu

ķēniņam. Dzierdēdams tū, ķēniņa dāls teicja: „Tāvs, es gribu
aizbraukt pameklēt sovas muosas, vīns pats es nagribu dzeivuot."

Ķēniņš ilgi navarēja pīkrist, beidzāt svētēja sovu dālu un tys

aizbraucja. Cik ilgi jis braucja, nivīns tuo nazyna, beidzāt jis

īraudzēja mazu ustabiņu bez lūgim un durovom. Nazynuodams,
kur īīt, ķēniņa dāls staiguoja apkuort un klīdzja: „Kas ir te, iz-

nuocīt, tyulen dūšu lelu maisu naudas!"

Te izskrēja caur jumtu vuorna un teicja: „Nuoc caur jumtu!"
Tei ķēniņa dāls īguoja ustobā. Tur uz golda stuovēja butele

veina un boltmaize. Jis izdziera veinu, apēdja tū boltmaizi un at-
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sagula zam benča. Atskrēja treis moziņi veiriņi, īraudzēja ķē-

niņa dālu un vaicuoja: „Kai tovs vuords?"

Jis atbildēja: „Kazimirs".
Tūlaik veiriņš soka: „Kod es skrēju pa dabasim, tad vīnā

kēnestī napalvka nivīna pilīna yudeņa."
Utrais veiriņš soka: „Un kad es skrēju, tad ūtrā kēnestī na-

palvka nimoz maizes."

Trešais veiriņš teicja: ,Bet kad es skrēju, tad trešā kēnestī

saslymuoja kēnenīte."

Kazimirs dzierdēdams tū vysu, dreiži izskrēja uorā un aiz-

braucja tuoļuok. Braucja jis lūti ilgi, tūmār dabraucja da pyrmuos
kēnests, kur nabeja nimoz yudeņa, un īraudzēja otkon taidu pašu
ustabiņu, īgoja īškā caur jyuintu, tur īraudzēja nazkaidu buobu

un suoka prasīt, lai viņa dūd jam padzert. Buoba runoj: „Nava
nimoz yudeņa."

Jis pajēmja un nūsyta jū. Te kēnestī atsaroda yudenš. Ķē-

niņš prīcīgs atlaida meitu, kura beja cītumā, un kad Kazimirs

atnuocja pēc juos, ķēniņš pajēmja jū sev pa sīvu.

Kazimirs aizbraucja ūtrā kēnestī. Cik jis braucja, nivīns tuo

nazyna. Jis otkon īraudzēja taidu pašu mozu ustabiņu, īguoja caur

jumtu īškā un redz, ka sēd pī golda vacs, vacs vecīts. Kazimirs

soka jam: „Idūd, onkulīt, man gabaliņu maizes!"

Vecīts atbildēja: „Nav mums maizes, pat ķēniņš nikuo naād

un vīna kēninine vēl šūdīn sād cītumā naāduse!"

Sasadusmuoja Kazimirs un nūsyta vecīti. Tyulen vysa kē-

nests beja pylna maizes. Tūlaik jis atguoja da paša ķēniņa un pa-

sacēja jam vysu. Ķēniņš tyulen atsvabynuoja nu cītuma juo
ūtru muosu, kuru ari pats ķēniņš pajēmja sev par sīvu.

Kazimirs aizbraucja leidz trešai kēnestei. Cik ilgi jis brau-

kuoja, nivīns ari to nazyna. Pa ceļu jis otkon īraudzēja taidu pašu

ustabiņu, īguoja īškā ari caur jumtu un redz, ka sēd zam golda

juo muosiņa plyka un nadzeiva. Suoka Kazimirs rauduot. At-

skrēja vuorna un teicja: „Tys tev par tū, ka nūsyti buobu un

vecīti, bet napaprasīji nu veiriņim treju vuordu, kurus tu byutu

pasacējis vecīšam un buobai un tai pat dabuojis vysas sovas

treis muosas. Tagad redzi, kū tu savuos dusmēs izdarēji!"

Kazimirs vēl vairuok sasadusmuoja un nūsyta arī vuornu.

Te atskrēja treis veiriņi un aiznesja Kazimiru un nivīns pa šam

laikam vēl nazyna, kur.

8. A. 460. B. K. Corbiks no 50 g. veca Kārla Tabāka.

Vadakstes pag.

Kā jau ziemsvētku vakarā, puiši ātrāk apkopj zirgus, meitas

govis, un visi saiet istabā. Pīrāgi salikti uz galda, saimnieks
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notur vakara pātarus, tad paēd vakariņas, noskaita otrreiz pā-

tarus, un tad visi gaida ziemsvētkus. Saimnieks ap vien-

padsmitiem iziet laukā un neienāk vairs iekšā.

Iziet citi laukā paskatīties, ku saimnieks. Neku nav, iet

iekšā. Divpadsmitos iziet atkal meklēt, bet nav. Citi mājenieki

nodomāja, ka saimnieks aizgājis uz pušeniekiem. Pulkstens

labi pāri jau pusnaktij. Mājenieki dzird, ka pušenieku suņi rej

un aiziet apskatīties. Redz — saimnieks brauc ar savu balto

ķēvi. Tanī gadā ziemsvētki bija pavisam bez sniega. lebrauc

saimnieks sētā. Mājenieki brīnās un prasa: „Ku tu biji?"

..Rīgā biju!" saimnieks atbild.

Citi brīnās un saka: „Tu melo!"

„Ku tad es tās siļķu mucas ņēmu, ka es meloju?" saim-

nieks saka, „nāciet apskatīties, tad jūs redzēsat."

Un, riktīgi — mucas vezmā. Saimnieks liek mucas velt

klētī. To vienu itin viegli ievel, bet tiklīdz pie otras ķērās —

gailis nodziedāja; muca paliek tik smaga, ka visi mājenieki tai

nekā nevar padarīt. Visi gudro, ko nu darīt. Vecais saim-

nieks saka, ka cits nekas neatliek: apgāzt ratus un tad ievelt

iekšā. Visi ķeras klāt, apgāž ratus un ievel mucu klētī. level

mucu klētī, nojūdz balto ķēvi, ieved to kūtī, un saimnieks iet

uz istabu.

Saimniece atkal prasa: „Ku tu biji?"

„Rīgā biju!" saimnieks tāpat atbild.

„Tu nevarēji būt Rīgā, ko tu muldi!"

„Re če, ka nu netic, ku tad es tās mucas ņēmu?"
Saimniece prasa: „Kas tad tevi vedināja uz Rīgu braukt?"

„Are, kā izgāju laukā, priekšā smuks jaunskungs, kurš ve-

dināja sevi uz Rīgu aizvest un par to došot mucu siļķu. Man

uznāca tāda luste, ka neiegāju ne iekšā pateikt. Kā iesākām

braukt, es prasīju, ka ta mēs sasniegsim Rīgu?"

Jaunskungs teica: ~Nekas, gan jau mēs Rīgu sasniegsim."

Rati ripoja kā pa glāzi, nemaz nepurināja. Jaunskungs
teica: „Vai tu zini, kāpēc man tevis vajaga: man tagad par

Rīgu jākaro. Kad piebrauksim tilta galā, piesien ķēvīti, paņem

atsaiti no kreisās ratu puses un nāc man līdz! Kad mēs būsim

tilta vidū, nāks mans pretinieks. Viņš grib par Rīgu valdīt, un

es gribu par Rīgu valdīt. Tilta vidū mēs sāksim plūkties. Tu

viņam mēģini ar atsaiti trīs reizes uzgāzt, tikai netrāpi man,

tad es būšu uz vietas pagalam!"
Piebraucām pie tilta gala. Es piesienu ķēvīti, paņemu

kreiso ratu atsaiti un eimu jaunkungam līdz. Kad bijām no-

nākuši tilta vidū, manam jaunam kungam uz reiz krīt viens liels

melns kungs virsū. Ar vienu ķērienu mans jaunskungs gar zemi.

Es nu tik leju ka leju jaunkunga pretiniekam, bet tiklīdz trīs
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reizes biju iesitis, mans jaunskungs uzreiz šāvās augšā un ar

vienu rāvienu pārsvieda melno kungu pār tilta malu.

„Tā nu es esmu par visu Rīgu tas ķēniņš, brauc savu

ķēvīti šurp, un es tev došu tavas krietni nopelnītās siļķes."

Piebraucu pie vienas lielas ēkas. Man iedeva vienu mucu.

Muca bija tik viegla, ka es domāju, tā tīri vai tukša būs. Pie-

braucām pie otras ēkas, jaunskungs attaisīja durvis un teica:

lai ņemot no šīm siļķēm ar vienu mucu, šīs esot labākas.

„Ar divām mucām siļķu varbūt rīt ap pusdienas laiku

būšu mājā," es sacīju.
„Tiksi mudīgi vien mājā," teica jaunskungs, „tikai neapsauc

savu zirdziņu ar vārdu „tprru", tad drīzi vien tiksi mājā."
Mēs sadevāmies rokas, un es braucu uz mājām. Rati tā

ripoja, kā pa glāzi, nemaz nepurināja. Sāka tikai tad purināt,
kad kaimiņu suņi ierējās, bet tad jau bija tepat mājas." Māje-
nieki aizgāja un attaisīja mucas. Viena muca bija pilna peinām
sijķēm, bet otra — pilna zelta dukātu.

Jaunskungs esot bijis Dievs.

3. Trīs zelta mati no velna galvas.

1. A. 461. Skolniece E. Migla 1892. g. Smiltenes Blomu pag.

V. Maldona kr.

Reiz viens ķēniņš, uz medībām iedams, satika mežā vienu

puiku, kas tur bija apmaldījies. Viņš nu paņēma nabaga puiku
līdza uz savu pili. Dzīvodams pie ķēniņa, puika izauga par

skaistu jaunekli.
Reiz ķēniņam parādījies savāds sapnis, kur viens vecītis

viņam stāstījis, ka tas jauneklis būšot pēc viņa nākamais vald-

nieks. Ķēniņš par tādu sapni sabijās un gribēja jaunekli no-

kaut: Tomēr viņam sirds vēl iežēlojās un viņš sacīja uz jau-

nekli: „Ja tu aizej uz elli pie velna un atnes man no velna

galvas trīs zelta matus, tad tu vari palikt dzīvs."

Jauneklis droši atbildēja, ka to izdarīšot, un aizgāja. ledams

viņš nonāca kādā muižā, kur ļaudis tam prasīja, kur viņš gribot

iet. Jauneklis atbildēja: „Eimu uz elli pie velna pēc trim zelta

matiem."

„Ja tu uz elli ej, vai tu nevarētu velnam kadu padomu pa-

prasīt? Mūsu akā vienmēr ir bijis gards ūdens, bet kādi gadi

atpakaļ ūdens izsīka. Kas tur būtu jādara, lai atkal ūdens

rastos akā?"

Jauneklis apsolījās visu izprasīt un aizgāja. ledams viņš

nonāca kādā pilsētā, kur atkal ļaudis tam prasīja: „Kur

iedams?"
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,Eimu uz elli pie velna pēc trim zelta matiem."

„Ja tu uz elli ej, vai tad nevarētu velnam kādu padomu

paprasīt? Mums bija viena ābele, kas arvien ziedēja un nesa

zelta ābolus. Bet kādi gadi atpakaļ nav vairs ne ziedu, ne

ābolu. Paprasi nu velnam padomu par mūsu ābeli."

Jauneklis apsolījās visu izdarīt un aizgāja. Netālu no velna

pils viņam bija jāiet par vienu upi, kur ar rāmi cēla pāri. Rām-

nieks atkal prasīja jauneklim: „Kur iedams?"

„Eimu uz elli pie velna pēc trim zelta matiem."

„Ja tu uz elli ej, tad paprasi velnam arī par mani padomu.

Man jau tik ilgi ir uz rāmja jākalpo, kā nu es varētu no tā rāmja

vaļā tikt?"

Jauneklis apsolījās velnam paprasīt un aizgāja. Pēdīgi

viņš nonāca velna mājā, bet velna paša mājā nebija, tikai viņa

sieva to saņēma un sacīja: „Mans vīrs ir ļoti negants un sa-

plosa katru cilvēku, kas tik še ienāk. Drīz viņš arī pārnāks."
Jauneklis izstāstīja, kādēļ viņš nācis pie velna. Velna sievai

bija jaunekļa žēl, viņa apsolījās tam palīdzēt un tūliņ paslēpa to

pagultē aiz viena bluķa. Velns pārnācis, tūliņ uzsauca sievai:

~Kas te par kristīta cilvēka smaku? Vai nav kāds atnācis?"

„Te neviena nav," sieva noliedza.

Sievai neticēdams, velns izmeklēja visus kaktus, paskatījās
arī pagultē, bet neko neatradis, aizgāja gulēt. Bet šoreiz viņam
nenāca miegs, viņš cēlās atkal augšā un deva sievai galvu

ieskāt. leskādama sieva izrāva tam vienu zelta matu no galvas,

par ko vīrs saskaitās un sabāra to: „Kas tā par tik stipru
ieskāšanu!"

Sieva lūdzās: „Mīlais vīriņ, piedod šoreiz! Es biju aiz-

migusi un redzēju ērmotu sapni. Vienā muižā bijusi aka ar

ļoti gardu ūdeni, bet kādi gadi atpakaļ, ūdens esot izsīcis."

Vīrs saka: „Tas tā arī ir. Bet būtu tie cilvēki tik gudri

bijuši, iztīrījuši to aku un nosituši to lielo vardi, kas uztupusies

uz ūdens āderes, tad tai akā būtu atkal tāds pats gards ūdens

kā agrāki."
Sieva atbild: „Kas to viņiem dos zināt?"

Nu viņa tikai ieskā vīram galvu un izraun otru matu, par

ko tas atkal baras. Bet sieva lūdzas: „Mīlais vīriņ, piedod!
atkal biju apsnaudusies un sapņoju. Vienā pilsētā bijusi ābele,
kas vienmēr ziedējusi un nesusi zelta ābolus, bet kādi gadi

atpakaļ vairs nebijis ne ziedu, ne ābolu."

Vīrs saka: ~Tas tā arī ir. Bet būtu tie cilvēki tik gudri

bijuši, atrakuši ābelei saknes un nosituši to lielo žurku, kas ap-

grauzusi ābelei saknes, tad ābele atkal sāktu ziedēt un nest zelta

ābolus."'

Sieva atbild: „Kas to viņiem dos zināt?"
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leskādama viņa izraun velnam atkal trešo matu, un ka tas

sāk bārties, tad saka atvainodamās: „Cs atkal biju apsnaudusies
un redzēju brīnišķīgu sapni. Viens rāmnieks cēla mani ar rāmi

par upi. Viņš žēlojās, ka viņš jau ilgu laiku esot bijis par

rāmnieku un nu jau esot vecs palicis, bet nezinot, kā varētu no

rāmja vajā tikt."

Vīrs saka: „Ir viens tāds rāmnieks. Būtu tas cilvēks tik

gudrs bijis, nolēcis pats papriekšu no rāmja un atstājis pār-
ceļamo cilvēku savā vietā, tad viņš tiktu no rāmja vaļā."

Sieva piebilst: „Kas to viņam dos zināt?"

Velns saskaitās par tādu galvas ieskāšanu, piecēlās un aiz-

skrēja, ka vējš vien norūca. Nu arī jauneklis iznāca no pa-

gultes, un velna sieva tam iedeva prasītos velna matus. Jau-

neklis pateicās, aizgāja un nonāca vispirms pie rāmnieka. Tas

prasa: „Kādu padomu tad velns man deva?"

Jauneklis atbild: „Pārcel mani papriekšu par upi, tad

stāstīšu.'

Rāmnieks viņu pārcēla un nu jauneklis arī izstāstīja, ko

velns par viņu sacījis.

Nonācis pie tās pilsētas, kur bijusi ābele ar zelta āboliem,

jauneklis arī še izstāstīja velna doto padomu. Ļaudis tūliņ

atraka ābelei saknes, nosita žurku un ābele drīz vien atspirga.
Par to nu kungi iedāvināja jauneklim daudz zelta naudas.

Tā viņš nu nonāca atkal pirmā muižā un izstāstīja, kas ar

aku darāms. Ļaudis iztīrīja aku, nosita vardi un aka tūliņ pie-

nāca pilna ar gardu ūdeni. Muižnieki par to iedāvināja jau-

neklim skaistu karīti ar diviem zirgiem un vēl lielu krūzi garda

ūdens klāt.

Pārbraucis laimīgi mājā, jauneklis gāja pie ķēniņa, iedeva

tam tos zelta matus un parādīja arī visas savas dāvanas, stāstī-

dams, ka velns tās esot šim dāvinājis. Ķēniņam loti patika

tādas lietas un viņš tūliņ izprasīja jauneklim ceļu uz elli, lai arī

pats varētu tur noiet un dabūt dāvanas. Jauneklis visu_ izstā-

stīja, kur jāiet, un vēl piebilda: _„Uz elli ir_ jāiet tikai .kājām, ne

braukšis, jo braucēju velns noturēs par bagātu un davanunedos/'

Ķēniņš arī nemaz vairs nekavējas un dodas tūliņ kājām ceļa.

Kad viņš nonāk pie pirmās muižas, tad ļaudis dod tam krūzi

gardā ūdens velnam par dāvanu. Pilsētāviņš dabū zelta ābolus,

lai aiznesot velnam par pateicību. _Tālāku_ iedams, ķēniņš no-

nāk pie tās upes, kur rāmnieks ceļ gājējus pāri. Bet šoreiz rām-

nieks nolēca papriekšu no rāmja un tika vaļā no sava ilga un

grūtā darba. Ķēniņam nu gribot negribot bija jāpaliek par

rāmnieku pie upes.

Ilgu laiku gaida ķēniņu maja, bet nav no viņa nekādu ziņu.

Visi ļaudis runāja, ka velns to esot saplosījis. Jauneklis nu
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apprecēja ķēniņa vienīgo meitu, dzēra lieliskas kazas un palika

pats par valdnieku vecā ķēniņa vietā.

Es arī biju tais kāzās, kur man deva sukura zirgu un maizes

vāģus. Es biju ģērbusies papīra kleitē, vasku cepurē un glāzes

kurpēs. Nodzēru kāzas, braucu uz māju, bet par nelaimi sāka

līt lietus, izkusa mans zirgs un bērni apēda manus vāģus. Skro-

delis, garām iedams, noķēra manu cepuri, es lecu par grāvi un

saplīsa man kurpes un kleite. Es iegāju vienā pakulu šķūnī un

apgulos, bet atnāca zaldāti, ielika mani lielgabalā par prapi un

tā mani atšāva še.

Piezīme. Līdzīgu pasaku tiku senāk arī Raunā dzirdējis. P. Š.

2. A. 461. A. Indāna Eglūnē. N. Rancāna krājumā.

Kaidu reizi kungs braucja gar meža molu un īraudzīja na-

lelu peitinīti, kurā beja mazs bārns. Kungs viņu pajām un

audzēj jū sev par dālu. Bet kad jis izauga, suoka kungu vairs

naklausīt. Kungs viņu spīdja pi vvsaidim grvutim dorbim.

Reiz kungs svutīja viņu vēršus baruot, bet vērši beja lūti

dusmīgi. Jis izkuopja pa grīstim augšā un pīlvka vērsim sīnu.

Niu kungs dūmuoja, ka vērši viņu sabadīs. Atguojis uz kunga

pili, viņš sacīja, ka vēršus pabaruojis, un kungs nazvnuoja, kū ar

jū darīt. Tad viņš svuta tū uz elni, lai nu vaina atnas treis

spolvas. Tad puika skrīn, skrīn — īrauga pi kaidas egles sa-

slāgtus divus cvlvākus un tī soka: „Kur tu skrīsi, puika?"

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

vaicuojūt nu vaina, kod jūs atlaisšūt vaļā. Puika atsoka: „Labi,

pavaicuošu."

Un skrīn jis tuoluok. Beidzūt īrauga ceļa molā uobēlnīcu.

Viņa vaicoj: „Kur tu skrīn?"

Puika atsoka: „Uz elni pi vaina."

„Pavaicoj nu vaina, kod augs uobuli munūs zorūs.*

Puika atsoka : ~Labi, es pavaicuošu."
Skrīn tuoluok un īrauga zemnīku ecējūt. Zemnīks soka:

„Kur tu skrīn, puika?"

„Uz elni pi vaina."

„Tu pavaicoj nu vaina, kuopēc man maizja naaug."

„Labi!" puika atsoka, „pavaicuošu."
Tai puika nūskrīn uz elni, bet vaina nabeja sātā. Sātā beja

tikai vaina sīva. Jei vaicoj: „Kuo tu atguoji?"

Jis soka, ka pēc spolvu. Tvulen jei lvka puikai leist zam

maizis balges. Jis var atnuokt nu darba un tev var bvut slikti."

Puika paleida. Vokorā, kad atguoja, valns saka: „Kur te

ir kristīta cvlvāka smoka?"
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Valns izskraidīja pa vvsim koktim, bet nikuo naatrada.

Atguoja laiks, kad beja juoīt gulātu, pi vaina atsagula juo sīva.

Kad juos veirs aizmvga, jei suoka raut nu juo spolvas. Izraun

vīnu spolvu, un valns iz juos borgi aizbrāc: „Kuopēc man lobu

vītu naesi sateisējuse?"

Pēc tam otkon valns aizmīg. Un sīva taipat dora ūtru un

trešu reizi. Reitā, kad juos veirs nūīt pi dorba, jei atdūd puikai
vaina spolvas un izstuosta, kū jam vajadzīgs darīt, lai juo
naīraudzītu valns. Jei jam līk, lai uotri skrīmot, lai juo naīrau-

dzītu juo veirs. Tad jis skrīn pa ceļu un īrauga zemnīku ecējam.
Zemnīks vaicoj: „Kū valns sācēja?"

„Vajag daudz struoduot pi zjamis," un skrīn tuoluok.

Pīskrīn pi uobelnīcvs un soka: „Tad tev augs uobuli, kad

zīdi bvus."

Puika skrīn tuoluok un īrauga divus cvlvākus pi egles
pīsītus. Jī vaicoj: „Kad mums palaiss volā?"

Bet puika skrīn cauri un nikuo nasaka. Nūskrējis lelu go-

bolu, jis klīdz: ~Jyus vysod byusit pi egles daslāgti."

Tad jī atsaraunas un skrīn pēc puikas, lai jū nūgalynuotu.
bet nadanuoc. Nu kungs jautoj: ~Vai atnesi spolvas?"

„Ja, atnesu."

Kungs vairs nezynova, kū ar puiku darīt. Tagad jis syuta

puiku cepli kurinuot. Puika izkurinoj lūti korstu cepli. Tad at-

sauc kungu, lai jis pasavcras, kai jis izkurinova. Kungs līk puikai
leist vydā, bet puika nalīn. Lai kungs paruodūt, kai leist. Kungs
kai ruoda, puika pagryuž jū dziluok un jis sadag. Pēc tam puika
apsaprecej un dzeivoj laimīgi.

3. A. 461. D. ozol i 0 š Ja v n-R6 z ē, LP, V, 46, 35.

Vienai meitai piedzimis dēls. Vii,ia ielikusi bērnu tīnītī un

ielaidusi upē. Bet zvejnieki uzgājuši tīnītī, atraduši bērnu un

nesuši ķēniņam rādīt. Ķēniņš teicis: „Meita man ir, nu tikai

vēl dēlu vajadzēja, pieņemšu mazo dēla vietā."

Un tā nu puika uzaudzis pie ķēniņa. Reiz ķēniņš teicis:

„Dēls, ja gribi manu meitu par sievu nopelnīt, tad še kumeļš,

kāp mugurā un jāj pasaulē man trīs zelta matus uzmeklēt!"

Labi! — aizjājis. Jājis vienu dienu, otru, trešu, beidzot uz-

jājis melnu alu. Tur dzīvojis velns. legājis alā, velna pašu laiku

nebijis mājā. Nu runājis velna sievai, vai nevarot trīs zelta

matus gādāt?

„Varu gan, manam vīram galvā tadi aug. Bet viņš drīzi

pārnāks, tādēļ noburšu tevi par blusu lindraku vīle, citādi dzīvs

nepaliksi."
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Velna sieva nobūrusi jātnieku par blusu lindraku vīlē un

gaidījusi vīru pārnākam. Ne cik Uģi — vīrs mājā, taujādams:

„Kas tā par cilvēka smaku, kas tā par smaku?"

„Ej. ko nu pļāpā tik daudz? Nāc, paieskāšu labāk galvu!"
Nu ieskājusi galvu un iemidzinājusi velnu. Līdz labi krācis,

šī izrāvusi vienu zelta matu. Velns atmodies un kliedzis kā

traks: „Sāp, sāp!"
Sieva smējusies: „Kas tev pa miegam var sāpēt?" un atkal

ieskājusi.
Ne cik ilgi, velns atkal krācis, šī izrāvusi otru zelta matu.

Velns atmodies un kliedzis vēl diktāk: „Sāp, sāp!"

„Kas tev pa miegam var sāpēt? Vai gulēsi labāk, kā

varu ieskāt."

Ne cik ilgi velns atkal krācis, šī izrāvusi trešo zelta matu.

Tagad velns briesmīgi iekliedzies un aizlaidies projām. Velna

sieva nu atbūrusi blusu atkal par jātnieku, iedevusi trīs zelta

matus un pārlaidusi mājā. Pārnesis zelta matus ķēniņam un

appēmis viņa meitu par sievu.

4. A. 461. Jurkovsku Emīli ja Oziņos, Jkr., 11, 35, LP VII; II; 25; 5; 2.

Kāds zemnieks atrada ezera malā mazu zēnu, ņēma to līdz

uz mājām un nosauca viņu par Ezerjāni. Augdams lielāks,
Jānis tapa tik nerātns, ka zemnieks apņēmās viņu vest projām.
Kādu reizi viņš brauca uz pilsētu un veda 12 gadu veco zēnu

līdz. Pusceļā viņš to izlaida no ratiem un sacīja: „Ej nu, rakari,
uz elli!"

Zens par elli neka nezināja un domāja: „Jāiet jau ir uz elli!"

Viņš gāja, gāja, kamēr uzgāja lielu, lielu pilsētu. Daudz

ļaužu viņam prasīja: „Kur, puisīt, tu iesi?"

Šis atbildēja, kā arvienu: „lešu uz elli!"

„Ko tu tur darīsi?" ķēniņš jautāja.
Zēns atbildēja: „Es ļnezinu, kas man tur jādara; mans

audžu tēvs mani tur sūtīja."

Ķēniņš sacīja: ~Mūsu pilsētā ir liels ūdens trūkums. Ja

tu noej ellē, tad izdibini, kā var ūdeni dabūt."

Zēns to apsolīja un izgāja no pilsētas. Gāja, gāja, kamēr

uzgāja otru pilsētu. Ķēniņš, pie atvērta loga stāvēdams, redzēja

zēnu un uzsauca: ~Puisīt, kur tu iesi?"

Šis atbildēja: „lešu uz elli."

Ķēniņš sacīja: „Kad tu noej ellē, tad izdibini, kā varu dabūt

atpakaļ savu meitu, ko man velns nozaga."
Puisēns arī to apsolīja un gāja tājāk. Kādu_ gabalu gājis,

viņš nonāca pie upes, kur bija plosts. Plosta cēlājs prasīja:

„Kur tu, puisīt, iesi?"
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„Uz elli!" zēns atbildēja.
Plosta cēlājs sacīja: „Kad tu noej ellē, tad izdibini, kā es

no plosta celšanas varu tikt vaļā."
Zēns arī to apsolījās. Beidzot tas nonāca ellē, kas atradās

4 verstis no upes. Velna neviena paša nebija mājās, kā tik velna

sieva. Tā bija nozagtā ķēniņa meita. Jānis tai visu izstāstīja,
kādēļ tas šurp nācis. Princese tam padeva ēst, satina to mašā

un pabāza pagultē, sacīdama,_ ka velni, to atrazdami, saplēstu
drusku druskās. Vakarā pārnāca velni, saoda cilvēka smaku un

sacīja: „Kas par cilvēku še bijis?"
Sieva atbildēja: „Še bija gan viens cilvēks, bet tas atkal

aizgāja."
Velni ar to apmierinājās. Naktī guļot, ķēniņa meita sāka

kā pa sapņiem runāt un velnu pie sāniem grūstīt. Velns prasīja,
ko viņa murgojot? Tā atbildēja: „Es sapņoju, ka kādai pil-
sētai ūdens trūkstot."

Velns sacīja: „Tā jau ir patiesība."
„Nu, kā tad viņi var ūdeni dabūt? Pasaki man arī, es jau

nevienam neteikšu."

Velns tai atbildēja: „Ja visu pilsētu izbungātu un atrastu

melnu vērsi, izvestu to ārpus pilsētas un liktu pār lielu akmeni,

lēkt, tad tur gadītos upe, kuģi pa to peldētu, visiem būtu ūdens

diezgan."
Pēc brītiņa sieva sāka atkal vīru ņurcīt. Vīrs prasīja: „Ko

tu murgo?"
Sieva atbildēja: „Mīlais vīriņ, es nemaz nezinu, kas man no-

ticis. Šonakt man nāk tādi sapņi, ka pati nesaprotu."

~Nu, ko tad tu sapņoji?"

„Es sapņoju, ka vienam ķēniņam velns bija meitu nozadzis."

Velns smējās: „Tā meita jau tu pati esi."

Sieva sacīja: „Nu, kā tad viņa var no tevis vaļā tikt? Pa-

saki man, es projām neiešu, jo man tepat labi klājas."

Velns negribēja, negribēja atteikt, beidzot sacīja: „Viņa var

no manis vaļā tikt, ja viņu kristīts cilvēks jāteniski pārnes par

plostu, tad viņa ir pār robežām un velns viņai nekā nevar darīt."

Brītiņu paguiējusi, sieva sāka atkal vīru grūstīt un pa sap-

ņiem ņurdēt. Vīrs prasīja: ~Ko tu te atkal sapņo? Tev nekad

nav nākuši tādi sapņi kā šonakt."

Sieva atbildēja: „Ak, vīriņ, kad tu zinātu, ko es atkal

sapņoju. Ko domājies? — mūsu plosta cēlājs gribēja no plosta

celšanas tikt vaļā. Pasaki man, kā viņš to var izdarīt? Es jau

nekam neteikšu."_
Viņa pielabināja vīru tiktalu, ka viņš viņai saka stāstīt :_„Kas

piektdienas rītā pirmais uz plosta iet un iebāž kreiso kaju ūdenī,

tas paliek par plosta cēlāju, bet vecais ir vaļā."
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Jānis pagultē visu dzirdēja. No rīta velni atkal izgāja uz

medībām. Princese paēdināja zēnu, ieveda to kambarī, kur bija
visādas dārgas mantas. Jānis piegrāba pilnas kabatas zelta,_no-
tupās četrrāpus un aiznesa princesi jāteniski līdz plostam. Tālāk

vini varēja iet kājām. Jānis pateica plosta cēlājam, kā viņš var

tikt vaļā, un gāja projām. Vakarā velni nepārnāca, bet tikai no

rīta. Sievas neatrazdams mājā, velns dusmās skrēja uz plostu,
bet plosta cēlājs saķēra velnu, iebāza tam kreiso kāju ūdenī un

aizgāja projām. Tā velns palika pats par plosta cēlāju.
Jānis pa tam aizgāja pie ķēniņa, atdeva tam zagto meitu.

Ķēniņš viņam piesolīja savu meitu par sievu un pusvalsti; bet

Jānis nepieņēma, jo viņam bija jāiet vēl pie otra ķēniņa
L
Tur viņš

lika izbungāt visu pilsētu, dabūt melnu vērsi, lika tam pār akmeni

lēkt. Tūliņ gadījās liela upe, kuģi peldēja, ūdens bija papilnam.
Ķēniņš atdeva Jānim savu meitu par sievu un pusi no valsts. Nu

bija visi priecīgi un laimīgi un dzīvo vēl šo baltu dienu, ja nav

nomiruši.

5. A. 461. M. Valtere Jelgavas apr. A. Bērzkalnes krājumā.

Viens zemnieks atradis ezera malā mazu zēnu, pārnesis mā-

jās un nosaucis par Ezerjāni. Kad puika pieaudzies, viņš bijis

briesmīgi nerātns. Zemnieks nevarējis viņu valdīt, un beidzot

teicis, lai šis ejot uz elli

Zēns gājis, gājis, kamēr aizgājis uz lielu pilsētu, kur bijis
ūdenstrūkums. Ļaudis viņu lūguši, lai izdibinot, kā varētu ūdeni

dabūt. Zēns apsolījis un gājis tālāk, kamēr aizgājis otrā pilsētā,
kur ķēniņam velns bijis meitu nozadzis. Ķēniņš nu šo lūgšus lū-

dzis, lai izzinot, kā viņš varot meitu atdabūt. Zēns apsolījis un

gājis tālāk, kāmēr saticis vienu plostnieku, kam mūžīgi bijis

jāceļ braucēji, un projām viņš nevarējis tikt. Nu šis lūdzis lai

izzinot, kā viņš varot tikt vaļā. Zēns apsolījis un gājis tālāku.

Drīz viņš nonācis pie vienas pils, kur arī atradis ķēniņa meitu un

tā ķēniņa meita bijusi velna sieva. Jānis tai visu izstāstījis, kādēļ

nācis, paēdis un palīdis pagultē.
Pārnākuši velni, un saozdami cilvēku smaku prasījuši, kas

te esot bijis. Sieva atteikusi, ka esot gan viens cilvēks bijis, bet

atkal aizgājis. Nakti ķēniņa meita sāk tā kā murgot, un saka, ka

šī sapņojusi, kā vienai pilsētai ūdens trūkstot, un kā viņu varētu

dabūt. Velns tā paklusām izstāstījis, ka vajagot uzmeklēt melnu

vērsi, un likt viņam pār akmeni lēkt, tad būšot atkal ūdens. Pēc

brītiņa meita murgo atkal, un saka, ka esot sapņojusi, ka vienam

ķēniņam nozagta meita, un kā viņu varētu atdabūt. Velns gan

negribējis teikt, bet beigās izstāstījis, ka kādam cilvēkam viņa

jāiznes jāteniski līdz plostam, un kā tad vairs velns viņu nevar
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dabūt.
_

Pec brītiņa viņa murgojusi atkal, un teikusi, ka sapņojusi,
itka kads plostinieks gribētu tikt vaļā, un kā to varētu izdarīt.

Velns teicis, ka vajagot pirmām, kas nāk, kreiso kāju pamērcēt

ūdenī.

No rīta velni aizgājuši, zēns paņēmis ķēniņa meitu jāteniski,
un aiznesis līdz plostam. Nu meita bijusi brīva, tad pastāstījis
plostiniekam kas_ jādara; aizgājis uz pilsētu, uzmeklējis melno

vērsi, licis tam pār akmeni lēkt, un pilsētā bijis atkal ūdens. Pē-

dīgi aizvedis ķēniņam nozagto meitu. Ķēniņš atdevis viņam to

par sievu, un visu valsti un nu viņi dzīvojuši laimīgi.

Otrā rītā pārnākuši velni, un neatrazdami sievu, lielais velns

tūlit skrējis uz plostu. Plostinieks saķēris velnu, un iemērcis

viņa kreiso kāju ūdenī, un tā ticis brīvā, bet velnam bijis jāpa-
liek par cēlēju.

4. Meklēšana pēc nepazīstamā.

1. A. 465. A. J. Sprogis Koknesē. Rkr. 11, 109, Brīvzemnieka

BC6opnHKf 106. LP, VII, 11, 25, I, 1.

Vienam tēvam bija divpadsmit dēlu, no kuriem neviens ne-

bija gājis zaldātos; laikam tāpēc, ka tēvs bijis par sava apgabala

priekšnieku.

Reiz apakšnieki iesāka strīdēties, ka viņam esot divpadsmit

dēlu un neviens neejot tēviju aizstāvēt. Tēvs, gribēdams ļaudim

pa prātam darīt, apņēmās vienu dot tēvijas sargos. Bet kuru lai

nu dod? Tēvam visi bija mīli. Tad dēli visi no labprāta apņē-

mās doties tēvzemes sargos Visi dzīvoja paklausīgi, uzcītīgi,

savu dienesta pienākumu izpildīdami, tādēļ augstmaņi ievēroja

viņus un jaunāko drīzi iecēla par ģenerāli.

Kad viņš kādus divi gadus ar godu par ģenerāli bija nodie-

nējis, pats ķēniņš viņu uzrunāja, lai precejoties; bet viņš atlūdzas,

ka vēl līgaviņu neesot nolūkojis. Tad ķēniņš apsolījās sasaukt

lielu sapulci no kungiem un jaunkundzēm, tur tad lai ģenerālis

vienu nolūkojot.
Kad balles diena pienāca, jaunajam ģenerālam uzdeva pa-

sniegt dzērienus viesiem. Kad ģenerālis savu kārtu bija beidzis,

tad ķēniņš vaicāja: „Vai nu esi kādu ieskatījis?"

Ģenerālis atbildj „Nē, vel neesmu."

Nu ķēniņš pavēlēja, lai vel otru reizi to pašu darot. Kad

ģenerālis bija pabeidzis savu gaitu, tad ķēniņš vaicāja: „Nu tak

būsi kādu ieskatījis?"
„Tagad kādas trīs", ģenerālis atteica.

„Tad tev vēl jāiet trešo reizi!"
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Kad tas bija padarīts, tad ķēniņš vaicāja: „Nu tak esi vienu

ievērojis?"

„Ja!" ģenerālis atteica. Nu tapa svinētas kāzas ar lielu

greznumu.

Jaunā ģenerāla sieva sāka pašam ķēniņam patikt, tādēļ ķē-

niņš sāka ar citiem lielmaņiem spriest, ko darīt. Tie deva pa-

domu, vajagot ģenerālam uzspiest kādu netaisnu lietu, un tad

viņu nonāvēt; bet ķēniņš teica, ka tas būšot nepareizi, labāk va-

jagot stellēt to uz trešo ķēniņa valsti, tam ķēniņam dārzā esot

bfiesmīgi negants zvērs, to lai viņš atvedot šurp. Kad tas ģe-

nerālam tapa zināms darīts, tad viņš gauži noskuma. Kad viņa
sieva to redzēja, tā vaicāja: „Kādēļ tu, mīļākais, tik bēdīgs?"

Viņš izteica savu likteni. Tā sacīja: „Nebīsties, es tai lietā

varu tev palīdzēt. Es tev došu trīs pīrāgus; divus tu vari ēst,

bet trešo, kad ieiesi pie zvēra dārzā un zvērs tad dusmīgi virsū

skries, met zvēram rīklē, tad viņš tev Jauna nedarīs."

Ģenerālis devās ceļā. Kad tas atnāca pie niknā zvēra dārzā,

tad vārtu sargs to nelaida iekšā, teikdams, ka zvērs to saplēsīŠDt.

„Man viena alga, vai dzīvoju, vai mirstu."

Tiklīdz vārti kļuva attaisīti, zvērs ar lielu niknumu devās uz

ģenerāli, bet ģenerālis iemeta zvēram rīklē to atlikušo pīrāgu.

Zvērs palika rāms un pieglaudās ģenerālam kā jēriņš. Par

to visi ļoti brīnījās. Ģenerālis nu, zvēru paņēmis, devās uz sava

valdnieka pilsētu; bet pirms tur nonāca, sūtīja vēl vēstnesi

priekšā, lai sataisot stipru dārzu.

Labi. Tūlīt arī ieradās ģenerālis ar nikno zvēru. Dārzs

bija ķēniņa pilij apkārt. Tiklīdz, kā zvēru ielaida dārzā, tas pa-
lika atkal briesmīgi traks un nesavaldāms. Ķēniņš nu, bailēs

būdams, brēca, lai ģenerālis to glābjot, jo cits neviens nedrīkstot

zvēram tuvoties. Ģenerālis iegāja dārzā un ar savu zobiņu

zvēru nodūra. Tā viņš izglāba ķēniņu no nāves.

Nu ķēniņam atkal ar saviem padomniekiem bija galvas gro-

zīšana, kā lai ģenerāli varētu no pasaules izsūtīt. Viens deva

tādu padomu, otrs savādu, bet viss rādījās par neizdarāmu; bei-

dzot vecākais padomnieks teica: „Lai viņš dabū Nekti!"

Ķēniņš brīnījās, kas tas par vārdu, bet padomnieks piebilda,
ka to meklējot ģenerālis tak galu dabūšot.

Kad ģenerālim darīja zināmu šo spriedumu, tad viņš loti sku-

mīgs nogāja mājā. Generāliene vaicāja, kādēļ viņš tik skumīgs
esot? Ģenerālis izteica savu likteni. Generāliene sacīja: Ne-

bīsties, es ir šai liktenī tev palīdzēšu. Nem šo kamoliņu, kad tu

būsi ceļā, tad nomet viņu zemē. Kur šis kamoliņš veļas, tur tu

ej viņam pakaļ. Viņš tevi novedīs pie manas krustmātes, viņai
ir tās vecākās grāmatas, varbūt viņa tev teiks, kur Nekte at-

rodama."
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Vecene liek ģenerālam atgulties, jo esot no ilgas ceļošanas

piekusis. Pati izgāja ārā un ienākusi sacīja, ka viņa nezinot,
bet lai ģenerālis ejot pie viņas krustmātes, viņai esot vēl vecākas

grāmatas, tā gan varēšot palīdzēt. Domīgs, galvu nokāris, ģe-

gāja savu celu_ kamoliņam pakal. Nonāca atkal pie ma-

zas mājiņas, iekšā iegājis, atrada loti vecu un briesmīgu bābu ar

gariem zobiem, kas stāvēja no lūpām ārā. Šī ģenerālam uzsauc:

„Ko tu te meklē, kā tu še nāci?"

Ģenerālis izteic savu vajadzību un radniecību. Vecene tūlīt

iziet ārā un pilnā skaņā uzsvilpē. Tad saskrien visādi putni,

no paša mazā līdz lielajam. Vecene prasa putniem, vai nezinot,
kur Nekte atrodama? Šie atbild, ka nezinot. Tad svilpē otrreiz.

Nu sanāk visādas zivis. Vecene prasa, vai nezinot, to zvēru

Nekti? Šās saka, ka nezinot. Vecene svilpē trešo reizi. Tad

sanāk visādi zvēri; arī šie teica, ka Nektes nezinot. Vecene

svilpē ceturto reizi. Tad sanāk visādas čūskas; ari tās Nektes

nezināja. Nu vecene, rokas izplētuši, beidzamiem spēkiem svilpē.
Tad sanāk visādas vardes. Vecene prasa: „Vai esat visas?"

„Tik klibās vien nav", šās atbild. Te pašā laikā arī pielēc
klibā. Ragana prasa: „Vai zināt, kur Nekte atrodama?"

Klibā atbild: „Zinu gan."
Nu klibā lēca pa priekšu un ģenerālis gāja pakal; bet kad

ātri nevarēja uz priekšu tikt, tad ģenerālis ņēma vardi un aiz-

bāza aiz šineļa aploka, ka tikai galva palika ārā, lai varde ceļu
redzētu un rādītu. Kad jau labu laiku bija gājuši, tad varde

rādīja uz mazu, mazu mājiņu. Tur ceļotāji neatrada neviena

dzīvnieka. Nu varde vēlēja ģenerālam paslēpties un pati arī no-

slēpās.

Ģenerālis palīda zem krāsns un varde noslēpās kādā kaktiņā.

Drīzi ienāca kāds lielskungs ar gluži melniem svārkiem, tā ka

visa mājiņa nožvadzēja, kā briesmīga viesuļa apņemta. Kungs

sauc: „Nekte!"
Šī atbild: „Kas tur ir, kungs?"

Kungs saka: „Kā tiek ēdiens un dzēriens uz galda!"

Galds acumirklī pildījās ar dažādiem ēdieniem un dzērie-

niem. Kungs, paēdis un padzēris, aizgāja projām, tā ka atkal

viss nošnācēja. Nu ģenerālis izlīdis no krāsns apakšas un saucis:

„Nekte!"
Šī atbild: „Kas tur ir, kungs?"

„Kā tiek ēdiens un dzēriens uz galdaj"
Viss atradās bagātīgā mēra. Ģenerālis izdzēris vienu, otru

glāzi un piedāvājis Nektei arī. Šī pāra glāzes izdzērusi, lūgusi,

lai ģenerālis viņu līdzi ņemot, jo tas kungs, kas pirmīt te bijis,

šai nekad nedodot ne ēst, ne dzert. Ja arī ceļā ģenerālis viņu ar

ko izmīšot, šī tomēr būšot pie ģenerāla atpakaļ.
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Kādu gabalu pagājušiem, tiem gadījās satikties ar ganu, kam

bija varen smuka taure ar neizsakāmi jauku skaņu. Ģenerālis

ganu uzrunā: „Kas tev par smuku tauri, vai arī nevarētu dabūt

zināt, ko ar šo tauri var darīt?"

Gans saka: „Ar viņu var sapūst visādu kara spēku, vai kāj-

niekus, vai jātniekus."

Ģenerālis saka: „Man ir vēl labāka lieta, vai nevarētu mēs

mīties?"
_

„Kapēc ne!" gans saka, „paradiet, kāda ta ir?"

Ģenerālis saka: „Nekte!"

„Kas tur ir, kungs?"

„Kā ēdiens un dzēriens uz galda!"
Viss tas notiek ganam par lielu brīnumu. Gans ar ģenerāli

ari mijās; bet ģenerālis pieteica ganam, ka lai trīs dienās tā sau-

cot.

Ģenerālis gāja tālāk. Labu gabalu pagājis, viņš ieraudzīja

vecu tēvu meža malā stāvam, malka nāca no meža un pati krā-
vās vezumā. Viņš vaicāja vectēvam, kā tas notiekot?

Vectēvs saka: „Man ir tāds cirvis, ko viņam saka, to viņš
strādā, ja vēlos īsā laikā pat pili var uztaisīt."

„Man ir vēl labāka lieta, man ir Nekte, vai mēs nevarētu

mīties?"

„Parādiet, kungs!" vectēvs saka, ~Ko tad viņa spēj?"

Ģenerālis sauc: „Nekte!"

„Kas_tur ir, kungs?"

„Kā ēdiens un dzēriens uz galda!"

Redzēdams, kā viss tas notiek, vectēvs izmija arī savu cirvi,

jo no dzērieniem bija apstulbis.
Tālāk ejot, ģenerālis ieraudzīja siena pļāvējus, no kuriem

viens ceļmalā smēķēja lielu pīpi. Ģenerālis prasa: „Kāpēc tu

siena nepļauj?"

„Cienīgs kungs, man ir tāda pīpe, ko pavisam nevar izpīpēt,

un darbs pats padarās par to laiku, kamēr pīpē."

Ģenerālis vaicāja: „Vai nevaram mīties, man ir vēl labāka

lieta?" — un sauc: „Nekte!"

„Kas tur ir, kungs?"

„Kā ēdiens, dzēriens uz galda!"

Pļāvējs, redzēdams, kas notiek, bija ar mieru un mijās.

Nu ar visādām brīnumu lietām ieguvies, ģenerālis, pilns

prieka un cerības, devās uz ķēniņa pilsētu. Vakarā nostājās pie

ķēniņa pils un pretī uz plača apgulās, cirvim pateikdams, lai

par nakti varenu pili uztaisa.
Kad nu ķēniņš rītā piecēlās, viņš ļoti brīnījās, ieraudzījis va-

renu pili savai pilij pretim. Ķēniņš gāja to pili aplūkot; tad iz-

nāca pretim ģenerālis, ko jau sen turēja par pazudušu.
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Viņi viens uz otru lūkojās ugunīgām acim; bet ģenerālis sāka

ar tauri pūst, tūlīt sāka kā straume tecēt kara spēki, gan kāj-

nieki, gan jātnieki, no visām malām. Ķēniņš nobijies, sniedz ģe-
nerālam roku un apņemas mūžam skaudīgiem padomniekiem ne-

ticēt. Ģenerālis izrāda ķēniņam visus brīnumus, kurus tai laikā

pasaulē staigādams iemantojis.

Ķēniņš atdod ģenerālam pus valstību un skaudniekus notiesā

uz nāvi. Burvienes vietā ģenerālis dabūja ķēniņa meitu par
sievu.

Piezīme. Šī pasaka ir pārnākusi no krieviem, un vārds Nekte ir cēlies

no krievu hhkto nekas (sal. levads 97 I. p.). Arī abos sekošos variantos

ir Nektes vietā vārds Nekas. Tālākos variantos mēs sastopam arī dažus iztei-

kumus krievu valodā, kā arī viena teikuma tulkojumu no krievu pasakas (ej

tur — nezin kur, atnes to — nezin ko). P. Š.

2. A. 4(k>. A. M. Šiliņa Tukuma tu vumā 1875. g., A. Bīlenšteina

krājumā. LP, VI, 1059 (7).

Viens ķēniņš pieņēmis zemnieku par savu medinieku, tam

vajadzējis ķēniņam ikdienas putnus sagādāt.

Reiz medinieks, biezā mežā medīdams, ieraudzījis apakš
koka skaistu sievišķi. Domājis: „Ko te meža biezumos sievišķis
dara? Tai laikam vajaga no velna būt!"

Gribējis jau šaut, bet šī saukusi: „Draugs, nešauj, paglāb
labāk mani!"

Nu sākuši sarunāties — kas ir? — dabūjis zināt: šī esot ķē-

niņa meita, un pašas māsas esot atdzinušas šo te, tādēļ ka ska-

tījusies pa logu laukā.

Nu, ko nu vairāk? Vedis skaisto ķēniņa meitu uz mājām

līdz, solījis precēt.

Bet ķēniņš, skaisto ieraudzījis, ņēmis mediniekam nost,_pats
gribējis to precēt. Tad ķēniņa meita atteikusi: viņa pie ķēniņa

ne par ko neiešot savu glābēju, medinieku, to precēšot. Ķēniņš

nejauki saskaities un tūliņ pavēlējis „Tev jāiet pa-

saulē uz septiņi gadi, septiņi mēneši, septiņi nedēli, septiņi dieni,

septiņi stundi, septiņi minūti un jāuzmeklē Nezinu kur un jāatnes

Nezinu ko! Ja noliktā laikā uz minūti nebūsi majā, tad pakāršu
tevi."

Ķēniņš cerējis, ka medinieks tala svešuma galu jau dabūšot

un tad ķēniņa meita palikšot viņam.

Bet ķēniņa meita mierinājusi medinieku: „Nebeda neko, še

tev mans zelta gredzens, gan klāsies labi."

Medinieks nu gājis, gājis — pats nezinājis kur, un meklējis,

pats nezinājis ko. Te veļa vakara ieraudzījis lielu namu sava

priekšā. Pieklauvējis pie durvim, iznākusi vecīga sieviete iekša
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laist. Bet ieraudzījusi zelta gredzenu mediniekam pirkstā, tā

iesaukusies: „Draugs, kur manas māsas gredzenu dabūji?"

Tā un tā — šis izstāstījis. Nu palicis par nakti. Rītā tā pati
sieviete izvadījusi un teikusi: „Še, draugs, viens ābols, to es tev

dāvinu. Tas tev tecēs pa priekšu, rādīdams ceļu. Cik ātri viņš
tek, tik ātri tu ej."

Un ābols ritējis pa priekšu vien, pa priekšu vien, beidzot

pieritējis pie viena nama un apstājies. Medinieks dauzījies pie
durvim, iznākusi jaunāka sieviete par pirmo iekšā laist un tāpat

vaicājusi: „Draugs, kur manas māsas gredzenu dabūji?"

. Tā un tā. Nu palicis par nakti. Rītā tā sieivete izvadījusi
šo un iedevusi zelta ābolu, sacīdama: „Tas ābols tev tecēs pa

priekšu līdz vēl lielākam namam, un tur būs ķēdes trim rindām

priekšā, viena rinda augstāka par otru. Pie kuras rindas ābols

ritēdams piedauzīsies, tā sašķīdīs lupatās. Un tad tu pieraugi
tur jetapt, ka ķēdēm nepiedūries, jo tiklīdz ķēdes mazliet paku-

stināsi, tās tūliņ žvākstēs un tad galu dabūsi."

Labi. Zelta ābols tek, tek un šis tikai pakal. Uz reizi gadās

liels, liels nams un namam trim rindām ķēdes, trim rindām asas

lietas visapkārt. Pirmā rinda gandrīz līdz zemei svērusies, otra

jau augstāku un trešā itin paaugsti. Un kā nu ābols pilnā ņēmienā

ritējis, tā piedauzījies pie zemākās rindas un šī bijusi lupatās; bet

ābols pats arī sadragājies līdz. Medinieks domājis: „Te ir gan

bailīgi, kad tikai nu varētu pa apakšu izlīst, ka augšķēdēm nepie-
duros."

Noģērbies pliks, iztaisījies labi viegls, līdis
—

izlīdis gan.

legājis tai namā, pirmā istabā neviens nav bijis, otrā istabā arī

neviens, trešā istabā iegājis, tur, kad arī vairāk ne, atradis lielu

krāsni, tā bijusi auksta. Līdis tai pašā krāsns augšā un gulšņājis

pa garam laikam. Te uz vienu reizi ienāks viens kungs, sauk-

dams: „Nekas! dod man ēst!"

Tā tūlīt gadās galds, krēsls, dārgi ēdieni, dzērieni, un nu šis

ēd izgribējies. Paēd un aiziet atkal projām. Kā aiziet projām,
viss atkal pazūd: istaba tukša kā bijusi. Bet medinieks arī gri-

bējis dikti ēst. Neko vairāk, nolīdis no krāsns un sācis saukt

tāpat kā tas: „Nekas! dod man ēst!"

Tiklīdz to izteicis, atkal gadījies galds, krēsls, ēdieni, dzē-

rieni, tie labākie, un nu ņēmies ēst īsti no tiesas. Paēdis, teicis:

„Nekas!"
Ka teicis: „Nekas!" ta viens pazemīgi vaicājis: „Kungs, ko

pavēlat?"
„lenes man drānas!"

„Tūlīt, kungs!" Nekas atbildējis un drānas klāt zibiņa ātrumā.

Nu apģērbies un teicis: „Nekas! nāc man līdz!"
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~Labprāt, kimgs! Es gulēšu jums kabatā; un ja jums ko

ievajadzētos, tad tikai piesitiet pie kabatas un pasauciet mani.

tūlīt viss piepildīsies, ko vien vēlēsities... Jums es kalpošu līdz

nāves stundai."

Labi! medinieks nu saposies un gājis projām. Un ceļā viņam
nekas nav trūcis. Gribējies ēst, pasaucis: Nekas! — ēdieni

klāt; gribējis gulēt, pasaucis: Nekas! — gulta klāt.

Un tā vienu dienu atkal ēdis pie sava galda, te jājis čigāns
garām ieraudzījis kāras lietas, sacījis: „Ko es manu, to es manu.

Jums gardas lietas, tas Dievam tiesa; bet man arī laba lieta,

ače, kančuka. Mainīsim, kungs, kas tur ir, ir! Jo redziet: ja
es savai kančukai ir pa divi simti jūdzi pavēlu tam un tam uz-

cirst, tad viņa uzcērt. Vai tā tik nav pātaga? Es jau tādu

iemainītu ir miegā gulēdams, ir saulgozī suzdams."

Šis vēl tā kā negrib, negrib; bet Nekas iečukst ausī: „Mijiet,
kungs, es to čigānu piedzirdīšu, atstāšu grāvī guļam un atnākšu

atkal pie jums atpakaļ."

Labi! samij. Medinieks nu aizbāž kančuku aiz zābaka, aiziet

savu ceļu; čigāns atkal paliek ēdam un dzeram. Eda, ēda, bet

negausis tā pārēdās un piedzērās, ka iekrita grāvī un nelikās gar

pasaules lietām vairs ne zinot. Bet Nekas tamēr bija atpakaļ pie

sava kunga, lai čigāns pūst.

Un vienu dienu atkal medinieks sēdēja pie sava galda ceļa
malā. Te gadījās žīdam garām iet, cirvis tam bija pār plecu.
Žīds ieraudzījis gardumus, nevar nociesties: „Ui, cieniges lieles

kunges! kas jums par labumem? Mīsem uz šim ciritem. Tas

cirites vise nocērt, ko vien lieku."

Šis negrib, negrib; bet Nekas iečukst: „Mijiet, kungs, es to

žīdu piedzirdīšu un būšu pie jums atpakaļ."
Labi! Medinieks, paņēmis cirvi, aiziet savu ceļu;

žīds paliek ēdam. Eda, ēda, dzēra, dzēra, beidzot piedzērās, pa-

lika guļam un Nekas tamēr bija atpakaļ pie sava kunga.

Un vienu dienu atkal medinieks sēdēja pie sava galda ceļa
malā. Te gadījās vecam zaldātam garām iet ar dozīti roka. le-

raudzījis gardumus, zaldāts kā sadedzis: lai mainot ēdienus un

dzērienus ar viņa dozīti. Tā esot varena dozīte. Tiklīdz ietei-

coties: „Dozīite, kara spēks!" tūliņ kara spēks skaidrā sudrabā

klāt.

Šis vel ta ka negrib, negrib; bet Nekas iečukst: „Mijiet,

kungs! es zaldātu piedzirdīšu, atstāšu grāvī un būšu pie jums

atpakaļ."
Labi! izmainīja. Medinieks, paņēmis dozi, aiziet savu ceļu;

zaldāts paliek ēdam. Eda, ēda, dzēra, dzēra, beidzot piedzērās,

palika guļam un Nekas tamēr bija atpakaļ pie kunga.
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Nu gājis, gājis — pēc ilga laika pārnācis ķēniņa pilsētā un

dabūjis zināt, ka ķēniņš patlaban rīkojot kāzas, gribot to ķēniņa
meitu precēt, ko medinieks paglābis mežā: jo septiņi gadi, mē-

neši, nedēļas, dienas drīzi beigšoties un medinieks vēl neesot rā-

dījies, laikam, gan nepārnākšot vairs nekad.

Tad medinieks sapiktojies, uzsaucis savam Nekas: „Nekas!
gādā, ka pa visu pilsētu ne uguns dzirkstele nav dabūjama! Ķē-

niņa kāzu ēdieniem jāpaliek neizvārītiem un kāzām jāizput bez

manis!"

Labi! Nekas to izdarīja: nebija uguns nevienam, lai šķil, cik

grib. Nu ķēniņš briesmīgi sadusmojies uz savu pavāru, aiz-

triecis projām un izsludinājis, ka pieņemšot jaunu pavāru. Tad

medinieks apģērbies pavāra drēbēs un piedāvājies ķēniņam par

pavāru,_par tādu pavāru, kas pratīšot uguni iešķilt, ēdienus iz-

vārīt, kazas sarīkot. Tūlīt pieņēmis teicamo pavāru. Un nu jau-
nais pavārs sācis strādāt un uzsaucis savam Nekas: „Šķil!"
Tas iešķīlis, tad teicis: „Vāri!" Tas vārījis. Kamēr ēdieni vā-

rījušies, ķēniņš sajūdzis zirgus un braucis ar ķēniņa meitu uz

baznīcu laulāties. Bet medinieks uzsaucis:,, Nekas! kā es būtu

toreizējās medinieku drēbēs baznīcā priekšā!"

Acumirklī, kā to izteicis, šis jau baznīcā. Atbiauc ķēniņš,
domā laulāties, ierauga šo. Tā pilnā kaklā: ~Kur tu biji? Nu tu

esi vienu veselu minūti par vēlu pārradies, likšu tevi kārt. Ta-

gadin nobeidzās septiņi gadi, septiņi mēneši, septiņas nedēļas,

septiņas dienas, septiņas stundas, septiņas minūtes un šī minūte

ir jau pāri. Man tevi jākar, vai grib, vai negrib!"

„Kad jākar, jākar!" medinieks atteic un nesaka vairāk nekā.

Un nu tūlīt papriekšu pakāršot medinieku un tad laulāšoties ne-

traucēts, nekavēts.

Labi! ieraka stabus, viss pilsēts sapulcējās un velk šo karā-

tavās. Bet līdz ko uzvelk, tā medinieks: „Cirvīti, cērt!"

Un tūlīt cirvītis nocērt karātavas stabus. Bet ķēniņš iepīcis
liek jaunus stabus rakt. lerok — tā medinieks: „Kančuka, čērt

ķēniņam par mācību!"

Un tūlīt kančuka cērt un mizo ķēniņu, ka put vien. Bet ķē-

niņš nu sauks kara spēku palīgā, lai maitājot medinieku nost!

Bet medinieks ieminas: „Dozīte, kara spēku!"

Tā sudraba kara spēks klāt un apkauj ķēniņu, apkauj visu

viņa kara spēku.

Nu medinieks salaulājies ar ķēniņa meitu un pats palicis par

ķēniņu tā ķēniņa vietā.

Piezīme. Vārda „Nekas" izskaidrošanai salīdzini iepriekšējo un sekoŠo

variantu. P. 5.
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3. A. 465. A. V. Vīd neris Skrundā, LP, V, 323 (142,2).

Vecos laikos dzīvoja ķēniņš; tam bija teicams medinieks.

Reiz medinieks, jūrmalā medīdams, ierauga trīs savādas pīles.
Viņš tūliņ grib šaut, bet domā: „Ne, lai nometas!"

Pīles nometas pašā ūdeņa malā, un kas nu par brīnumiem!

Pīļu spārni atkrīt no rumpjiem un šīs paliek par daiļām daiļām

meitām; bet runāt neko nerunā, tikai sačukstas, noliek snārnus

katra savrūp uz smiltim un tad iebrien jūrā mazgāties. Bet me-

dinieks nevar izprast, kas tikai tās varētu par meitām būt?

„Pag, ko es darīšu! Kamēr tur mazgājaties, noņemšu vienai

spārnus, redzēs, kas tad tur izjuks."

Labi! šis paņem spārnus un neliekas ne zinot. Iznāks meitas

no jūras, skatīsies, kur spārni? Divām ir, trešai nekā. Gan

tekā, gan meklē — nav un nav; bet medinieks, krūmos paslēpies,
domā: „Lai tikai izmeklējas!"

Beidzot, kad nu nevar, nevar atrast, tās divas pieliek savus

spārnus, paliek par pīlēm un aizlaižas projām. Trešā, nabadzīte,

noskatās it žēli šīm pakal un nesaka nekā, lai nu ir kas būdams.

Bet medinieks tagad ātri vien pārsteidzas pilsētā, nopērk dārgas
drēbes un aiznes daiļai meitai par apģērbu. Šī apģērbjas un nu

medinieks pārved daiļo mājā sev par sievu. Labi! tas nu viss

nekas. Bet kas par nelaimi? Drīz vien pats ķēniņš apcēlis, kas

viņa mediniekam par daiļu sievu, jāsaka, tāda, lai visā valstī

meklē, arī nedabūsi. Un ko domāt? Ķēniņš jau aplinkus mētā

vārdus, lai atdodot daiļo viņam par sievu. Medinieks, zināms,

no tam ne dzirdēt; bet ko tad tādam ķēniņam padarīsi?_ Ka ne

ar labu, ače, izgudrojis medinieku vai pavisam nomaitāt. Lai

tūliņ ejot mežā medīt un pārvedot rītu pat to visvecāko vilku

dzīvu mājā! Medinieks domā: „Kur nu tādu dzīvu pārvedīsi?

Beigts tikai esmu!"

leiet noskumis pie sievas; sieva vaicā: „Kas kaiš, vīriņ?"

„Tā un tā! mums abiem nelabi. Tevi ķēniņš nomedīs, mani

vilks apēdīs!"

„Neēdīs vis!" sieva mierina, „še mana galvas_ drāniņa, pa-

vējo viņu mežā, tad sanāks milzums vilku tev apkārt un prasīs:

„Ko gribi?" Atbildi: „Kur ir tas vecākais vilks? Man jājāj

mājā!" Tad no bara iznāks sirms vilks, lec tam mugura un jaj,
lai nokūp, pie ķēniņa."

Medinieks aiziet mežā, pavējo drāniņu — ja, sievai taisnība,

saronas vilki no malu malām kā melna debess un taujā: ko medi-

nieks gribot no viņiem?

„Gribēju, vilki mīļie, to vecāko no jums pārjāt ķēniņam; tā

man pavēlēts."
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Tūliņ iznāk no bara vecs, vecs nosirmojis vilks, sacīdams:

„Es esmu tas vecākais, un tad jāsim arī!"

Medinieks uzkāpj sirmajam mugurā un aiziet, ka nozib vien:

citi vilki izklīst. Pārjāj pie ķēniņa: „Še! Te nu ir vecais vilks;
kur viņu pievietošu?"

Bet ķēniņš atcērt dusmīgi, tāpēc ka vilks nav plēsis medi-

nieku: „Liec tu viņu, kur tu gribi! Kur es tādu bezzobi likšu?

Tomēr rītu pārjāsi man vecāko lāci no meža."

Medinieks domā: „Kur nu lāci dzīvu pārjāsi, beigts tikai

esmu!" leiet pie sievas, sieva vaicā: „Kas kaiš, vīriņ?"

„Tā un tā — mums abiem nelabi. Tevi ķēniņš nomedīs, mani

lāči apēdīs!"

Neēdīs vis! še mana galvas drāniņa, pavējo viņu mežā, tad

sanāks milzumis lāču tev apkārt un prasīs: „Ko gribi?" Atbildi:

„Kur ir tas vecākais lācis? Man jājāj mājā." Tad no bara iz-

nāk sirms lācis; lec tam mugurā un jāj, lai nokūp, pie ķēniņa."

Medinieks aiziet mežā, pavējo drāniņu — ja, sievai taisnība:

saronas lāči, jāsaka, kā melna debess un taujā: ko medinieks

gribot no viņiem?

„Gribu, lāči mīļie, to vecāko no jums pārjāt ķēniņam; tā

man pavēlēts."

Tūliņ iznāk no bara vecs, vecs nosirmojis lācis, sacīdams:

„Es esmu tas vecākais, nu tad jāsim arī!"

Medinieks uzkāpj sirmajam mugurā un tad aiziet, ka nozib

vien; citi lāči izklīst. Pārjāj pie ķēniņa: „Še! Te nu ir vecais

lācis; kur viņu pievietošu?"

Bet ķēniņš atcērt dusmīgi, tāpēc ka lācis nav saplosījis me-

dinieku: „Liec tu viņu kur gribi! Kur es tādu bezzobi likšu?

Tomēr rītu tu man iesi un nezin, kur iesi, un pārnesīsi un nezin, ko

pārnesīsi!"

Medinieks, tādu pavēli dabūjis, ieiet gauži noskumis pie sie-

vas. Sieva vaicā: „Kas nu?"

„Ja, nu pavisam nelabi. Ķēniņš pavēlēja, lai eimu un nezin,
kur eimu, lai pārnesu un nezin, ko pārnesu. Saki, kas tas ir, un

kur tas ir?"

„Vai zini, vīriņ, šoreiz es arī nezinu, kas tas ir, un kur tas

ir; bet nenoskumsti nemaz, ej pie manām māsām, un ja tās ari

nezinātu, tad ej pie mana tēva, par visiem viņi zinās."

„Labi, labi, sieviņ! bet ej nu sazini, kur tavas māsas, kur tavi

tēvi dzīvo?"

„Kā tu runā? Tā jau mana dala! Redzi, iedošu tev diegu

kamoli, palaidi to vaļā, tas ritēs arvienu uz priekšu un tad iz-

taisi kājas, ka vari panākt. Kamoltiņš tevi novedīs pie māsām,

pie tēva, visur, visur, kur vien vēlies!"
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Labi! medinieks ieritina kamolu un tikai poš pakal. let,
iet — beidzot kamols apstājas māju priekšā. leiet iekšā —ak

tu laime! Satiek pirmo sievas māsu. Nu sasveicinās, nu tērzē,

nu cienājas, kā jau, kas reti tikušies; bet līdz labi paēdis, māsas

vīrs atminas, ko īsti tik tālu nācis. Vai nezinot, kas tā par lietu?

Lai eimu, nezin, kur eimu, lai pārnesu, nezin, ko pārnesu?
Sievas māsa pagroza galvu, izdomājas tādu brīdi — ne, to

viņa nezināšot vis. Lai ritinot kamolu un ejot pie otras māsas

aprunāties!
Neko darīt, poš pie otras sievas māsas. let, iet — beidzot

kamols apstājas māju priekšā. leiet iekšā — atkal laime! Satiek

otru sievas māsu. Nu sveicinās, nu tērzē, nu cienājas, kā jau,
kas reti tikušies; bet līdz labi paēdis, māsas vīrs atminas, ko īsti

tik tālu nācis. Lai pasakot, kas tas ir, un kur tas ir: lai eimu,
nezin, kur eimu, lai pārnesu, nezin, ko pārnesu?

Otra sievas māsa pagroza galvu, izdomājas tādu brīdi - -

ne, to viņa nezināšot vis; bet lai ritinot kamolu un aizejot pie

tēva, tas gan pateikšot!
Neko darīt, paritina kamolu un poš, ko kājas nes, pie sievas

tēva. let, iet — beidzot kamols apstāsies lielas ēkas priekšā.
leiet iekšā — atkal laime! Satiek savu sievas tēvu taisni krūtīs.

Nu sveicinās, nu tērzē, nu cienājas, kā jau, kas reti tikušies; bet

līdz labi paēdis znots nepiemirst, ko īsti tik tālu nācis. Lai tēvs

taču pasakot, kas tas īsti ir, lai eimu, nezin, kur eimu, lai pārnesu,

nezin, ko pārnesu?
Sievas tēvs pagroza galvu un domā un domā ilgu laiku; bei-

dzot saka: „Es gan īsti nezinu, kas tas ir, un kur tas ir, bet iesim

laukā, sasaukšu visus pasaules putnus, visus zvērus, visus ku-

kaiņus, visus tārpus, visus rāpuļus, tie laikam zinās."

Sievas tēvs bijis visu zvēru, putnu, kukaiņu, tārpu, rāpuļu

ķēniņš. Un nu sievas tēvs iesvilpies pirmo reizi — nekas; ie-

svilpies otru reizi — nekas;'kā svelpis trešo reizi, tā nākuši

zvēri, nākuši putni, nākuši kukaiņi, nākuši_tārpi, nākuši rāpuli,

kādi tikai zemes virsū ir. Sastājušies apkārt, ka čum un kust.

Nu sievas tēvs pamājis, lai visi norimst, un tad vaicājis: „Sakiet.

jūs te visi tik daudz esat kopā, vai nezināt, kas tā par lietu:

ej, nezin, kur ej; pārnes, nezin, ko pārnes?"

Visi sanākušie domā, domā — nevar pateikt. Sievas tēvs

jau paliek nemierīgs un vaicās otrreiz: ~Diezin, vai tikai visi esat

sanākuši, ja nezināt pateikt?"

„Neesam visi!" zvēri atbild, „lielas vardes trūkst."

~Kad tevi nelaime! kur tad tā tik ilgi?" sievas tēvs piktojas

un iesvilpās dikti jo dikti. Tūliņ lielā varde, kā prāvs siena

tupezis, atlec lieliem lēcieniem un atvainojas: „Pirmo reizi no-

kavējos, otru reizi pasteidzos!"
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„Kā tad — nokavējos! Vai nezini, ka vajaga rāvienā būt klāt?

Nu, nekas — kas bijis bijis; bet saki man, kur tāda lieta atronas:

ej, nezin, kur ej, pārnes, nezin, ko pārnes?"

„Ā! kā tad es nezināšu? Tā lieta ir tālu tālu viņpus jūras,

viņu sauc Kazaiku; tas ir tāds putns, kāda vairāk nav pasaulē;
bet grūti to dabūt."

~Lai nu arī grūti, kad tikai dabūjams! Klausies, varde, tad

tu nu aizvedīsi manu znotu tur pie Kazaikas un palīdzēsi to putnu
pārvest. Tur jūrmalā sēžaties manā laivā un ceļaties ūdenim

pāri."

Un medinieks ar lielo vardi aiziet jūrmalā, iesēžas sievas

tēva laivā un ceļas pāri. Viņā malā varde izlec pirmā no laivas

un saka tā; ~Dzirdi, ķēniņa znot, kāp man mugurā, tad aizkļūsim

ātrāk, jo vēl tālu Kazaikas miteklis."

Ķēniņa znots (medinieks) uzrāpjas vardei mugurā un uz-

sauc: „Lai tad arī iet!"

Un nu varde sāka lēkt. Ak tavus lēcienus! Kā šautuve pāri
visiem meža galiem. Nedabūja, jāsaka, ne apskatīties, jau pie Ka-

zaikas mitekļa klāt. Medinieks nolec vardei no muguras, at-

staipa locekļus; bet varde piemāca: „Nestaipies gari ej tikai nu

šinī mājā iekšā, kamēr slepkavas nav pārnākuši un — vai redzi,
vai neredzi kādu — prasi skaļā balsā trim paēst. Tev atbildēs:

„Divi ēdāji tikai, trim prasa!" Tad atsaki: „Tu, pats galda klā-

jējs, arī ēdīsi līdz!"

Labi! medinieks ieiet istabā un uzsauc: „Klāj galdu trijiem

ēst, trijiem dzert!"

Istabā atbild: „Divi ēdāji, trim liek klāt?"

„Nekas! klāj vien, pats klājējs arī ēdīs līdz!"

Viens, divi — galds apklāts, bet kas klāj, to nedabū redzēt.

Varde ar medinieku sāk ēst un Kazaika neredzams arī ēd līdz;
varde ar medinieku ēzdami sarunājas, Kazaika runā līdz, bet re-

dzēt nedabū viņu. Tā nu paēd, Kazaika noglabā galdu un tad

saka: „Klausies, mediniek, ķēniņa znot, manas slepkavas, kurus
te apkalpoju, nekad neaicināja mani pie galda; tu atnāci pirmo

reizi un tūliņ aicināji, tādēļ iešu tev labprāt līdz, kas tik labs pret
mani. Bet mums jāsteidzas, iekāms slepkavas nepārnāk."

Tūliņ arī medinieks izgāja ar Kazaiku laukā, kāpa vardei mu-

gurā un varde aiznesa vēja ātrumā pie laivas jūras malā. Medi-

nieks ar vardi iekāpa laivā; Kazaika iesaucās: „Es ari jau laivā

esmu! Dodiet tik airus, būšu labs airētājs!"
Airi airējās spēcīgi vien. bet kas airēja, to neredzēja. Tikai

zināja: Kazaika airēja, un redzēja: laiva skrien ar spārniem. Bet

plašā jūrā viņi sastapa kuģi. Kuģinieki vaimanāja: „Visa maize

apēsta, mums nav ko ēst, mums nav ko ēst!"
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Mediniekam iežēlojās vaimanātāji; viņš atbild: „Laižiet mūs

uz kuģa, dabūsit ēst."

Kuģinieki paņēma šos uz kuģa; medinieks saka: „Paga, paga,
tūliņ ēdīsit. Dzirdi, Kazaika, kur tu esi? Klāji galdu 32 cil-

vēkiem!"

Kazaika atbild: „Te jau tikai 31 cilvēks, kādēļ 32 klāšu?"

„Ah! vai tad tu nemaz līdz neēdīsi pats?"

~Paldies! ka mani ari pie galda pieņem; tur, slepkavu mājā
nekad reizā neēdu." Drīz galds apklāts, visi sāk ēst. Bet ēdot,

kuģa kapteinis nevar un nevar izprast, kas tas par neredzamu

Kazaiku un kur viņš tai ātrumā tik labus ēdienus grābis. Medi-

nieks pasmejas: „Kur viss tas gadās? Par ko man ir labs rokas

puisis?"

„Bet man," kapteinis atbild, ~ir atkal varens āmars. Ja piesit
vienreiz — gadās daudz kara ieroču; ja piesit otrreiz — gadās
milzumis kara vīru; ja piesit trešo reizi — gadās jātnieki, es saku

milzumis. Kā būtu, ia tu savu Kazaiku ar āmaru mainītu? Redzi,
man kara vīru ne vajaga — kur likšu? Bet tev, kā ķēniņa zno-

tam, kara vīri vajadzīgi Nem tādēļ āmaru, es ņemšu Kazaiku."

To dzirdēdams, medinieks šaubās, vai mainīt, vai nemainīt:

bet Kazaika iečukst ausī: „Maini droši! Es viņus apgādāšu ar

ēdieniem un tad ieradīšos atkal pie tevis."

Labi! Šie samaina un aizbrauc katrs savu ceļu. Brauc,
brauc — te jūra sāk briesmīgi viļņot un medinieks nemaz vairs

patapt uz priekšu. Tā nu samocās labu laiku. Bet kas ir? Uz

reiz dzird: Kazaika ir atkal laivā. Lai dodot viņam airus, tie nu

esot apgādāti. Kazaika paņems airus, tūliņ vedas pavisam ci-

tādi
— viens divi pie sievas tēva mājā. Sievas tēvs priecājas,

ka znotam tik labi izdevies, un nu tikai skubināt skubina, lai tūliņ

atstājot vardi te un lai steidzoties ar Kazaiku mājā. Diezin, ko

sieva par to laiku darot, kad gauži nebēdājoties un kā nekā. Labi!

Medinieks, nabadziņš steidz arī, pa kaklu, pa galvu. Pārnāk mājā

prasa, kur sieva? Sieva esot cietumā. Kādēļ cietumā? Jā, viņa
neesot ticējusi, ka tu esot miris, un negājusi pie ķēniņa par sievu,

lūk, tādēļ tas cietums. To dzirdējušam, mediniekam skaidri visi

vaigi svilst, un tā tūliņ pie ķēniņa: „Te nu pārvedu: ej, nezini,

kur eji, pārvedi, nezin, ko pārvedi — bet, kur mana sieva?"

„Kas par sievu?" ķēniņš atcērt.

„Mana sieva!_ Vai saproti?"

„Tā tu nerunā, tik rupji! Likšu tevi nonāvēt!"

„Tas. kas mani vēlējies nonāvēt, tas pats nāvē kritīs!"

Tādi vārdi ķēniņu pēdīgi aizkaitināja; viņš ātrās dusmās pa-

sauc kara vīrus un liek medinieku nošaut. Bet Kazaika iečuksL

~Lai šauj, lai — es aizstāšos priekšā, ka tevi neievaino un tamer

rīkojies ar savu āmaru." Un medinieks satvēra āmaru, piesita
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vienreiz — gadījās vīri; piesita otrreiz — gadījās ieroči; pie-
sita trešreiz — gadījās milzumis jātnieku. Kara vīri sāka ap-

spalēt ķēniņa kara vīrus; bet ķēniņš ar atlikušo pulku pasteidzās

izbēgt. Bet medinieka jātnieki panāca ir tos un nomaitāja, ka ne

dzīvas dvēseles neatlika. Nu medinieks izpestīja savu sievu no

cietuma, paņēma ķēniņa valsti un dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Neredzamais kalpotājs te tiek saukts Nekas un Kazaika.

Pēdējais vārds ir maisījums no krievu „He3Ha&Ka, un kazaka. P. Š.

4. A. 465. A. A. BīlenšteinsPlepeniekos pie Dobeles,

LP, VI, 1053 (134, ).

Bija vienreiz ķēniņš, tam bija ģēģeris, kas ikdienas uz jakti

gāja. Vienreiz tas ģēģeris izgāja uz jūrmalu, tur kādus putnus
šaut, un iegulās tanī lielā zālē, kas ap jūrmalu dikti liela auga.

Viņš lūrēja, vai kāds putns neatskrietu. Te atskrēja viens ba-

lodis, nokratīja savas spalvas un palika par dikti smuku sievišķi
un iegāja jūrā mazgāties. Ģēģeris, to redzēdams, uzceļas, paņem

tās spalvas, iebāž savā tašā un uzkāpj vienā vītolā, kas tur jūr-
malā stāvēja. Par mazu brīdi atskrien arī vēl divi baloži, no-

kratīja tāpat savas spalvas un iegāja jūrā. Nu mazgājās tās visas

trīs. Tās divi, kas pēc bija atskrējušas, iznāca ātrāki nekā tā

viena, un paņēma savas spalvas un skrēja projām. Nu iznāca

arī tā pirmā un meklēja savas spalvas, bet par velti. Ģēģeris
tās savā tašā bija iebāzis. Viņa sāka raudāt un teica: „Kas man

manas spalvas atdotu, tam es piederētu visu mūžu!"

Ģēģeris, to dzirdēdams, nokāpa no koka un atdeva viņai
tās spalvas. Bet tas sievišķis gāja viņam tūlīt līdz uz viņa mājām.

Ķēniņš, to dzirdēdams, ka viņa ģēģerim dikti smuka sieva

esot, aizsūta savu sulaini, lai tas to pie viņa atved.

Sulainis iet un ir jau gandrīz pie durvim, te atver tas sievišķis

logu un prasa: „Kas tur nāk?"

Sulainis, to dikti smuko sievišķi redzēdams, paliek kā ap-

stulbis un nevar ne vārdu izteikt, tā lielā smukuma aizgrābts.

Knapi, knapi viņš tik(ai) var apgriezties un aiziet projām. Viņš
izstāsta to visu ķēniņam, ko viņš redzējis. Ķēniņš to apsmējis:

kā cilvēks nu tāds varētu palikt, vienu smuku sievišķi ieraudzī-

dams? Un nu sūta savu kambara junkuru, lai tas to atved. Kam-

bara junkuram tā pati nelaime, kas sulainim. Ķēniņš, viņus abus

neticēdams, brauc pats raudzīt.

Tas sievišķis, dzirdēdams, ka viens piebrauc pie durvim, at-

ver logu un skatās ārā. Ķēniņš bija jau patlaban vienu kāju uz

kāpšļa uzlicis, te uzmeta acis viņai un tūdaļ, lielā smukuma aiz-

grābts, nevar ne no kāpšļa vairs nokāpt zemē, ne arī kučierim

teikt, lai griež zirgus atpakaļ un brauc projām. Ar lielām, lielām

mokām tas stostīdamies saka, lai brauc atpakaļ.
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No rīta ķēniņš liek ģēģerim atnākt un saka viņam, ka mē-

neša laikā_ vajaga tādu putnu ar zelta spalvām gādāt; ja ne, tad

viņš paspēlē savu sievu un dzīvību.

Oēģeris, mājā pārnācis, ir itin noskumis; bet viņa sieva par
to neko nebēda. Vakarā aiziet gulēt, ģēģeris vēl noskumst; rītā

izceļas un redz istabas vidū putnu ar zelta spalvām. Aiznes putnu
ķēniņam, ķēniņš vēl nav ar to mierā, un uzliek viņam briedi ar

zelta ragiem dabūt. Labi! Šis dabū ari briedi istabas vidū, tāpat
ka putnu, un aiznes ķēniņam.

Ķēniņš, nezinādams, kādu amatu nu viņam uzlikt, sasauc

savus senātus un prasa, vai tie kādu amatu nezinātu, ko ģēģeris
nevarētu izpildīt. Bet tie arī nevarēja neko izdomāt. Beidzot

viens ģenerālis ieteicas, ka viņam esot viens vecs zaldāts, tas bū-

šot zināt. Atsauc zaldātu, lai izgudrojot ģēģerim tādu amatu, ko

nav iespējams izdarīt! Zaldāts prasa trīs dienas laiku apdomā-

ties._ Labi! Pēc trim dienām zaldāts saka, ģēģerim vajagot to

dabūt, ko viņš pats nemaz nezin.

Oēģeris bēdīgs pāriet mājā un stāsta sievai, ka viņam va-

jagot viena gada laikā to dabūt, ko pats nemaz nezin.

Tad viņa sieva viņam iedod kamolu diega, arī nēzdogu un

saka: „Kur tas diega kamols iet, tur tev vajaga pakal iet!"

Oēģeris no rīta agri iziet ceļā. Par to starpu ķēniņa pilī atkal

rīko visu gatavu, ka var uz vienu gadu reizot. Tur kauj vēršus,

govis, cūkas, rīko kuģi tā, ka tikai nekā netrūktu.

Oēģeris iet, iet savam diegam pakaļ — ieiet lielā mežā. Iziet

no meža ārā, ierauga lielu pili bez durvim, tikai logi un eņģes

vien. Tas kamols apiet tai pilij trīsreiz apkārt, viņš izņem to

drānu no savas kabatas, noslauka ar to savus sviedrus, te atve-

ras viens logs vaļā un prasa viņam: „Kur tu ņēmi manas māsas

nēzdogu?"
Nu sauc šo, lai nāk iekšā. Viņš ieiet iekšā, ir viens sievišķis.

Viņam dod paēst, iedod vienu citu kamolu, arī ēdienu līdz, un

nu iet atkal pa vēl lielāku mežu, ka nemaz galu sasniegt. Viņam

jau pietrūkst maizes, sāk dikti ēst gribēties, vēl no meža nav

izgājis. Te uz reiz' ierauga vienu vardi, kas ar divām kājām

lec: viena ir labā roka, otra kreisā kāja.

„Ak tu nabaga vardīte!" šis nopūšas, „kur tev grūti ir tikai

ar divām kājām lēkt!"

Varde atgriežas it mudīgi atpakaļ un saka: „Tu muļķis! ko

tu nopūties par mani, kurai nemaz rūpes nav; nopūties labāki par

savu likteni, jo to, ko tu meklē, nekad nedabūsi, ja nepieņemsi
mani par vadoni."

Oēģeris, to dzirdēdams, ludz vardi, lai ta nākot par palīgu.

Varde saka: „Satin to kamolu un nāc man pakaļ!"
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Oēģeris nu iet vardei pakaļ. let, iet — iznāk no tā meža ārā

un ierauga vienu pili. Pie pils varde saka: „leej pilī, tur tikai

atradīsies trepes un krāsnis vien. Uzkāp uz vienu krāsni un ska-

ties, kas notiks. Tad nāks cilvēks un sauks kādus nekādus vār-

dus, tos visus atmini un nogaidi, kamēr vairs neviens nenāk. Tad

sauc tu tāpat, kā vini sauca, un beigās saki: „Paldies! t4 Es pa-
likšu par to starpu apakš tām trepēm."

Oēģeris, pilī iegājis, nogulas uz vienu krāsni. Te par mazu

brīdi ienāk viens kungs un sauc: „Neznaika!" Atbild viņam
viena balss: „Što hočeš?" Prasa kungs: „Davai kūsit!" Balss

atbild: „Seičas, moi mili bariņ!" Un tūlīt gadās sudraba galds

ar zelta šķīvīšiem, nažiem, kādiem nekādiem gardiem ēdieniem,
dzērieniem un sudraba krēsls.

Tas kungs piesēžas est, paēd un aiziet projām. Un tā nākuši

pavisam divdesmit četri kungi.
Oēģeris, vairāk neviena nesagaidīdams, ceļas no krāsns un

sauc: „Neznaika!" Viņam atbild: „Što hočeš?"

„Davai kūšit!"

Atbild: „Seičas, moi mili bariņ!"
Un tā gadās sudraba galds pilns ar tiem vislabākajiem ēdie-

niem un dzērieniem, kādi ne pašam ķēniņam nav. Paēdis viņš
pasaka: „Paldies!" Balss atbild: „Es te jau divdesmit četri gadi

esmu kalpojis un ne no viena neesmu pateicības dabūjis. Nu no

šī brīža gribu tev visur pakal iet un tev kalpot."

Oēģeris nu nāk ārā. Arā iznācis, viņš uzmeklē vardi, pasakas
[pateicas?] par to padomu, ko devusi, un iet uz mājām.

Iznācis klajumā pie jūrmalas, viņš grib no saviem ceļa pū-
liņiem atpūsties un liek ēdienus gādāt. Labi! ēdieni klāt, galds
klāts un šis apsēžas sudraba krēslā.

Bet ap to pašu laiku netālu no jūras malas brauca viena

flote, viena ķeizara kara spēks. Ķeizars, to spīdumu jūrmalā

ieraudzīdams, pavēl pie malas braukt. Klāt pienākušiem, ķeizars
sūta savu sulaini, lai tas to spīdumu iet apskatīties. Sulainis atnāk

un saka ķeizaram, tur esot bijis viens cilvēks!

Nu ķeizars noiet pie tā ģēģera un prasa, kur viņš te jūrmalā
sudraba galdu, ēdienus, dzērienus ņēmis. Viņš atbild: „Cienīga

majestēte! cik jums laužu ir uz kuģiem?"

Ķeizars atbild: „Piecdesmit tūkstoš cilvēku!"

„Nu tad cita un sauciet viņus visus šurp!"
Kamēr ķeizars ļaudis atsauc šurp, tamēr Neznaika liek piec-

desmit tūkstoš cilvēkiem ēdienu dot. Gadās viens dikti liels

sudraba galds ar kādiem, nekādiem ēdieniem, dzērieniem un ar

sudraba krēsliem. Ķeizars sasēdina visus savus ļaudis ap galdu

un visi ēd. Ķeizars paēdis prasa, kā viņš to visu varot dabūt?

Oēģeris atbild, ka viņam esot viens tāds gars: kā viņam prasot,
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ta viņš to gādājot. Ķeizars saka: „Man ir tāds spieķis: kā iebāž

zemē, tūlīt gadās zelta pils; un viena ķīķere: kā paskatās vienā

galā, gadās liels kara spēks, kā paskatās otrā galā, kara spēks
nozūd."

Un nu ķeizars grib, lai ar viņu maina. Oēģeris domāja: „Es
parnesīšu ķēniņam spieķi un ķīķeri, kas nemaz nav: „Ko nemaz

nezin!" pēc kā esmu gājis," un negribēja mainīt. Te viena balss

iečukst viņam ausīs: „Maini droši! Es no tevis nekad neatstāšu."

Oēģeris izmaina ar ķeizaru un ķeizars brauc atkal projām pa

jūru. Kamēr ķeizars vēl uz zemes bija, viņš sauca: „Vai Neznaika

ir pie manis?"

Neznaika atbild, ka esot, un gāja tādu gabalu ir jūrā līdz. Tur

ķeizars viņu nesauca vairs, jo domāja, ka jau nu Neznaika pie

viņa paliks.
Bet tālu jūrā iebraukušiem, ķeizars piepēži atminēja Neznaiku

saukt, bet velti. Neznaika nebija vairs. Nu ķeizars redzēja, ka

viņš bija piekrāpies.
Par pusotra mēnešiem pēc iziešanas ģēģeris jau pārnāca

mājās un atrada ļaudis vēl pilnā darbā ķēniņa pilī. Tie vēl ar-

vienu nebija sarīkojušies, ka var uz vienu gadu ceļā doties.

Un tā no rīta saulītei lecot, ģēģeris iesprauž savu spieķi pre-
tim ķēniņa guļamai istabai un paskatās savā ķīķerī, tūlīt izceļas
zelta pils un gadās liels pulks kara vīru, un nu šauj tā, ka nevar

aizklausīties.

Ķēniņš, no lielā trokšņa uzmodies, it sabaidās, domādams, ka

nu viņa pili cits kāds ķēniņš aplēģerējis. Viņš paskatās pa logu,

viņa acis nožib no lielā zelta spožuma, domā, ka sapņotu. Nu

sauc visus savus sulaiņus un prasa, lai tie jel sakot, vai viņš
esot nomodā jeb sapņojot. Sulaiņi saka, ģēģeris esot pārnācis

ar lielu kara spēku un viņam esot liela zelta pils lai.

Ķēniņš sūta savus sulaiņus, lai tie ģēģeri lūdz, ja ne vairāk,
lai kara spēku apsauktu. Sulaiņi to pasaka bet ģēģeris at-

bild: „Es ātrāki neapsaukšu, kamēr pats ķēniņš nāks mani lūgt!"
Neko darīt, ķēniņš iznāk un lūdz, lai jel apsaucot! Oēģeris

prasa ķēniņam, vai viņam negriboties ēst. Ķēniņš atbild: „Kāpēc

tad ne?"_
Nu ģēģeris pavel Neznaikam gadat abjiem ēdienu. Paēduši —

ķēniņš saka: „Tādu ēdienu un dzērienu vēl savu mūžu neesmu

baudījis."

Oēģeris atbild: „Nu es to „Ko es nezinu" esmu dabūjis un

atdomu jums viņu."
Bet ķēniņš neņēmis un teicis, lai viņš pats paturot. Tad

Neznaika kalpojis abiem diviem.

Piezīme. Krievu izteikumu jautājumos salīdzini iepriekšējos trīs

variantus. P. Š.
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5. A. 465. A. Līdaku Jēkabs ar Juri Liel-lecavā.

LP, V, 330 (142, 4).

Vienam ķēniņam bija ļoti uzticīgs sulainis; ķēniņš, zināms,

viņu loti mīlējis.

Reiz ķēniņš nopērk nevaldāmu zirgu. Visi nopūlējušies to

iejāt, rāmu padarīt, bet velti — zirgs kāds bijis, tāds ir. Nu ķē-

niņš teicis sulainim: „Raugi tu negantnieku ievaldīt!"

Labi! sulainis, veikli palēkdamies, uzklūp mugurā un doma

prātīgi, prātīgi izdzīvoties, lai jau netrakotu, bet kur tu Dieviņ —

uz reizi, kā sadzelts, sacirtās sāņus un aizgāja vēja ātrumā —

putekšji vien pakūpēja. Tā nu skrien un skrien ilgu laiku pa pur-

viem, pa mežiem; sen jau svešs apgabals, kur jājējs savu mūžu

kāju nav spēris, bet vēl skrien un skrien. Te beidzot par laimi

gadās divi lieli koki, tuvu viens pie otra, tikai tāda starpa kā

labi vārteli, un kā nu trakais ērzelis caur koku starpu skrēja, tā

iežņaudzās kā spīlēs, bij jāapstājas. Tas nu būtu labi; bet tik-

pat —
sulainis nokāpj zemē, izskatās, izdomājas: sveša puse, ne-

zin ne rīta, ne vakara vairs. Neko darīt, ies uz labu laimi taisni

projām, vai tad itin kur negadīsies ļaudis? let, iet — gadās kla-

jums un klajumā mazas mājiņas. leiet mājiņās, satiek vecu, vecu,

sirmu vīriņu. Vīriņš laipni saņem dievpalīgu un vaicā: „Dēls,
kur iedams?"

Tā un tā — esot nomaldījies, nokusis, lai parādot ceļu uz

mājām.

„Ai, dēls! nokusuši atpūšas; ko mājā arī darīsi? Paliec man

biedros kādu laiku!"

Labi! dēls patencina par laipnību un paliek.

Bet tur pie mājiņām bija liels, jauks dārzs ar šādiem vārtiem,
tādiem vārtiem. Sulainis labprāt vēlētos arī pa dārzu pastaigā-

ties; bet vecītis saka: „Pagaidi, pagaidi, tā neej vis! Še tev

šī atslēgu virkne, slēdz kādus vārtus vien gribi un staigā kur vien

iedomājies; tikai tos vārtus neslēdz, kas ar lūku aizsieti, un neej

tur skatīties."

Pirmo dienu sulainis izstaigājās pa dārzu un neaiztika lūku

vārtus; otru dienu izstaigājās pa dārzu un neaiztika lūku vārtus;

trešo dienu viņš iedomājās: „Kas, nelaime, taču tur varētu būt?

Visur vēlē, te vien ne; tīšām raudzīšu paskatīties."
Un tā raisīja arī tūliņ lūku vaļām. Vārtus atvēris, ierauga

lielu lauku, bet lauka vidū rāmu, spožu ezeru. Aiziet pie ezera,

izskatās tādu brīdi un grib jau nākt atpakaļ, te dzird: gaisā.kas

iešmīkstas, paskatās: trīs baltas pīlītes patlaban nometas ezera

malā, bet tad ātri, ātri paliek par_daiļām meitām, norauj apģērbus
un iebrien peldēt. Viņš domā: „E! kad tu izčibējis! Tādas nekad

nebiju redzējis. Joku dēļ jāapskatās tās drānas tuvāk."
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Sulainis vienai paņēma drānas un cilāja un brīnījās ilgu laiku.

Bet tā meita, kurai drānas piederēja, beidzot apmānīja, ka nav

vairs labi; viņa piepeldēja malā un lūdzās žēli: „Puisīti, mīļais!

nejoko mani; atliec, lūdzams, drānas, kur bijušas."
Ko darīsi? Atdeva arī. Bet šai pašā acumirklī meitas pār-

vēršas par pīlēm un šo pārvērš par balodi; pīles tūliņ aizlaižas,
bet balodis noskatās vien. Še nu tev bija!

Vakarā vecītis pārnāk, ierauga sētā, mieta galā balodi. Viņš,

zināms, tūliņ noprot, kas noticis, un labi izrājis, pārvērš šo atkal

par cilvēku.

Otrā dienā vecītis atkal aiziet un atstāj šo vienu pašu mājās.
Nu sulainis staigā, staigā pa dārzu, beidzot nevar nociesties, at-

raisa lūku vārtus un ies atkal ezera malā. Aiziet, izskatās tādu

brīdi un patlaban grib nākt atpakaļ, te gaiss iešmīkstas, baltās

pīlītes klāt atkal, ātri, ātri paliek par daiļām meitām un iebrien

peldēt. Sulainis domā: „E, kad tu izčibējis laukā! Tādas reti

redzamas. Joku dēl jāapskatās tās drānas tuvāk."

Nu paņēma vienai drānas un cilāja un brīnījās ilgu laiku. Bet

tā meita, kurai drānas piederēja, drīzi apmānīja, ka nav vairs

labi; viņa piepeldēja malā un žēli, žēli lūdzās: „Puisīti mīļais!

nejoko mani, atliec, lūdzams, drānas., kur bijušas."
Ko darīsi? Tā lūdzas, atdeva ari. Bet tai pašā brīdī meitas

pārvēršas par pīlēm un aizlaižas; bet sulainis paliek par cūku un

noskatās vien.

Vakarā, vecītis pārnākdams, ierauga cūku sētsvidū un tūliņ

noprot, kas noticis. Neko darīt, pārvērš atkal par cilvēku un tad

saka tā: „Ja tev tā viena tik vareni patīk, nu, manis dēl, preci
tad viņu."

„Ja, preci nu preci! Viņa jau nepaliek pie manis, ik atdomu

drēbes, ik aizlaižas."

Nepaliek! Kā lai paliek? Kam atdevi drēbes, kam ļāvies

pielūgties? Neatdod drēbes, kamēr svēti nav apsolījusies pie
tevis palikt."

Labi. Trešā dienā vecītis atkal aiziet, atstādams šo vienu.

Bet nu sulainis tūliņ atraisa lūku, aiziet ezera malā un gaida bal-

tās pīlītes. Drīzi pīlītes klāt, paliek par meitām, novelkas un ieiet

ezerā peldēt. Tomēr šis savai, ko ielūkojis, paņem drēbes un

cilā un brīnās: ~Kas par varenu apģērbu!"

Bet meita izpeld malā un lūdzas un lūdzas: „Puisīti mīļais,

nejoko mani, noliec drānas, kur bijušas!"

„Lūdzies, cik gribi, nelikšu un nelikšu; solies man svēti par

līgavu palikt, nelaisties projām, tad atdošu drānas, ātrāki ne."

Nu šī stostīsies, nu šī gorīsies, nemaz lēti sadomāt; beidzot

tad, tad teiks gan to vārdu ja un vēl nosolās svēti, ka neiešot pro-

jām, k#ut abas māsas diezin kā labinātu.
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Tagad sulainis atdeva drānas. Šī ātri apvilkās un aizgāja līdz

vecīša pagalmā; bet abas māsas palika par pīlēm un aizlaidās

prom. Vakarā vecītis pārradās un tūliņ salaulāja sulaini ar lī-

gavu.

Bet pēc kāda laika sulainis sacīja vecītim: „lešu ar sievu pie

ķēniņa, citādi viņš nezinās, kur esmu palicis."
Vecītis atteicis: „Ej, ej, dēls un dzīvo laimīgi; tikai pasargies

ķēniņa priekšā uzlielīt sievu. Labākais, ja ķēniņš ne zināt nezin,
ka te esi apsievojies."

Labi! sulainis pāriet mājā un nesaka nevienam, ka svešumā

precējis tik daiļu sievu; arī sieva nerādās ne ķēniņam, ne citam.

Savu laiku tā gāja labi; bet ķēniņš vienreiz, otrreiz apmāna, ka

sulainis nava vairs senākais. Bijis, kur bijis — savā istabā vien

tikai grib krupt. Reiz sulainis atkal pa slepeno pusi bija nozudis

ķēniņam. Bet šoreiz ķēniņš bija gudrs, paglūnēja pa atslēgas

caurumu, ko šis tur istabā dara? lerauga: sulainim, tik daiļa

sieva kā saule.

„Tas taču neiet!" viņš domā, „tik daiļas sievas tikai ķēniņieni

pieklājas. Bet kā viņam atņemt? Pag, atsaukšu burvi!"

Atnāk burvis: ko laba teikšot?

Tā un tā — sulainim tik daiļa sieva kā saule. Kā viņš to

iemantošot?

„Kā iemantot? Dodi sulainim tādu darbu, ko neiespēj izdarīt,
tad tev būs iemesls nomaitāt viņu un atraikni dabūsi. Bet pašu
darbu pateikšu rītu, jo ātrumā nevar vis apķert grūtākas lietas."

Labi! Rītā burvis steidzas pie ķēniņa ar padomu, ko nakti

bija sagudrojis. Bet ceļā gadījās tilts, un no tilta apakšas izgadījās
balts cilvēks, sacīdams burvim: „Nelieti, kur iesi? Ja ķēniņš
neliks sulaini mierā, nagos ieklāsit abi, tu un viņš!"

Tomēr burvis tev klausīs, atmet ar roku: „Sauc, cik gribi!"
un iet savu ceļu. Aiziet pie ķēniņa, lai liekot sulainim pārnest
lielo lauvu; aiz trīsdesmit ķēniņa zemēm, četrdesmitajā tāds esot.

Ķēniņš pasauc sulaini: „Klausies! aiz trīsdesmit ķēniņa ze-

mēm četrdesmitajā ir lauva, pārved to man, cik ātri vien iespē-

jams; ja ne — dzīvs nepaliksi."

Sulanis, to dzirdējis, bēdīgs ieiet pie sievas; bet sieva mie-

rina: „Nieka dēl bēdāties! liecies tikai gulēt, iestiprini spēkus, es

tamēr pa nakti izaudīšu lakatiņu raibiem rakstiem un ielikšu ceļa

maizi. Bet to tikai piekodinu: paglabā lakatiņu ceļā labi jo labi;

ja tas tev pazūd, tad viss gājiens vējā."

Labi! sulainis rima bēdāties un aizmiga saldi; bet sieva auda

un rakstīja cauru nakti skaistu, skaistu lakatu, kāds tai ķēniņa

valstī vēl nebija rakstīts. Gaismiņā varenais lakats bija gatavs.
Nu sieva modināja vīru un pavadīja uz tālo svešumu.
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Sulains, nabadziņš, gāja vienu dienu, gāja otru dienu; gāja
vienu nedēlu, gāja otru nedēlu, vēl nebija aizgājis. Te trešā ne-

dēlā tumšā lietainā naktī pamanīja mazu, mazu uguntiņu. Aiz-

gāja tur, pieklauvēja pie durvim — iznāk jauna meita un mīli ai-

cina istabā. Meita paēdina un izguldina ceļa vīru un rītā agri
jo agri ienes ir mutes ūdeni; bet dvieļa vien tikai nenoliek. Su-

lainis_ nomazgājas, apskatās: dvieļa nav. Slaucīsies ftai pašā
lakatā, ko sieva_ izrakstījusi. Bet meita, skaisto lakatu pamanī-
dama, mudīgi klāt: lai parādot viņai! jo tādus lakatus tikai viņas
masa mākot rakstīt un aust. Kur viņš tādu ņēmis?

„Tā un tā," sulainis izstāsta, „mana sieva to auda un rak-

stīja."

„Tad tava sieva mana māsa. Labi, ka zinu! Un tad manas

masas dēļ lielais lauva tev jāpārved ķēniņam. Labi, ka zinu."

To sacīdama, meita parāva lakatiņu un izskrēja padurvim.
Bet sulainis bēdājās: „Diezin, diezin! Sieva tā pieteica. Kad tikai

aizskriedama, lakatiņu nenozaudē vien?"

Tomēr šoreiz tādas bēdas bija liekas, drīzi meita atskrēja at-

pakaļ līksmodama: „Še nu tavs lakats! Es tavu darbu atradu.

Tepat tuvumā būs lanka, liela, liela lanka, un tur atradīsi meklēto

lauvu. Bet lankas malā redzēsi ērkšķu krūmu, aiz tā krūma

lauva gul un pašā krūmā lauvas bērni rotā. Pielien krūmam, r.o

šīs puses iedams, un paspied vienu lauvēnu, lai tas iebrēcas; tad
lauva gāzīsies tev virsū, bet tu uzmet lakatiņu lauvam uz de-

guna, tūliņ lauvu māte paliks rāma kā sunītis un ļausies lakatu

apsiet ap kaklu, lai ved, kur grib."
Labi! sulainis tā dara un viegli jo viegli saķēra lauvu. Pār-

veda ķēniņam, ķēniņš liek lauvu ielaist dārzā un tūliņ atsauc

burvi: ko nu likšot sulainim darīt? Lauvu esot pārvedis, viņa
nodomu izjaucis. Bet burvis atsaka: „Pagaidi rītu! jo ātrumā

nevar vis apķert grūtākas lietas."

Labi. Rīta agrumā burvis steidzas pie ķēniņa ar padomu. Bet

ceļā gadījās tilts; un no tilta apakšas iznāca balts cilvēks, sacī-

dams: „Nelieti, kur iesi? Ja ķēniņš neliks sulaini mierā, nagos

iekļūsit abi, tu un viņš!"

Tomēr vai burvis tev klausīs? Atmet ar roku: „Sauc, cik

gribi!" un iet savu ceļu. Aiziet pie ķēniņa: lai liekot sulainim

pārnest lielo, ziedošo ābeli; aiz četrdesmit ķēniņa zemēm piec-

desmitajā tāds esot.

Ķēniņš pasauc sulaini: „Klausies! aiz četrdesmit ķēniņa ze-

mēm piecdesmitajā ir ziedoša ābele. Pārnes to man, cik ātri vien

iespējams; ja ne, dzīvs nepaliksi."

Sulainis, to dzirdējis, bēdīgs ieiet pie sievas; bet sieva mie-

rina: „Nieka dēļ bēdāties! Liecies tikai gulēt; es tamēr izaudīšu

lakatiņu raibiem rakstiem un ielikšu ceļa maizi. Bet to tikai pie-
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kodinu: paglabā lakatiņu ceļā labi jo labi; ja tas tev pazūd, tad

viss gājiens vējā."
Sulainis tūdaļ rima bēdāties un aizgāja gulēt. Bet sieva

cauru nakti auda un rakstīja skaistu, skaistu lakatu, kāds tai ķē-

niņa valstī vēl nebija rakstīts. Gaismiņā varenais lakats bija ga-

tavs. Nu modināja vīru un izvadīja tālā svešumā.

Sulainis gāja vienu dienu, gāja otru dienu: gāja vienu ne-

dēlu, gāja otru nedēlu — vēl nebija aizgājis. Te trešā nedēļā,
tumšā lietainā naktī pamanīja mazu, mazu uguntiņu. Aizgāja tur,

pieklauvēja pie durvim, iznāk jauna meita un mīļi aicina istabā.

Meita paēdina izguldina, ceļa vīru un rītā itin agri jau ienes ir

mutes ūdeni, bet dvieļa nenoliek.

Sulainis nomazgājas, apskatās: dvieļa nav. Slaucīsies tai

pašā lakatā, ko sieva izrakstījusi. Bet meita, skaisto lakatu pa-

manīdama, mudīgi klāt: lai parādot! jo tādus lakatus tikai viņas
māsa mākot rakstīt un aust. Kur tādu ņēmis?

Tā un tā — sulainis izstāsta, „mana sieva to auda un

rakstīja."

„Tad tava sieva mana māsa; labi, ka zinu. Un manas māsas

dēl ziedošā ābele tev jāpārnes ķēniņam. Labi, ka zinu."

To sacīdama, meita parāva lakatiņu un izskrēja pa durvim.

Bet sulainis bēdājās: „Diezin, diezin! Sieva tā pieteica. Kad

tikai, aizskriedama, lakatiņu nenozaudē vien?"

Tomēr šoreiz tādas bēdas bija liekas, drīzi meita atskrēja

atpakaļ līksmodama: „Še nu tavs lakats! Es tavu darbu atradu.

Tepat, necik tālu, zied meklētā ābele. lekāp viņā un pārsvied
lakatiņu galotnei, tad ābele paliks tik maza kā puķīte un viegli jo

viegli pārnesīsi ķēniņam. Bet iestādījis ķēniņa dārzā, noņem la-

katiņu, tad mazā puķīte tūdalin izaugs par ziedošu ābeli."

Labi! sulainis tā dara un pārnes ķēniņam ziedošo ābeli vie-

glāki, nekā bija cerējis. Ķēniņš, ābeli dārzā redzēdams, pabrī-

nējās vien un atsauca burvi: ko nu likšot sulainim darīt? Ābeli

esot pārnesis, viņa nodomu izjaucis.
Bet burvis atsaka: ~Pagaidi rītu! jo ātrumā nevar vis apķert

grūtākas lietas."

Labi. Rīta agrumā burvis steidzas pie ķēniņa ar padomu.
Bet ceļā gadījās tilts un no tilta apakšas iznāca balts cilvēks,
sacīdams: „Nelieti, kur iesi? Ja ķēniņš neliks sulaini mierā,

nagos iekļūsit abi: tu un viņš."
Tomēr vai burvis tev klausīs? Atmet ar roku: „Sauc, cik

gribi!" un iet savu ceļu. Aiziet pie ķēniņa: lai pasakot sulainim

tā: „Aizej tur — nezinu, kur! atnesi to — nezinu, ko!"

Ķēniņš pasauca sulaini: „Klausies! aizej tur — nezinu, kur!

atnesi to — nezinu, ko!"
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Sulainis, to padzirdējis, pavisam bēdīgs ieiet pie sievas; sieva

gan mierina vīru, bet pati arī nezin, kā nu paveikšot tādu darbu,
kā ne. Beidzot tā saka: „Nebēdājies vis, ej tikai gulēt; es tamēr

izaudīšu otrtik lielu lakatu ar vēl jo smalkākiem rakstiem un

ielikšu ceļa maizi; tikai pieglabā it īpaši šo lakatu labi, lai ne-

pazūd."

Sulainis aizgāja gulēt. Bet sieva cauru nakti nosvīdusi auda

un rakstīja skaistu, skaistu lakatu, kāds tai ķēniņa valstī vēl nebija

austs, ne arī rakstīts. Gaismiņā lakats bija gatavs. Nu modināja
vīru un raudādama izvadīja tālā svešumā.

Bet sulainis vēl nebija labi aizgājis, te ķēniņš paaicinās su-

laiņa sievu un ieteiksies: „Vai zini ko? Tavs vīrs šoreiz gan lai-

kam nepārnāks vairs, un kur tu, atraikne būdama, iesi? Tādēļ —

man sievas vajaga — nāc pie manis par ķēniņieni."

Sulaiņa sieva domāja: „Kaitināt ķēniņu nebūtu gudri, tādēļ

labāk mānīšu viņu un atteikšu tā: „Paldies! par ķēniņienes godu;
es jau arī neticu, ka šoreiz pārnāks, tomēr gadu, drošības dēl.

gaidīšu; ja tad nepārnāks — runāsim tad"."

Labi! lai tā paliekot.

Bet sulainis gāja vienu dienu, gāja otru dienu; gāja vienu

nedēlu, gāja otru nedēlu — vēl nebija aizgājis. Te trešā nedēlā,
tumšā lietainā naktī pamanīja mazu, mazu uguntiņu. Aizgāja tur,
pieklauvēja pie durvim, iznāk jauna meita un mīli aicina istabā.

Meita paēdina, izguldina ceļa vīru un rītā itin agri jau ienes ir

mutes ūdeni, bet dvieļa nenoliek. Sulainis nomazgājas, apskatās:

dvieļa nav. Slaucīsies tai pašā lakatā, ko sieva izrakstījusi. Bet

meita, skaisto lakatu pamanīdama, mudīgi klāt: lai parādot viņai!

jo tādus lakatus tikai viņas māsa mākot rakstīt un aust. Kur

viņš tādu ņēmis?
Tā un tā — sulainis izstāsta, „mana sieva to auda un

rakstīja."
„Tad tava sieva mana māsa. Labi, ka zinu! Un tad manas

māsas dēl tev jāiet tur, nezinu, kur! un jāatnes to, nezinu, ko!

Labi, ka zinu."

To sacīdama, meita parāva lakatu un izskrēja pa durvim.

Bet sulainis bēdājās: ~Diezin, diezin! Sieva tā pieteica. Kad ti-

kai, aizskriedama, lakatu nenozaudē vien?"

Un sulainis izgaidījās vienu dienu, otru dienu — meita ne-

nāk un nenāk atpakaļ. Te trešā dienā ieskries noskumusi ar visu

lakatu: ~Dzirdi jel, ko nu teikšu. Tavu darbu nespēju atrast.

Trīs dienas izmeklējos, izskraidījos muļķa palikdama — nekur

un nekur. Bet iesim pie vecās Zemes mātes, kas tagad jau sep-

tiņus mēnešus gul nomirusi, bučo viņai ceļus, tad tā atdzīvosies

un tavu darbu pateiks."
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Labi! nogāja pie Zemes mātes. Sulainis nobučoja Zemes

mātei ceļus. Bet Zemes māte palika dusmīga, ka neļaujot gulēt.

Tad sulainis nobučoja otrreiz Zemes mātei ceļus. Nu vecā ap-

rima, sasauca visus putnus kopā un vaicāja sulainim: „Ko gri-

bēji?"

„Gribeju runāt, kas ta par lietu: Aizej tur — nezinu, kur!

atnes to — nezinu, ko!"

„Nu, putni mani!" Zemes māte iesaucās, „vai jūs nezināt,
kur tāda lieta atronama?"

Putni atteica: „Nezinām vis!"

Tad Zemes māte sasauca visus zvērus un vaicāja tiem, vai

nezinot tādu lietu: Aizej tur — nezinu, kur! atnesi, to — ne-

zinu, ko!

Zvēri atbildēja: „Nezinām vis!"

Tad Zemes māte sasauca visus ložņātājus, visus zemes tekā-

tājus un vaicāja tiem, vai nezinot tādu lietu: Aizej tur — nezinu,
kur! atnesi to — nezinu, ko!

Ložnātāji un tekātāji atbild: „Nezinām vis!"

„Nu diezin, vai jel maz visi esat sanākuši?" Zemes māte

ievaicājās.

„Neesam visi, āre, klibā varde palika pakal."
Atlec klibā varde, Zemes māte dusmojas: „Kam tik vēlu?"

„Ja, cienīgā ķēniņiene! sagulēju septiņus mēnešus slima,
drusku vājums kājas māc."

„Nu, labi, labi! Bet vai nezini šo cilvēku aizvest pie: Aizej
tur — nezinu, kur! atnesi to — nezinu, ko!"

„Kā nu nezināšu? Zinu gan."

„Tad aizved!"

Un varde tūdaļ lēca pa priekšu, sulainis gāja pakal. Beidzot

abi nokļuva pie mazām mājiņām bez logiem. Varde pārlēca sliek-

snim, sulainis iegāja līdz. Bet istabas stūrī pie pakšķa bija sle-

pens caurums; tur varde ielēca un pazuda, bet sulainis palika pie

cauruma domādams: ~Vai te nu būs tas, ko meklēju? Varbūt

gan, raudzīšu saukt."

Viņš sauca: ~Aizej tur — nezinu, kur! atnesi to — nezinu,
ko! nāc šurp, ja te esi!"

Līdz to bija izteicis, tūdaļ sāka zemes apakšā spēlēt un dan-

cot, tāds troksnis, jādomā, vai pērkons ducina, vai kas. Sulainis

vaicā tālāk: ~Atbildi man, vai esi tas, ko meklēju?"
Balss zemes apakšā atbild: „Esmu tas!"

„Nu ja esi tas, pasaki man, pa kuru ceļu iespēšu vistaisnāki

mājā pārklāt? Gada laikā man bija jāatnāk un jāpāriet."
Balss atbild: „Ja mēs taisni ejam, tad gan laikā pārejam,

bet apkārt iedami, ātrāk nepāriesim par gadu. Tomēr taisni iet
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nebūs viegli, tur gulēs liela liela čūska uz ceļa, tā jau pa versti

ar dzeloni cilvēkus pievelk un norij."
„Bet saki, vai tad nekādā ziņā nebūtu iespējams čūsku ie-

valdīt?"

„lespejams_! iespējams! Ta nu ir, ja māk, var gan. lesali

čūskai visgardākos pasaules ēdienus un saki, ka ēdienus baudot,
vēl spēlēs un dancos, tad viņa tevi neris. Par ēdieniem, zināms,
nebēdā, es viņus apgādāšu, kādus vien liksi. Bet tiklīdz čūska

ēdienus pabaudīs un vēl dzirdēs, ka spēlē un danco, viņa priekā

nezinās, ko darīt. Tad esi gudrs un prasi čūskai, lai atdod par
taviem ēdieniem, kurus baudot tik jauki spēlē un danco, to kastīti,
kas viņai apakš krūtim. Viņa atdos, gan tu redzēsi, jo kas jau
priecīgs, tas arī devīgs — veca lieta."

„Labi!" sulainis atsaka, „dosimies tad ceļā, kas tur būs,
būs."

Un abi aizgāja, sulainis pa priekšu, brīnumu balss no paka-

ļas. Gāja. gāja —uz reizi balss saka: „Nu vairs nav tālu, tūliņ

raus tevi klāt!"

Un tā rāva ari. Pierauj, čūska jau atplēš rīkli un grib sulaini

rīt; bet sulainis lūdzas: „Nerij, nerij negatavu kumosu — došu

labāk savā vietā gardākos pasaules ēdienus izēsties, kurus bau-

dot vēl jauki spēlēs un dancos."

Čūska tūliņ apstājās; bet sulainis iesaucās: „Aizej tur — ne-

zinu, kur! atnesi to — nezinu, ko!' 1 Līdz to bija izteicis, te galdi
apklājās un gardākie pasaules ēdieni kūpēt kūpēja; bet turpat vēl

tik jauki spēlēja un tik jautri dancoja, ka tikās vien klausīties.

Čūska, ik nu gardumus iebaudīja, ik palika jautrāka. Sulainis

prātoja: „Nu ir laiks!" Un tā tūliņ iesāka runāt, vai nevarot viņa

gardos ēdienus arvienu paturēt un tai vietā atdot mazo zelta ka-

stīti, kas tur apakš krūtim spīguļo?

„Ja, tūliņ!" čūska iesaucās, „kas tāda kastīte pret tik gardi
baudāmiem ēdieniem?"

Labi! sulainis paņēma kastīti un steidzās mājā. Bet ceļā tam

iesitās prātā kastīti atvērt un paskatīties, kas gan tur iekšā?

Atvēra —ak tu žēlīgais tētiņ! Sāka tikai kara vīri no kastītes

laukā nākt kā siseņi, kā dūmi — nemaz izskaitīt, nemaz pār-

redzēt īsā laikā liela, liela lanka pilna, ka ne apgriezties.

„A!" sulainis domāja, „nu esmu vīrā, pāriešu pie ķēniņa itin

lepns."

Pārgāja ar lielo kara spēku pie ķēniņa, sieva_ iztek noraudā-

jusies pretim: „Vlriņ, vīriņ! labi, ka laikā vēl pārradies, jo ķē-

niņš kā rūgta nāve man uzmācas, lai ejot pie viņa, tu esot miris;

un burvis, tas negantnieks, viņu vēl piekūda."
To dzirdēdams, sulainis palika dusmīgs un uzsauca ķēniņam,

kam viņš tā darījis?
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Bet ķēniņš sasauca ari savu kara spēku un vaicāja burvim,
ko būšot sulainim atteikt.

Burvis mācīja: „Atteic, ko tu gribi!"

Ķēniņš tā atteica sulainim; bet nu sulainis iesāka ar ķēniņu

karot Karoja ilgi, beidzot ķēniņš pats pirmais krita, tad krita

burvis un ķēniņa kara spēks.
Nu sulainis palika par ķēniņu un dzīvoja ar savu sievu lai-

mīgi.

Piezīme. „Ej tur — nezin kur, atnes to
— nezin ko" jautājumā salī-

dzini „levadu" (97. 1. p.) un iepriekšējo pasaku piezīmes. P. Š.

6. A. 465. A. A. Bīlenšteins Jaun-Avc ē. LP, VI, 1057 (154,5).

Vienam ķēniņam bijis medinieks. Tas bijis neprecējies, un

ķēniņš arī bijis neprecējies. Vienu dienu medinieks aizgājis uz

dīķi. Tur atskrējušas trīs pīlītes. Gribējis šaut un ieraudzījis, ka

trīs cilvēki, skaistas meitas, un nešāvis. Bet tai vienai meitai

šis nozadzis drānas. Nu meita raudājusi; bet šis teicis: „Lai
raudi kā raudādama, tu būsi mana līgava, tevi precēšu!"

Un tā pārvedis un salaulājies. Bet ķēniņš, ieskatījies jauno
sievu, nem nost. Medinieks nedod. Beidzot ķēniņš saka: „Ja tu

man pārnesīsi zivtiņu ar zelta zvīņām, tad tev sievu pametīšu,

ja ne— atņemšu."
Šis pārgājis mājā un stāstījis to sievai. Tā teikusi: „Jāpa-

saka māsām, tās dabūs."

Un sieva nu pastabulējusi stabuli, atskrējušas māsas: ko

gribot?
Tā un tā. izteikusi, un māsas tūdaļ zivtiņu atnesušas.

Bet ķēniņš tomēr ņēmis sievu nost, un ja nedodot, lai tad

pārnesot tādu putniņu ar zelta deguniņu un melnām kājām! At-

kal sieva stabulējusi un māsas atnesušas tādu putniņu.
Bet ķēniņš tomēr ņēmis sievu nost, un ja nedodot, lai tad

ejot tur. nezinu kur, lai pārnesot to, nezinu ko! Pārgājis mājā,
sieva teikusi: lai nu ejot pats pie viņas māsām! Māsas dzīvoju-
šas lielā mežā, mazā istabiņā. Istabā tās bijušas par skaistām

meitām, kad laukā skrējušas — par pīlēm.
Bet sieva bija iedevusi mediniekam mazu ripiņu, teikdama:

„Nosvied to! Kur ripiņa ripos, tur ej pakal, tā noiesi pie manām

māsām!" Un vēl teikusi, lai neko daudz nerunā ar tām un lai,

nakti pārgulējis, neslaukoties tai dvielī, ko viņas dos, bet lai slau-

koties tai dvielī, kas pašam no mājām līdz, ko devusi.

Aizgājis, pārgulējis — rītā veca māte ienesusi ūdeni. Šis no-

mazgājies un slaucījies tai dvielī, ko visas trīs māsas kopā bija

rakstījušas, un ko sieva bija līdz iedevusi. Slaukoties māte pa-

manījusi dvieli un pazinusi, ka tas viņas znots. Tūliņ prasījusi,
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ko viņš meklē. Atteicis: ķēniņš ņem man sievu nost un pavē-
lējis: ej tur, nezinu kur, — pārnesi to, nezinu, ko!"

Bet vecā māte ar sievas māsām ari nezinājušas, kas tas va-

rētu būt; tādēļ sasaukušas visus putnus, zvērus, ar līdējiem, skrē-

jējiem, cik tikai ir pasaulē; bet no tiem arī neviens nav zinājis.
Beidzot māte atminējusies: ~Klibās vardes vēl nav!"

Atsauc klibo vardi, tā saka: zinot gan, tas esot tāds nere-

dzams sulainis; lai medinieks nākot viņai tikai līdz, aizvedīšot.

Gājis vardei pakal un aizgājis līdz vardes būdai, tur varde ielī-

dusi savā alā un teikusi, lai šis ielienot aizkrāsnī, un lai darot

tam kungam visu pakal ,kas tur drīzumā ienākšot. Labi! lenā-

cis viens kungs un saucis: „Mūriņ, Mūriņ!"
Neredzamais Mūriņš atbild: „Ko gribat, cienīgs kungs?"
„Est gribu!"
Tad gadījies galdiņš ar visuvisādiem ēdieniem un dzērieniem.

Kungs paēdis un izgājis ārā. Kā izgājis ārā, medinieks sau:is:

„Mūriņ, Mūriņ!"

Mūriņš vaicājis: ko gribot. Šis atteicis: ēst gribot! Tudal

gadījies galds ar ēdieniem un dzērieniem: lai nu ēdot! Bet me-

dinieks atteicis: „Ne, Mūriņ, ēd tu pa priekšu!"

Mūriņš neredzams atbildējis: „Tev es iešu līdz, jo daudz te

bijuši, daudz te pie manis paēdušies, padzērušies, bet neviens

mani nav aicinājis, lai es papriekšu ēdu!"

Lm tad nu gājuši abi divi uz mājām. Ceļā medinieks sasta-

pis (vienu pakal otra) trīs ceļa gājējus. Tos ņēmis ar Māriņu
ēdināt. Šie, katrreiz, ka paēduši, brinījušies par tādu neredzamu

Māriņu un par varu uzplijušies mediniekam, lai mainot Mūriņu,

viņiem esot labākas lietas pretim ko dot. Pirmajam bijis tāds

āmars: kad trīsreiz sitīsi, pils gatava; otram tāds āmars: kad

trīsreiz sitīsi, kara spēks klāt; trešajam tāds mētelis: kad ap-

liek, noskrien trīs jūdzes pa stundu.

Šis iemijis tās lietas: bet Mūriņš pie tiem nepalicis, katrreiz

nācis pie medinieka atpakaļ. Beidzot pārskrējis ar mēteli un

Mūriņu pie ķēniņa. Piesitis ar pirmo āmaru, gadījusies lepna

pils; piesitis ar otru āmaru, gadījies kara spēks. Ķēniņš sabaidī-

jies un atdevis šim sievu, lēnā prātā vēl pielūgdamies.

7. A. 465. A. J. Trejs Saukā. LP, V, 327 (142,3).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais mulķis_ Reiz

muļķītis, ezerā zvejodams, izvilcis zelta zivtiņu un iebāž kule.

Līdz iebāž kulē, zivtiņa paliek par daiļu meitu. Muļķītis appre-

cēja meitu un dzīvoja laimīgi. Bet par nelaimi reiz tās zemes

ķēniņš ieraudzīja muļķīša daiļo sievu un tūliņ sadedzis, lai atdo-

dot viņam sievu. Muļķītis ne. Nu, jaaie — tad muļķītim viena
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naktī jāpārnesot zelta cūka ar septiņiem sivēniem, citādi nokau-

šot viņu.

Muļķītis pārgāja bēdīgs un stāstīja sievaļ nedienas. Bet sie-

vai bija savāda drāniņa; līdz ko to paplīvināja —
zelta cūka ar

septiņiem sivēniem klāt. Rītā muļķītis atdeva cūku ar sivēniem

ķēniņam; tomēr ķēniņam tas nebija pa prātam. Viņš sacīja: „Nā-
kamā naktī uzcērt zelta pili pretim manai pilij, citādi tevi no-

kaušu!"

Labi! muļķītis atkal paplīvināja sievas drāniņu un re —
zelta

pils gatava. Tomēr ķēniņam tas nebija pa prātam. Viņš sacīja:
„Nākamā naktī uzcērt zelta tiltu no zelta pils līdz manai pilij, ci-

tādi tevi nokaušu!"

Labi! muļķītis atkal paplīvināja sievas drāniņu un re — zelta

tilts gatavs. Tomēr ķēniņam tas vēl nebija pa prātam. Viņš sa-

sauca visus zīlniekus un pavēlēja tādu darbu uzzīlēt, ko muļķītis

nespētu padarīt. Zīlnieki sacīja: „Lieci viņam aiziet nezin kur

un atnest nezin ko."

Ķēniņš par tādu padomu loti priecājās un tūliņ atsauca muļ-

ķīti: „Ej, nezin kur un pārnes man, nezin ko!"

Muļķītis pārnāk nobēdājies, bet sieva mierina: „Būs labi!

Še šis kamoltiņš; nomcti zemē un steidzies pakal, kur viņš vel-

sies!"

Labi! Kamoltiņš vēlās, vēlās un aizveda muļķīti pie tādas

pils, kas uz vistas kājas stāvēja. legāja iekšā par nakti palikt un

satika sievas mātes māsu Nu vaicāja tai, vai nezinot, kas tā par

lietu: jāiet, nezin kur, jāpārnes, nezin ko? Sievas mātes māsa

atteica: „Ej līdz manas māsas pilij, tur var būt tu to dabūsi!"

Kamoltiņš vēlās, vēlās un aizveda muļķīti pie tādas pils, kas

uz divām vistu kājām stāvēja. legāja iekšā par nakti palikt, un

satika sievas otru mātes māsu. Nu vaicāja tai, vai nezinot, kas

tā par lietu: jāiet, nezin kur, jāpārnes nezin ko? Otra sievas

mātes māsa atteica: „Ej līdz manas trešās māsas pilij, tur varbūt

to dabūsi!"

Kamoltiņš vēlās, vēlās un aizveda muļķīti pie tādas pils, kas

uz trim vistu kājām stāvēja. legāja iekšā par nakti palikt un sa-

tika savu sievas māti. Nu vaicāja tai, vai nezinot, kas tā par
lietu: jāiet nezin kur, jāpārnes nezin ko? Sievas māte atteica:

„Nebēdā neko! Pasaukšu vienu no saviem gariem, tas būs tas,

ko tu meklē."

Un sievas māte iesaucās trīs reiz: „Šmori, Šmori, nāci šurp!"
Šmoris atskrēja: ko pavēlot?
Šmori, kalpo šim vīram! kalpo, kalpo!"

Rītā muļķītis ar Šmori gāja priecīgs mājā. Bet ceļā viņam

iegribējās ēst Muļķītis nu pirmo reizi savam sulainim pavēlēja:
„Šmori, dod ēst!"
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Šmoris tūliņ atnesa galdiņu ar sudraba traukiem un gardiem
ēdieniem. Muļķītis ēda gardu muti un brīnum uzslavēja Šmori.

Beidzot tas teica: „Šmori, še tev divas čarkas par to! ledzer,
būs stiprāka dūša!"

Šmoris izdzēra čarkas tencinādams: „Tā tad man nu ir labs

kungs! Pie sava vecā kunga tikai retam kādu čarku dabūju, bet

nu divas uz reizes."

Tālāk iedami, viņi satika vīru ar vēzdu. Ar šo vēzdu varēja
sadauzīt lupatās visu, ko vien vēlējās. Muļķītis vīru aicināja, vai

nevēloties ar viņu maltīti iebaudīt? „Kālab ne?" vīrs atteica. Nu

muļķītis iesaucās: „Šmori, pacienā mūs, abus vīrus!"

Tūliņ Šmoris atnesa divus galdiņus ar sudraba traukiem un

gardiem ēdieniem. Vīrs mielojās, mielojās — piepēži iesāka kau-

lēties: vai nevarot savu Šmori ar viņa vēzdu mainīt? Ar to

vēzdu varot stiprāko pili sadauzīt. Muļķītis domāja: „Lai nu lai,
kas tad nu man ar pilim jādauzās? Bet kur tad mans Šmoris!

Neaizmaksājams, jāsaka."
Bet Šmoris iečukstēja: „Mij! bet ja tu mani viņam atdosi,

saki tikai vienreiz: Šmori, kalpo tam!" — trīsreiz ne; tad tikšu

no viņa vaļām un atkal kalpošu tev."

Labi! muļķītis izmija Šmori, paņēma vēzdu un sacīja vien-

reiz: „Šmori, kalpo tam!" Svešais priecīgs aizgāja savu ceļu un

muļķītis atkal savu, ar vēzdu rokā. Gabalu pagājis, svešais

iesaucās: „Šmori, dod ēst!"

Bet Šmoris nedeva vis. Svešais vēl otreiz sacīja: „Šmori,
dod ēst!" Bet Šmoris nedeva vis. Svešais sašuta un vēl treš-

reiz labi dikti kliedza: „Šmori, vai tu nedzirdi, dod man ēst!"

Bet Šmoris nedeva vis; tikai atbildēja: „A! kas tu man par

kungu esi? Mans vecais kungs uz mani nekad tā nekliedza kā

tu!" Nu svešais vēl vairāk sašuta; bet Šmoris nosita viņu un

griezās atpakaļ pie sava devīgā kunga un kalpoja tam.

Muļķītis ar Šmori gāja tālāk un satika citu vīru ar tādu tauri:

ja pataurēja drusku — tūliņ vesels kara spēks saradās. Muļķītis
arī šo vīru aicināja mieloties pie viņa „Kālab ne?" vīrs atteica.

Nu muļķītis iesaucās: ~Šmori, pacienā mūs abus vīrus!" Tūliņ
Šmoris atnesa divus galdiņus ar sudraba traukiem un gardiem
ēdieniem. Svešais vīrs mielojās, piepēži iesāka kaulēties: vai

nevarot savu Šmori ar viņa tauri mainīt? Tiklīdz ar tauri pa-

taurējot — tūliņ vesels kara spēks kopā. Muļķītis domāja: „Lai

nu lai, ko es ar kara spēkiem iesākšu? Bet kur tad mans Šmoris!

Neaizmaksājams, jāsaka." Bet Šmoris iečukstēja: „Mij! bet ja tu

mani viņam atdosi, saki tikai vienreiz! „Šmori, kalpo tam!" —

trīsreiz ne; tad tikšu no viņa vaļām un atkal kalpošu tev!"

Labi! muļķītis izmija Šmori, paņēma tauri un sacīja vienreiz:

„Šmori, kalpo tam!" Svešais priecīgs aizgāja savu ceļu un muļ-
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ķītis atkal savu, ar tauri rokā. Gabalu nogājis, svešais iesaucās:

„Šmori, dod ēst!" Bet Šmoris nedeva vis. Svešais vēl otrreiz

sacīja: „Šmori, dod ēst!" Bet šmoris nedeva vis. Svešais sa-

šuta un vēl trešreiz labi dikti kliedza: „Šmori, vai nedzirdi, dod

man ēst!" Bet Šmoris atbildēja: „Ā! kas tu man par kungu esi?

Mans vecais kungs uz mani nekad tā nekliedza kā tu!" Nu sve-

šais vēl vairāk sašuta: bet Šmoris nosita vinu un griezās atpakaļ

pie sava devīgā kunga un kalpoja tam.

Pēc ilga laika muļķītis ar Šmori pārnāca pie ķēniņa un at-

rada, ka ķēniņš viņa sievu nolaupījis. Muļķītim iedegās sausas

dusmas, viņš sagrāba tauri un taurēja. Tūliņ saradās liels, liels

kara spēks pie ķēniņa pils. Ķēniņš nejauki sabijās un iznāca

vaicāt, ko tas nozīmējot? Muļķītis nu sacīja taisnību ķēniņam
acīs: „Tu mani sūtīji trim lāgiem nāvē, es paliku sveiks un pār-

nācu ar kara spēku. Bet kamēr es svešumā tevis dēl klaidījos,

tu nekaunējies nolaupīt manu daiļo sievu, tādēļ piesaku tev: at-

dod tūliņ manu sievu jeb likšu tevi pakārt kā noziedznieku."

Ķēniņš atdeva muļķītim sievu. Bet muļķītis pavēlēja savai

vēzdai ķēniņa pili sadauzīt. Pils sakrita un nosita vēl ķēniņu

irdama.

Nu muļķītis uzcirta jaunu pili un palika pats par ķēniņu.

8. A. 466. A. Ziema ar Mežotnē. LP, V, 329 (142, 3 piez.).

[Vienam vīram bijusi ļoti skaista sieva, bet tā sieva iepati-
kusies ķēniņam. Tas nu nevarējis vien sadomāt, kādu darbu uz-

dot vīram, lai dabūtu to no pasaules nost.]
Tā ķēniņš licis vīram ziemas laikā plikam aiziet mežā (pa

nakti) un nošaut paipalu. Vīrs bēdājies gauži; bet viņa sieva mie-

rinājusi: „Ej droši, ne tev sals, nekā, un paipalas arī būs!"

Vīrs aizgājis — ja — paipalas gandrīz pašas rokā dodas.

Nošāvis vienu un pārnesis ķēniņam. Bet nu ķēniņš pavēlējis:

„Aizej šur — nekur, atnes šo — neko! :i

Atkal vīrs bēdājies; bet sieva mierinājusi: „Nesaki neko,
zināšu gan!"

Un sieva tūliņ padabūjusi muciņu, kuru sākusi klaudzināt,

bungot. Bungojot safadies liels kara spēks, veselu jūdzi garumā
un platumā. Kara spēks iznācis no muciņas. Sieva pavēlējusi
kara spēkam, lai izklīstot pa visu pasauli un atnesot no visādiem

dzīvniekiem vienu, kas vecāks un gudrāks. Labi! Sanesuši arī

tad visādus dzīvniekus, ka čumējis un kustējis vien. Nu sieva

vaicājusi: „Vai esat visi? Vai zināt man pateikt, kas tā par lietu:

Aizej šur — nekur; atnes šo — neko?"

~Neesam visi!" pele atteikusi, „neziuām arī, kas tā par lietu;

ja būtu sikspārnis, tas pateiktu gan."
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Likusi atnest sikspārni. Tas tūliņ pateicis: „Šī lieta ir tā:

Tepat netālu ir cintipa un cintiņā ir pātaga — tā ir tā lieta, ko

ķēniņš vīram pavēlējis meklēt."

Vīrs aizgājis pie cintiuas un patiesi atradis pātagu. Pārnesis

ķēniņam, ķēniņš traks: kā tikai viņš to zinājis atrast? Bet vīrs

atteicis: „Nepārnes dusmīgs; pārnes atkal dusmīgs, kur tādam

iztapsi?"

Ķēniņš par to vārdu vēl vairāk sapiktojies un gribējis vīru

pavisam nomaitāt; bet vīrs ar pātagu uzcirtis muciņai, pabungo-

jis, tūliņ izskrējis no muciņas liels, liels kara spēks un nu ķēniņš
tā sabaidījies, ka palicis uz reiz kluss un lielām mokām tikai pie-
lūdzies vīru, lai nemaitā viņu.

m

9. A. 465. A. ii. Skujina, Andrs Ziemelis, no 59. g. veca

Augusta Kark 1i v a Mēru pag.

Beiz bīš vienc tāds ķēnīc, tas bīš vecs puisis un traki ne-

smuks. Tam pašam kēnīnam bīš vienc zaldāts un tam akai bīsi

dikti smuka sieva. Ķēnīnam iepatikusies zaldāta sieva un šis nu

visādi izdomājies, kā dabūt zaldātu pie malas un tā apprecēt zal-

dāta sievu. Reiz nu ķēnīc atvēstīš zaldātu pie sevis un uzdevis

šam tādu uzdevumu: ~Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko!"

Ja zaldāts to nevarot izdarīt, ta šam galva no.

Zaldāts manīš, ka nu ir slikti, un bēdīgs gāš pie savas sie-

vas. Viņš ņēmis un sievai visu izstāstīš. Bet sieva iedevusi zal-

dātam kamolu un sacīsi, lei šis ejot tur. kur kamols velšoties, un

tur būšot šās radniece un šī ar pasacīšot, kas būšot darāms.

Zaldāts paņēmis kamolu un nometis zemē. Kamols tūlī sācis

velties un zaldāts gāš no pakaļas. Kamols vēlies, vēlies un zal-

dāts akai gāš un gāš. Kamols pievēlies pie vienas mājiņas un

zaldāts gāš mājīnā iekšā. Ka nu šis iegāš, ta redzēš ka vietā

(gultā) gul. liela vecene un tai bīši traki lieli pupi. Zaldāts piegāš

vecenei klā un izstāstīš, kas par lietu. Vecene iedevusi zaldātam

jaunu kamolu un sacīsi, lei ejot kamolam no pakaļas.
Zaldāts gāš ārā no mājīnas, nometis kamolu zemē un tas tāli

sācis pats no sevis velties uz priekšu. Zaldāts gāš kamolam no

pakaļas. Kamols vēlies vēlies, kamē akai pievēlies pie vienas

mājīnas un apstāš. Zaldāts gāš mājīnā iekšā. Tur nu akai gu-

lēsi traki liela vecene un tai bīši tādi pupi, kas nokārušies pār

vietas malām. Zaldāts piegāš vecenei klā un izstāstīš, kas par
lietu. Vecene akai nekā nesacīsi, tikais iedevusi zaldātam jaunu

kamolu un sacīsi, lei šis ejot kamolam no pakaļas. Zaldāts akai

darīš tāpatēm, kā ve_cene vēlēsi. Kamols vēlies vēlies un pievē-
lies akai pie vienas mājīnas. Zaldāts gāš mājīnā iekšā un re-

dzēš, ka vietā gul milzīgi liela vecene un šai ir tādi pupi, kas līdz
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pašai zemei nakārušies. Zaldāts piegāš vecenei klā un ņēmis un

Izstāstīš, kas par lietu. Nu tā vecene ņēmusi un izmācīsi, kā lei

darot. Tā vecene sūtīsi zaldātu akai apakal pie ķēnīna.
Zaldāts gāš, gāš, kamē ticis pie ķēnīna pils. Kā ķēnīc šo

redzēš, tā šam tūlī klāt un prasīš, vai šis esot uzdevumu izpildīs.

Ne, zaldāts nekā nebīš izpildīš. Kēnīc pārskaities un licis zaldā-

tam nocirst galvu un pašu sakapāt gabalu gabalos.

Bet kā nu zaldāts bīš nobendēts, tā ar tūlī zaldāta sieva bīsi

klā un salasīsi visus gabalus. Šī nu sametusi zaldāta gabalus lielā

katlā, kurā pienc vārījies, un jaukusi un vārīsi un tas bīš tik vienc

redzējienc, ka zaldāts bīš akai vesels un tik smuks, kā neviena

otra vairs pasaulē nav. Ka nu ķēnīc visu to redzēš, ta tūlī licis,
lai šo pašu ar sakapā gabalu gabalos un iemet katlā, jo šis ar

gribēš smuks būt. Zaldāti ar izdarīši, kā šiem pavēlēc, saka-

pāši ķēnīnu gabalu gabalos un sametuši katlā. Gan nu vārīši,

vārīši, bet ķēnīc, kā nepalicis, tā nepalicis dzīvs. Nu tik šie novā-

rīši galu no kauliem un vairāk nekas neiznācis.

Tā zaldāts un šā sieva tikuši no nejaukā ķēnīna laimīgi vaļā

un dzīvāši abi div vē ilgus gadus.

10. A. 465. A. V. Potašs Latgalē. Kultūras balss kr.

Pie ķēniņa dzīvoja zaldāts mednieks, kas pie viņa nodienēja
25 gadi. Viņš gribēja jau iet uz māju, bet ķēniņš viņu nelaida, un

tā viņš palika pie ķēniņa dzīvot. Vienu reizi mednieks paņēma

plinti un gāja uz jūrmalu meža pīles šaut. Viņš skatās — kur

bijis, kur ne — atskrien trīs meža pīles; divas saliek savus

spārnus kopā, bet trešā atsevišķi. Viņas visas izrādījās par mei-

tām, saskrēja jūrā un sāka peldēt. Pa to laiku mednieks klusiņām

piegāja trešai meža pīlei klāt un nozaga tās atstātos spārnus.

Pēc maza brīža divas meitas iznāca no jūras, paņēma savus

spārnus un aizskrēja par pīlēm projām. Trešā izrādījās loti skaista

jaunava. Redzēdama, ka spārni ir nozagti, viņa sacīja: ~Kas
nozadzis manus spārnus, lai atdod atpakaļ! Ja tas ir jauns, tad

būs mans vīrs, ja vecs, tad mans tēvs, ja pusmūža cilvēks, tad

mans krusttēvs."

To dzirdēdams mednieks atbildēja: „Es esmu jauns."

Tā nu viņš atdeva viņai nozagtos spārnus. Aizgājis mājā,

viņš lūdzis ķēniņam lai atlaun viņam precēties. Ķēniņš drusku

padomājis, arī atļāvis viņam precēt tādu meitu, kas viņam patīk.

Otrā dienā mednieks izgājis ārā, iesvilpies un tūliņ arī tā

jaunava bijusi klāt, kas viņam jūrmalā parādījās, un kurai viņš

bija spārnus noņēmis. Mednieks apprecēja savu jaunavu un

dzīvoja laimīgi.
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Ķēniņa sulaiņi, naktīs staigādami, novēroja, ka pie med-

nieka no saules rietēšanas līdz lēkšanai vienmēr deg uguns.

Uguns tur gan pavisam nebija, bet istaba bija gaiša no viņa
sievas spožajām drēbēm. Sulaiņi par to visu paziņoja pašam ķē-

niņam, stāstīdami, ka pie mednieka katru nakti no vakara līdz

gaismai deg uguns.

Ķēniņš nogāja pie mednieka un vaicāja: „Kādēl pie tevis visu

nakti deg uguns?"

Mednieks atbildēja: „Pie manis nekad nav uguns. Mana

istaba ir gaiša tikai no manas sievas drēbēm."

Ķēniņš, dzirdēdams šādus mednieka vārdus, gribēja viņa
sievu dabūt sev un tik vien gudroja, kā mednieku nonāvēt. Viņš

sasauca visus pasaules gudriniekus un lika viņiem izdomāt, kā

mednieku varētu nogalināt. „Ja viņu nenogalināsit, tad jums vi-

siem likšu galvas nocirst."

Gudrinieki, nevarēdami neko izdomāt, sāka raudāt. Pēc

kāda laika iet viņiem garām loti vecs vecītis un brīnās, ka visi

tādi lieli gudrinieki raud un bēdājas. Tad viņi izstāstīja vecītim

visu, kas noticis.

Vecītis saka: „Nopērciet man spaini brandvīna, tad es iz-

gudrošu, kā viņu nonāvēt."

Gudrinieki nopirka spaini brandvīna, vecītis to saņēmis, sa-

cīja: „Jūras vidū ir tāda sala, kur dzīvo vērsis ar zelta ragiem,
lai šis atved viņu līdz rītam pie ķēniņa!"

Kad mednieks to dzirdēja, viņš palika noskumis, galvu no-

kāris, viņš iegāja istabā un izstāstīja sievai: „Ķēniņš man pavē-

lēja līdz rītam dabūt vērsi ar zelta ragiem, kas dzīvojot jūras vidū.

Ja nedabūšot, tad viņš man nocirtīšot galvu."
Sieva teica: „Šī bēda nav liela bēda, ja nebūs lielākas."

Viņa tūliņ aizskrēja projām un līdz pusnaktij vērsis jau bija
atvests.

No rīta ķēniņš sūta savus sulaiņus, lai apskatās, ko dara

mednieks, vai vērsi ir atvedis, vai ne. Bet viņš gul kā kungs.
Piecēlies mednieks atveda vērsi ķēniņam un tad kādu laiku vi-

ņam bija miers.

Par mēnesi ķēniņš sasauca otru reizi gudriniekus un lika iz-

domāt, kā medinieku varētu nogalināt; ja neizdomāšot, tad vi-

siem galvas nost. Gudrinieki, nevarēdami neko izdomāt, sāka

visi raudāt. Tad viņi redz, ka iet vecs vecītis smiedamies, ka

tādi lieli vīri raud. Viņi pastāstīja vecītim, ka viņiem ķēniņš licis

izdomāt, kā mediniekam padarīt galu. Vecītis saka: „Nopērciet

man divi spaiņi brandvīna; tad es izdomāšu, kā viņu nogalināt."

Gudrinieki nopirka brandvīnu un atdeva vecītim. Vecītis

dzer savu brandvīnu un nu stāsta: „Aiz trīsdeviņiem mežiem,
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aiz trisdevii,iiem kalniem, aiz trīsdeviņām juram ir pīlīte ar div-

padsmit zelta pīlēniem. Lai atved to līdz rītam!"

Šo dzirdēdams, medinieks loti noskuma un atkal visu izstā-

stīja savai sievai. Sieva to mierina: ~Šī bēda nav liela, ja tik ne-

būs vēl lielākas bēdas."

Viņa aizskrēja un līdz pusnaktij pīlīte ar divpidsmit zelta pī-

lēniem jau bija mājās. No rīta ķēniņš sūta savus sulaiņus, lai

apskatās, ko medinieks dara, un vai ir atvedis pīli ar pīlēniem.

Medinieks atdod pīli ar pīlēniem ķēniņam. Tad atkal kādu

laiku viņš dzīvoja laimīgi bez bēdām.

Ķēniņš, redzēdams, ka medinieku nekā nevar nogalināt, loti

sadusmojās un sasauca trešo reizi gudriniekus, un tagad trīs reiz

vairāk kā agrāk. Trešo reizi atkal tāpat iet vecs vecītis un iz-

smej gudriniekus, ka tādi lieli cilvēki raud. Viņš saka: .Nopēr-
ciet man trīs spaiņus brandvīna, tad es izdomāšu, kā medinieku

nogalināt."

Gudrinieki nopērk trīs spaiņus brandvīna, vecītis dzer un

stāsta: „Pavēliet tā: ej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko, tādu

galdiņu, kas var pāriet no vienas vietas uz otru."

Šo visu dzirdējis, medinieks aiziet mājā un pastāsta visu sa-

vai sievai. Izdzirdējusi tādu pavēli, sieva loti noskuma un sa-

cīja: „Ja, šī gan ir liela bēda, un lielākas pasaulē vairs nevar

būt."

Tad viņa sasauca visus savus pazīstamus un vaicāja viņiem
sacīdama: „Varbūt, kāds no jums zinātu, kur ir tāds galdiņš, kas

pats atdarās un kur tad ir visādi ēdieni un dzērieni. Kas pats var

pāriet no vienas vietas uz otru."

Visu to dzirdējis, medinieks aiziet māja un pastāsta visu savai

sievai. Izdzirdējusi tādu pavēli, sieva loti noskuma un sacīja:

„Ja, šī gan ir liela bēda, un lielākas pasaulē vairs nevar būt."

Tad viņa sasauca visus savus pazīstamos un vaicāja viņiem,
sacīdama: „Varbūt kāds no jums zinātu, kur ir tāds galdiņš, kas

pats atdarās, un kur tad ir visādi ēdieni un dzērieni virsū, un

kas pats var pāriet no vienas vietas uz otru."

Bet pazīstami visi cieta klusu un neviens neteica ne vārdu.

Pēc kāda laika viens tomēr pastāsta, ka ir tāds liels kalns, uz

kalna mežs, mežā aug liels un vecs ozols, apakš tā ir akmens un

zem tā ir mājiņa, kur dzīvo vecs vecītis. Varbūt tas zinās, kur

ir tāds brīnuma galdiņš.

Medinieks, izdzirdējis tādus vārdus, tūliņ devās ceļā. Pēc

kādiem trīs gadiem viņš nonāca pie vecīša un vaicāja: „Varbūt
tu zini tādu galdiņu, kas pats atdarās, un kur ir visādi ēdieni un

dzērieni virsū un kas pats var pāriet no vienas vietas uz otru."
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Vecītis atbildēja: „Zinu gan, kur ir tāds galdiņš, bet lai viņu
dabūtu, tad vajag būt drošam, stipram un pacietīgam. Tev ir

jāiet deviņi gadi, kamēr tu viņu dabūsi."

Medinieks sirsnīgi pateicās vecītim un aizgāja uz savu māju.
Sieva iedod viņam dvieli, un viņš dodas ceļā meklēt galdiņu.
Viņš gāja caurām dienām un naktim. Trīs gadi nocelojis, medi-

nieks beidzot pienāca pie mazas mājiņas, kas griezās uz vistas

kājas. Tad viņš teica: „Griezies, griezies, mājiņa, uz manu pusi,
es pārgulēšu tik vienu nakti!"

Mājiņa atgriezās, viņš iegāja iekšā un pārgulēja nakti. No

rīta viņš cēlās un gāja mazgāties. Kad medinieks nomazgājās,
tad mājas saimniece deva viņam dvieli ko slaucīties, bet viņš at-

bildēja, ka viņam esot savs. Viņš sāka slaucīties ar savas sievas

doto dvieli. Saiminiece, pamanījusi medinieka dvieli, vaicāja:

~Kur tu ņēmi manas jaunākās māsas dvieli?"

Medinieks atbildēja: „Šo dvieli man iedeva mana sieva."

Saiminiece gan pazina savas māsas dvieli, bet neticēja me-

diniekam, ka viņš esot viņas māsas vīrs. Beidzot viņai tomēr

vajadzēja viņu atzīt par savu svaini. Tad saimniece apķērās

viņam ap kaklu un raudādama vaicāja: „Kā tu te tiki?"

Medinieks atbildēja: „Es meklēju to, nezinu ko, eju tur, ne-

zinu kur."

Tad saimineice iedeva viņam kamoliņu un teica: „Kur šis

kamoliņš velsies, tur tev būs jāiet."

Kamoliņš izkrita saimniecei no rokas un sāka velties. Viņš

vēlās pa mežiem, jūrām un purviem, bet mediniekam bija labs

ceļš. Beidzot kamoliņš pievēlās pie otras mājiņas, kurā dzīvoja

viņa sievas māte. Mājiņa, atkal tāpat pagriezās uz medinieka

pusi un viņš iegāja iekšā. Pašlaik tur vecenīte adīja cimdus un

vārīja vakariņas. Medinieks iegājis tūliņ likās gulēt. No rīta

uzcēlies, medinieks tūliņ gāja mazgāties. Kad viņš bija nomaz-

gājies, tad vecenīte gribēja viņam dot dvieli, bet viņš atbildēja:
..Man jau ir savs dvielis. Kur tu nu visiem cilvēkiem piedosi

dvieļus?"

Vecenīte, paņēmusi medinieka dvieli, vaicāja: „Kur tu ņēmi

manas meitas dvieli?"

„Es nekā nezinu; šo dvieli man iedeva mana sieva. Galu

galā mediniekam vajadzēja atzīties par vecenītes znotu. Tad ve-

cenīte apķērās mediniekam ap kaklu un radādama vaicāja: „Ka
tu te tiki, mīļais znotiņ?"

Bet medinieks atbildēja: „lemu tur, nezin kur, un meklēju to,

nezinu ko."

Tad viņa iedeva mediniekam otru kamoliņu un pamācīja sa-

cīdama: „Kur šis kamoliņš velsies, tur tev būs jāiet. Un kad tu

tur noiesi un dabūsi to galdiņu, tad pie viņa sēdēs kungi, un viņi
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gribēs tevi piedzirdīt, solīdami dažādus dzērienus, bet tu nedzer

to dzērienu, soli viņiem savus dzērienus!"

Medinieks paņēma arī līdz dažādus dzērienus un devās ceļa.

Kamoliņš vēlās pa priekšu un viņš gāja no pakaļas. Un tā viņi

atrada to apzīmēto galdiņu, ko viņš meklēja. Viņš tur atrada

visu, kā sievas māte bija stāstījusi. Kā tikai viņš piegāja klātu,

uz reizi ļaudis sāka viņam solīt dažādus ēdienus un dzērienus,

bet viņš atbildēja: „Kur jūs nu visus ceļa vīrus pieoarosit un pie-
dzirdīsit? Labāk baudiet manu ēdienu un dzērienu."

Galdiņa saimnieki piekrita un sāka baudīt medinieka ēdie-

nus un dzērienus. Drīzi viņi piedzērās, nokrita zemē un aizmiga.
Tad medinieks teica uz galdiņu: «Aizveries, galdiņ!"

Tas uz reizi aizvērās. Tagad viņš sēdās uz galdiņa un

brauca mājā. Brauc, brauc un skatās: pretim nāk liels pūlis
strādnieku no darba uz māju. Medinieks attaisa galdiņu un sāk

šos strādniekus ēdināt ar visādiem ēdieniem un dzērieniem.

Strādniekiem galdiņš loti patika un viņi to gribēja dabūt sev.

Bet viņiem bija tāds cirvis, kad tas cirtīs, tad būs tāda pilsēta un

tad atkal tāda. Medinieks šos strādniekus piedzirdīja un viņi drīz

aizmiga. Tad viņš aiztaisīja galdiņu, paņēma cirvi sēdās gal-

diņam virsū un brauca mājā.
Brauc, brauc — skatās: iet atkal liels pūlis strādnieku. Me-

dinieks atkal attaisīja galdiņu un sāka strādniekus ēdināt un

dzirdināt ar visādiem ēdieniem un dzērieniem. Strādniekiem

galdiņš loti patika un viņi to gribēja iemainīt ar savu brīnuma

kūju. Šai kūjai bija loti liels spēks. Mediniekam šī kūja loti pa-

tika. Viņš piedzirdīja viņus visus, tie aizmiga un palika gulēt,

bet medinieks paņēma cirvi un kūju, aiztaisīja galdiņu un brauca

mājā. Jau beidzamais gads, bet viņam vēl loti tālu ko braukt»

Pēc gara un grūta brauciena viņš ar lielām mokām tika mājā

ķēniņa pilī. Nonācis pilī viņš likās tūliņ gultā un aizmiga.
No rīta ķēniņš sūta savus sulaiņus apskatīties, vai medinieks

ir mājā; bet viņš ir dzīvs un vesels, gul kā kungs. Ķēniņš, ne-

varēdams medinieku nonāvēt, sadusmojas un grib viņu pakārt.

Sataisīja trīs karātavas: vienu zelta, otru sudraba, un trešo vara.

Viņš sasauca daudz laužu un sacīja mediniekam: „Lien, kurās ka-

rātavās gribi; bet ja nelīdīsi, tad nocirtīšu galvu."
Bet medinieks atbildēja: „Kā lai es lienu, ka nezinu, kā

līst? Parādi man, kā līst, tad es līdīšu savās karātavās."

Kad nu ķēniņš parādīja, kā līst, tad medinieks lūdza ķēniņu
sacīdams: „Atlaun man ardievoties ar savu sievu un pazīsta-
miem, un tad kariet mani."

Ķēniņš arī viņam atļāva un viņš aizgāja uz savu istabu. Pa-

ņēmis savu cirvi un kūju, viņš atnāca atkal atpakaļ. Kā cirta

ar cirvi, tā tūliņ radās liela pilsēta, un kā sita ar kūju pa zemi,
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mediniekam tūliņ radās liels spēks: viņš palika loti stiprs. Ap-
kārt stāvošie ļaudis loti sabaidījās un aizbēga uz visām pusēm,

palika tikai medinieks un ķēniņš. Tagad medinieks sacīja ķēni-

ņam: „Tu gribēji mani nonāvēt un šīs karātavas taisīji man, bet

tu tagad pats viņās līdīsi."

Ķēniņš gan gribēja tikt vaļā, bet velti, gribot negribot viņam
vajadzēja līst karātavās. Ka līda vara karātavās, viņš loti sala;
kā līda sudraba karātavās, viņam apsvila mati un drēbes; kā

līda zelta karātavās, tā uz reizi savārījās un bija pagalam.
No tā laika medinieks palika par ķēniņu un valdīja visu savu

mūžu laimīgi.

11. A. 465. A. Teicējs 67 g. vecs A. Kovalevskis Bebrenē.

Vīnam ķēniņam beja cīši uzticīgs kolps, kurs vvsod un vvsu

izpildija laikā un nikod naaizkavēja. Kolps beja jakts mīluotuojs,

un tai vīnu reizi, kad ķēniņa nabeja sātā, aizguoja uz jvuras molu

uz jakts. Sēd kolps jvuras molā un gaida, kad skrīs kaids putns

kū nūšaut. Veras kolps, ka nu jvuras atskrīn treis peiles. Kolps

pacēla blisi un dūmoj: „Šaušu!... Na našaušu, lai atskrīn pī
jvuras krosta un tad nūšaušu, cvtaidi tagad šaunūt, peiles var

īkrist jvudenī un navarēs dabuot!"

Peilītes nūsametja uz jvuras krosta, nūsapurinuoja, palvka

par cvlvākim, īleida jyurā un mauduojas, bet drēbes atstuoja
uz krosta. Kolps pa nīdrem pīšlvucja pi drēbēm, pajēmja jau-
nuokuos peilītes drēbes un otkon nūsaglobuoja.

Peiles pamauduoja, izleida uz krosta un vacuokuos muosas

apsavvlka, bet jaunuokuo navar atrast savu drēbu. Vacuokuos

muosas aizskrēja prūjom, bet jaunuokuo palvka uz krosta sto-

vādama un soka: „Tys, kas pajēmja munas drēbes, jo vacs, tad

byus muns tāvs, jo vāca, tad muote, jo jauna, tad muosa un jo

jauns, tad draugs!"

„Es asmu jauns!" atbildēja kolps.

„Nūlīc munas drēbes vacajā vītā un byusi muns draugs!"
soka meita.

Kolps līk drēbes un dūmoj: „Jo bēgs, tad es nūšaušu!"

Meita apvylka drēbes un palyka par jaunu un cīši skaistu

meitu. Kolps ar meitu atguoja uz sātu un īvedja sovā kambari.

Atbraucja uz muojom ari ķēniņš, bet juo uzticīgais kolps palyka
laiskuoks: pasyuta ķēniņš kaut kur kolpu, kolps īskrīn sovā

kambarī pi skaistuos meitas, sēd un aizmirst, kū ķēniņš lyka

izdarīt.

Vīnu reizi ķēniņš pasyutīja kolpu kaut kū atnest, bet kolps

īguoja sovā kambari pi skaistuos meitas un aizmiersa, kū ķē-

niņš lyka izdarīt. Ķēniņš gaidīja, gaidīja, un navarādams so-
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gaidīt, syuta ūtru kolpu pēc pyrmuo pasavērt, kū jis tik ilgi dora.

Otrais kolps ari pīguoja pi kolpa kambara pasavērt pa durovu

škierbiņu, kū dora kolps, un īsavēra skaistū meitu. Stuov pi
durovom ūtrais kolps un veras naatdzanams. Ķēniņš gaidīja,

gaidīja ūtrū kolpu un nasagaidīdams guoja pats pasavārtu, kū

tik ilgi kolpi dora. īsavēra ari ķēniņš skaistū meitu un veras.

Ķēniņš beja vēl jauns un dūmoj pats sevī: „Kai nu kolpa iz-

muonīt skaistū meitu? Ar lobu jis nadūs!"

Ķēniņš pasaucja sovu uzticīgū kolpu un soka: „Tu muns

uztvcamais kolps, j\uras vvdā uz vara stoba stuov gailis! Tu

nūšaun tū gaili un atnes man; bet jo nanūšausi, tad nabvusi

dzeivs!"

Atīt kolps uz sovu skaistū meitu un dūmīgs sēd. „Kuo tu

taids dūmīgs?" prosa jam skaistuo meita.

„Kai man nabvut dūmīgam, ka ķēniņš uzlvka taidu dorbu.

kura es navaru izdarīt!" atbildēja kolps un izstuostīja jai, ka ķē-

niņš Ivka nūšaut gaili, kurs stuov jvuras vydā uz vara stoba, un

atnest jam.

„Itei bāda, na būda, vēl byus leluokos būdas!" atbildēja

ķēniņa meita, un īdavuse kolpam dvīlīti, soka: „Ej uz tū pašu

vītu, kurā mani atrodi, un pamauņ ar itū dvīlīti! Gailis atskrīs,

tik tu napīlaid juo leidz pašam krostam un šauņ, cytaidi jis
aizskrīs!"

Kolps pajēmja dvīlīti ar blisi, aizguoja uz jyuras krostu un

pamuovja ar dvīlīti. Na par lelu laiciņu jau skrēja gaiļs un kolps,

jū nūšuovis, atnezja uz pili un padevja ķēniņam. Gails beja tik

skaists, ka nu vīnas spolvas vysa ustobā vvzuluot vyzuluoja.

„Skaists gails, bet meita skaistuoka par gaili!" padūmuoja

pats sevī ķēniņš un soka šovam kolpam: „Tu, muns uztycamais

kolps, vysod un vysu esi izpildījis pareizi, tuodēl izdori vēl

vīnu dorbu. Ūtrā kēnestī ir ķēve ar divpadsmit kumelim, tu

sajem tū ķēvi un atved!"

Kolps īguoja pi sovas skaistuos meitas un nūskumīgs sēd.

„Kuodēl tu taids nūskumīgs?" prosa skaistuo meita kolpam,

„Kai man nabvut nūskumīgam, ka ķēniņš otkon uzlyka dorbu,
kura es navaru izpildīt!" atbildēja kolps.

„Pastuosti, kaids dorbs?" prosa skaistuo meita.

Kolps izstuostīja, ka ķēniņš lyka sagyut un atvest nu

ūtruos kēnestes ķēvi ar divpadsmit kumelim.

„Itei bāda, na bāda, byus leluokas bādas! Pajem itū ko-

mūlīti un īmavus un ej pēc komūliša, kur jis velsīs. Ķēve gulēs,
tu Jpaklusiņam pīsazadz pi ķēves, apmauc īmavus un tad jei
bvus tova! Kumeļi paši atskrīs pēc ķēves!" atbildēja skaistuo

meita.
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Kolps pajēmja komūlīti un īmavus un īt pēc komūlīša, kur

jis veļas. Čuioja, guoja kolps un īsavēra lelu duobulu. Duobulā

ganījās divpadsmit kumeļi, bet ķēve gulēja. Jau komulīts suoka

leni, lēni veltīs un kolps guoja paklusiņam, kuoju pi kuojas pi-
rkdams. Komulīts pīsavēļa pi ķēves un nūstuoja. Kolps pa-

gvva īmavus, apmaucja ķēvei golvā un sāduos pats viersā.

Ķēve pasacēla gaisā un atruovja kolpu pi ķēniņa. Kumeļi ari

atskrēja ķēvei pakal. Ķēniņš izguoja uorā un pajēmja ķēvi ar

vvsim kumelim.

„Skaista ķēve, bet meita skaistuoka!" padūmuoja ķēniņš un

otkon gudroj, kaidu dorbu īdūt kolpam, ka jis navarātu izpildīt,

un tad varātu jam golvu nūcierst, bet nikuo navarēja vairs iz-

gudruot.

„Pag," īskrēja ķēniņam pruotā, „īšu uz cītumim, varbyut
cītumnīki zynuos!"

Reitā kēuinš paziņuoja pa cītumim, ka tys cītumnīks, kurs

uzliks juo kolpam naizpyldomu dorbu, tiks izlaists nū cītuma

un vēl daudzi zalta dabuos. Ķēniņš staigoj pa cītumim, bet

nivīns cītumnīks nazyna taida dorba. Beiguos vīns divdesmit

godu cītumā nūsēdēiis cītumnīks soka ķēniņam: „Es zynu taidu

dorbu!"

„Pasoki!" prosa ķēniņš.

„Pasoki šovam kolpam, lai jis aizīt tur — nazyn kur, at-

nas tū — nazyn kū!" atbildēja cītumnīks. Ķēniņš beja prīcīgs.

ka vē{ atsaroda koipan: naizpyldoms dorbs Kēm'uš cītumnīku

palaidja vaļā, pīdevja jam zalta un cītumnīks aizguoja sovu ceļu.

Atguoja ķēniņš uz pili, pasaucja sovu uztycamū kolpu un soka:

„Tu, muns uztycamais kolps, vysus dorbus un vysod esi izpil-

dījis kuortīgi! Izpildi vēl vīnu un aizej tur — nazyn kur, atnes

tū — nazyn kū. Bet, jo naizpildīsi, tad tovai dzeivei byus gols!"

„Kur aizīt?" prosa kolps.
„Nazyn kur," atbildēja ķēniņš.

„Un kū atnest?" prosa kolps.

„Nazyn kū," atbildēja ķēniņš.

Kolps īt rauduodams uz sovu skaistū meitu. „Kuo tu

raudi?" prosa skaistuo meita.

„Kai man narauduot, ka ķēniņš uzlyka taidu dorbu, kura

nikas navar izpildīt," atbildēja kolps.

„Pastuosti man, kaidu dorbu uzdevja," prosa skaistuo meita.

„Kēniņš pasacīja aizīt tur — nazyn kur, atnest tū — nazyn

kū!" atbildēja kolps.

„Ituo dorbu ari es nazynu," atbildēja skaistuo meita, „bet

varbyut muna vacuokuo muosa zynuos? Aizej tu uz jū un pa-

prasi!"
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Skaistuo meita īdevja kolpam otkon komūlīti un soka: „Ej

pakaļ pēc ituo komūlīša, kur jis velsīs, un nasabeist nīkuo!"

Kolps pajēmja komūlīti un īt. Guoja jīs dīnu, guoja ūtru un

trešā dīnā komulīts pīsaveļa pi kaidas brīsmīgi skaistas muižas

un nūstuoja. Pi muižas vuortim stuovēja daudz sorgu un soka

kolpam: ~Vai, cvlvāks, kai tu te tvki! Mvusu gaspaža ir dusmī-

ga un jei tevis dzeiva napalaiss.

„Taipat nuove tur, vai tur!" padūinuoja kolps un īguoja pa

vuortim īškā. Nu piļs izskrēja jauna meita un klīdz: „Švagerīt,
varbvut na lobās dīnas tevi uz seni atnesja?"

Kolps beja izalcis un soka: „Dūd lobuok ēst, dzert pa prīšku,
tad parunuosim!"

Paēdja, padzēra kolps un soka: „Es atguoju izzvnuot, kas tys
ir: ej tur, nazyn kur, atnes tū, nazyn kū!"

„Es nazynu," soka meita, „bet pagaidi, es reitā sasaukšu sovu

saimi, varbyut tei zynuos!"

Reitā meita izguoja uorā, un strumpēja, tyulen suoka skrīt nu

vysom molom vysvysaidi zvēri: vylki, luoči un citi, kas uz pasauļa
ir. Kad zvēri saskrēja, meita prosa: „Vai jyus nazynit, kas tys
ir: ej tur, nazyn kur, atnes tū, nazyn kū?"

„Nazynam!" atbildēja vysi zvēri.

„Tagad ej uz' vyduskū muosu, varbyut tei zynuos, kas tys
ir," soka meita.

Kolps atsavasaļuoja ar meitu un īt uz vyduskū muosu. Ko-

mūlīts veļas un jis vys īt... Trešā dīnā komūlīts pīsavēļa pi vēj
skaistuokas muižas un nūstuoja. Pi muižas vuortim stuovēja daudz

sorgu un jī soka kolpam: „Vai, cylvāks, kai tu te tyki! Myusu

gaspaža ir cīši dusmīga un jei tevis dzeiva napalaiss."

„Taipat nuove tur, vai tur," padūmuoja kolps un īguoja pa

vuortim īškā. Nu piļs izskrēja jauna meita un klīdz: „Švagerīt,
varbyut na lobās dīnas tevi uz šeni atnesja?"

„Dūd lobuok ēst, dzert pa prīšku, tad parunuosim," soka

kolps.

Paēdja, padzēra kolps un soka: „Es atguoju izzynuot, kas

tys ir: ej tur — nazyn kur, atnes tū — nazyn kū!"

„Es nazynu," soka meita, „bet pagaidi, es reitā sasaukšu sovu

saimi, varbyut tei zynuos!"

Reitā meita izguoja uorā un strumpēja, tyulen suoka skrīt nu

vysom molom vysvysaidi putni: vonogi, ērgļi, kraukli un cyti,
kaidi uz pasauļa ir. Kad putni saskrēja, meita prosa: „Vai jyus

zynit, kas tys ir: ej tur — nazyn kur, atnes tū — nazyn kū?"

„Nazynam," atbildēja vysi putni. Par kaidu laiciņu atīt kuo-

jom vacs, vacs vonogs, kurs naspēja jau skrīt. Meita īraudzēja

vonogu un soka: „Ej, ej mudruok, tu man vajadzīgs!"
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Vonogs plguoja kiuot pi meitas un meita prosa: „Vai tu na-

zyni, kas tys ir: „ej tur — nazyn kur, atnes tū — nazyn kū?"

„Es zynu," soka vonogs, „tik īdūd man vīnu vystu saplēst!"
Meita īdevjavacajam vonogam vīnu vystu. Vonogs saplēsja vystu

un „Ej tur — nazyn kur, atnes tū — nazyn kū, tys nūzeimej:
Šabarša!"

Kolps atsavasaļuoja ar meitu un īt uz sātu. It kolps un dūmoj:
„Ka naaizmirst tuo vuorda," un soka „Šabarša!"

Tyulen pi kolpa pīskrēja divi cvlvāki un prosa: „Kuo, kungs,

gribi?"

„Es gribu, ka par pīcom minūtēm itymā vītā byutu krūgs ar

vysaidim edīnim un dzērīnim," atbildēja kolps.

„Tyuleņ byus!" pasacīja cylvāki un pazuda.
Par pīcom minūtēm stuovēja krūgs un tymā krūgā beja pylns

vysaidu ēdīņu un dzērīņu. Kolps paēdja, padzēra un soka: „Ša-
barša!"

„Kuo, kungs, gribi?" — prosa cvlvāki.

„Es gribu, ka krūga vairs nabyutu," atbildēja kolps.

„Tyulen nabyus!" pasacīja cylvāki un pazuda. Na lelu ga-

baliņu paguoja kolps, atsavēra atpakaļ un redz, ka krūga jau nav.

It kolps tuoļok un panuocja divējus soldotus, kuri guoja nu dī-

nests. īt jī vysi treis reizē un runoj: „Cik labi byutu, ka te

byutu krūgs, kurā varātu īēst un īdzert!" soka vīns soldots.

„Šabarša!" klīdz kolps.

„Kuo, kungs, gribi?" prosa cvlvāki.

„Es gribu, ka byutu traktirs ar ēdīnim un dzērīnim!" soka

kolps.

„Tyuleņ byus!" atbildēja cvlvāki un pazuda. Par pīcom mi-

nūtēm stuovēja krūgs un kolps ar soldotim īguoja īškā, paēdja un

padzēra.

pasacīja kolps un divi cylvāki prosa: „Kuo,

kungs, gribi?"

„Es gribu, ka krūga nabyutu!" atbildēja kolps. Krūgs pazuda

un kolps ar soldotim guoja tuoluok. Soldotim beja taidas škilto-

vas, kurās ka škeiļa, lēcja vīns pēc ūtra soldoti. Soldoti soka

kolpam: „Meisim ar tovu Šabaršu uz myusu škiltovom."

Cylvāki pīskrēja pi kolpa auss un soka: „Mej, mej!"

Kolps samēja ar soldotim uz škiltovom un izzaškierdami vēl

pastatīja krūgu, paēdja, padzēra, izzaškeira un kotrs aizguoja sovu

ceļu. It kolps un klīdz ja: „Šabarša!"
„Kuo, kungs, gribi?" prosa divi cvlvāki. „Es gribu, ka par

pus stundes es byutu pi sova ķēniņa pils!" atbildēja kolps.

„Tyuleņ byusi!" pasacīja cylvāki. Kolps pasacēla gaisā un

dreiži atsaroda pi sova ķēniņa pils. Skaistuo meita izdzierda, ka
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kolps atbraucja, izskrēja uorā un prosa: „Nu kas tys ir: ej tur —

nazvn kur, atnes tū — nazvn kū?"

„Tys ir Šabarša," atbildēja puiss.
Meita soka:

„Kuo, kundze, gribi?" prosa divi veirīši.

„Es gribu, ka leidz reitam ķēniņa pilei preti stuovātu vēl
lobuoka pils ar pilsātu, ka vysi ķēniņa lelgoboli palyktu par ak-

menim un blises — par skolgolim!" soka skaistuo meita.

„Par grvuts byus, bet padarīsim!" atbildēja cvlvāki un pa-

zuda.

„Vēl kū atnesi?" prosa skaistuo meita kolpam.

„Škiltovas, kuras šķil soldotus," atbildēja kolps.
„Suoc tyuleņ šķilt un šķil vysu nakti!" soka skaistuo meita.

Kolps šķil vysu nakti reizi pēc reizes un lāc soldati vīns pēc ūtra.

Par nakti beja pīškilts daudz soldotu un pils ar pilsātu beja go-

tovas. Reitā pasamūda ķēniņš, sasatryuka un pasacīja sovim

soldotim sastādīt lelgobolus un sašaudīt svešā pili un pilsātu, bet

vysi lelgoboli beja palykuši par akmeņim un blises par skolgolim.

Kolps pavēlēja sovim izškiltim soldotim sašaudīt ķēniņa pili un

sakaut juo soldotus. Kolpa soldoti vīnā ocumirklī tū vysu izdarīja

un kolps palyka par ķēniņu, apsaprecēja ar sovu skaistū meitu

un dveivuoja laimīgi.

Piezīme. Šabarša (itf£6aptna) jr krievu vārds un nozīmē niekalbf,

palaidni. P. Š.

12. A. 465. A. Pogu Jānis, Bechmanis-, Brambergnickos.

LP, V, 319, (142. 1).

Pie kāda ķēniņa, kas esot burvis bijis, dzīvo kalps, kam tik

daiļa sieva, kā zelta magone. Šo daiļumu ķēniņš iekāro kalpam

atņemt, sacīdams: „Klau, kas man prātā:_tava sieva daiļa! Bet

vienā vietā esot Šis un tas, it nekas, to pārved man, citādi dzīvs

nepaliksi!"

Kalps pāriet pie sievas un raud gaužas asaras. Sieva glauda:

„Ko raudi?"

Ja, tā un tā!

„Ai, zelta vīriņ, tas traki gan, bet ko ar ķēniņu izdarīt? Sa-

aun kājas un šeit šī ripa; svied viņu pie zemes un steidzies pakal,

kur ripa ripo, tad aizklāsi pie maniem brāļiem, lieliem kalna mil-

žiem, tie tev pateiks, kur Šis un tas, it nekas meklējams. Bet

brāļiem, tiem stipriniekiem, pliku roku nesniedzi un, iekams neesi

nomazgājies, iekšā neej pie viņiem, citādi tevi nepazīs."

Labi! vīrs sataisās, ieripina ripu un nu tikai poš pakaļ, kur

ripa ripo.
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Bet līdz šis labi gabalā, te ķēniņa sulainis pie sievas zelta

magonītes, klāt: lai nākot pie ķēniņa! Sieva atbild: „letu, ietu,
labprāt ietu, bet apskaties, cik slima esmu."

Labi. Bet ķēniņš netic un aizsūta ārstu pakal. Ārsts pārnāk
ar ziņu: „Zelta magone trūd tārpos — slima."

Beidzot ies pats ķēniņš. Aiziet — zelta magone pazudusi,
istaba tukša.

Bet vīrs tamēr bija sasniedzis dziļu alas caurumu. Ripa ripo
pa alas caurumu arvienu uz priekšu un beidzot apstājas pašā alā,
belas pils priekšā. No pils iznāk trīs sulaiņi: ko gribot?

„Vai nevar ūdeni un dvieli dabūt?"

„Ja, tūliņ!"

Vīrs nomazgājas, noslaukās; sulaiņi prasa: „Ko vēl?"

„Vediet mani pie kunga!"
leved — nāk liels milzis pretim un trīs sulaiņi tura ar seku-

miem viņam acu plakstienus paceltus, lai spētu viesi labi novērot.

Milzis skatās, skatās — beidzot pazīst gan šo un sniegs roku pre-

tim: „Labdien! māsas vīr."

Bet vīrs sniedz pretim dzelzs roku. Milzis sveicinādams pa-

krata dzelzs roku labi un brīnās: „Tev vareni cieta roka!" Dzelzs

roka tīri plakana paliek — tik tik nesaspaidīja drumslās.

„Nu, māsas vīr, vai nāci sērst jeb citā kādā vajadzībā?" mil-

zis ieprasās.
„Kur nu sērst? Nācu daudz lūgt, maz dabūt. Vai te nepiemīt

Šis un tas, it nekas?"

„Pag, pag!" milzis atņurd un pasauc divpadsmit māsiņas. Tās

attek naigi, naigi: ko gribot?

„Vai nezināt, kur Šis un tas, it nekas piemīt šim brīžam?"

„Nē, nē — tagadin gan zinājām, bet piemirsām."

Nu milzis pasauc lielu vardi. Varde atlec plakt! plakt! — ko

gribot?

„Pateic, kur Šis un tas, it nekas šim brīžam piemīt?"

Viņa nezinot.

„Kā nezini?" milzis piktumā uzsauc un neganti izkul vardi

dzelzs rīkstēm. Bet varde tomēr nezin un nezin. Neko darīt,
milzis iedod vīram citu ripu un sūta pie viduvējā brāļa apvai-
cāties.

Ripa ripo pa mežiem, pa purviem, beidzot ieripo alas cau-

rumā un apstājas alas dibinā vēl lielākas pils priekšā. Te iznāk

seši sulaiņi, taujādami, ko gribot?

„Vai nevar ūdeni un dvieli dabūt?"

„Ja, tūliņ!"

Vīrs nomazgājas, noslaukās; sulaiņi prasa: „Ko vel?"

„Vediet mani pie kunga!"
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leved — nāk vēl lielāks milzis pretim un seši sulaiņi tura ar

sekumiem acu plakstienus paceltus, lai spētu viesi labi novērot

Milzis skatās, skatās, beidzot pazīs gan šo un sniegs roku pretim:

„Labdien! māsas vīr."

Bet vīrs pasniedz dzelzs roku. Milzis sveicinādams pakrata
dzelzs roku labi un brīnās: „Tev vareni cieta roka!" Dzelzs roka

pavisam plakana paliek, gandrīz drumslās.

„Nu, māsas vīr, vai nāci sērst, jeb kādā vajadzībā?"

„Kur nu sērst? Nācu daudz lūgt, maz dabūt. Vai te nepiemīt
Šis un tas, it nekas?"

„Pag, pag!" milzis atņurd un pasauc divdesmit māsiņas. Tās

attek naigi, naigi: ko gribot?

„Vai nezināt, kur Šis un tas, it nekas piemīt šim brīžam?"

„Ne, ne — tagadin gan zinājām, bet piemirsām."
Nu milzis pasauc lielu vardi. Varde atlec plakt! plakt! —

ko gribot?

„Pateic, kur Šis un tas, it nekas šim brīžam piemīt?"
Viņa nezinot.

„Kā nezini!" milzis piktumā uzsauc un neganti izkul vardi

dzelzs rīkstēm. Bet varde tomēr nezin un nezin. Neko darīt,
milzis iedod vīram citu ripu un sūta pie jaunākā brāļa apvaicā-
ties. Ripa ripo pa mežiem, pa purviem, pa upēm, pa ezeriem,
beidzot ieripo alas caurumā un apstājas alas dibinā vēl jo lielākas

pils priekšā. Iznāk deviņi sulaiņi: ko gribot?

„Vai nevar ūdeni ar dvieli dabūt?"

„Ja, tūliņ!"

Vīrs nomazgājas, noslaukās; sulaiņi prasa: „Ko vēl?'"

„Vediet mani pie kunga!"
leved —■ nāk vēl lielāks milzis pretim un deviņi sulaiņi tura

ar sekumiem acu plakstienus paceltus, lai spētu viesi labi novērot.

Milzis skatās, skatās, beidzot pazīs gan šo un sniegs roku pretim:
„Labdien! māsas vīr."

Bet vīrs pasniedz dzelzs roku. Milzis sveicinādams pakrata
dzelzs roku labi un nobrīnās: ~Tev vareni cieta roka!" bet dzelzs

roka no tāda spiediena saplaisā drumslās.

„Nu, māsas vīr, vai nāci sērst, jeb kādā vajadzībā?"

~Kur nu sērst? Nācu daudz lūgt, maz dabūt. Vai te nepie-
mīt Šis un tas, it nekas?"

„Pag, pag!" milzis atņurd un pasauc divpadsmit māsiņas. Tās

attek naigi, naigi: ko gribot?

„Vai nezināt, kur Šis un tas, it nekas šim brīžam piemīt?"

„Nē, nē — tagadin gan zinājām, bet piemirsām."
Nu milzis pasauc lielu lielu vardi kā labu kumeļu. Varde atlec

plakt! plakt! — ko gribot?

,Pateic, kur Šis un tas, it nekas šim brīžam piemīt?"
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Vina nezinot.

„Kā nezinot?" milzis piktumā uzsauc un neganti kul dzelzs

rīkstēm. Varde ciešas, ciešas, beidzot sāk teikt: „Žinu, žinu!"

„Nu, ja žini, tad aiznes manu radu turp!"
Vīrs uzlec vardei mugurā un aizjāj lieliem lēcieniem vien kā

pats nelabais pa mežiem, pa purviem, pa ezeriem, pa upēm. Jāj,

jāj — beidzot varde apstājas pie pašas velna pils. Vīrs atlaiž

vardi, lai lec mājā. Varde aizlec plakt! plakt! bet šis ieiet pilī,
uzlien krāsns augšā un gaida. Patlaban aptumsa. Te necik ilgi,
ieskrien pats velns: „Šis un tas, it nekas, kur esi? Dedzini uguni,
klāj vakariņas!"

Viens divi ugunis aizdegas, galds apklājas, bet vairāk neredz

neviena
—

tikai velnu. Velns paēd un tad iesaucas: „Šis un tas,

it nekas, dzēs ugunis, noņem galdu!"
Tūliņ galds noņemts, ugunis apdzisušas, un neviena neredz,

kas to darījis. Bet vīrs krāsns augšā domā: „Pag, pag — es arī

varu iekost. Šis un tas, it nekas dedzini ugunis, klāj galdu!"
Tūliņ viss gadījies. Vīrs nokāpj no krāsns un sāk ēst. Ēd,

ēd — beidzot iesauksies: „Šis un tas, it nekas! nāc, sēdi man

blakus un ēd līdz!"
Šis un tas, it nekas nu vienreiz parādās saredzams un nosē-

žas blakus, brīnodamies: „Ai, cik tu labs kungs! Liec blakus sē-

dēt, dod ēst. Pie vecā kunga, divdesmit gadu kalpodams, to ne-

piedzīvoju nekad."

„Tas labi! tad tikai ēd!"

Ed, ēd tādu brīdi, te vīrs atkal: Šis un tas, it nekas, vai ne-

nāksi pie manis par sulaini?"

„Labprāt, labprāt! ai, cik tu esi labs kungs, vecais nekad tā

nebildināja."

„Tas labi! atliec tad vakariņas, nodzēs ugunis un nāc man

līdz — iešu mājā."
Un abi, pa vardes pēdām turēdamies, steidzās mājā. Pret

gaismu jau aizkluvuši lielu gabalu; bet tur, netālu vairs, ierauga
svešu ēku.

„Šis un tas, it nekas! gribu nosnausties; stāvi man par

sargu!"

Ja, ja — viņš sargāšot gan.

Bet kamēr vīrs gul, sanāk ēkā pulku kara vīru. Šis un tas

redz viņus, bet kara vīri neredz viņu. Kara vīri, nezin ko tur

meklē, ko nemeklē — beidzot ieraudzīs gulētāju un modinās augša,

lai dodot ēst. Bet tai pašā brīdī neredzamais Šis un tas, it nekas

krauj modinātājam labu pliķi. Tas aiziet griezdamies un doma:

gulētājs viņam sitis. Nu sabruks citi arī gulētajam virsū un do-

mās atdarīt; bet še tev joki: kurš gultai tuvojas, tam šļaikt! pliķis

gar ausi, ka aiziet griezdamies. Tomēr gulētājs pats tadā troksnī
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atmožas un tūliņ pirmais vārds: „Šis un tas, it nekas, dod bro-

kastu!"

Viens divi visi galdi klāti un nu vīrs, pats ēzdams, aicina arī

kara vīrus iebaudīt. Labi. Visi paēd un tad izšķiras ar godu:
kara vīri aiziet savu ceļu, vīrs ar sulaini atkal savu. let, iet —

brīnum ceļa gabals garais.
„Šis un tas, it nekas, — kājas piekusušas, raugi nest mani!"

Sulainis paņem savu kungu pičpaunā un aiziet kā viesulis:

vēl ne labi novakars, jau ķēniņa pili mājā. leiet pie ķēniņa, ķēniņš

pirmā vārdā tūliņ: „Kur ir Šis un tas, it nekas? Vai pārvedi?"

„Pārvedu! v

„Vedi viņu iekšā!"

„lekšā? Are, tepat jau viņš stāv!"

Ķēniņš izgrozās uz vienu pusi, otru — neredz ne ēnas un pa-
liek pikts: kā varot viņu jokot? Vīrs atbild: „Piktojies, cik gribi,
bet te viņš stāv; ko es darīšu, ka tev cāļu acis kas nespēj sa-

redzēt."

Ak tu žēlīgais! Pēc tā vārda ķēniņš, vadzi, zils un melus

un tūliņ sabļauj sulaiņus balamuti cietumā mest. Bet kurš sulainis

domā vīram pieķerties — Šis un tas, it nekas krauj pliķi, ka aiziet

griezdamies. Nu ķēniņš sasauc kara vīrus palīgā; bet vīrs arī

vairs negaida: „Šis un tas, it nekas, kur mani kara vīri?"

Tūliņ saskrēja vīra kara spēki un ķēniņa kara spēks. Nu

karo nu karo ilgu laiku; beidzot vīra spēks pārvarēja ķēniņa kara

spēku un pašu ķēniņu ieslodzīja darvas mucā sadedzināt.
Tas nu tas. Tagad vīrs gavilē: „Ķēniņš pagalam, ķēniņš pa-

galam! Šis un tas, it nekas, gādā nu manu sievu, zelta magoni!"

Viens, divi — sieva klāt.

„Šis un tas, it nekas, gādā manus sievas brāļus, lielos milžus,
un darini dzīrās!" Tūliņ sievas brāli šurp, galdi klāti. Nu dzīro,

nu dzīro. Bet kas ir? Sievas brāļi iedzeras un sāk ķildoties tik

sīvi, ka ķēniņa pils no karstuma aizdegas un nodeg; arī sievas

brāli sadeg līdz, tik izglābās, kā vīrs ar sievu un Šis un tas, it

nekas.

Bet Šis un tas, it nekas uzcēla jaunu pili, vēl staltāku un tad

dzīvoja vīrs ar sievu priekā un laimē.

13. A. 465. A. Pipešu Augusts Briedis, Erglu Piparos.

Zin. kom. kr., LP, VI, 1047 (2).

Vienam ķēniņam pie pils bijusi liela pļava, kurā augusi loti
branga zāle; bet ik naktis tā pļava tikusi nobradāta. Ķēniņš gluži

brīnījies: „Kas tas tāds varētu būt, kas pļavu tik stipri nobradā?"

Nu kā nu citādi dabūs zināt? Licis vecākajam dēlam sargāt.
Vecākais ķēniņa dēls vakarā aizgājis pļavas malā, nosēdies un
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sācis sargāt. Bet naktī uznācis miegs, šis aizmidzis un rītā pļava
atkal bijusi nobradāta.

Otrā naktī ķēniņš sūtījis vidējo dēlu. Šis apsēdies ežmalā.

Bet naktī atkūlies melns vērsis, sācis šo badīt un tā arī nenosar-

gājis pļavu.
Treša naktī aizgājis jaunākais dēls un paslēpies aiz zedeņiem,

ka nevar neviens pats šo ieraudzīt. Nu gaidījis, gaidījis pļavas

bradātājus. Kas ir? Ap pusnakti sagaidījis trīs spārnotas meitas.

Tās nolikušas ežmalā spārnus un sākušas pa pļavu dancot. Bet

par to laiku ķēniņa dēls klusiņām paņēmis tai jaunākai spārnus,
un nosēdies atkal aiz zedeņiem. Labi izdancojušās, šīs gribējušas

projām doties un gājušas pēc spārniem; bet jaunākai spārnu ne-

bijis vairs. Nu meklējušas, meklējušas; te — itin neviļot — ķēniņa
dēls cēlies augšā un gājis meitām klāt. Meitas stipri sabijušās.
Bet kad jaunākā ieraudzījusi savus spārnus šim rokā, tad lūgusies,
lai atdodot. Tomēr ķēniņa dēls ātrāk nedevis: lai izstāstot, no

kurienes tāda esot, tad ja. Šī, nabadzīte, negribējusi, negribējusi

teikt, bet kad ieraudzījusi savas abas draudzenes jau aizlaižamies,

tad stāstījusi arī. Viņa dzīvojot no mēneša devītā zemē un kal-

pojot velnam. Labi!

Nu ķēniņa dēls atdevis jaunākai meitai spārnus un paņēmis
tai vietā viņas vilnaini, lai būtu zīme ko tēvam parādīt, ka pļavu

nosargājis.

Rītā parādījis tēvam ķīlas, meitas vilnaini. Tēvs priecīgs
bez gala, ka nu vienreiz zinot, kas tie tādi, kas pa pļavu bradā.

Bet ķēniņa jaunākais dēls stipri gribējis vēl reiz redzēt to

meitu, un tādēļ apņēmies iet uz devīto zemi. Tikai viena ķibele:

kas pateiks, kur šī zeme ir? Neko darīt, gājis vaicāt vienai ra-

ganai. Tā bijusi valdniece par visiem zvēriem. Ragana sasaukusi

visus zvērus; bet tie arī nezinājuši devīto zemi no mēneša. Nu

ragana devusi padomu griezties pie šās māsas; tā esot valdniece

par visām zivim, un laikam zināšot pateikt. Aizgājis uz šo, tā

sasaukusi visas zivis: bet neviena nezin nekā. Nu tā ragana atkal

devusi padomu griezties pie šās trešās māsas; tā esot valdniece

par visiem putniem, un droši vien zināšot pateikt. Aizgājis uz šo

raganu, tā sasaukusi visus putnus un jautājusi pēc devītās aizmē-

neša zemes: bet putni visi cietuši klusu. Te — pēc brīža — viens

vecs krauklis atsaucies, ka šis zinot gan tādu zemi, priekš trim

gadiem esot bijis tur.

Nu ķēniņa jaunākais dēls palicis priecīgs un sasolījis vecenei

(raganai) labu maksu, lai liekot krauklim viņu aiznest uz minēto

zemi. Labi! vecene mierā. Un tad ķēniņa dēls sēdies krauklam

mugurā. Krauklis pacēlies gaisā un skrējis ar nesamo uz devīto

aizmēneša zemi. Trīs gadi saskrējis un tad tikai sasnieguši talo

zemi.
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Ķēniņa dēls nu iegājis velna dzīvokli un saticis savu meklē-

jamo. Šī gauži lūgusies, lai atstājot pili, jo še dzīvojot velns, un

kā tas nākšot, tā šo tūliņ saplosīšot. Bet šis atbildējis, lai tikai

nākot, gan sarau(stī)šot velnu gabalos! Un tur velna istabā bi-

juši divi akmins trauki: vienā bijis stipruma ūdens, otrā nesti-

pruma. Ķēniņa dēls sadzēries stipruma ūdens un ielējis nesti-

pruma ūdeni tai vietā. Te pēc brīža atnācis velns savā istabā un

sacījis: istabā esot kristīta cilvēka smaka. To sacījis, velns klupis

pie stipruma trauka klāt un sadzēries, lai dūša tiek; bet iedzē-

ris ielieto nestipruma ūdeni un palicis gauži nestiprs. Ķēniņa dēls,
kas par visu to laiku bija paslēpies, nu izvilcis zobiņu un nocirtis

velnam galvu.
Meita vareni priecājusies, ieraudzīdama velna galvu ķēniņa

dēlam rokā. Bet ķēniņa dēls ņēmis skaistuli līdz, sēdinājis krau-

klam mugurā un devies mājā, kur tad apprecējis pārvesto un sa-

dzīvojis laimīgu mūžu.

14. A. 465. A. 761. A. Lorchis-P vš ka it i s Džūkstē.

LP, VI, 1045 (154, 1).

Vienam kungam bijis jauns, neprecējies mežsargs.

Reiz šis pats mežsargs gājis ezera malā malku sargāt un re-

dzējis, ka trīs meitas ezera malā noģērbjas, atstāj drānas un laižas

ūdenī par pīlēm.
Tās trīs pīles bijušas nomocītas, noslīcinātas mazas meitiņas.

Toreiz kā dzimušas, viņas nekristītas iemestas tai pašā ezerā, un

tā viņām tad bijis jāmazgājas par pīlēm, kamēr mirstamais laiks

būtu bijis atnācis, jeb kamēr pērkons būtu nospēris.
Tikai viens glābiņš nabaga pīlēm atlicies, ja gribējušas atkal

par cilvēkiem cilvēku starpā kļūt, tad vajadzējis kādam cilvēkam

apņemties viņas no velna nagiem izpestīt.
Viņš domā: „Kas tas varētu būt?" un notīkā vienas drānas

aizkārt. Nu, kas nu ir? Nu nāks šīs pa tādam brīdim no ezera

atkal ārā, bet divas vien apģērbjas un aizskrien, trešā nevar pie
drānām kļūt un nu lūdzas, lai mežsargs būtu tik labs paņemt viņu

rokā. Labi! Bet kā šis paņem rokā, šī paliek par tik skaistu meitu

kā katra princese, un atkal lūdzas, lai laižot vaļā, esot jāskrien
atpakaļ pie sava kunga, velna, tur čūkslājā.

Šis nelaiž. Nu kad nelaiž, tad lai nākot viņai uz turieni līdz

un lai izglābjot no velna.

Labi! šis tūliņ gājējs. Abi aiziet. Bet ceļā meita ieteicas:

„Tikai nu tu sataisies! Velns liks tev trīs reiz mani minēt;

ja varēsi visas reizes uzminēt, tad tu mani dabūsi; zināms, velns

jau gan tad būs dikti dusmīgs. Un lai tev minot nejuktu, es tevi

tūliņ izmācīšu. Mūs vispirms laidīs par ķēvēm ārā, bet es vairāk
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paplātīšu ausis un tad saki: „Tā ir!" Otrreiz, tad mūs laidīs atkal

par baložiem ārā, bet es ilgāki paplevināšos gaisā, beidzamā lai-

dīšos zemē un tad saki: „Tā ir!" Trešo reiz mūs laidīs par govim

ārā, tad atkal ilgāki paplātīšu ausis un tu saki: „Tā ir!" "

Un patiesi! — kā bija norunāts, tā arī izdevās, velnam bija
jāatdod meita.

Mežsargs nu pārved mājā, notura kāzas un nu šim tik skaista

sieva, ka neviena kunga sieva nav tik skaista.

Bet kungs ierauga, ka mežsargam tik lepna sieva, tas tīri ār-

prātā: grib atņemt viņam; un ja nedod, tad jāatstāj mežsarga
vieta.

„Tas ir ārprātā, tas kungs!" sieva saka, „bet es neiešu un

neiešu un savu glābēju neatstāšu."

Nu kungs, ja sieva to nedarot, pavēl mežsargam iet uz tu-

rieni, kur saule lec un, kur saule noiet, un apvaicāties, kāpēc saule

pa dienu te ir, pa nakti atkal nav.

Mežsargs, to dzirdēdams, brīnum sašļūk; bet sieva saka: „Ej
tu tur un tur! es tevi aizvedīšu! Tu dabūsi ar sauli runāt, nebē-

dājies nemaz."

Un nu ņemas un grūž abi divi pie saules.

Noiet — saule saka: „Man jāiet visapkārt zemei riņķī vien;

un kad es še esmu, tad te ir diena un, kad še neesmu, tad te nav

dienas; bet man diena arvienu iraidas, man nekad, nekad nav

nakts."

Pārnāk un pasaka, ko saule teikusi. Kungs nekā vairs darīt.

Bet nu viņš izgudrojis citu ko; tas saka: „Nu tev jāiet, ja mež-

sardzieni neatdosi, pie mēneša, un jāprasa, kas tam jādara."

Mežsargs, nabadziņš, atkal sašļuka; bet sieva mierina: .Ne-
bēdā neko; ej tu tur un tur! Es aizvedīšu, tu dabūsi ar mēnesi

runāt."

Un nu grūž atkal abi divi pie mēneša. Noiet — mēnesis saka:

„Man jāiet katru dienu savs ceļš un man jāizšķir gadi un laiki."

Pārnāk un pasaka kungam, ko mēnesis atbildējis, bet kungs

netic.

„Ne tu esi pie mēneša bijis, ne pie saules; tu te tikai samuldi

man blēņas! Bet tagad tevi sūtīšu pie sava nomirušā tēva ap-

vaicāties, kā viņam labi klājas. Un lai tu atkal neizmelotos, došu

savu skrīveri līdz, kas apliecinās, vai esi bijis, vai neesi bijis."

Neko darīt, pāriet pie sievas pavisam nobēdājies un gaudo

tīri kā mazs bērns, kur viņa tēvu tik varēšot sameklēt.

Sieva atbild: ~Ko tu pīksti, kad nav jāpīkst? Tā jau maza

lieta. Ej ar skrīveri uz to un to krusta ceļu; tur viens kungs

brauks ar četri melni ērzeli, un kučieris ar dzelzs pātagu viņus

orēs. Prasi tad tam kungam, kur var dabūt mūsēju kunga tevu

runāt."
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Labi! mežsargs ar skrīveri aiziet uz krusta ceļu, nostājas un

gaida. Ne cik ilgi — brauc melns kungs ar četri ērzeli, ka skan

vien, un kučieris ar dzelzs pātagu šauj tikai kā šauj. Piebrauc:

vai nevarot mūsēju kunga tēvu parunāt dabūt?

„Var gan!" kungs atbild, „izjūdz to vienu melno no pripaškas,

uzšauj ar dzelzs pātagu un saki, lai iet ar mežsargu izrunāties;
bet to skrīveri aizjūdz tai vietā un uzšauj arī ar dzelzs pātagu,

tad viņš paliks par melnu ērzeli, kamēr mēs pēc divi stundām bū-

sim atpakaļ atbraukuši un no jauna pārjūgsim."
Kučieris izjūdza to vienu, aizjūdza to otru, un nu skrīveris

aizgāja tik labi kā gailis projām par melnu ērzeli iejūgts.
Un kas nu ir? Tas izjūgtais ir kunga tēvs. Viņš, pie ceļiem

krizdams, lūdzas mežsargu: „Pasaki jel manam dēlam, lai viņš
darbiniekus tā nevajā! Ujā! kā nu man grūti te klājas! Es biju
traks kungs, es nejauki cilvēkus kavu, bet tagad, redz, kāds no-

plīsis, kāds nopērts izskatos. Gaļas gabali krīt nost, tā mani kauj
katru nakti ar dzelzs pātagu."

Pa divi stundu melnais kungs atbraucis atpakaļ, izjūdzis skrī-

veri, iejūdzis kunga tēvu un aizlaidis — uz kurieni? — to nezin.

Un kad nu šie pārgājuši mājā, kungs saņēmis rokas un brī-

nījies: skrīverim vairāk nav. kā vīles mugurā un āda sakapāta —

žēl redzēt. Bet skrīveris teicis: „Ko jūs, kungs, vēl sakiet par

mani? Es jūsu tēva vietā tikai divi stundi biju, un kāda jau sa-

kapāta āda, bet jūsu tēvam pavisam grūti klājas. Viņu tā kauj
katru nakti. Tādēļ viņš jums cieši liek piekodināt: nekapājiet

darbiniekus, citādi jums tas pats gaidāms."
Un nu kungs palicis pavisam citāds: ielicis mežsargu par

mežkungu, atstājis sievu mierā un neaizticis vairs neviena cilvēka.

15. A. 465. A. 761. MāturU Atis Grāvendāl ē. LP, VI, 1064 (3).

Vienam tēvam bijis dikti slinks dēls. Viņš negribējis nemaz

strādāt un tēvu neklausījis ne pagalam. Tad tēvs viņu padzinis.
Nu viņš gājis, gājis un beidzot apmaldījies. Tur bijis liels ezers

un ezera malā bijušas lielas niedras; ielīdis tur un apgulies. Bet

tai brīdī atlaidušies trīs baloži, nolikuši spalvas, palikuši par trim

skaistām princesēm un tās iegājušas ezerā mazgāties.
Viņš pielīdis un paņēmis jaunākās princeses spalvas. Vēlāk

vecākās māsas nomazgājušās, palikušas par baložiem un aizskrē-

jušas; bet šī meklējusi drēbes un pamanījusi, ka viens cilvēks

tuvumā — teikusi: ~.la tu esi mazs, būsi mans dēls, ja jauns, mans

brālis, ja vecs, mans tēvs, ja esi labs cilvēks, nāc šurp, ja ļauns,

ej, kur nācis!"

Viņš teicis, ka labs, un gājis klāt. Tas nu tas. Bet nu šis

maldīdamies bija izgribējies dikti ēst. Tad viņa paklājusi savu
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priekšautu turpat ezera mala, tūdaļ radušies visvisādi ēdieni un

dzērieni.

Paēduši, izgājuši no meža: turpat bijušas vienas mājas. Lū-

guši naktsmājas, bijis svētsvakars, un gulējuši pa nakti.

No rīta izcēlušies, slinkais dēls teicis uz saimnieku, lai viņš

viņam nākot par vedēju. Labi. Aizbraukuši uz baznīcu, salau-

lājies ar to ezera meitu un tad gājis pie tēva atpakaļ. Pārgājuši,
tēvs ne dzirdēt, dzinis sliņķi projām. Nu lūdzies, lai atļaujot jel

pārgulēt dzirnu kambarītī, jo nakts bijusi klāt. To atvēlējis gan.

Bet līdz ko sieva iegājusi dzirnu kambari gulēt, visas sienas

tapušas no zelta un galdi bijuši klāti dažādiem ēdieniem un dzē-

rieniem. To redzēdams, šis saucis tēvu un māti, bet tie nemaz

neklausījušies. Beidzot tēvs nācis gan, bet māte ne par ko. Un

kad nu tēvs ieraudzījis, ka istaba tā spīdot, tad labprāt sēdies pie

galda un ēdis. Bet nu arī mātei rūpot redzēt, ko šie tur visi darot

tik ilgi. Aizgājusi turp un žūrējusi pa atslēgas caurumu. Slinkā

dēla sieva pamanījusi vīra māti un ievedusi iekšā.

Paēduši visi, gājuši pie miera.

Rītā dēls ar vedeklu gājuši projām; bet tēvs, māte nemaz

vairs laist: lai dzīvojot pie viņiem! Bet nekā — aizgājuši un aiz-

gājuši^
Gājuši, gājuši — nonākuši svešā ķēniņa valstī un apmetušies

kalniņā netālu no ķēniņa pils. Un tad viņa iedevusi savam vīram

atslēgu virkni, teikdama: „Kad es sacīšu: celies un slēdz, tad

dari to!"

Labi! paņēmis atslēgas, palicis pagalvī un apgulies. Bet par

to laiku sieva apskrējuši kalniņam trīsreiz apkārt un tūliņ kalniņā

izcēlusies zelta pils ar dimanta durvim un logiem. Nu cēlusi viru,
sacīdama: „Celies un slēdz!" Vīrs piecēlies, slēdzis durvis vaļā

un ieraudzījis visās istabās visādas istabas lietas: galdus, krēslus,

gultas, skapjus.

Otru dienu ķēniņš gājis pastaigāties un ieraudzījis tik lepnu

pili, brīnējies un gājis turp. Bet tai brīdī sieva vien bijusi mājās.

Ķēniņš iegājis pilī, viņa tur sēdējusi un bijusi loti skaista; bet ķē-

niņš izlicies tāds domīgs un prasījis: Kas viņai vēlējis te celt pili?

Lai rītu noejot viņas vīrs pie viņa!
Vīrs aizgājis un ķēniņš teicis: „Ja tu vari atvest to zvēru,

kas mežā, tad tev neko nedarīšu; ja ne, tad likšu nokaut par to,

ka manā daļā bez atvēlēs esi cēlis pili."

Vīrs pārnācis itin bēdīgs, bet sieva mierinājusi:

vis, gan jau būs labi!" un iedevusi savu kabatas drāniņu, sacī-

dama: zvērs nākšot zemi plēzdams, nikni rūkdams, bet lai tikai

vicinājot šo drānu, tad tas pienākšot, nogulšoties pie kajam un

lai tad tikai kāpjot mugurā un jājot mājas.
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Labi! aizgājis mežā, viss tā noticis. Un kad nu pārjājis, vai-

cājis ķēniņam, kur likšot zvēru. Ķēniņš teicis, lai liekot stalli!

lelaidis stallī, zvērs apgriezis jumtu otrādi. Ķēniņš nezinājis, ko

nu darīt un kā dēlu nomaitāt. Beidzot teicis, lai ejot viņa tēvu

apraudzīt! Tas bijis sen jau miris.

Nezinājis, ko darīt, un aizgājis atkal pie savas sievas. Tā mie-

rinājusi: „Nebēdājies!" un iedevusi trīs kumosus maizes. Lai pa-

ņemot ķēniņa sulaini līdz un lai aizejot pie elles vārtiem, tur viņas
tēva brālis ielaidīšot iekšā, un tad lai iedomot viņas tēva brālim

vienu kumosu maizes, ķēniņa tēvam otru un sulainim trešo.

Labi! paņēmis sulaini, aizgājis ellē, iedevis katram pa kumo-

sam, tad ķēniņa tēvs palicis par cilvēku, bet sulainis viņa vieta

par zirgu. Kamēr sulainis par zirgu, ķēniņa tēvam drusku atli-

kusi vaļa ar šo parunāties; citādi viņam, nabagam, nekad nebi-

jusi vaļa, jo katru stundu bijis jāpārvelk divdesmit vezumi malkas.

Runājuši, runājuši — ķēniņa tēvs nopūzdamies beidzot pieteicis:

„Ja pārej mājā, pasaki manam dēlam, ķēniņam, ka tur augšā
vienā istabiņā, kuru viņš vēl nemaz nezin, ir pagrīdē mazs šķir-

stiņš ar dimanta akmeņiem. Pasaki, lai viņš ņem, bet lai nedzīvo

tik bezdievīgi, kā viņš ir dzīvojis, lai nemocot citus cilvēkus,
citādi arī pēc nāves kalpošot par zirgu."

To teicis, ķēniņa tēvs atkal palicis par zirgu, sulainis par cil-

vēku un nu šie abi nākuši uz mājām. Pārnākuši, aizgājis pie ķē-

niņa, izteicis visu. Bet ķēniņš to nemaz nedzirdējis; tikai to vien

gudrojis, vai tad nemaz šo nevar nomaitāt. Gudrojis, gudrojis —

sagudrojis darvā plucināt: licis katlā darvu savārīt, pārlicis ska-

lus un teicis, lai nu ejot pa skalu laipu katlam pāri! Bet sieva jau

iepriekš bija apmierinājusi šo: „Nebaidies! Tevi Dieva eņģeli

pārnesis, nemaz nebūs pašam jāiet."

Un tā arī noticis, pārgājis tik viegli kā_tauriņš pāri. To re-

dzēdams, ķēniņš iesaucies: „Kad tu vari, tāds suska, pāriet, tad

es vēl labāki" un gājis katlam pāri. Bet kā spēris pirmo soli, ta

darvā iekšā — pagalam.

Nu dēls dabūjis ķēniņa valsti; tam bijušas divi pilis, laba

sieva — viss.

16. A. 465. A. 400. A. Bīlenšteins 1863. g. no J. Pelča Jaun-

Auces Kalna Dzir kautos. LP, VI, 1048 (3).

Vienam tēvam bijis viens dēls, un tas bijis dikti slinks. Tēvs

viņu raidījis art un iedevis tādu kūtru ķēvi — baltu. Un viņš

nemaz nearis un tik stāvējis pie tā arkla. Tā tas tēvs ņēmis pā-

tagu un gājis pērt. Bet viņš ieraudzījis tēvu, bēdzis meža un no-

maldījies.
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Un gājis
,

gājis —uzgājis lielu pilsētu. Tanī pilsētā bijis viens

namnieks. legājis pie tā namnieka (un tas puišelis bijis smuks) —

tas namnieks vinu iemīlējis pārlieku. Tā viņš vienu dienu viņu
vedis maltīti ēst; tad tas namnieks prasījis: vai nepatīkot pie viņa

pa(r) audzēkni, pa(r) dēlu nākt? Viņš teicis: „Kā tad ne? lešu

gan!"
Un viņš paņēmis to puišeli, licis izmācīt visas skolas un vienu

dienu prasījis: vai viņš negrib viņa meitu precēt?
Un apprecējis tā namnieka meitu lai. Vēl atdevis boteli tam

znotam. Un teicis vienu dienu, ka brauks uz svešām zemēm dār-

gas preces iepirkt. Un abi divi aizbraukuši pie viena kalna. Tur

bijis zelts un sudrabs tanī kalnā iekšā. Piekrāvuši lai to kuģi. Un

tas sievas tēvs raidījis to znotu: vai nav tur kāds cilvēks kalna

galā? lai redz, ko tur dara.

Tā uzgājis tai kalna galā, bet nekā neredzējis, nogājis atkal

atpakaļ pie sievas tēva. Bet tas atkal raidījis uz tā kalna skatī-

ties. Un kamēr uzgājis skatīties, sievas tēvs jau aizbraucis pa

pus jūru projām.
Nu viņš dikti raudājis, tas znots, un gājis tam kalnam apkārt

arvienu, uzgājis tādu mazu būdiņu, no žagariem taisītu. legājis
iekšā tai būdiņā, tur bijis viens cilvēks. Tas prasījis: „Kā tu te

esi atnācis?"

Teicis: „Viens namnieks mani piekrāpa."

„Kā tad viņš tevi piekrāpa?"

„Viņš atdeva man savu meitu, boti lai — atbraucām preci

pirkt "

Viņš teica: „Tas pats mani arī piekrāpa tāpat."

Ta(d) prasījis: ~Ko tu te, vari ēst?"

„Man uznāk ik ēdiena laikā tāds galdiņš no zemes, tur man

ir ēdiens virsū."

Ta(d) viņš prasījis: „Vai būs man arī?"

Tas atteicis: „Es došu no savas tiesas tev."

Un tā ēdiena laikā nācis tas galdiņš un bijis abiem vīriem ko

paēst. Tā stāvējuši divi dienas tai būdiņā, un tad tas, kas pēc

atnācis, prasījis: „Kas ta(d) dod to ēdienu uz augšu, vai Dievs,
vai velns?"

Tas, kas tai būdiņā, atteicis: „To es arī nezinu, kas viņu dod."

Nu, un ta(d) ņēmuši kārklus un apvijuši striķus — garus.

Kad nu galdiņš uznācis, piesējuši striķi pie vienas kājas un viņš

(tas znots) nu laidies galdiņam līdz (lejup); bet striķa otru galu

iedevis tam, kas tai būdiņā, lai tura, piesacīdams: kad striķi

apakšā kustināšot, tad lai velkot laukā.

Ta ielaidies. Bet striķa pietrūcis, nesniedzis dibina. Te at-

minējis, ka nazis kabatā. Tūliņ pārgriezis striķi un nu nokritis

ar visu galdiņu zemē uz lielu akmeni, vēl sasitis celi.
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Tur bijuši lieli dzelžu vārti priekšā. Pārkāpis pār vārtiem un

iegājis: bijis liels pilsāts un gaišs. Tad iznācis tāds resns kungs

pretim un prasījis: „Vai tev nebija diezgan tā ēdiena? Kā tu kāpi
te pie manim?"

Viņš teicis: „Paldies, kungs, bija gan diezgan."
Šis atteicis: „Paldies tu man nesaki."

Nu un tā viņš palicis pie tā kunga par puisi. Tas bijis velns,

tas kungs.
Bet vienu dienu kungs braucis laukā, uz placi, un atdevis

viņam visas tās atslēgas rokā, teikdams: „Pa visiem kambariem
tu vari iet, bet pa tām mazām durtiņām tu neej!"

Bet puisis nelicies mierā un gājis pa tām mazām durtiņām
laukā skatīties, kas tur būs.

Tur bijis liels tilts un viena upe un redzējis, ka trīs gulbji at-

skrējuši, nolikuši spalvas krasta malā, palikuši par tādām freUe-

nēm un mazgājušās tanī upē. Un tā izmazgājušās, uzvilkuši atkal

tās spalvas un skrējuši projām.
Ta(d) viņš gājis atpakaļ pa tām durim iekšā. Bet resnais

kungs nācis pretim pārbraucis un teicis: „Vai es tev neteicu, lai

tu neej pa tām durvītelēm? Ko tu tur redzēji, stāvēdams?"

„Redzēju trīs gulbji, ka atskrēja, nolika spalvas mazgājās un

bija smukas freilenes."

Viņš teica: „Vai tev nepatīk kāda precēt?"

„Kā tad ne? Patīk gan."

Viņš teicis: „Rītu, kad visas atskrej, noskaties, kur tās spal-

vas noliek; ta(d) kura tā smukākā, tai paņem tās spalvas. Bet

paņem sievišķa drānas līdz.

Ta(d) viņš aizgājis un redzējis, ka skrējuši atkal tie gulbji. Nu

noskatījies, kur katra noliek savas spalvas, un tā piegājis un paņē-

mis tās smukākās spalvas. Ta(d) tā freilene teikusi: „Nu, māsi-

ņas, nu man no jums jāšķiras!" un piegājusi devusi mutes viņām.

Ta(d) šī apģērbusies sievišķa drānās un gājusi viņam līdz. legā-
juši iekšā, vecais viņus salaulājis un turējis pa(r) znotu.

Un ta(d) viņš vienu dienu prasījis, vai tas znots negrib apme-

klēt sava tēva.

Viņš teicis: „Kā ta(d) ne? Bet es nezinu, ku(r) viņš tagad
dzīvo."

Viņš teicis: „Viņš vai(rs) mājās nav, bet nu ir pirtī." Lai

iet pasaukt lielo Jāni, lai ienāk! Znots iegājis stallī liek) Jāni

saukt, nekā neredzējis. legājis pie vecā un teicis, ka nekā nere-

dzējis, tur tanī stallī nekā neesot.

Ta(d) vecais teicis: „Ej tik stallī un sauc: „Jāni, kungs tevi

aicina!" tad jau nāks."

legājis: ~Jāni. kungs tevi aicina!"
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Tā tiilīt iznācis liels Jānis: ko gribot? Vecais teicis: lai pie-
bāž vienu maisu mantas pilnu un lai apsedlo ēzeļus, divi jāšanai —

tam trešam lai liek to mantu virsū. Labi! Apsedlojis ēzeļus, pie-
bāzis maisu mantas, vadmalas, naudas lai. Tad uzsēdinājis uz

ēzeļiem znotu un to meitu un teicis, lai tik ļauj ēzeļiem iet, kur

tik iet.

Sajājuši veselu dienu. Vakarā apstājušies ēzeļi pie tādas

pirts. Nu noņēmuši to mantu un ta(d) ēzeļi nogājuši projām. legā-
juši pirtī, tur bijuši divi vecīši. Prasījis nakts mājas. Ta(d) viņi
teikuši: „Kur ta(d) viņi gulēs, tādi kungi, tādā pirtī?"

Šis teicis: „Pārgulēs gan, lai būtu i vissliktāki." Bet šis pra-

sījis, ~vai taCd) iums neviena bērna nav, ka(d) jūs pirtī esat ie-

likti?"

Vecīši teikuši, bijis gan viens dēls, to ņēmis vecais un iedzi-

nis mežā!

Ta(d) viņš prasījis: „Kā ta(d) viņš mežā ieskrējis?"
Vecīte teikusi: bijis dikti slinks; vecais licis art, nearis; gajīs

pērt un tā iedzinis mežā. Nezinām. ku(r) i(r), ku(r) nav: es jau
viņu pazītu gan., ka(d) redzētu." Viņam bijusi tāda kārpa pie
kakla.

Un tā viņš — to padzirdējis — norāvis elzdogu un rādījis to

kārpu: „Vai tāda bija tā kārpa jūsu dēlam?"

„Tāda jau bija gan!" bet vēl nepazinusi taču, ka tas viņas
dēls.

Bet šis teicis: „Ēs esmu jūsu dēls! Un tēvs mani iedzina

mežā, ka(d) es nearu!"

Un ta(d) prasījis, kā viņi izdzīti no tām mājām?
Viņi atteikuši: „lenāca cits kungs, izdzina mūs, izmeloja."
Šis teicis: ~Oan mēs dabūsim tās mājas atpakaļis!"
Un dēls nogājis pie kunga, nopircis vienu zemes gabalu, uz-

taisījis muižu un nu bijis par kungu.
Bet vienu dienu šis nebijis mājās — tie vecie bijuši klāt tai

muižā — un jaunā sieva sēdējusi pie galda šūdama. Un tā vecā

skatījusies pa dēla skapi, vai veša neesot viņam mel(n)a. Bet tās

gulbja spalvas, ko bija noņēmis pie tilta, bijušas skapī. Vecā iz-

ņēmusi spalvas no skapja un raudzīj(u)si, kas tās par spalvām?
Ta(d) viņa (jaunā sieva) ieraudzījusi tās spalvas, iešāvusies un

palikusies pa(r) gulbi un aizskrējusi projām.
Dēls pārbraucis un prasījis: ku(r) sieva esot?

Teikusi, ka aizskrējusi projām, pa(r) gulbi palikusi. Ta(d)

viņš dikti raudājis un gājis meklēt savu sievu. Gājis gājis —

ieraudzījis, ka viens mazgājis deki. Un tā viņš uzkāpis uz to del.u

virsū, un tas deķis pacēlies un sācis skriet pa gaisu. Aizskrējis

pa gaisu un ieraudzījis vienu pilsātu un vel(n)a māti nākam pre-

tim. Velnā māte spērusi viņam, bet viņam bijis ārnars līdzi.
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Kā šī nu spērusi, tā viņš cirtis ar āmuru — pārcirtis pa vēdaru

(velna mātei). Bet velna mātes pašas dēls teicis: „Māt! nesperat!

Vipš pārcirtīs vēl, jo viņš ir stiprāks."

Un ta(d) viņš redzējis, ka trīs gulbji skrējuši un atskrējuši,

bijusi viņa sieva lai tur. Tās bijušas vel(n)a apsēstas, tās frci-

lenes. Ja, un tā atskrējušas un teikušas, lai meklē vienu namu,

kur būs pulka gulbju; bet lai citur neietot nekur. Kur trīs gulbji

būs, lai tur eitot.

Un iegājis tai namā, tur bijis pulka gulbju un pasaules istabu.

Bet iegājis vienā istabā, tur bijuši trīs, tie gulbji. Viņa sieva ierau-

dzījusi un gājusi tūlīt klāt pie viņa. Un ta(d) paņēmis to sievu,

gājis pie velna mātes un teicis, ka tā viņa māte. Bet vel(n)a māte

vēl nedevusi (sievu), teikusi, ka rītā laidīs visus (gulbjus) laukā,

lai ta(d) viņš zīmē, kura iraid.

Un viņa, tā sieva, teikusi, lai viņš skatās, kura sies kurpā

šņori, tā būs viņa, jo visas (visi gulbji) rītu būs cilvēku drānās.

Bet lai skatās ātri, jo tas nebūs ilgi, kamēr viņa kurpā šņori sies,
uz acumirkli.

Un tā nu no rīta laidusi (gulbjus) visus laukā. Izlaidusi --

gulbji palikuši par sievišķiem cilvēku drānās. Bet trīs gājušas

kopā un viena no tām trim sējusi kāju. Līdz to redzējis, tūlīt no-

kampis (sējēju) un teicis: „Tā ir mana sieva!"

Bet velna māte vēl nedevusi: vēl laidīs, lai viņš zīmē.

Un tad viņa, tā sieva, teikusi vīram: ka nu sies micai banti

pie kakla; bet tas būs uz acumirkli, lai aši skatās virsū.

Kad no rīta laidusi atkal laukā, tās trīs nākušas papriekš un

tā sējusi to banti. Ta(d) viņš aši nokampis un teicis: „Tā i(r)
mana sieva."

Bet viņa (velna māte) vēl nedevusi.

Un tur uz viena kalna bijis liels ritens, tas griezies itin aši,
tam bijusi liela vērsme.

Ta(d) viņa teikusi: „Ja viņš noturēs to riteni, tad dabūs savu

sievu."

Tam ritenim bij(u)si tāda vērsme, ka cilvēku rāvis pa gaba-
lam iekšā. Un tā viņš piegājis pie tā kalna, nevarējis ne ēnoties

klāt tapt.
Bet viņš no zemes griezis tādus krustiņus un metis uz riteni.

Ritenis arvienu palicis lēnāks un apstājies. Nu piegājis un sitis

ar āmuru. Ritenis pārplīsis un no kalna izcēlies liels pilsāts, pilns

laužu. Ļaudis bijuši visi vel(n)a apsēsti un tad palikuši visitādi

pat cilvēki, kā mēs, ka(d) tas ritenis saplīsis un tas pilsāts izcēlies.

Un ta(d) tie ļaudis viņu izsaukuši par ķēniņu, pacēluši; un viņš

dabūjis savu sievu lai; un nu ir beigas.
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17. A. 465. A. 302. M. Šiliņa Vīkselni cko s, A. BīlenSte iiia kr.

LP, VI. 1062 (8).

Vienam ķēniņam nomirusi sieva un pametusi jaunu dēlu. Ķē-
niņš apņēmis otru sievu, bet tā padēli nemaz nemīlējusi.

Pēc gadiem, kad ķēniņa dēls jau bijis pieaudzis, tas vienu

dienu ar savu sulaini pastaigājies gar jūras malu.

Viņš savu sulaini turējis par uzticamu cilvēku, bet tas nebi-

jis uzticams. Visu, ko ķēniņa dēls kādreiz runājis, to šis smalki

atteicis ķēniņienei, pamātei, un tā padēla nelaimi vien atkal me-

klējusi.

Un tā nu gar jūras malu staigādami, piepēži ieraudzījuši divi

pīles no jūras puses atlaižamies. Šīs nolaidušās malā, atskrūvē-

jušas spārnus — kas ir? — nav vairs pīles bijušas — palikušas

par meitām un bridušas jūrā mazgāties. Bet ķēniņa dēls meitām

spārnus nozadzis un neatdevis ātrāk, kamēr pateikšot, no kurie-

nes tādas esot. Tad tā jaunākā teikusi: viņa esot ķēniņa meita,

bet tā otra viņas draudzene. Viņas gribējušas redzēt, kā otrpus

jūras izskatīšoties, un tādēļ te atlaidušās. Ķēniņa dēls atsacījis

ķēniņa meitai: ~Ja tas tā, tad es tev spārnus atdošu, bet tev jā-
nosolās rītu atkal te atlaisties un ar mani izrunāties, jo man šeitan

nav neviena uzticama drauga, kam savu sirdi tā varētu uzticēt kā

tev."

Labi! šī apsolījusies un nu atdevis spārnus.

Bet sulainis, neģēlis, līdz pārgājis mājā, pamātei tūdalin iečuk-

stējis: tā un tā — ķēniņa dēls brūti atradis, rītu atkal satikšoties

jūras malā un kā nekā.

Pamāte tad iedevusi sulainim miega zāles, piemācīdama, lai

rītu jūras malā raugot ķēniņa dēlam slepeni tās iedot, ka paliek

guļot.

Sulainis tā izdarījis, ķēniņa dēls aizmidzis. Nu atlaidusies

ķēniņa meita, atradusi £n cietā miegā gulošu un dikti gaudusies,
teikdama: „Rītu vēl nākšu, ja tad arī atradīšu guļam, tad ne mū-

žam manu vaigu te neredzēs."

Pret vakaru ķēniņa dēls atmodies un nekā nezinājis, kas

noticis.

Otrā dienā gājis atkal jūras malā. Bet sulainis arī šodien

iemidzinājis. Atnākusi ķēniņa meita, atradusi šo gulošu un dikti

sērojusi. Gan, nabadzīte, kustinājusi, gan modinājusi —ne un ne;

beidzot noāvusi ķēniņa dēlam ir zābaku un kņudinājusi pēdas

apakšu, lai mostos — kā ne, tā ne. Neko darīt, aizgājusi un no-

solījusies vairs atpakaļ nenākt.

Ķēniņa dēls uzmodies un brīnījies, kas to zābaku novilcis.

Apskatījies labi: apakš zābaka pēdas rakstīts: „Nocērt tai naglai
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galvu, pie kuras tu savu cepuri pakarini, citādi tev neklāsies labi,

un tu mani ne mūžam neredzēsi."

Ķēniņa dēls sapratis, ko tas nozīmē; tūliņ paķēris zobiņu,

nocirtis viltīgam sulainim galvu un tad ar to pašu gājienu steidzies

ķēniņa meitu meklēt. Braucis pa jūru mazā, mazā laiviņā viens

vienīgs. Airējis, airējis —ne ēdis, ne dzēris — trešā dienā, ar

bada nāvi kaudamies, atradis mazu salu. Tur dzīvojusi veca,

veca māte, Vēja māte. Tā viņu pacienājusi un uzņēmusi labi : bet

viņš tikai taujājis, vai nezinot pateikt, kur ķēniņa meita dzīvo.

Vēja māte atbildējusi: „Nemāku pateikt, bet še tev šis klibais

zirgs, tas septiņas jūdzes stundā pa ūdeni lec, jāji pie manas vecā-

kās māsas, tā varbūt pateiks.

Kāpis klibajam zirgam mugurā un aizjājis uz citu salu pie

Vēja mātes vecākās māsas. Bet tā, nabadzīte, arī nezinājusi pa-

teikt, iedevusi citu klibu zirgu, kas deviņas jūdzes stundā pa

ūdeni lēcis, un nu jājis uz trešo salu pie Vēja mātes visvecākās

māsas. Aizgājis tur, tā bijusi dikti, dikti veca. Nu lūdzis, lai

jele pasakot, kur meklējamā ķēniņa' meita sadabūjama? Vecene

tūdaļ sasaukusi kādus nekādus zvērus, visādus putnus, kustoņus,

rāpuļus un vaicājusi tiem, vai nezinot to un to ķēniņa meitu.

Atteikuši: „Nezinām!"
Beidzot atlēkusi klibā varde, tā zinājusi un solījusi aizvest

un parādīt. Nu vecene iedevusi citu klibu zirgu, kas divpadsmit

jūdžu stundā pa ūdeni lēcis. Tam tad kāpis mugurā un jājis
vardei pakal. Jājis, jājis — aizjājis tai zemē, kur ķēniņa mei-

tas tēvs valdījis un lūdzis, vai nevarot ar viņa meitu dabūt

parunāt.

Ķēniņš atteicis: „Kur tu, dēls, ar manu meitu vairs runāsi?

Tai jau kopš dažām dienām mīlestība pazudusi."
Šis atteicis: „Lai viņa arī būtu pazudusi, es esmu nācis zau-

zaudēto uzmeklēt."

„Ai, dēls, tas tev nāksies gaužām grūti: Tālu no šejienes,

jūrā, ir liels balts tornis, velna gudrībā no akmeņiem mūrēts;

tanī tornī ir zaķis., tanī zaķī zelta pīlīte un pīlītē atkal zelta

pautiņš, re, tanī pautiņā manas meitas zudusī mīlestība glabājas."
Neko darīt, grābis laivu nagos un devies jūrā zaudējumu

meklēt. Aizbraucis pie torņa un sācis sirdīgi vien mūri ar zo-

biņa asminu robīt. Robījis, robījis — izrobījis caurumu; kā iz-

robījis caurumu, tā zaķis laukā; kā šis laukā, tā kals nost: ka

kakls nost, pīle ārā. Nu kāvis pīli, meklējis zelta pautu, atradis

to, griezies priecīgs atpakaļ un iedāvinājis ķēniņa meitai. Nu

ķēniņa meitai bijusi atkal mīlestība rokā un nu svinējuši kāzas.

Pēc kāzām ķēniņa dēls ar jauno ķēniņieni un lielu, lielu kara

spēku griezies uz mājām, notiesājis pamāti un tad palicis tēva

vietā par ķēniņu.
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18. A. 465. A. L. Ulj a ņ a Latgale. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja kēņeņš, kas beja par ūtru sīvu īprecējs rogonu.

Nu pvrmuos sīvas beja viņam dāls, Salomons. Rogona gribēja,
lai dāls jimtu viņas meitu, bet kēneņa dāls nagribēja jimt. Kē-

ņeņš tāvs jū padzvna nu pilis uz mežu pi jvuras. Salomons,

kēneņa dāls, sataisēja tur mozu ustobiņu, pajēme sev uzticīgu

kolpu un dzeivoja.

Reiz jvurā mauduujas raudives. Vīne nu tur nūlyka spuor-

nus jyuras molā. Salomons iraudzēja jū, kai jei nūlyka spuor-

nus, tai puorsavērta par skaistu meitu. Viņš nūzoga juos

spuornus un pats pasaslēpe nīdruos. Atskrēja skaistus meita un

gribēja jimt šovus spuornus, bet naatroda. Tod sācēja skaistuo

meita: „Kas pajēme munus spuornus? Jo byus vacs, tod

sauktu par tāvu: jG pusmyuža, sauktu onkuli; bet jo jauns,

sauktu veiru."

Atsaucja Salomons, sacīdams: „Es pajēmu."
Tod atdeve Salomons spuornus, raudive pasataisēja par

skaistu meitu un aizskrēja uz jyttru, pasacējuse: „Reit esi go-

tovs, es atbraukšu ar zalta kuģi."

Atguoja Salomons uz ustobiņu un pastuostēja vysu sovain

uzticīgajam kolpam; bet kolps tyulen aizguoja un pastuostēja

vysu Salomona pamuotei, rogonai. Rogona īdeve kolpam vīnu

adatiņu, lai jis kai pīsprauž Šalomona drēbēs, tod viņš aizmigs.
Otras dīnas reitā Salomons gērbēs, lai ītu uz jyuras molu

gaidēt skaistuos meitas. Kolps īspraude adatiņu un Salomons

aizmyga. Atbraucja skaistuo meita ar zalta kuģi — gaidēja,

gaidēja jyuras molā, bet navarēja sagaidēt. Vēl šū boltu dīnu

Salomons gul. un skaistuo meita juo navar sagaidēt.

19. A. 465. A. L. Ulj a v a Latgalē. Kultūras balss kr.

Reiz dzeivnoja vīns cylvāks, kas beja dzirdēj's par skaistū

Duortu, kura braukuoja zalta kuģī pa jyuras dybynim un

dzeivuoja aiz trejdeveņu jyuru. Sadūmuoja viņš īt maklātu

skaistuos Duortas. Guoja, guoja — redz mežā mozu ustobiņu.

īguoja vydā — tur sēdēja vecīte un skaitēja myusas. Vecīte

beja par valdinīcu uz vysim kustūņim, kas tik kustēja mežā,

yudenī un gaisā. Celaveirs vaicuoja vecītei: „Voi redzēji skai-

stū Duortu?"

Vecīte atbildēja: „Es gon nazynu, muna saime varbyut

zynuos."

Sasaucja jei vysus zvērus, zivis un putnus un vaicuoja,
voi visi asūt. Atsasaucja zvēri: „Vēl klybuo vēža nav.'"

Aizskrēja mudruoktio zivs un atvede klybū vēzi. Tagad beja

vysi un vecīte otkon vaicuoja* „Kur zynat skaistuo Duortu?"
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Klvbais vēzis sācēja: „Kai es nazvnuošu? Jei man jyuras

dybynā puorbraucja puori ar zalta kuģi un nūplēse vysu uodu

nū mugoras. Juos dēj es vēl šūdīn asmu klybs."
Tod celaveirs sāduos uz vēža mugoras un laidēs jyurā

Duortas maklātu. Aiznesa vēzis Duortas maklātuoju uz ūtru

jyuras molu. Tur beja radzama stykla pilsāta. Aizguoja Duor-

tas māklātuojs uz stykla pilsātu, atroda skaistā Duortu, apsa-

precēia un dzeivoj vēl šū boltu dīnu stvkla pilsātā.

5. Dzīvo kokļu meklēšana.

20. A. 465. B. J. Opyn ca n s Birz ga 1 v pag. Kultūras balss kr.

Ezera malā dzīvoja zvejnieks. Reiz svejojot, viuam aiz-

ķeras tīkls, vairs nevar lāgā pavilkt. Mokās, mokās, bet to-

mēr pēdīgi izvelk. Skatās: tīklā iepinusies skaista jauna meita.

Atvedis to savā mājā, zvejnieks vinu apprecē. Lai zvejnieks

pūlās kā pūlēdamies, tomēr viņam nekas lāgā neizdodas.

Pēc kāda laika zvejnieka sieva noauž dvieli. Viņa iedod

savam vīram šo dvieli, lai viņš to pārdodot par simtu rubļiem,

bet ne lētāki. Sieva nu palaiž viņu uz pilsētu. Ļaudis nevar

vien apbrīnot skaisti izausto un izšūto dvieli. Bet tomēr ne-

viens vairāk nedod, kā piecdesmit rubļu. Uz vakara pusi, no-

vārdzis līdz beidzamam, zvejnieks dodas mājā. No tirgus mājā

ejot, viņam jāiet gar ķēniņa pili. Ķēniņš, pie loga stāvēdams,

ieraudzīja zvejniekam rokā loti skaistu dvieli. Viņš prasa, cik

šis dvielis maksājot. Zvejnieks prasa simtu rubļu un ķēniņš
arī tūliņ aizmaksā. Par piecdesmit rubļiem zvejnieks nopērk

vajadzīgās mantas, bet par atlikušo naudu viņš nopērk sievai

zīda drēbi.

Tagad sieva atkal izauž otru dvieli un izšūj vēl skaistāki.

Tad nodod dvieli vīram, lai tas nes atkal pārdot. Pavadīdama

vīru cejā, piesaka, ka viņš nedrīkst lētāki pārdot, kā par divi

simti rubļiem. Ļaudis atkal brīnījās par to skaisto dvieli, bet

neviens negrib maksāt tādu lielu naudu. Uz vakara pusi zvej-
nieks novārdzis dodas mājā. No tirgus mājā ejot, viņam atkal

jāiet gar ķēniņa pili. Ķēniņš ieraudzījis pie loga zvejniekam at-

kal skaistu dvieli, tūliņ nopērk to un aizmaksā divi simti rubļu.
Par simtu rubļiem zvejnieks nopērk vajadzīgās mantas, bet par

atlikušo naudu atkal nopērk zīda drēbi.

Nu sieva izauž jau trešo dvieli un vēl skaistāku kā abus

pirmos. Atkal sieva to sūta uz pilsētu pārdot un piesaka, ka

lētāki nedrīkst pārdot, kā par trīs simti. Pilsētā viņš nemaz

nevarēja atkauties no ļaudim, visi brīnījās par loti skaisto, ne-
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redzēto dvieli, bet tomēr neviens negribēja maksāt tik daudz

naudas. _Uz vakara pusi zvejnieks dodas mājā. Uz māju ejot,
viņam jāiet gar ķēniņa pili. Ķēniņš pa logu atkal pamanīja skai-

sto dvieli un lika viņu nopirkt, un atvest arī pašu zvejnieku
šurpu. Ķēniņš prasa: „Kas tev tādus dvieļus auž un izšuj?

1'

Zvejnieks arī visu izstāsta.

Uz ķēniņa pavēli nu atved pie viņa zvejnieka sievu, kas

tam ļoti patika. Bet zvejnieka sieva negribēja palikt pilī; ķēniņš

bija arī jau diezgan pavecs un nesmuks. Tādēļ sieva kopā ar

savu vīru atgriezās uz māju.

Ķēniņš nu ataicināja pie sevis visus gudriniekus un pavē-

lēja izgudrot, kā labāk varētu nonāvēt zvejnieku. Gudrinieki

viņam ieteic sūtīt zvejnieku pie velna pēc koklēm, kas pašas

spēlē. „No turienes neviens vēl nav atgriezies."

Ķēniņš liek pasaukt pie sevis zvejnieku. Izzinājis ķēniņa

pavēli, zvejnieks skumīgs atgriežas mājā un izstāsta savu bēdu

arī sievai. Sieva iedod viņam kamoliņu un piesaka iet tur, kur

tas velsies. Bet tikai piesaka, lai paprasot palīgā trīs gudriniekus.

„Kad tu noiesi pie velna, tad liec uguni turēt papriekšu saviem

palīgiem, lai tu varētu neredzot nosnausties. Kad tu sāksi

snaust un kad tevi velns vaicās: vai tu, nāburgs, snaudi?, tad

tu saki, ka tu nesnaudi, bet tikai domā. Un kad viņš atkal pa-

vaicās, par ko, tad tu atbildi, ka tu esi pārliecināts, ka mežā

koku vairāk kritušu, nekā uz kājām. Un kamēr velni skraidas

kokus skaitīt, tu varēsi pasnaust. Bet kad tev velns otrreiz pa-

vaicās: vai tu, nāburgs, snaudi? tad atbildi, ka tu tikai pārdomā,
ka lopu vairāk ir kritušu nekā dzīvu. Kamēr velni skraidīs, lopus

skaitīdami, tu atkal varēsi pasnaust. Kad velns tev vaicās trešo

reizi, ko tu dari, tad atbildi, ka domā, ka pasaulē ir vairāk no-

mirušu cilvēku nekā dzīvu. Kad velni skraidīs skaitīdami dzīvos

un mirušos cilvēkus, tu varēsi pasnausties."

Atvadījies no sievas zvejnieks aizgāja pie ķēniņa.

Ķēniņš arī iedeva viņam trīs gudriniekus līdz un visi četri

gāja kur kamoliņš vēlās. Ilgi viņi gāja. kamēr beigās pienāca
pie mazas mājiņas uz vistas kājas, ap ko bija apkārt dzelzs sta-

biņi ar uzmauktām cilvēka galvām. Bet četri stabiņi bija vēl

tukši bez galvām. To ieraudzījuši, visi ļoti nobaidījās, bet r.eko

nevarēja darīt, bija vien jāiet iekšā. Pagalmā viņus sastapa velns.

Zvejnieks izstāstīja, ka nācis kokles taisīt. Velns apsolījās iz-

taisīt kokles, kas pašas spēlē, bet tikai ar to norunu, ka pa tai-

sīšanas laiku vienam no viņiem vajadzēs turēt uguni, bet kurš

turētājs aizsnaudīsies tam galva nost. „Bet ja turētājs neaizsnau-

dīsies, tad apņemos kokles uztaisīt." Ko lai dara? Bija jāpaliek
mierā!
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Velns tūliņ vienam velnēnam lika izraut skrejošam vilkam

sirdi un zaļai priedei serdi. Kad viss bija sadabūts, velns stājās

pie darba. Zvejnieks pirmiem lika turēt uguni gudriniekiem.
Pirmais gudrinieks turēja, turēja un aizsnaudās. Velns lika vi-

ņam nocirst galvu un uzmaukt uz stabiņa. Ar otru un trešo no-

tika tas pats. Tagad vajadzēja turēt pašam zvejniekam. Zvej-

nieks paņēma uguni un sāka turēt. Par kādu laiciņu viņš no-

kāra galvu tīri kā snaustu.

„Vai tu jau, nāburgs, snaud?" vaicāja viņam velns.

„Ne, nāburgs!" atbild zvejnieks: „Es domāju dziļas domas."

„Ko tad tu domā?" vaicāja atkal velns.

~Es domāju", atbild zvejnieks, „ka mežā vairāk kritušu koku

nekā augošu."

Izdzirdējis šo, velns tūliņ lika velnēniem skriet un saskaitīt,
vai tas ir pareizi. Kā nu velnēni skrien skaitīt, zvejnieks par to

laiku drusku nosnaužas. Atskrien velnēni un apliecina, ka zvej-
nieka domas pareizas.

Velns atkal liek zvejniekam turēt uguni. Zvejnieks ari tura

un velns taisa kokli. Par kādu laiciņu viņš atkal nokar galvu.

„Vai tu, nāburgs, snaud?" vaicāja velns.

„Nē, nāburgs, nesnaužu vis", atbild zvejnieks, „Es tikai do-

māju, ka pasaulē ir vairāk kritušu lopu nekā dzīvu."

Velns atkal liek velnēniem skriet un skatīties. Par to laiciņu

zvejnieks atkal pagul. Velnēni atskrien un pilnīgi apliecina, ka

zvejniekam taisnība.

Velns atkal stājas pie darba. Zvejnieks pa laiciņu nokar

galvu, kā kad snaustu. Velns vaicā: „Vai tu. nāburgs, jau
snaud?"

„Nē, nāburgs!" atbild zvejnieks. „Es nesnaužu, es tikai

domāju, ka pasaulē vairāk mirušu cilvēku, nekā dzīvu."

Velns tūliņ sūta velnēnus pārliecināties. Par to laiku zvej-
nieks aizsnaužas no jauna. Pēc kāda laika saskrien velnēni un

apliecina, ka zvejniekam taisnība. Bet te par laimi iedziedas gai-
lis un sāk jau aust gaisma. Velns nevar neko darīt — tikai jā-
taisa kokles. Viņš nu pataisa tās vienā acumirklī. Velns tomēr

negrib atdot kokles zvejniekam, visādi viņu kārdinādams. Tā

nu velns nokārdināja zvejnieku, ka tas nevarēja vairs izciest un

sāka raudāt. Lai noslaucītu asaras, viņš izvelk sievas dotola-

katiņu. Velns, ieraudzījis lakatiņu, brīnēdamies iesaucās: „Tas

jau manas meitas laKatiņš."

Zvejnieks izstāsta, ka šis lakatiņš ir viņa sievas, ko viņš iz-

zvejojis no ezera. Velns palika loti labs, atdeva zvejniekam ko-

kles, kas pašas spēlēja, un palaida viņu vaļā.
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let, iet zvejnieks — satiek ceļā vecīti. Vecītis viņam pra-

sīja, lai paspēlējot. Zvejnieks arī lika koklēm spēlēt un tās spē-
lēja tik skaisti, ka vecītis sāka dancot un sasitās.

„Mīsimies!" saka vecītis, „man ir tāda runga, kas pati visu

sasit."

„Labi!" atbild zvejnieks, „es ar mieru mainīt."

Zvejnieks paiet kādu gabalu un viņam ienāk prātā, kādēļ vi-

ņam atdot tādas vajadzīgas kokles, bez kurām vecītis var pil-
nīgi iztikt. Viņš panāk vecīti, pabaida viņu un noņem kokles.

let kādu laiku un atkal satiek vecīti. Vecītis prasa paspēlēt.

Zvejnieks arī liek koklēm spēlēt. Vecītis sāk dancot un sasitas,

ka nevar vairs kustēties.

„Mīsimies! Man ir tāds galdauts, kad to atklāj, tad ir tūlrfi

visādi ēdieni un dzērieni virsū."

Mantas tiek izmītas. Pagājis kādu gabaliņu, zvejnieks domā:

„Kāds es muļķis, atdevu kokles! Kā lai bez viņām eimu pie ķē-

niņa?"

Viņš panāk vecīti, sabaida to un atņem viņam kokles. Vēl

iet kādu laiku un satiek trešo vecīti, kas atkal prasa paspēlēt.
Zvejnieks liek spēlēt, un vecītis dancodams pakrīt pie zemes.

„Pārmainīsim savas lietas!" saka vecītis.

„Kas tad tev ir?" vaicāja zvejnieks.

„Cirvis!" atbild vecītis. ~.Ia tu viņam pasacīsi, tad viņš

pats visu sacirtis ko vien tu gribēsi."

Viņi izmaina savas mantas. Zvejnieks paiet kādu gabalu un

domā: „Kāds muļķis, ka kokles atdevu. Trīs gudriniekiem no-

cirta galvas bet es paliku dzīvs!"

Viņš panāk vecīti, pabaida un noņem tam kokles. Tā nu

viņš atgriežas atkal savā valstī. Netālu no ķēniņa pils vienā

augstā vietā viņš liek cirvītim uztaisīt pili, labāku kā pašam ķē-

niņam. Cirvītis arī tūliņ uzcērt pili.

Ķēniņš izzinājis, ka viņa valstī ir tik skaista pils, sūta ka-

raspēku, lai ieņem to pili. Kad ķēniņa karaspēks piegāja pie pils

un gribēja ielauzties, tad zvejnieks izsūtīja savu rungu, kas ap-

sita visus ķēniņa kara vīrus. Dabūjis to zināt, ķēniņš salasa vel

lielāku spēku, un pats ar to sievu, ko bija atņēmis zvejniekam,

dodas uz jauno pili. Kad ķēniņš pienāca tuvāku, tad zvejnieks

lika rungai apsist visus karavīrus un arī pašu ķēniņu. Tad viņš

atveda atkal savu sievu pie sevis, palika pats par ķēniņu un

dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Šī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.
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6. Dieva dotā sieva.

1. A. 465. C. A. L erchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 13.

Kādam tēvam ir viens dēls. Reiz pavasarī kungs izliek

tēvu no mājas, un nu nabadziņam jāiet diedelēt. Arī dēls iet pa-

saulē un salīgst pie mācītāja par kalpu. Pēc trim gadiem tas

dabū no mācītāja trīs grašus algas un tad taisās aiziet. Aizejot

viņš domā vēl pie akas nodzerties; bet — tavu postu — dzerot
trīs graši plunks! dibinā. Mācītājs, pa logu puiša nelaimi redzē-

dams, saka: „Ja gribi, dēliņ, grašus atpakaļ dabūt, tev vēl jā-

kalpo atkal trīs gadi, katru gadu viens grasis izsmelsies."

Tā arī notika. Atkal pēc trim gadiem projām ejot, mācītājs
iedod puisim atdabūtos grašus, mazu šlircenīti, lakatiņu un šadu

padomu: „Šlircenē ievelc ūdeni, aplaid ūdens strūklu ap sevi riņķi

un paklāj lakatiņu pagalvī, tad ļaunums tevim nekāds nenotiks/

Pirmajā naktī puisim iekrīt mežā pārgulēt. Viņš dara, kā

mācītājs mācījis, un aizmieg. Te ap pusnakti nāk lauvas rūk-

damas, bet ne tuvāk kā līdz strūklītes apriņķim: paklanās god-

bijīgi — aiziet. Pēc lauvām nāk lāči, tad vilki; tie dara tāpat.
Gaismiņai austot, attek skaista meitene smaidīdama pie strūklītes

apriņķa un, puisi lēnā balsī uzmodinādama, saka: „Puisīt, brālīt!

tu vari pie manis tikt, bet es pie tevis nevaru. Sniedz, brālīt,
roku un ved mani pār strūklītes robežiņu. Nebaidies, jo neesmu

nekāds ķēms: ķēmam nav miesas, nedz kaulu."

Puisītis sniedz roku, bet tad arī uz mūžu. Priecīgs, par

Dieva doto līgaviņu, tas tagad jūtas laimīgākais pasaulē. Bet

līgava tam izskaidro: „Mežā pie lāčiem, vilkiem laime vēl nav

pilnīga. Nāc tik man līdzi, izvedīšu tevi tavā tēva-tēvu sētiņā,

druviņā atpakaļ, un tad dzīvosim laimīgi."

Tā arī notiek. Tēva-tēvu māja tiek atrasta. Būdiņa pa to

laiku sakritusi, un kamēr šis aiztek uz muižu pēc cirvja, tam

varena pils uzcelta un kāzas sataisītas. Tomēr trešā dienā arī

skauģa netrūkst. Un tas bija tā:

Kaimiņos tiesnesis, jauno laužu pārliecīgo laimi redzēdams,
aiztek uz muižu un stāsta kungam šos brīnumus: „Ko domā,
tāds knēvelis, uzdrošinās tavā piederumā pili celt. Izsvied jel
tos ārā, lai godīgi pelna maizi!"

Kungs aizsūta darbinieku un liek prasīt, kas tur dzīvo? Dar-

biniekam atbild: nabaga vīra dēls.

Nu tiesnesis kungam saka: „Liec šim nabaga vīra dēlam

lāci no meža pārjāt. Ja viņš var, tad lai dzīvo pilī."
Bet ko nu taisnam padarīsi? Nabaga vīra dēls izklāj laka-

tiņu un pārjāj lāci, ka noput vien. Lācis, muižā vaļā ticis, sāk

visas malas apgāzt un nu kungam vēl jālūdzas, lai lāci aizved.
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Tā nu paiet trīs nedēļas. Pēc trim nedēļām tiesnesis atkal

klāt pie kunga.
„Kā vioš uzdrošinās uz tava piederuma pili celt? Pavēli

viņam jūsu tēva naudu uzmeklēt. Ja var, tad lai viņš dzīvo!"

Nabaga vīra dēls apņemas pateikt, kur nauda glabāta; bet

tikai pēc septiņiem gadiem. Viņam papriekš jāuzbraucot debesīs

pie kunga tēva un jāpaprasot, kur to apglabājis.
Tiesnesis' dzirdēdams, ka nabaga vīra dēls uz debesim

brauks, lūdz viņu līdz paņemt. Labi. Tiesnesis sakauj lopus,

sacepj maizi, ko septiņi gadi izteikt un tad trešajā dienā ieronas

norunātā vietā, tīrelī pie egles, ar visu savu pārtiku.
Nabaga vīra dēls turpretim atnāk pie egles tikai ar mazu

nūjiņu, ko sieva iedevusi. Viņš pavēl tiesnesim egles galotnē
kāpt. Pats nosēžas uz egles saknēm kā krēslā, un tad piesit
trīs reizes ar nūjiņu pie egles knauks! knauks! Visa egle pa-

ceļas kā putns. Tikai pret debesim tiesnesis atminas savu lielo

pārtikas maisu, kas palicis tīrelī zemē. Lec nu pakaļ, lec!

Debesīs tie vispirms ierauga mazu kroģeli, kur divi plūcas.

Plūcējies šos abus redz garām ejot un sauc pilnā kaklā uz nabaga
vīra dēla: „Dieva znot, aizbildi arī par mums!"

..Nezinu, vai esmu Dieva znots!" šis atbild un iet savu ceļu.
Nu nonāk pie sudmalām, kur suņi kauc dienu un nakti. Arī

šie tāpat sauc: „Dieva znot, aizbildi arī par mums!"

Bet drīz aiz sudmalām redzams liels lauks, kur cilvēks pie
cilvēka ar deguniem ar.

Arī šie tāpat sauc: „Dieva znot, aizbildi arī par mums!"

„Nezinu, vai esmu Dieva znots!"

Netālu aiz lauka tie ierauga lielu piena jūru, kur laiva pie
laivas, pilnas ar cilvēkiem. Jūra mutuļo un viļņo tik briesmīgi,
ka jādomā: laivas apgāzīsies un braucēji acumirklī noslīks.

Arī šie sauc: „Dieva znot, aizbildi par mums!"

Beidzot abi nonāk līdz debess vārtiem un klaudzina.

Dievs atdara vārtus un brīnās: „Manu mīļo znotiņ, ko tu te

dari?"

„Ja nu, kungs mani sūtīja apprasīties, kur viņa teva nauda

atrodoties? Ja nepateikšot, tad manu pili atņemšot."

„Zinu jau, zinu it visu. Saki, vai šis nav tas tiesnesis, kas

kungam tādu padomu deva?"

„Nezinu, vai kāds viņam padomu devis", Dieva znots at-

bild.

„Bet es to zinu. Tadeļ ej, taisno tiesnesi, tur pie viņiem
dzelzs ratiem, izjūdzi sava kunga tēvu un iejūdzies pats uz septi-

ņiem gadiem, lai vecais tamēr atpūšas."

„Bet nu saki, manu znotiņ, ko nākot tu laba še debesīs re-

dzēji?"
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„Redzēju krogus priekšā divus plūcamies."

„Tie ir tie, kas zemes virsū krogos plūkušies, un nu tādiem

te jāplūcas bez mitēšanās līdz pastara dienai. Nu, ko vēl re-

dzēji?"

„Dzirdeju pie sudmalām suņus kaucam."

„Tie ir tiesas vīri un vagāres, kas nepatiesi mazos virsze-

mes spīdzinājuši. Te viņiem tā jākauc līdz pastara dienai. Ko

vēl redzēji?"

„Redzēju uz lauka cilvēkus ar deguniem aram."

„Tie ir tie, kas kaimiņa tiesu un ežas izaruši, jeb kas citādi

caur kādu netaisnību mantu iedabūjuši. Tā viņiem jāar līdz pa-

stara dienai. Ko vēl redzēji?"

„Redzēju lielu piena jūru, kur slīka, slīka, bet nenoslīka."

„Tās ir raganas, kam tā jāslīkst līdz pastara dienai."

Pēc septiņiem gadiem kunga tēvs pateic, ka viņa nauda,
7 mucas zelta un 7 mucas sudraba, aprakta zem maizes kambara.
Dievs nu pavēl tiesnesi atjūgt un atkal kunga tēvu iejūgt. Kad

tas bij izdarīts, tad Dieva znots uzsauc: „Egle, nes mūs no de-

besim zemē!"

Abi atkal nonāk zemē.

No rīta muižas vagāre uzskrej pie kunga un teic, ka ties-

nesis atkal mājā.
Kungs tūdaļ atsauc tiesnesi, bet to ieraudzīdams brīnās:

„Vai brālīt, kur tu vājš palicis — tīrā asaka! Vai tad tev tur

debesīs nemaz ēst nedeva. Vai dabūji arī ko par naudu zināt?"

„Deva gan, bet cik tad nu tur deva. No naudas arī neko ne-

dabūju zināt. Jāsauc nabaga vīra dēls, varbūt ka tas ko zinās."

Par dzelzs ratiem tiesnesis ne vārdiņa nestāsta.

Kungs nu atsauc nabaga vīra dēlu un dabū no šā zināt, kur

nauda paglabāta. Kungs par atrasto naudu priecīgs bez gala,
atvēl šim savā pilī dzīvot, cik ilgi grib.

Pēc kādām nedēļām tiesnesis atkal pie kunga: „Kādēl ļauj
tiem tur dzīvot? Vai zini ko? Liksim darbiniekiem lielo katlu

ar piķi pildīt, labu uguni pakurt un tad lai tie lec tur iekšā."

Viss tā tiek izdarīts, bet šie divi nemaz nedeg piķī: mazgā-

jās kā pirtī un lasa bez apziņas zelta dukātus ķešās.

„Kungs!" tiesnesis, to redzēdams, iesaucās, „tas tavs katls,

piķis un malka! Kā viņi tā var zelta dukātus lasīt!"

„īr gan mans", kungs atbild, „bet ko tur lai dara?"

„Ko tur lai dara? Lai lec ārā. Leksim mēs iekšā dukātus

lasīt!"

„Leksim."
Bet tikko abi ielēc, tā vārās vēl šo baltu dienu.

Nabaga vīra dēlam nu paliek pils un vēl kunga muiža ar visu

mantu.
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2. A. 465. C. Baltausis ar Gothardu Kr. Vircavā. LP, 111, 26.

•Kāds kungs bija atdevis kādam vīram meža stūrīti. Vīrs

tūliņ uzcēla mazu būdiņu, ietaisīja mazajā stūrītī lauciņus un ap-

sēja labību. Bet mazie lauciņi neienesa tikdaudz, cik pārtikai
vajadzīgs; vīram tādēļ bija jāiet pie kunga pelnīties. Kungs pa-

vēlēja viņam celmus lauzt. Tomēr celmu laušana grūts, nešķi-
rīgs darbs, tādēļ ir te nevarējis tik daudz nopelnīt, cik vajadzējis.

„Cik grūti!" vīrs vienu dienu dziļi nopūtās.
Un līdz ko šos vārdus izteica, te — kur gadījusies, kur ne —

pienāca daiļa sieviete sacīdama: „Nu, nu, no šīs dienas nebūs

vairs tik grūti!" (Sieviete bijusi Laima.)
Tā arī bija, otrā dienā darbs šķīrās pavisam citādi, celmi

vēlās kā burkāni no zemes ārā — īsā laikā bija salauzta liela

grava.

Trešā dienā Laima atkal atnāca pie celmu lauzēja un uz-

prasīja: „Kā ir, vai vedas labāki?"

„Paldies, paldies! tagad iet kā raisīt raisās."

„Tā, tā — tas man prieks!" Laima atteica un iegāja celmu

lauzēja būdiņā atpūsties.

Bet tai pašā acumirklī muižkungs izlīda no biezumiem un

uzprasīja: ~Celmulauzēj, kas tā par sievieti, kura nule pat iegāja
istabā?"

„Dievs to zin? Ta viņa atnāk, ta aiziet!"

„Ak tā! kungs mani sūtīja, lai apskatos, ko te laba dari, un tu

nāc ar blēņu izrunām, neteiksi man taisnību."

„Tās nav nekādas blēņas, patiesi nezinu, kas tā tāda. Tik

daudz tik zinu, ka viņai spēcīgi vārdi. Līdz ko vienu vārdu man

par labu sacījusi, tūliņ darbs šķiras pavisam citādi: celmi iet

laukā kā pekas."
To dzirdēdams, muižaskungs steidzās uz māju pie kunga un

sastāstīja tam pilnu galvu, ko redzējis, ko atradis. Kungs iesā-

kumā neticēja, bet muižaskungs nodievojās: „Tici droši, tā nav

kaut kāda sieviete; viņas vārdiem esot brīnišķīgs spēks. Tu

nezini, kā celmu lauzējs ar celmiem dzīvo, tīri kā ar sapuvušām

pekām. Mums vajaga sievieti te muižā dabūt, lai būtu kā bū-

dams. Tik viena nelaime,,, viņa ar labu nešķirsies no celmu lau-

zēja. Bet pag, kas man prātā- Sūtīsim celmu lauzēju no pa-

saules ārā, raidīsim viņu pie mēneša tādu un tādu ziņu atnest, un

pieteiksim, lai triju dienu laikā no mēneša atpakaļ. Saprotama

lieta, ka turp nokļuvis, tas mūžam vairs nespēs atpakaļ at-

griezties."
Tāda runa kungam patika. Viņš tūliņ uzdeva celmu lauzē-

jam pie mēneša steigties un tādu un tādu ziņu pārnest. Celmu

lauzējs raudāja gaužas asaras. Te Laima klat.
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„Ko raudi?"

Ta un ta, vīrs atbildēja.

„Nekas, es aizsviedīšu šo kamoltinu līdz mēnesim. Sviežot

kamoltiņš izrisināsies no šīs vietas līdz pat mēnesim. Ej tik pa

izrisināto dzijiņu vien, tad notiksi itin drīz turp un atpakaļ.
Labi! Pēc trim dienām celmu lauzējs bija no mēneša ar

ziņu atpakaļ. Kungs brīnījās, muižas kungs raustīja plecus. Bet

otrā dienā muižas kungam jau cits atkal kas prātā.

„Sūtīsim viņu pie saules ziņu atnest — tas daudz tālāku!"

Labi, aizsūtīja pie saules. Bet Laima izmeta atkal citu ka-

moliņu un celmu lauzējs bija trijās dienās kā tauriņš ar ziņu at-

pakaļ. Kungs brīnījās; muižas kungs raustīja plecus. Bet otrā

dienā muižas kungam jau cits atkal kas prātā.

„Sūtīsim viņu uz elli pēc ziņas, no turienes viņš gan neat-

griezīsies."

Labi. Bet Laima atkal izmeta citu kamoltiņu. Kamoltiņš
risinājās, risinājās, kamēr apstājās pašā elles dibinā. Celmu lau-

zējs_gāja pa izrisināto diedziņu vien un nonāca pie elles vārtiem.

Tur tas atskatījās atpakaļ un ieraudzīja savu muižas kungu aiz

muguras. Muižas kungs šoreiz bija jājis vīram pakal, lai redzētu,

vai tik viņš patiesi līdz ellei noiet. Izrisināto dziju muižas kun-

gam nebij lemts redzēt; to tik celmu lauzējs spēja saredzēt.

Celmu lauzējs muižas kunga nemaz neievēroja; viņš atvēra

elles vārtus un gāja droši iekšā. Bet līdz ko pirmo soli paspēra,
te celmu lauzējs pašās krūtīs saskrējās ar sava kunga nelaiķa
tēvu. Velns bija sūtījis kunga tēvu smagas mucas pār žogu velt.

Tomēr kas celmu lauzējam ar mucām par dalu? Viņš tik gāja
ellē iekšā un kunga tēvs atkal aizgāja, kur tam jāiet. Pēc kāda

brīža celmu lauzējs bija gatavs ar savām darīšanām; viņš gāja
laukā no elles. Velns līdz vārtiem to pavadīja, pie kam nevilšus

uzmeta acis uz vātim un mucām. Kunga tēvs vēla mucas stenē-

dams. Muižas kungs, 'turpat stāvēdams, domāja: „Pag, pag.

mazu lietu palīdzēšu savam senākajam maizes tēvam."

Viņš nolēca no zirga un pielika ir savas rokas; bet mucas

necēlās un necēlās.

Velns, to redzēdams, pagrāba metamo un iesaucās: „Ak tā,

divi tādi resni tēviņi nevarēs man nieka mucas pacelt!"
To sacīdams, velns deva, ko jaudāja, vienu muižas kungam,

otru kunga tēvam. Un kamēr celmu lauzējs tur skatījās, muižas

kungam jau bija atsistas plikas ribas. Celmu lauzējam vairs ne-

tika redzēt, viņš nospļāvās un labāk gāja uz māju.

Otrā, trešā dienā muižas kungs pusdzīvs pārradās. Viņš

rādīja kungam savas ribas un izstāstīja visas briesmas, gan par

tēvu, gan par velnu.
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To dzirdēdams, kungs nejauki sadusmojās uz vīru. .pagaidi

tu, celmu lauzēj!" viņš dudināja, „tagad likšu izrakt garu, tumšu

alu, abos galos ar izeju un triekšu tevi tur cauri. Alas vidū no-

likšu slepenu katlu ar vārošu ūdeni — gan tad tu noplūksi!"
Bet Laima jau pateica priekšlaiku celmu lauzējam, kas tam

nāksies darīt, piekodinādama, lai tik ejot droši vien caur alu, tam

nekaitēšot itin nekas.

Noteiktā diena pienāca. Celmu lauzējam bija jāiet caur alu.

Viņš gāja. Pēc tāda brītiņa alā nogāja plunkt! Kungs ar muižas

kungu gardi iesmējās. Pagāja atkal brītiņš. Te, kas tas? Celmu

lauzējs izlien no alas sveiks, vesels un pie tam vēl viscaur ģēr-
bies vienā zeltā.

„Kur tu zelta drēbēs tiki?" tie tūliņ uzprasīja.

„Kur tad tiku? Līdz ko gāju, tā iekritu tādā katlā un, kā

no katla izlīdu, tā atrados vienā zeltā."

To dzirdēdams, kungs un muižas kungs steidzās alā, lai tīšā

prātā lēktu katlā. lelēca gan, bet neizlēca vairs: abi nopluka.

Gāzi taisno deviņas reizes; deviņas reizes tas tomēr uz-

celsies!

3. A. 465. C. 513. B. Skolnieks S. Keiss no A. Keiša Baltinovas

pag. N. Rancāna kr.

Agrākos laikos dzīvoja divi brāļi: viens bija nabags, otrs loti

bagāts un turklāt vēl voits. Abiem brāļiem bija pa vienam dēlam.

Bagātā brāļa dēlam bija vārds Pēteris un nabaga dēlam Jānis.

Abu brāļu dēli kopā un bija labi draugi.
Vienu dienu Pēteris ar Jāni sadomāja iet kopā uz mežu me-

dībās. Staigādami pa mežu, viņi abi norunāja precēties un kā-

zas taisīt vienā svētdienā. Diena pagāja, bet nošaut viņiem ne-

kas neizdevās, vakarā viņi pārnāca mājā gluži tukšā. Bagātā
dēls lūdza, lai tēvs ietu viņa vietā precībās, un pats tūliņ aizgāja

paziņot par to nabaga dēlam. „Tev arī vajaga sūtīt tēvu jeb

pašam iet!"

Jānis atbild: „Mīļais brāli, ar ko lai es taisu kāzas? Man nav

nekā ko vilkt mugurā."
Pēteris saka: „Vai zini ko? Manam tēvam ir vadmalas ga-

bals, es tev no tā nogriezīšu svārkiem. Nebēdā neko un taisi tik

kāzas!"

„Nu labi!" atbild Jānis.

Pēteris nogriež Jānim svārku tiesu, lai tik taisa kāzas viena

svētdienā. Jānis uztraukts aiziet uz mežu pastaigāties un domā:

„Kā lai es braucu precībās, kas tad pie manis nāks?"

Paiet vēl tālāk un redz: druvā gul daudz zvēru:_brieži, lau-

vas un visu visādi citi zvēri un putni. Putnu un zvēru vidū uz
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akmeņa sēd jaunava, sukādama galvu. Jānis loti nobīstas. Jau-

nava redzēdama, ka Jānis nobīstas, uzsauc: „Lūdzu, nāc šurp

pie manis, mani suņi tevi neaiztiks!"

Jānis pieiet jaunavai klāt un dod labu dienu. Jaunava jautā:

„Jāni, saki ko tu tā domā?"

„Es domāju precēties, bet nezinu kur braukt precībās, kas

pie manis nabaga gribēs iet"

„Nu tad ņem mani, es iešu pie tevis!"

„Es esmu loti priecīgs, ka tu nāksi pie manis! Bet man nav

naudas, ko kāzas taisīt. Un kā es tevi atradīšu?"

„Še tev stabulīte. Kad bagātais dēls brauks laulāties, tad tu

papūt ar stabulīti. es būšu klāt. Tagad ej tikai pie baznīckunga,
lai viņš pieraksta meža Madaļu. Tai pļavā, kur tu ar Pēteri ga-

nīji zirgus un kurināji uguni, tur izauga viens miezis ar trijām

vārpām, no tā taisi alu. Nošaun arī vienu briedi, tad gaļas pie-
tiks kāzām."

Uz māju ejot, viņš ieraudzīja to miezi ar trijām vārpām, no-

rāva un aiznesa mājā. Tad aizjūdza zirgu, aizbrauca uz mežu,
nošāva briedi un atveda arī to. Nu viņš iet arī pie baznīckunga

pierakstīt Madaļu.

Visi ļaudis brīnās, kas tā par meža Madaļu. Atnāk viņiem

divpadsmit strādnieki un sāk tik būvēt jaunu māju. Visi brīnās,
kur Jānis naudu ņēmis, ko maksāt strādniekiem.

Pienāca svētdiena, kad vajadzēja braukt laulāties. Bagā-

tajam dēlam piebrauca daudz viesu, bet nabaga dēlam nebija ne-

viena cilvēka. Kad Pēteris brauca laulāties, tad Jānis gāja viņu

pavadīt. Pētera viesi sāka smieties, un prasīja, kad tad šis

braukšot laulāties un kur esot viņa meža Madaļa. Jānis atbild:

Braukšu.

„Drīzi pēc jums mēs arī brauksim!"

Jānis aiziet uz mājas ganībām un pasvilpj ar stabulīti. Tanj

acumirklī piebrauc Madaļa ar sešiem zirgiem, skaistām drēbēm,

un daudz viesiem, kādu Jānis nebija nemaz redzējis. Viesi ie-

sēdināja Jāni ratos, tad tūliņ brauca projām un muižā panāca arī

bagāto dēlu. Kungs ar voitu noskatījās, ka Jānim ir daudz skai-

stāki zirgi. Kungam izliekas, ka tie viesi būtu atbraukuši no

svešām zemēm.

Jānis salaulājās ar Madaļu un brauca atkal uz māju. Tur nu

visi sāka ēst, dzert un dancot, spēlējot loti skaistai mūzikai. Tad

visi viesi no Pētera pāriet uz Jāņa kāzām, kur bija gardāki ēdieni

un dzērieni.

Voits sadusmojas uz Jāni, aiziet pie kunga un sastāsta melus,
ka Jānim esot tādi suņi, kas protot rakstīt, staigājot ar atslēgām

un mākot arī rēķināt. Kungs saka voitam: „Tu esi muļķis! Tādu
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suņu pasaulē nemaz nav. Es, grāmatas lasīdams, tādu neesmu

atradis."

„Ja, kungs, viņatn ir gudra sieva. Jūs viņam tik pasakait,
lai viņš tādus suņus gādā."

„Labi!" kungs pasaka voitam, „lai Jānis rītu atnāk!"

Voits aiziet pie Jāņa un saka: „Jāni, tev kungs lika aiziet

uz muižu."

Jānis aiziet pie kunga un jautā: „Nu, kungs, ko labu man

teiksi?"

„Klausies Jāni, tu esot sacījis, ka zinot tādus suņus, kas mā-

kot rakstīt un rēķināt. Tādi suņi tev jādabū."
Jānis sāk raudāt un lūgties, bet kungs tik saka: „Ja nedabūsi

tādus suņus, tad tev galvu nocirtīšu!"

Jānis iet mājā raudādams, un domā, ko nu darīt. Madaļa

ierauga Jāni raudam un prasa: „Jāni, kāpēc tu raudi?"

Jānis izstāsta Madaļai, ko kungs viņam pavēlējis. Madaļa

atbild: „Tā vēl nav nekāda bēda. Neraudi neko, vēl būs daudz

lielākas bēdas priekšā. Manai vecākai māsai tādu suņu ir loti
daudz."

Madaļa iedod Jānim pus siera, mazu kamoliņu un saka: ~Kur
šis kamoliņš velsies, tur tu ej!"

Jānis dodas ceļā, noiet pie Madaļas māsas, kas viņu ierau-

dzījusi, tūliņ arī pazīst. „Vai manu mīļo svainīti, kur Dievs tevi

tik tālu atnesis? Vai labas jeb sliktas ziņas?"
Jānis nu visu izstāsta. Svainene iesaucas: „Svainīti, man

ir daudz tādu suņu, es tev labprāt kādus došu."

Jānis sēstas suņiem virsū un jāj mājā. Voits redz, ka Jānis

jau mājā, paziņo tūliņ kungam. Kungs, suņus dabūjis, dod vi-

ņiem atslēgas, tie nu skraida un dara visu, ko viņiem liek. Kungs
nu redz, ka voitam taisnība. Voitam atkal lielas dusmas, ka Jānis

visu izdarījis. Viņš nu sadomā iet vēl pie kunga: „Vai zini ko,
kungs? Jānis uzņemas dabūt tādu laivu, ar kuru var braukt pa

gaisu un pa zemi. Mums tāda būtu loti vajadzīga!"
Kungs liek tūliņ voitam pasaukt Jāni.

Jānis otrā rītā aiziet, un kungs tam tūliņ saka: „Man stāsta,
ka tu varot tādu laivu dabūt, kas iet pa gaisu un zemi."

Jānis sāk raudāt un lūgties, ka viņš pavisam tādas laivas

nezinot. Kungs no dusmām sakliedz: „Ja nedabūsi, tad tev galvu
nocirtīs."

Jānis iet mājā raudādams. Madaļa jau no tālienes redz, ka

šis ir loti bēdīgs. Viņa aiziet pretī un prasa: „Ko nu kungs

sacīja?"
Jānis izstāstīja visu Madaļai, kas to lūkoja mierināt: „Ne-

raudi vis! Manai vidējai māsai ir tāda laiva. Tā vēl nav īstā

bēda, bet uz priekšu nāks daudz lielāka."
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Madaļa iedod pus siera, mazu kamoliņu un saka: „Kur šis

kamoliņš velsies, tur tev jāiet!"
Nu viņš nonāk pie vidējās māsas, kas nāk viņam pretī jau

par gabalu. „Vai, mans mīļais svainīt, kāds Dievs tevi še at-

nesa? Vai ar labām jeb sliktām ziņām?"

Viņš nu sāka stāstīt savu nelaimi. „Labi svainīt, man ir tāda

laiva, es tev došu!" sievas māsa atteic.

No rīta Jānis sēstas laivā un brauc mājā. Voits viņu tūliņ

ierauga un paziņo kungam. Laiviņa tiek aizvesta un kungs nu

ļoti pateicas Jānim. Viņi dzīvo ar Madaļu kādu laiku atkal mie-

rīgi. Voits arvien vēl domā, kā tik varētu nepatīkamo Jāni no-

galināt. Viņš aiziet pie kunga un stāsta, ka Jānis varot viņa mi-

rušo tēvu sameklēt. Bet kungs saka: „To nu gan viņš nevar

dabūt!"

„Es tik tev, kungs, saku, ka dabūs!"

Kungs tūliņ atsauc Jāni un saka: „Es dzirdēju, ka tu varot

manu mirušo tēvu uzmeklēt."

,Kungs, kā tad lai.es pie viņa klāt tieku?"

„Tev jau gudra sieva! Ja nedabūsi, tad tevi pērs un pēdīgi
tu uz sārta tiksi sadedzināts!"

Jānis, mājā iedams, domā: „Tagad gan būs nāve. Ak, žēlīgs

Dievs, kur es esmu tik nelaimīgs, ka man kungs tik grūtus dar-

bus uzliek."

Madaļa viņu ierauga un prasa: „Ko tu, mīļais Jānīti, tā

raudi ?**

Viņš nu visu izstāsta, ko dzirdējis no kunga. Madaļa saka:

„Nu tik ej pie kunga un saki, lai kungs dod voitu līdz, tādēļ ka

kunga tēvu tu viens nevarēsi atvest. Ja tu ko ar tēvu runāsi,

tad kungs tev var neticēt."

Jānis aiziet pie kunga un saka: „Lūdzu, dod man voitu līdz,

jo viens pats es tēvu še līdz atvest nevaru. Ko viņš man sacīs,

tu vari neticēt, vai arī es to varu aizmirst."

Kungs pasauc voitu un saka: „Tev, voit, būs jāiet Jānim

līdz!"

Voits tūliņ aiziet pie Jāņa un prasa, cik garš ceļš būšot. Jānis

saka: „Būs jāiet kādu pusgadu, vai vairāk."

Voits griežas pie kunga, lai viņš liek viņam sataisīt vīzes un

izcept maizi. Vajagot vēl četru šķūtnieku, kas vedīšot voitam

pārtiku. Tad Jāņa sieva saka: „Tu varētu iet pa sausumu, bet

voita dēl ej pa purvu, lai viņš vairs ļaudis nemocītu. Kad pie-
nāksi pie kalna netālu no uguns upes, tur tad brauks kunga tēvs

pie ozola piekalts. Tas kalns būs no skutuvjiem, īleniem, iskap-
tim un citām asām lietām, kādēļ tur ir ļoti grūti uzkāpt. Bet



123

kalna malā ir viena sieksta, kur ir paslēpti mani zābaki. Ar tiem

es agrāki gāju putnus ganīt, un tos apāvis, tu ari varēsi uzkāpt
tai kalna."

Jānis ar voitu dodas ceļā. Pēc četrām verstim viņi laiž šķūt-
niekus atpakaļ. Jānis iegriežas purvā, kur vairs nav ceļa. Voits

apkaras ar maizi un vīzēm un dodas Jānim pakaļ. Jānis aiziet

labi talu un atpūšas, kamēr voits pienāk, un tad atkal iet uz

priekšu._ Voits vaicā, vai vēl tālu ko iet. Jānis atbild, ka ļoti
talu. Pēdīgi Jānis pienāk pie kalna, kas bija no skutuvjiem, īle-

niem, iskaptim un citiem asumiem. Voita vēl neredz, bet šis jau
dabūn kurpes, apaun kājas un aiziet līdz uguns upei. Tur nu ir

divpadsmit kungi piekalti pie ozola ar dzelzs kāšiem. Kāši sa-

mesti sānkaulos un otri gali piestiprināti pie ozola virsotnes.

Ozols ar visām saknēm ir izrauts un kungiem ir tas jāvelk. Sā-

tans sēd virsū un tik brauc. Jānis vaicā: „Vai te nav mūsu

kunga tēvs!"

Sātāns atbild: „Viņš brauc no pakaļas trešā jūgā."

Jānis aiziet apskatīt, varbūt voits būs jau atnācis, bet tā vēl

neredz. let nu atkal atpakaļ un redz: pār upi vēl brauc div-

padsmit kungi, kas arī piekalti pie ozola ar dzelzs kāšiem. Jānis

prasa: „Vai te nav mūsu kunga tēvs?"

„Viņš brauc pakaļā", Sātāns atbild.

Jānis iet atkal uz kalnu un skatās, vai voits jau atnācis. Voits

nu arī jau sēd kalna malā. Jānis viņu sabar, lai pasteidzas drīzāk,
jo kunga tēvs būšot tūliņ klāt. Jānis nolaiž virvi zemē, voits

pieķeras klāt un Jānis uzvelk to augšā. Kunga tēvs nu jau arī

ir atbraucis. Jānis prasa: „Vai šeit ir mūsu kunga tēvs?"

Kunga tēvs atbild: „Vai te ir mūsu voits?"

Jānis atbild: „Ja."

Sātāns nu noņem kunga tēvam kāsi, iesviež voitu upē un

tad piemet tam kāsi pie sānkaula. Voits aizbrauc ar ozolu pa

uguns upi. Jānis atsēstas ar kunga tēvu krastmalā. Kunga tēvs

noraksta savam dēlam vienu rakstu un izstāsta visu Jānim. „Ja
dēls grib tikt debesīs, tad lai atdod visu muižu nabagiem."

Nu kunga tēvs aiziet uz debesim, bet voits paliek kunga
vietā pie Sātāna. Tad Jānis iet uz māju, un nodod kungam tēva

rakstu. Kungs izlasa to rakstu, paņem knīpstangas un lūdz Jāni,
lai izraun viņam acis no pieres, par ko viņš Jānim apsola savu

muižu. Kad Jānis to negrib darīt, tad kungs sasauc visus strād-

niekus, izdala tiem savu mantu, izrauj sev acis un aiziet pasaulē,

dāvanas lūgdams. Jānis nu aiziet uz savu māju un dzīvo ar savu

Madaļu mierā un laimē.
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7. Velna dotā sieva.

1. A. 456. D. J. Upīte no Liela Sprūda Lubānas Sipiuos,

M. Celmiņa kr.

Reiz bija divi brāļi, kuriem tēvs un māte mirdami bija at-

stājuši brangu māju ar labu, nevisai lielu zemi, un vēl kādu ma-

zumiņu naudas. Viens brālis jau bija pieaudzis un apprecējies,
otrs vēl jauns. Abi brāļi dzīvoja mīlīgi un saticīgi, kopa rūpīgi
savu zemi, kas viņiem arī brangu pelņu atnesa. Pēc kādiem ga-

diem, arī jaunākais brālis bija pieaudzis un nodomājis precēties.
Tā kādreiz viņš savu nodomu izteica arī savam brālim, kas ar to

pavisam nebija mierā. No šā brīža jutās jaunākais brālis stipri

apvainots un palika gluži noskumis un bēdīgs.

Rudens jau bija klāt un abi brāli bija jau savus augļus no-

kopuši, negribēja ne labprāt satikties ar brāli un viņa sievu. Tā

viņš bija izraudzījis par savu vismīļāko vietu rijas krāsni, uz kuras

viņš arvien mēdza dienām un naktim gulēt. Te viņam kādu nakti

guļot, tā ap pulksten desmitiem, parādījās kāda slaida, mīlīga un

brīnum skaista jaunava, ar kuru viņš tūliņ atradās brīnum jaukā

pilī. Te viņi ēd un dzer un pēc patikšanas uzdzīvo. Pēdīgi
staltā jaunava sāk viņam prasīt, vai viņš nevarētu šai savu roku

piedāvāt un apsolīties par šās mūža biedru. Lai gan viņa šos

pēdīgos vārdus bija -runājusi, kā no viņa paša sirds, tomēr viņš
vēl gribēja apdomāties un tūliņ atbildes nedeva. Viņa arī at-

ļāva viņam apdomāties līdz nākamai naktij. Līdz ko pulkstens

bija divpadsmit pagalam, nebija vairs no minētās jaunavas ne

vēsts, un viņš atkal atradās viens pats rijā uz krāsns.

No šā brīža viņš paliek stipri domīgs un pats neizprot, vai

viņš patiesībā redzējis to brīnum skaisto jaunavu un to stalto pili,

jeb viss tas bijis tikai sapnis. Vecākais brālis un viņa sieva to-

mēr zina un gan noprot, kas šim nu par graizēm.
Pienāk vakars, jaunākais brālis metas atkal uz savu zināmo

naktsmāju, rijas krāsni, un apgulstas. Vēl viņš nebija nemaz aiz-

midzis, kad jau viņu apsveicina tā pati jaunava. Nu viņi atkal,
kā jau papriekšu, atrodas tai skaistajā pilī, kur viņi pēc patik-
šanas uzdzīvo. Jaunava sāk viņu prašināt, vai jau viņš nebūšot

apdomājies, jo viņam šonakt jāapsoloties palikt par viņas mūža

biedru. Viņš lūdza vēl, lai viņam atjauj apdomāties līdz nāka-

mai satikšanai. Viņa arī atļāva. Paiet pusnakts un jaunava no-

zūd ar visu to stalto pili no viņa acim, un viņš atrodas atkal viens

pats rijā uz krāsns.

Pieiet vakars, steidzas atkal jaunākais brālis, visam aukstu-

mam par spīti, uz savu zināmo guļas vietu, rijas krāsni. Rijas
krāsns nebija vairs silta, jo viņa vairs netika nemaz kurināta;
labības kuļamais laiks jau sen bija pagājis un citas vajadzības
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arī nebija viņu kurināt. Šoreiz viņš ātri aizmiga, jo pēdīgā laikā

viņš nevisai labi bija izgulējies. Ap pulksten desmitiem ir atkal

jaunava klat un modina viņu no miega ar diezkādiem nekādiem

glaimiem. Atkal, kā jau citas reizes, tā arī šoreiz viņi atrodas

tai pašā greznā pilī, kur viņi ēd un dzer visdārgākos ēdienus un

dzērienus. Pēdīgi pēc ilgas ķircināšanas dod viņš savu vārdu

un apsolās būt par viņas mūža biedru. Tūlīt arī tika gredzeni

pārmaukti un pārmainīti. Pēc gredzenu pārmaukšanas viņam
bija viņai krusts jāpārmet, ko viņš izdarīja ar lielāko prieku.

Tagad viņa liek viņam priekšā, ka no šā brīža viņam vaja-
dzēšot tikai pēc viņas pavēlēm un padoma dzīvot. Kad nu viņš
bija apsolījies, viņa uzaicināja viņu iet uz istabu, uz viņa brāli un

brāļa sievu. lekāms uz istabu aizgāja, viņa šim pavēlēja acis

aiztaisīt. Viņš arī tā izdarīja, bet acis attaisījis, ieraudzīja, ka vairs

neatrodas vis tai pilī, bet rijā. Tagad viņi aiziet uz istabu, uz

vecāko brāli un viņa sievu. Šie tik skaistu pāri redzēdami, aiz-

mirst visu savu pretošanās iedomu un sāk tikai runāt par kāzu

vīkšanu. Jaunākā brāļa saderētā līgaviņa atbild viņiem, ka ta-

gad viņiem nemaz nevajagot steigties kāzas vīkšt, jo vēl neesot

īstais laiks; kad viņa būšot teikt, tad lai tikai taisoties uz kāzām.

Viņa arī vēl nekaunējās piezīmēt, ka no šā brīža visiem viņiem
būšot jāklausa viņas pavēles un jādzīvo pēc viņas dotā padoma.

Vecākais brālis ar savu sievu arī apņēmās viņas pavēlēm klau-

sīt un pēc viņas padoma dzīvot, ja tās pavēles un to padomu atra-

dīšot par labu un derīgu.

Ziema bija notecējusi, jau iesācies pavasaris ar jaunu dzīvību.

Skaistā jaunava gribēja visu apskatīt un aplūkot, un it īpaši tagad

viņa gudroja, kā kārtīgi zemi iedalīt, jo viņa bija nodomājusi ierī-

kot augļu koku dārzu. Visi nu dzīvo pēc jaunavas pavēlēm, un

visi darbi, ko viņa dara, izdodas ļoti labi.

Te kādreiz iesarunāja jaunā brāļa saderētā līgaviņa, ka ta-

gad esot īstais brīdis atnācis kāzas vīkšt — tas bija vēlu rudenī,
kad visi augli jau bija nokopti. Vispirms viņa pavēl abiem brā-

ļiem taisīt garus galdus, kur būtu vietas kādiem tūkstoščetri-

simti viesiem, bez pašiem. Kā pavēlēts, tā arī tiek darīts. —

Galdus uztaisa abi brāļi. Tad vēl viņa pavēl abiem brāļiem iet

kāzeniekus ielūgt, katram jāielūdz septiņisimti. Nu tagad tik ir

brāļiem ko domāt, kur nu lai viņi tik daudz kāzenieku ielūdz, un

kā lai izzina, kad tas skaits pilns? Tagad jaunā pavēlētāja sūta

vienu brāli pa to ceļu, kas iet uz rītiem — un otru, kas uz vaka-

riem, un piesaka, ka tagad viņiem pretī ceļā iešot daždažādi ļau-

dis, gan bagāti, gan nabagi, gan jauni, gan veci, un ikkatram va-

jagot teikt, lai par trim dienām nākot uz kāzām, viņi gan zinā-

šot, uz kurieni un kur jāejot. Kad tas skaits pilns būšot, tad vairs
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neiešot neviens pats ceļā pretī, tad lai zinot, ka atpakaļ jāgrie-
žoties.

Pēc trim dienām dzēra kāzas. Vini ēda un dzēra tādus ēdie-

nus un dzērienus, kādus tikai uz pasaules var iedomāties. Kāzas

tika nodzertas. Nu gāja atkal viss tāpat pa vecam, jaunās pavē-

lētājas vadībā. Visi viņi dzīvoja vienprātībā un saticībā visu šo

ziemas gabalu. Te kādreiz viņa uzrunāja savu vīru, ka viņiem

jāejot viesos pie viņas vecākiem un māsām. Nu viņam arī nebija
nekas pretī, jo viņam labprāt gribējās redzēt, kādi viņas vecāki

ar māsām ir un kur viņi dzīvo.

Viņi taisījās iet kājām, bet vecākais brālis negrib viņus kā-

jām palaist, viņš grib lai brauktu braukšus. Viņa par braukšanu

negrib ne dzirdēt un atbild viņam, ka viņi būšot ilgāku laiku pa-

likt, un ka vietām esot tiV slikti celi, ka par braukšanu nevarot

nemaz domāt.

No mājas iziedama, viņa izstāstīja viņam, ka šim tur bez

viņas pašas un viņas atļaujas nebūšot ne ēst nedz dzert. Līdz

ko viss bija izstāstīts, kā viņam tur jāizturās, viņa tūlīt liek vi-

ņam acis aiztaisīt. Pēc kāda brīža attaisījis acis, viņš ierauga,
ka viņi nu atrodas kādā greznā pilī.

„Te nu dzīvo mans tēvs un manas māsas. Tu zini, kā tev

jāizturas. Paliec viens pats šai kambarītī, es iešu viena pati pie

sava tēva, jo tev nebūtu vis labi, kad tu tur ienāktu."

Viņš arī paklausa viņai un paliek viens pats ierādītā kam-

barītī. Par neilgu laiku dzird viņš baroties tai kambarī, kur viņa
sieva iegāja. No šās bāršanās viņš nevar neko saņemt, jo tur-

pat viņa sānkambarī cep un vāra diezko neko, no kam arī izceļas
brangs troksnis. Tagad viņš sēd un prāto, par ko gan viņi var

tur bārties. Te uz reiz atveras tās pašas durvis, pa kurām viņa
sieva iegāja, un tā prasa viņam, vai viņš esot ēdis. Viņš atbild,

ka neesot ēdis.

„Nu labi, kad neesi ēdis, tad pacieties un sargies ēst bez

manis un manas atļaujas!"
Durvis aizvērās, sāk atkal no jauna bārties jo ar lielāku

troksni. Te viņš dzird, ka viņa sievai jau sola deviņus vezumus

zelta, lai viņa paliekot ar to mierā, bet viņa atbild sakaisusies,
ka viņa no zelta negribot ne dzirdēt, bet tikai lai viņai dodot to

āmuru. Šoreiz viņš nevarēja neko skaidrāki saņemt, jo atkal ap-
klusa un sāka lēnāki bārties. Tagad viņš tik dusmojas un spļau-
dās par savas sievas muļķību, ka viņa negrib tik daudz zelta

pieņemt. Atveras atkal tās pašas durvis, prasa atkal viņa viņam:

~Vai esi ēdis?"

Viņš atbild, ka neesot ēdis.

„Labi, kad neesi ēdis! Pacieties līdz galam, kamēr es būšu

atpakaļ pie tevis."
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Viņš nu gribēja tagad ar savu sievu ko runāt dabūt, bet viņa
atri aiztaisīļa durvis un aizsteidzās projām. Viņš gan laikam citu

neko nerunātu, kā tikai to, lai viņa pieņemtu viņai solīto zeltu.

Kad viņa sieva bija aizgājusi, sacēlās atkal par jaunu vēl jo
lielāks troksnis un bāršanās. Tagad viņš skaidri dzird, ka viņa
sieva paģer zaļu muciņu ar deviņām dzelzs stīpām un vienu

āmuru. Tagad viņš atrodas vislielākā sakaisumā un pats pie se-

vis jzsaucas:_ „Esi gan muļķe, ka zelta neņem. Vai tad mēs ne-

varetum labāk dzīvot kā pats grāfs? Vai tad mums mājā nav

mucu un āmuru?"

Nu paliek troksnis arvien jo mazāks un mazāks. Ne pēc ilga
laika viņa jsieva iznāk turēdama rokā zaļu muciņu, ar deviņām
dzelzs stīpām sastīpotu, un dzelzs āmuru.

Kad nu viņi cik necik bija uzkoduši, viņa lika šim atkal acis

aiztaisīt. Acis attaisot, viņš ieraudzīja, ka vairs neatrodas vis

greznajā pilī, bet sava brāļa mājas tuvumā. Vecākais brālis ar

sievu jau sen ar ilgošanos bija gaidījuši un nevarēja nemaz iz-

brīnīties un izprast, kur viņi tik ilgi paliek. Taisni trīs gadi jau
bij notecējuši tai dienā, kad viņi atkal pārnāca. Jaunākam brā-

lim arī bija diezgan liels brīnums, ka viņi tik ilgi bija nodzīvo-

juši. Tagad tik viņš tika skaidrībā, ko tās trīs reizes nozīmēja,
kad viņa sieva pie viņa ienāca prasīt, vai viņš esot ēdis, jo viņa
par gadu reizi bija prasījusi.

Bija atkal pavasaris, kad viņi mājā pārnāca. Tagad viņai
bija jo svarīgs darbs priekšā, jo viņa bija nodomājusi pavasarī

piedēstīt to zemes gabalu, ko viņa bija izvēlējusies augļu koku

dārzam. Viņa izsūta abus brāļus pa tiem pašiem ceļiem, pa kuriem
bija gājuši kāzu viesus lūgt, aicināt talcēnus, kas palīdzētu augļu
kociņus sadēstīt. Viņiem atkal bij visi jāaicina uz talku, ko tik

sastapa ceļā. Talkā bija visi tie paši, kas kāzās, izņemot viņas

trīs māsas. Priekš dēstīšanas tika ēsti un dzerti vislabākie ēdieni

un dzērieni. Kad bija paēduši un padzēruši, tad tik gaidīja pavē-

les, kas viņiem jādara.

Tagad ņēma jaunā brāļa sieva zaļo muciņu, kas bija sastī-

pota ar deviņām dzelzs stīpām, un to dzelzs āmuru, un sāka dzīt

tās deviņas dzelzs stīpas nost. Visi skatījās ar ziņkārību uz zaļo

muciņu, bet visvairāk viņas pašas vīrs. Kad stīpas tika nodzītas

un muciņa attaisīta vaļā, tad ieraudzīja, ka tur iekšā tādi zaļi
kā stiebru gabaliņi sāka kustēt. Nu ņēma jaunā brāļa sieva vienu

no tiem stiebriņiem un stājās pati izvēlētā dārza vidū un sprauda

to taisni zemē, un pavēlēja visiem ņemt pavienam tādam stiebri-

ņam un spraust tādā kārtībā, ka visi stiebriņi stāv no visām pusēm

pret vidējo taisnā līnijā.
Līdz ko bija zaļos stiebriņus sadestījuši, tūlīt tie pārvērtas

par ābelēm, kuras acim redzot auga, plauka, lapoja un visi zariņi
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sāka ziedēt, vienos baltos ziedos. Pēc dārza ierīkošanas tika visi

talcēni atlaisti. Nu viņi palika atkal četri vien un nevarēja vien

nopriecāties par skaisto dārzu.

Rudens jau bija klāt un āboli bij pašu laiku nokārsuši. Tagad

pavēlēja jauna brāļa sieva savam vīram pa naktim dārzu sargāt

un piesacīja, ka nākamo nakti būšot ābolu kupči braukt un gribē-

šot dārzu ar visiem augļiem nopirkt.

„Viņi solīs tev daudz zelta, lai tu viņiem dārzu pārdod, be*

es tev stingri pavēlu un noliedzu, ka tu agrāk dārzu nedrīksti

pārdot, kamēr es tev nebūšu pavēlējusi. Kad tu nu būsi attei-

cies un noliedzies, ka nepārdošot, tad viņi prasīs un lūgs tevi, lai

tu viņiem atļauj tos augļus pasmeķēt. Tad tu atbildi viņiem, ka

brīv gan būtu, ja tikai varētu. Kad nu viņi nevarēs tos augļus
dabūt pasmeķēt, tad viņi sāks tevi biedēt, kā tikai varēdami un

prazdami. Saņem tad tikai dūšu un nebīsties ne no kādas viņu
biedēšanas!"

Jaunākais brālis arī aizgāja vakarā uz dārzu un palika dārzā,

kupčus gaidīdams. Tā ap pulksten desmitiem vai vienpatsmitiem
atbrauca trīs spiku ragaiņi, lepnā karietē sēdēdami, kurai bija
trīs melni iejūgti. Līdz ko bija dabraukuši pie dārza, tūlīt pietu-

rēja melņus, izkāpa no karietes, piegāja pie dārza sarga, padeva
labu vakaru un uzteica viņu par krietno dārza apkopšanu. Pēc

šīs īsās sarunas prasīja viņi, lai viņiem dārzu ar visiem augļiem

pārdodot. Sargs atbildēja, ka dārzu ne par kādu naudu nepārdo-
šot. Nu viņi atkal prasa viņam, lai tak viņš viņiem atļaujot tos

augļus pasmeķēt. Viņš atbild, ka brīv gan viņiem būtu pasme-

ķēt, ja tikai varētu. Nu viņi iet pie ābelēm, sniedzas pēc āboliem,

ka varētu noraut, bet līdz ko sniedzas, te ābeles paceļas tādā

mērā uz augšu, ka viņi nevar pasniegt. Kad nu viņiem dārzu ne-

pārdod un augļu nevar dabūt pasmeķēt, tūlīt saceļas pērkoņa

negaiss ar briesmīgu vēju. Izmēģinādami daždažādus baidekļus,

gribēja viņu sabaidēt, bet viņš izlikās, it kā nekā nesajustu no

viņu biedēšanas. Redzēdami, ka visas viņu pūles veltas, viņi

sēdās karietē un laida projām, ka uguns vien nostiepās.
Līdz ko viņi bija aizbraukuši, palika atkal viss kluss un mie-

rīgs. Rītā prasa sieva viņam, vai esot kupči bijuši? Viņš atbild,
ka viss esot bijis, kā jau šim stāstīts. Viņa saka viņam, ka šī

nakts viņam esot visvieglākā bijusi.

„Nākamā nakts būs grūtāka un trešā vēl jo grūtāka un brie-

smīgāka. Esi tikai drošs, saņem dūšu un nebīsties ne no kādiem

viņu biedēkļiem!"
Pienāca atkal vakars un viņam vajadzēja atkal iet uz dārzu.

Pulksten vienpadsmitos atbrauca seši spiku ragaiņi, lepnā karietē

sēdēdami, kurai bij seši meļņi iejūgti. Dabraukuši pie jaunākā

brāļa, padod labu vakaru un uzteic viņu par krietnu dārza ap-
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kopšanu, un sak lūgt, lai viņš viņiem pārdod dārzu ar visiem

augļiem, jo viņi būšot krietni aizmaksāt. Jaunākais brālis atbild,

ka viņš ne par kadu naudu nepārdošot. Viņi sāk prasīt, vai brīv

butu viņiem augļus pasmeķēt. Šis atbildēja, ka brīv gan būtu,

ja_ tikai varētu. Nu viņi iet pie ābeles un grib noraut un pasme-
ķēt. Līdz ko šie grib noraut, ābeles paceļas ar visiem augļiem
uz augšu, tāpat kā tiem iepriekšējiem, tā kā viņi nevar dabūt
noraut un pasmeķēt. Par dusmām, ka nepārdod un ka viņi nevar

dabūt pasmeķēt, tie sāk viņu vēl briesmīgāk biedēt, kā tie trīs

pagājušo nakti. Redzēdami, ka viņu biedēšana neko nelīdzēja, tic

sēdas kariete, uzšāva_ melniem, laida projām, ka uguns vien

nostiepās. Kad nu jaunākais brālis pārnāca mājā, pārprasīja atkal

viņa sieva, vai esot kupči bijuši? Nu viņš izstāstīja, ka esot seši

spiku ragaiņi bijuši, kuri vēl jo briesmīgāki biedējuši. Ja nu vēl

nākamo nakti jo stiprāk būšot biedēt, tad būšot gan negribošam
dārzs jāpārdod. Šos vārdus dzirdēdama, sieva viņam ar dusmām

pavēl, ka nevajagot pārdot, un ja pārdošot, tad pats arī turpat
uz vietas miršot un citiem pakaļā arī būšot jāmirst.

„Saņem vien dūšu, ceru, ka šo pēdīgo jo briesmīgāko nakti

arī pārcietīsi."
Šo vakar jaunākais brālis aizgāja uz dārzu gluži noskumis,

jo viņš zina gan, kā viņam tās divas naktis bija ap dūšu. Kur

tad vēl šī jo briesmīgākā? Ap pusnakti bija deviņi spiku ragaiņi
klāt, ar deviņiem melņiem vēl jo lepnākā karietē. Tāpat, kā tās

divas, tā arī šonakt prasa, lai dārzu ar visiem augļiem pārdodot,

jo viņi būšot krietni aizmaksāt. Dārza sargs atbildēja arī šiem,
ka viņš nevarot un negribot ne par kādu naudu pārdot. Nu viņi
atkal prasa tāpat kā tie priekšējie, vai viņiem brīv būtu pasme-

ķēt? Dārza sargs atbild: „Brīv gan būtu, ja tikai varētu."

Viņi iet tāpat pie ābelēm un grib noraut kādus augļus un

pasmeķēt, bet līdz ko viņi sniedzas, tā ābeles pacēlās uz augšu,
tā kā viņi ne viena paša ābola nevarēja dabūt noraut. Par visu

šo, ka nu viņš dārzu nepārdod un augļu nevar dabūt pasmeķēt,

viņi sadusmojas un sāk viņu jo briesmīgā mērā biedēt. Te piepēži
sacēlās briesmīgs vējš ar zibeni un pērkoni, zeme sāka trīcēt, un

mūsu sargs sāk pats pie sevis šaubīties un domā, diezin, vai vēl

varēšot gluži vesels mājā pārnākt.

Viņš tomēr bija laimīgi pavadījis arī trešo nakti, un pārnāca

rītā mājā spirgts un žirgts pie savas mīļās sieviņas, kas jau ar

ilgošanos bija to gaidījusi. Šoreiz sieva dod viņam šādu pavēli:

„Tev vēl viena nakts būs jāsargā, un šai naktī būs viens pats

kupcis, kuram tev jāpārdod dārzs bez kaut kādas kaulēšanās un

jābūt ar tik mierā, cik viņš tev sola."

Pieiet vakars, nu viņam atkal jāiet ceturto nakti sargāt. Par

neilgu laiku atnāk pie viņa kāds vecītis, uz kājiņas atspiezdamies,
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padod labu vakaru, uzteic vinu par viņa krietno dārza apkop-
šanu, un sāk prasīt, vai dārzs pārdodams. Viņš atbild, ka pārdo-
dams. Nu par cik tad viņš būšot pārdot?

„Nu cik jau nu jūs dosit, par tik es atdošu."

Nu viņš iebāž roku vestes ķešā un izvelk no tās pašas vecu,

sapelējušu koka kapeiku un iedod viņam. Nu viņš gan vai zilu

un zaļu spļautu, ja tikai viņš nebūtu iedomājies, ka caur to gauži

apbēdinātu savu mīļo sieviņu, un ka nebūtu arī vairs savu solī-

šanu turējis.
Vecais vecītis tagad pavēl viņiem visus tos cilvēkus dārzā

saaicināt, ar kuriem viņi ir draudzīgi un mīlīgi kaut kur sarunā-

jušies un satikušies. Tagad tika atkal, visi tie tāpat saaicināti,

kas toreiz bija kāzās un vēlāku talkā, dārzu ierīkojot.
Pēc kādām dienām bija visi tie ļaudis sanākuši un nevarēja

nemaz beigt priecāties par labo augļu izdošanos. Tā priecāda-

mies, nebija nemaz nojēguši, ka vairs neatrodas vis uz zemes,

bet gan augstu gaisā, starp debesi un zemi. Pirmāk viņi bija kādu

pavēli dabūjuši, ka vajagot tikai uz augšu skatīties. Te uz reiz

sadzirdēja pie debesim kādu skrapstēšanu: debesvārti atdarījās.
Es arī tur biju, man palika zemes gauži žēl un es atskatījos

atpakaļ un ieraudzīju jodus kaujamies. Pa tam, kamēr es biju
uz zemi atskatījies, debesvārti jau bij aizdarījušies, un tā es at-

rados viens pats kādā pakulu kambarī, kur mani kāds gars ar

pakulām sagrāba un iebāza lielgabalā par puži — un tā mani

izšāva ar lielgabalu uz zemi, un tā es atkal atrodos uz zemes.

Tā staltā jaunava bijusi nolaupīts kristītu vecāku bērns,

staltā nils bijusi elne; tai zaļajā muciņā bijušas kristīto laužu
nekristīto bērniņu dvēseles, tie spiku ragaiņi bijuši velni un tas

vecais vecītis bijis pats Dievs.

2. A. 465. D. J. Egle Gulbenē. Zin.ko m. kr. LP, VII. I, 101 (15).

Reiz saimniekam bijis loti drošs dēls: viņš katru rudeni gu-

lējis viens pats gubenī. Bet vienā rudenī sākusi katru nakti nākt

viena meita gubenī pie viņa un gailos atkal aiziet. Saimnieka

dēls runājis par to lietu mācītājam. Tad mācītājs viņam iedevis

mazu krustiņu, sacīdams, lai to krustiņu tai meitai apmetot ap
kaklu. Labi, apmetis. Un kā apmetis — meita palikusi par visu-

visādiem zvēriem, bet šis tikai nelaidis vaļā, kamēr tad pēc gai-

ļiem palikusi par rāmu cilvēku.

Rītā saimnieka dēls novedis meitu uz mācītāju. Mācītājs
meitu nokristījis un abus divus salaulājis. Viņi dzīvojuši loti labi

savā laulībā un dzīve arī vedusies labi uz priekšu. Bet vienreiz,
abiem sienu kasot, krauklis skrējis krakinādams pāri un sieva

vaicājusi vīram, vai šis zinot, ko krauklis esot paziņojis. Vīrs



131

atbildējis, ka nezinot. Sieva sacījusi: krauklis esot aicinājis uz

kazām. Virs atbildējis: labi! ja esot aicināti, tad vajagot iet.
Vini nolikuši grābekļus, sieva paņēmusi salmu kūli un nu

sākuši iet. Ceļā sieva stāstījusi vīram, ka šās tēvs šo vedīšot

papriekšu kapara naudas istabā, tad sidraba, pēdīgi zelta, bet lai

ne druskas neņemot, jo tur cita nekā netiekot kā tikai zirgu mēsli,
bet lai prasoties uz darvas katlu. Viņš gan no pirmatnes negri-

bēšot uz darvas katlu vest, pēdīgi taču vedīšot. Un kad nu aizve-

dot, tad lai šis ar līdzpaņemto salmu kūli izslaukot visu darvu

no katla.

Labi! aizgājuši uz kāzām. Sievas tēvs ielicis savas meitas

vīru vienā istabā, no kuras varējis redzēt velnus sanākam un

visādi rotājamies. Pats pirmais velns uzkāpis gariem matiem

uz ugunskura un nemaz nesvilis. Meitas vīrs domājis pats pie
sevis: kā tas varot būt — mati ugunī nesvilst? Bet līdz tā iedo-

mājies, tūliņ velnam sākuši mati svilt — lēcis no ugunskura
zemē. Bet citi velni klieguši, ka te esot kristīts cilvēks un tādēļ
nevarot tālāk rotāt.

Pēc kāda brīža velni atkal aprimuši un nu meitas vīrs ierau-

dzījis vienu velnu loti lielā garumā, bet jostas vietā tik tievu, tik

tievu — varbūt ja daudz rokas delna resnumā. Tad meitas vīrs

atkal nodomājis: „Kad tikai tas tievais nepārlūzt vien?"

Un līdz tā iedomājies, tūliņ tievais pārlūzis. Nu visi velni atkal

klieguši, ka te esot kristīts cilvēks, tālāk rotāt esot neiespējams.
Rītā, kad velni gājuši mutes mazgāt, tad arī meitas vīrs iz-

gājis no istabas un sācis muti mazgāt. Velni, tagad šo ieraudzī-

dami, visi kliegdami aizbēguši projām, tādēļ ka paslepen kri-

stītu cilvēku pieturējuši.
Un nu sievas tēvs savu znotu izvadījis pa vara, sidraba un

zelta naudas kambariem, skubinādams, lai ņemot, cik vien patīkot.
Bet meitas vīrs neņēmis ne druskas, tikai prasījies uz darvas

katlu. lesākumā velns gan tur negribējis vest, bet kad meitas

vīrs stipri spiedies virsū, tad aizvedis arī. Nu šis ar salmu kūli

ņēmis un izslaucījis visu darvu no katla.

Kad nu vīrs ar sievu uz māju gājuši, tad vīrs pilns dusmu

sacījis uz sievas, lai skatoties nu, kāds labums esot no tās dar-

vas, jo visas drēbes šam esot notraipījušās. Sieva neko. Bet

kad mājā aizgājuši, sieva sacījusi uz vīra: nu vajagot katru salmu

pa vaļas brīžiem iestādīt. Labi! sākuši stādīt un sastādījuši trīs

gadi no vietas. Pēc tam sieva sūtījusi vīru salmus apskatīt. Aiz-

gājis, bet par brīnumiem ieraudzījis salmu vietā zelta ābeles ar

sidraba āboliem. Tās zelta ābeles ar sidraba āboliem bijušas cil-

vēku dvēseles, ko velni bijuši salasījuši. Pārnācis mājā, sieva

vaicājusi, vai esot labi. Vīrs atteicis: viss esot labi, bet tikai

sētas vajagot dārzam riņķī. Sieva iedevusi vienu kamolu, lai
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apvelkot dārzam trīs reiz riņķī, un divi vārtus lai atstājot, vienus

pretim otriem. Vīrs tā izdarījis. Otrā dienā sieva atkal sūtījusi
skatīties, vai esot labi. Aizgājis, ieraudzījis lielu mūri dārzam

visapkārt un divi čuguna vārtus vienus pret otriem. Mājā pār-
nācis, sacījis uz sievu: nu esot viss labi! Bet sieva atbildējusi:

„Ne, vīriņ, tagad ir pats grūtums priekšā! Tev tagad vajaga
trīs naktis nogulēt vienam pašam dārzā. Un tur brauks visādi

kungi dārza pirkt; bet pirmā un otrā naktī nepārdod. Trešā

naktī, gaismai austot, brauks viens kungs ar baltu zirgu, tam

pārdod dārzu, jo tas mūs abus ar visu dārzu ņems līdz uz de-

besim."

Vīrs aizgājis un apgulies. Ap pusnakti sākuši braukt vis-

visādi kungi un tā līdz gailu laikam; bet šis nevienam dārza ne-

pārdevis. Otrā naktī tāpat. (Tie kungi bijuši velni.) Trešā nakti

vēl vairāk braukuši nekā abās pirmajās un solījuši tik daudz nau-

das par to dārzu, ka būtu varējis vai trīs dārzus nopirkt; bet šis

nepārdevis. Visu pēdīgi braucis viens kungs ar divpadsmit zir-

giem un solījis otra tikdaudz naudas kā citi; bet šis neatdevis.

Kad tas pēdīgais kungs projām braucis, tad tikai vien nosacījis:

„To tā meita, kurva, izdarījusi!"
Šis bijis pats meitas tēvs.

Rītā, gaismai austot, braucis viens kungs ar baltu zirgu, tas

sasolījis par dārzu daudz naudas; bet šis ātrāk nepārdevis: ja
šis abus divus ar sievu ņemot līdz uz debesim, tad ja. Apsolījis.
Un nu kungs paņēmis dārzu, vīru un sievu uz debesim. Tā velna

meita tikusi debesīs.

3. A. 465. D. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46. 34.

Kāds puisis gulējis kūts augšā. Un kas par brīnumiem? Naktī

pie viņa pienākusi meita, bet kad gaili iedziedājušies, meita no-

spirinājusies un aizmukusi. No rīta saimnieks prasījis puisim:

„Kas tev uz sirds, kā tāds nodomājies?"

Tā un tā — puisis izstāstījis: „Man bija sirsniņa tikpat kā

rokā, bet aizmuka."

~Ak tu muļķis! Ja vēl tev pieronas, noturi!"

Otrā naktī atkal tāpat. Šī uzlien, izstaigājas puisim visap-

kārt, bet līdz ko gaili iedziedas, mūk projām. Tomēr puisis tagad

pamanījās, aizstājās lūkam priekšā un nelaida. No rīta noveda

zemē. Šī tik kaunīga, tik kaunīga, bet puisis iedrošināja, ieru-

nāja, kamēr tad aprada gan un nedēlu vēlāk salaulājās ar puisi.
Trešā svētdienā jaunais vīrs ar savu sirsniņu gāja radus

apsērst. Bijis jāiet pār tīrumiem un līdumiem, bet līduma malā

bija ala. Līdz ko gar alu gājuši, sirsniņa (sieva) par varu lau-

zušies alā atpūsties. Šis laidis arī. Bet līdz sirsniņa alā ielīdusi,
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tā palika par salmu kūli. Vīrs izgaidījies, nevarējis sagaidīt,

gājis raudzīt. legājis_vienā alas istabā — tur velni kāvušies;

iegājis otrā — tur mātītes kāvušās. Beidzot saticies krūtīs ar

veci, tas vaicājis, ko te meklējot?
„Gribēju to nodarvoto salmu kūli parunāt?"

„Ņem un ej!"
Vīrs paņēmis salmu kūli, pārnesis mājā un iedēstījis dārzā.

Tur izaugusi zelta ābele ar zelta āboliem. Vīrs nu gandrīz ik

parnaktis pie ābeles gulējis, zelta ābolus sargādams.
Te vienu nakti pienācis velns un uzplijies, lai dārzu pārdodot,

lai prasot, ko prasīdams. Bet sirsniņa (tā tā ābele) iečukstējusi:
„Cita nekā neprasi, prasi, lai pateic, kā varētu debesīs uztikt."

Labi! vīrs tā prasījis; bet velns no tam ne dzirdēt — aizgājis

projām.
Otrā naktī vīrs atkal sargājis zelta ābolus. Te velns klāt, lai

prasot, ko prasīdams, bet lai pārdodot dārzu! Sirsniņa iečuk-

stējusi: „Prasi, kā lai debesīs uztieku?"

Vīrs prasījis, bet velns ne dzirdēt, aizgājis. Trešā naktī atkal

velns klāt: nu, kas būšot? Vai pārdošot dārzu?

„Ja, labprāt! bet pasaki, pa kādu ceļu mana sirsniņa debesīs

lai uzklūst?"

„Pa kādu ceļu, pa kādu ceļu? Nu, vai tad neredzi, kur tre-

pes? Kāp vien, gan jau uzkāpsi!"

Tagad vīrs turpat pie ābeles tiešām ieraudzījis trepes. Nu

paņēmis savu (ābeli) sirsniņu un uznesis debesīs.

4. A. 465. D. Jānis Ābele Vec-Kārkos. LP. kr. LP. VI, 11, 30.

Vienam tēvam bija tāds dēls, kas ne pavisam negribēja sievu

ņemt. Viņš sacīja: : ,Ja kāda meita pati pie manis nāktu, tad es

to ņemtu par sievu!"

Un kas bija? Atnāca patiesi viena meita klāt; bet tā bija
velna meita. Nekas! — lai velna meita, lai kāda — salaulāja abus.

Bet pēc kāzām velni nāca un gribēja abus uz elli aizkrāpt. Tad

sieva pamācīja vīru, kas šai reizē darāms. Viņa apgulšoties lāvā,

vīrs lai nosēžoties lāvas priekšā un lai nerunā ne vārda, ne arī

smejas — lai sēž kā miets. Labi, sanāca velni, izrunājās vienādi,

otrādi ■— šis sēž kā mēmais. Sit ja patīk — arī neatbild. Pēdīgi

velni saskaitās un aizgāja klupdami, krizdami. Tas tai reizē.

Te pēc kāda laika krauklis atnesa ziņu, ka šiem jāiet sievas

brālam kāzās. Kad jāiet, jāiet. Viņš sataisa vāģus kā jau katr-

reiz, kad kāzās brauc, un mudina sievu; bet sieva saka: „īeliec

vāģos vienu kūli garo salmu (garkūlu) un kad es tad kāpšu iekša

sēdēt, tad pazudīsu. Tu mani neredzēsi pa visu kāzu laļku, bet

neprasi nevienam par mani. Dari visu, ko viņi tev liek, cd visu,
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ko vini tev dod, bet neņem nekādu mantu no viņiem! Un kad

kāzas pabeigtas, tad lūdz, lai Jauj tev tos podus ar šiem salmiem

izberzt, izmazgāt. Izmazgājis, liec salmus atkal vāģos, pārved

majā un izkaisi pa pļavu!"

Labi, vīrs tā izdarīja visu uz mata. Un kad bij izkaisījis grī-
stas salmus — ar kuriem bija berzis velnu podus — pa pļavu,
tad, lūk, pļavā izauga dārgs, dārgs mežs.

Otrā dienā velns nāca dārgo mežu pirkt, sasolīja lielu naudu;
bet vipš par naudu nepārdeva. Tad atnāca Dieviņš, vaicādams,
cik par to dārgo mežu gribot?

Vīrs atteica: „Neprasu nekādu maksu, gribu tikai debesīs

tikt!"

Un tulin vīrs nomira un tika debesīs.

S. A. 465. D. Skolnieks J. Vaivods N. Rancāna kr.

Dzeivuoja senejā laikā puišu paaudze. Tur šuos puišu pa-

audzes solā vīnā kulā [piedarbā] baidēja: pēc saules rītēšonas

kul kulā kotru dīn. Tur kvula smuti par tū, lai nūītu jauneklis
uz kuļu. Tur jī dūd meitu, kas gribūt, nagribūt bvutu juojem. Tū

meitu jī beja tai dabuojuši. Vīna šuos suodžas muote beja bārnu,
vēl nakristītu, pamatusi teirumā, bet poša jei pluove labeibu.

Smuti naradzamā veidā tū "bārnu samainīja ar apses pogali, kuru

pataisīja par bārnu. Tai šai nabadzei juonosoj apses pogaļa.

Kaidu reizi cīma puiši sapulcējuos kūpā vīnā vītā. Bet kulā

tai kuļ un kul. Tī suoka runuot par tū kulšonu. Vīns nu jīm

īmaisējuos runā:
M
Kas nu kula atness slūtu, tam bvus lela butele

brandvīna."

Vīns nu veiklim un spēcīgim jauneklim īsaucas: „Es nūīšu!"

Tai vvsi pīkrita moksuot apsūlītū moksu. Jauneklis aizīt pēc

slūtas un šī niu palīk gaidūt. Jis īt kulā un redz smutus kvuļūt.

Jis, nikuo nasacīdams, slūtu pajem un laižās īt uz muojom. Bet

nu pokaļes smutu bors pīsakēre un nalaiž jam īt. Smuti klīdz

pylnā koklā un nadūd slūtis, jī soka: „Tev gribūt nagribūt bvus

juojem myusu muosa. Citaidi byus nuove. Izbēgt tu naizbēgsi
no myusu, un tagad mes palaissim leidz taidai dīnai."

Jis atīt nūskumis ar slūtu. Uz reita jis nūīt uz bazneiekuugu

pavaicuot. Bazneickungs sacīja, lai jemūt: „Pi laulības es jū

puorkristīšu, un sīva byus tev loba. Saukšonas byus nuokūšā

svātdīn izsauktas."

Drusciņ jauneklis nūsaprīcuojuos, īt uz muojom un suoc ga-

tavīt kuozas, kas byus jau par divi svātdīnas. Sataisīja kuozas

un brauks uz apsūlītū vītu, kura beja reja. Te izskrīn smutāns

un soka: „Byus par pīcas minūtes."
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Jis nūīt uz reju un pagaida laiciņu. Izvad taidu skaistu meitu

vīnus zeidūs, vīnus zaltūs. Isāst obi rotūs un aizbrauc uz baz-

neicu. Bazneickungs nūkristēja meitu, salauluoja, atbraucja uz

muojom, ēde, dzēre, dancuoja un dzīduoja. Jaunuo sīva soka,
ka vajagūt bruolim arī nūnest ēst un dzērt. Veirs vaicuoja: „Kū
tod jīm vajaga nūnest?"

Jei soka: „Goldu vajag klāvā izstatīt, tur pīlikt dzērīnus,
edīnus un apsegt."

Tai padarīja. Reitā īīt klāvā: pilni škeivi un pylns golds
zalta. Tik daudz samete pogostā. Pīlasēja divi vuoceles zalta

naudas. Salasījuši zalta naudu, aizguoja ar muoti rudzu pļautu.
Muotei vīns kvuls, bet sīvai desmit, jai paleidzēja smuti. Skrīn

krauklis un pret jū kruoc. Jei suoka vērtīs un muote vaicuoja:

„Kuodēl tu tai verīs?"

„Bruoļi vīsūs sauc."

„Varēsit reit nūīt."

Papluovusi nūīt uz muojom, pasacīja veiram. Taisuos jau

nūīt. Jei pīsoka veiram: ~Jo kaut kū jī dūs, bet tu najam, naēd

arī daudzi! Tik jem un paprosi ūgļu un pupu. Kad tu zeltu jemtu,

tur byutu skaidas, bet ūgles ir zalts."

Obi divi sasataisēja, tad treis sūļi atpakaļ atspere un laidās

ceļā uz reju. Tur jīm dūd ēst pašus gorduokuos ēdīnus un ru-

nuoja par dažim nūtykumim un puordzeivuojumim. Pēdīgi jī īt

uz klēti, tur duovynoj jam zaltu, drēbes un kas tik vajadzīgs.

Jis prosa tik ūglu un pupu, šam vajagūt uz kalvi nūīt. Nu reizes

jī nagribēja šam nūdūt, bet pēcuok īdeva,
Veirs ar sīvu īt uz muojom. Ejūt ūgles palyka gryutas, jī

pasaver, ka ūgļes palykušas par zaltu. Jī nusaprīcuojos, kai šim

nūtyka. Muojā sīva pavēlēj kotru pupir.iu īspraust zemē un kluotu

pīsīt mītiņu. Apstatīja vysu duorzu. Uz reizi izīt uorā, vērās:

dtiorzs kai ķēniņam. Brauc žeidi pierk uobūlus, ari pošu duorzu.

Jis napuordūd, jo sīva beja pīsacījusi, lai nikam nāpuordūd ne

uobūļu, ne duorza. Tik kad brauks muote ar dālu, šīm nu var

puordūt. Beiguos brauc muote ar dālu, šei nu vaicoj: „Vai puor-

dūsi šū duorzu?"

Jis soka, ka puordūšūt, un ar puordeve. Šei niu pajēme šuos

pupas, sasēja kyulī un aizvede. Jei beja jumprava Marija un

dāls, kungs Jēzus, un šuos pupas beja nabogu dvēseles, pī smu-

tim nūmūcītas.

6. A. 465. D. P. Š. no gadu 40 vecas Annas Pīpiuas Skaistā.

Viens puisis bijis paradis siena šķūnī gulēt. Naktī pie viņa

bieži ieradusies kāda jauna meita. Puisis šo meitu ta iemīlējis, ka

apņēmies viņu precēt Bet nu izrādījies, ka šī jaunava vel nebi-
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jusi kristīta. Mācītājs papriekšu nokristījis meitu un tad tik to sa-

laulājis ar puisi.
Kad nu abi kādu laiku bijuši dzīvojuši kopā, tad jauna sieva

aicinājusi savu vīru aiziet arī pie viņas tēva pasērsties. Tikai

tur esot tāds ieradums, ka nedrīkstot Jēzus vārda minēt, citādi

klājoties slikti. Ja viņas tēvs šim piesolīšot kādas dāvanas, tad

lai neņemot naudas pretī, bet gan lai lūdzot tai vietā mēslus un

cisas.

Vīrs bijis ar mieru un sieva to aizvedusi kādā lielā biezā

mežā. Meža vidū bijusi liela dziļa ala, kur nu abi gājuši iekšā.

Gājuši, gājuši, kamēr nonākuši apakšzemē, kur atkal bijusi gai-

sma redzama. Tur nu arī atraduši sievas tēva māju. Bet nu visi

mājas iemītnieki bijuši velni un izskatījušies tik briesmīgi, ka jau-
nais vīrs gribot negribot izsaucies no bailēm: „Ak Jēzus!" Tikko

viņš to vārdu izteicis, tā tūliņ viņa sieva pārlūzusi pušu un no-

kritusi gar zemi. Velni nu to paturējuši pie sevis un nedevuši

vairs vīram atpakaļ.
Vīrs nu taisījies iet projām, un vecais velns piedāvājis tam

daudz naudas par dāvanu. Vīrs nav tomēr naudas ņēmis, bet

lūdzis tās vietā mēslus un cisas. Vecais velns gan gribējis vīru

pārrunāt, un sevišķi cisu negribējis dot. bet ka vīrs nekā cita

neņēmis, tad velns arī iedevis mēslus un cisas.

Virszemē nonākot, mēsli pārvērtušies par naudu un cisas

pazudušas, jo tās bijušas velna piemānītās dvēseles. No tā laika

nu vīrs palicis bagāts un dzīvojis laimīgi.

7. A. 465 D. P. Sm elteris Latgalē.

Jauns cilvēks braucis pa ceļu precībās un saticis vecu vīriņu.

„Kur braukdams?" vecītis jautājis.

„Precibās," šis atbild.

„Vai brūte jau zināma?"

„Nē!"

„Nu tad brauc uz elli precības!"

„Ko es tur darīšu?"

„Precē velna meitu, bet neņem no velna nekādas mantas

un prasi no viņa tikai salmus!"

Jaunais cilvēks paklausa vecītim un aizbrauc uz elli. Velns

viņam arī labprāt atdod savu meitu un piedāvā visādas mantas

pūrā līdz. Bet jaunais cilvēks neņem nekādas mantas un prasa

tikai salmus. Velns gan negrib salmu dot, bet pēdīgi arī atdod.

Tā nu jaunais cilvēks atbrauc uz māju ar savu jauno sievu un

kādiem salmu kūlīšiem.

Mājā pārbraukuši, viņi nu sastāda visus elles salmu stiebri-

ņus savā dārzā. Visi iestādītie salmu stiebriņi paliek par skai-
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stieni augļu kokiem un tūliņ sāk zaļot un ziedēt ar skaistiem

baltiem ziediem» Kad nu rītā vini iet atkal apskatīt savu dārzu,

tad visi koki pārvēršas par baltiem eņģeļiem, paceļas gaisā un

aiziet uz debesim.
Šie salmi ellē bijušas velna pieviltās laužu dvēseles, kas nu

tikušas atkal no elles vaļā.

8. A. 465 D. Isidors Sylāns no 58 g. vecas Apollonias

Škcisteres Ludzā. Kultūras balss kr.

Vīnam boguotam saiminīkam beja pajemts struodnīks.

Struodnīka dorbs beja kurinuot reju. Saiminīks īraudzēja, ka

juo struodnīks nagul ustobā, bet vys stagoj uz reju gulātu. Svāt-

dīnas dīnā rejas nakurinoj, bet struodnīks vys īt tī gulātu. Vīnu

reizi saiminīks guoja naktī pasavērt, kūtī struodnīks dora. Saimi-

nīks pa klusiņām daguoja un veras: struodnīks gul, bet pi juo

gultas stuov jauna un smuka meita un ar struodnīku runoj. Kū

jī runuoja, saiminīks nadzierdēja.
Reitā saiminīks vaicoj struodnīkam: „Kuodēl tu naguli

ustobā?
4 '

Struodnīks nikuo saiminīkam naatbildeja un nagribēja pīsazeit.
Tūlaik saiminīks vaicoj struodnīkam: ~Kaida jauna meita staigoj

pi tevis naktī?"

Struodnīks napīsazyna. Tūlaik saiminīks runoj: „Es pats

redzēju, kai tu gulēji, bet pi tovas gultas stuovēja jauna meita un

ar tevi runuoja!"
Tūlaik struodnīks pīsazyna un pasacīja, ka pi juo uz reju

staigoj kaida puorluodāta jauna meita un runoj ar jū leidz pus-

naktīm, bet pēc gailim pazyud. Saiminīks izklausīja struodnīku

un tyuleņ guoja pi baznīckunga un izstuostīja jam, kas nūtyka ar

juo struodnīku. Baznīckungs atbraucja pi ituo saiminīka un izvai-

cuoja struodnīku. Struodnīks baznīckungam vysu izstuostīja. Baz-

nīckungs īdevja jam rozoncas un pasacīja: „Kad pi tevis otkon

atīs tei meita, tu tyulen izmet jai uz kokla rozoncas un stypri turi

rūkuos!"

Struodnīks pajēmja nu baznīckunga rozoncas un vokorā aiz-

guoja uz reju gulātu. Guļ struodnīks un gaida, koleidz atīs meita.

Atīt meita, bet naīt pi juo tyvuok. Struodnīks sauc juo: „Ej pi
manis tyvuok!"

„Navaru," atbild meita, „nūsvīd itūs zeiles," moda meita uz

rozoncom, „tūlaik es pi tevis pīīšu!"

„Nasabeist, es tev nikuo napadarīšu!" soka meitai struod-

nīks.

Ilgi dūmuoja meita un pīguoja tyvuok. Struodnīks tyuleņ

izsvīdja meitai rozoncas uz kokla un tur. Meita suoka klīgt, bet
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te tvulen atskrēja saiminīks ar baznīckungu un apturēja meitu.

Na par ilgu laiku struodnīku salauluoja ar itū meitu. Pēc kuozu

meita soka struodnīkam: „īzgluobi tu mani un mes jau asam sa-

lauluoti, tagad īsim dabuosim munu pvuru!" Aizguoja struod-

nīks ar sovu sīvu pa ceļu, sīva jam soka: „Kad mes aizīsim,

mvusus tī sādvnuos pi golda un dūs ēst, bet tu naēd leidz tam

laikam, koleidz es tev napasocīšu pa klusiņām. Un kad tev dūs

pvuru, tu nikuo najem, kai vīnu kyuli cvsu, kurs tī stuovēs!"

Guoja jī, guoja un dagtioja pi vīnas pils. Tymā pilī pi duro-

vom stuov zyrga golva, tymā zyrga golvā ir pīlīts yudens un

tymā yudenī vysi kad īt, mozgoj rūkas. Taipat myusu struod-

nīks ari īdams nūmozguoja rūkas un īguoja smukā kambarī. Tī

veras: stuov vysaida zalta gubas, bet struodnīks vys staigoj un

nikuo najem. Jūs pats ķēniņš sādynoj pi golda. Struodnīks nagrib
un runoj: ~Paldīs, es nīkuo nagribu!"

It jī tuoļuok un redz, ka stuov kyuls cysu. Struodnīks soka

ķēniņam: „Vairuok man nikuo na vajag, atdūdīt man ituos cysas!"

Ķēniņš gon nagribēja, bet atdevja ari. Struodnīks ar sovu

sīvu izguoja nu pils un īt uz sovu sātu. Gejā veirs lomoj sovu

sīvu, ka zalta napajēmja, bet kyuli cysu.

„Kū mes tagan ar itom cysom darīsim?" prosa struodnīks.

Sīva jam atbild: „īstatīsim duorzā, lai aug!"
Tai jī atguoja uz sovu sātu un cysas īstatīja duorzā. Reita

cysas izauga un puorsataisīja par ļaudim, kuri aizguoja uz da-

basim. Cysas beja grēcinīki ļaudis, kuri beja elnē, bet jūs nu elnes

izjēmja itys struodnīks. Par itū Dīvs struodnīku ar juo sīvu pī-

jēmja dzeivuot dabasu valstībā, varbyut, jī tagan tī dzeivuos.

9. A. 4(,5 D. Teicējs 95. g. vecs A. Melnis Makašānu pag.

Kultūras balss kr.

Vīnā cīmā dzeivuoja vīns jauns puis's. Jis vysod gulēja rejā.
Tai jis gulēja vīns pats daudz godu. Daudz reižu cīma puiši un

meitas par jū smējās, bet jis uz jūs smīklu nikuo naatbildēja, un

kai staiguoja rejā gulēt, tai staiguoja.
Vīnā naktī jam pasaruodās sapnā: atīt pi juo jauna un cīši

smuka meita un soka jam: „Kū tu vysu laiku guli rejā vīns pats
bez maisa un bez spylvyna?"

Itei meita jam cīši patyka, jam nasagribēja ar jū izzaškiert, bet

pēc pusnaktīm jei pametja jū vīnu pašu. Reitā pīsacēla puis's un

dūmoj: „Kaida tei beja meita?"

Tai dūmuoja jis un ar itom dūmom nūguoja uz teirumu struo-

duot. Jis struodoj un vys dūmoj par tū meitu. Jau atīt vokors,

jau tymss taisuos, puis's atguoja nu dorba paēdja vakariņas un

īt gulātu uz sovu reju. Aizīt jis rejā, veras: sataisīta loba gultiņa
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ar maisu un spylvynu. Nusabreinuoja puis's, lykuos itymā gul-
tiņa un dumoj pats sevī: „Ka tagan tej smukuo meita byutu, tad

byutu labi kai debesīs."

Guļ jis stundi vairuok, jau jam suoka mīgs nuokt. Klausuos.

naz kas lem jam zam deča — veras: tei paša vakarējuo smukuo

meita. Jei soka jam: „Nu, kai labi tev jaunuo gultiņā gulēt?' 1

Puis's jau nu prīcas navarēja ni vuorda runuot. Meita otkon

vaicoj jam: „Vai tu gribētu, ka es byutu par tovu sīvu?"

„Ja," atbildēja puis's, „ar vysu sirdi".

„Nu, jo tu gribi, ka es byutu par tovu sīvu, tad tu reit ej uz

baznīcu pi spovedes [grēku sūdzēšanas] un pastuosti vysu, kas

ar tevi nūsatyka."

Tai jī parunuoja un meita pazuda. Ceļas reitā puis's un nū-

guoja uz baznīcu pi spovedes. Tur jis izstuostīja baznīckungam,
kas ar jū nusatyka. Baznīckungs īdevja jam šovus škaplerus un

soka jam tai: „Kai tu īsi gulātu, izstīp itūs škaplerus šķārs gultai,
un kai jei atsaguls pi tevis, tu ar itim škaplerim jū dreiži sasīn

un turi cīši stypri, ni par kū naizlaid!"

Pajēmja puis's škaplerus un atīt uz sātu. Sagaida jis vokoru,
nūguoja uz reju, izstīpja škārs gultai škaplerus, lykuos pats gultā

un gaida, kad atīs smukuo meita. Jei atīt arī un gulstas pi juo
gultā. Kad jei atsagula, puis's tyulen jū sasēja ar škaplerim un

turēja, cik beja spāka. Itei meita puorsataisīja par cyušku, par

luoci, par vylku un par vāzu. Pajēmja puis's vāzu uz ceļa, puor-

lauzja jū pa pusei un puorsvīdja par lobū plaču. Veras: pretim

juo stuov otkon meita un soka jam: „Tagan es byušu tova sīva.

Tu mani izruovi nu vaina rūku, kur es dzeivuoju treisdesmit

godu. Tagan īsim pi muna vacuo tāva, vaina, pajemsim munu

pyuru, kuru es pīdzeivuoju par treisdesmit godu. Kad īīsirn pi
vacuo tāva, tu jam pabučoj rūku, tūlaik jis mvusus labi pījems."

„Labi," pasacīja puis's, un jī obadivēji aizīt pi vacuo vaina,

līt jī pilī, veras puis's, kai smuki dzcivoj juos tāvs. Paīt tuoluok:
sēd vācu vacais valns ar siermu buorzdu. Daīt puis's pi vacuo

vaina un bučoj jam rūku tai pat juo meita. Soka puis's vacajam

vainām: „Tēt, mes atguojam pavaicuot nu tevis. Mes gribam

precētīs, ka tu myusus svētītu!"

„Labi," pasacīja vacais tāvs, „jo jyus vīns ūtru mīluojit, dzei-

vuojit vasali!" Valns nūvedja sovu dālu paruodīt jam sovu ba-

gātību. Daīt jī pi vīna kambara, tur pībārts pylns vara. Vecs soka

jam: „Dēliņ, cik tev vajag?"

Puis's pasavēra un soka: „Pēčuok, tēt, pajemšu, ka īšu at-

pakaļ." Nuit jī tuoluok, veras: pylns kambars ar sudobru.

„Nyu!" soka vecs jam, „dēliņ, cik tev vajag?"

Otkon puis's atbild: „Pēčuok, tēt, pajemšu, ka īšu atpakaļ."
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Nūīt jī vēļ tuoluok, veras: pylns kambars ar zaltu.

„Nyu!" soka vecs jam, „dēliņ, cik tev vajag?"

Otkon puis's soka: „Pēčuok pajemšu, ka īšu atpakaļ."

Veras puis's: nazkaida tymsa, tymsa vīta. Vaicoj jis: „Kas

tī, tēt, ir?"

„Tur ir klavs, kura stuov lupi."
„Isim," soka puis's, „tur pasavārtu."

Nūīt jī tur, veras puis's, ka daudz pa zemi vuoļuojas cyuku
māslu. Runoj puis's: „Tēt, es itūs māslus vysus salasīšu un nū-

nesšu uz sova teiruma, man lobuok augs maize."

„Nu kū tu tī jau ap tū, dēliņ, gruobuojīs," soka vecs, „bet kai

gribi, vari jemt."

Puis's vysus māslus salasīja sovā maisā, napametja nivīna.

Aizīt jī tymā tymsā klāvā, kur karinei treis kyuli vācu solmu.

Otkon vaicoj puis's: „Tēt, tev jūs navajag, atdūd man, es jūs

pakluošu lūpim, uz kuo gulēt."

Vecs nagribēja atdūt, bet pēčuok soka: „Nu jem, dēliņ!"

Tai puis's pajēmja itūs trejus kyulus solmu, salasīja vysas

izkritušuos cysiņas un īt uz sātu. Jī atsavasaloj ar veci un prosa,

ka jis byutu uz kuozom.

„Labi! dēliņ, byušu," pasajēmja vacais valns.

Puis's ar meitu nūguoja uz sovu sātu. Kuozas jīm cīši bo-

guotas, kai nikam nikur nabeja, vysa kuo tur ir, vīsu nu vysom

pusēm pībraucja. Nūbrauc jaunikis ar jaunivi uz baznīcu, jūs

baznīckungs salauluoja, jī atbrauc uz sovu sātu un gaida vacuo

sīvas tāvu. Vējs pasacēla, veras: nasas sešūs zyrgūs vacais

valns. Izleida jis nu rotim uorā un jū īvedja ustobā, kur beja
kuozas. Pasēdēja, padzēra vecs un veras stundinīkā, ka dreiži

gaili dzīduos. Soka vecs: „Nu bārni, stotīt tū pogostu, man jau

vajag braukt uz sovu sātu."

Pastatēja svuote lelu blūdu, vecs pībēra jū pylnu ar" zaltu

un pasacīja: „Nu, bārni, dzeivuojīt laimīgi un vasali!"

Tai vecs nūbraucja uz sovu sātu. Vīsi dzēra vēl pēc veča

treis dīnas. Caturtā dīnā jaunikis runoj vīsim: „Jyus pajemīt

luopstus un paleidzīt man itūs solmus izsādynuot un apmāsluot."

Tai padarīja vīsi: pajēmja luopstas, izruok dūbīti nūlīk māslus

un pasādynoj vīnu salmiņu. Tai izsādynuoja jī itūs vysus treis

kyu{us solmu pa vīnam. Napuorguoja vīnas dīnas, ka itī salmiņi

izlaidja puči un izauga uobūli. Guoja tūlaik daudz laužu, ruovja
itūs uobūlus un guoja uz dabasim. Tai pat itys jaunais puors ari

nūguoja uz dabasim.

Salmi itī beja lauds, kuri beja elnī, bet itys puis's un itei meita

jūs nu turīnes izvedja uorā un Dīvs jūs pajēmja uz dabasim.
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10. A. 465 D. A. (iari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščeriuskas.

Domopolē. Kultūras balss kr.

Vīns jauns puiss guļ škvunī, da juo kotru nakti staigoj vīna

jauna smuka meita i gulstas kluot; jis jū i apskaun i vys, bet nu

pušnaktim tei meita pazvud. Puiss tū gadījumu patur sovā pruotā,
nastuosta ni tāvam, ni muotei, ani sovim draugim. Jam gribē-

juos, lai tei meita dzeivoj pi juo vysod. Aizīt jis da spoveds [grēku
sūdzēšanas] un pastuosta baznīckungam, ka da juo kotru nakti

atīt gulātu vīna jauna skaista meitīte, bet kai tik pušnakts, tai

i pazvud. Baznīckungs jū nūsvētej, īdūd jam rožoncu, škaplerus

un soka: „Ka jei tik atīs, tu jai izlīc rožoncu un škaplerus, stvpri
saturi jū un nalaid vaļā. Jei puorzataisīs par vvsaidu i par čyusku

un par putnu, bet tu tikai turi un nalaid vajā."
Atīt puiss uz sātu, aizīt vokorā uz škyuni gulātu, naktī meita

kai lykta kluot. Jis tyulin izsvīž jai viersā rožoncu, škaplerus un

stypri tur. Jei puorzataisīja par vysaidu, bet jis nūturēja un jei

palyka par juo sīvu. Pēc kaida laika jai pīdzyma bārns un jei

vadynuoja sovu veiru pi juos tāva cīmūs. Izīt uorā, parunoj ar

žogotu un aizīt obēji uz teiruma golu. Teiruma golā zemē īleikst

un jī nūgrimst. Kad grima, tad sīva veiram sacīja: „Kū es ēsšu,
tū i tu ēd."

Tavs nusaprīcuoja, īraudzejis sovu meitu, znutu un pamī-

luoja jūs ar vysu, kas beja. Tod tāvs soka: „Kuo gribi, meit, lai

es tev īdūmu, voi zalta, voi kaida cyta monta?"

„Par divdesmit godu kolpuojumu es cyta nikuo nagribu, kai

tikai solmu kyulīti, kurs stuov koktā pīslīts," atsoka meita.

„Žāl gon man tev tū kyulīti atdūt," soka valns. Bet meita

cyta nikuo najēmja un valns atdevja jai tū solmu kyulīti, kurs

koktā beja pīslīts. Izcīmuojuši pi vaina, jī atguoja atpakaļ. Meita

soka veira tāvam: „Tēt, izstatīsim tūs kyulīšus!"

Jī izraisīja solmus, ak Jēzus, Marija, kas par skaistu duorzu

izzataisīja! Kuo tikai tī nabeja! Taids duorzs, ka aiz lustis na-

varēja uorā izīt. Pēc tam meita soka: „Tēt, izkurinoj pierti, ap-

savilksim vysi boltuos drēbēs!"

Tāvs izkurinuoja pierti, vysi izamozguoja, apsavylka baltuos

drēbēs atguoja uz duorzu, vyss duorzs pazacēla uz augšu un

dvēseles aizguoja uz debesim. Tys solmu kyulits, beja jaunu
meitu nūgulētu bārnu dvēseles. Redz, cik dvēseļu izgluobe caur

rožoncu un škaplerim! ..

11. A. 465 D. Teicējs 67 v.. vecs A. Kovalevskis Bebrenē.

Tāvam beja vīns dāls. Tāvs jū cīši žāluoja un dāls izauga par

lelu bryutguonu. Vīnā vokorā dāls paēdja vakariņu un izguoja

nu ustobas. Dāls atguoja atpakaļ tikai pēc divpadsmit stundem
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nakts. Utrā vokorā pēc vakariņom dāls izguoja nu ustobas un

tāvs dūmoj: „Išu pasavēršu, kur dāls staigoj?"
Dāls aizguoja taisni uz reju un tāvs — jam pakal. Dāls

īguoja rejā. bet tāvs pīguoja pi rejas lūdziņa un redz, ka rejā
stuov galdipš, dag svece un pi tuo galdiņa sēd dāls ar skaistu

meitu. Tei meita beja apburta. Tai dāls ar meitu nūsēdēja leidz

divpadsmit stundem nakts un, kad gaili dzīduoja, tad pazuda. Dāls

atguoja uz ustoou un atsagula.
Reitā tāvs, nikam nikuo nasacīdams, aizguoja uz baznīckungu

un vysu izstuostīja baznīckungam, kū jis redzēja rejā. Baznīc-

kungs soka: „Vajag man īt pasavārtu, bet tu daboj rožoncu un

škapleru!"
Tās sadabuoja rožoncu ar škaplerim, baznīckungs pajēmja

svētītuo yudeņa un kristāmā kreitu un vokorā obi aizguoja uz

reju. Baznīckungs pīguoja pi rejas lūdziņa un ari redz: sēd dāls

ar meitu, stuov galdiņš un uz galdiņa dag svece. Tad baznīckungs

pīguoja pi rejas durovom, aizkristīja tuos ar kristamū kreitu un,

attaisījis rejas durovas, j>vīdja uz meitas svētītū yudeni.

„Uz manis guni izmetja!" klīdzja meita un gribēja izskrīt pa

durovom, bet navarēja, jo durovas beja aizkristītas ar kristāmu

kreitu. Tam laikam baznīckungs pasacīja tāvam izsvīst meitai

uz kokla rožancu ar škaplerim un tāvs tū izdarīja. Meita vairuok

nikur naskrēja un jū aizvedja uz baznīcu, nūkristīja un salauluoja

ar dālu.

Dzeivoj veirs ar sīvu laimīgi. Pēc kaida laika jīm pīdzvma

meitiņa. Nailgi meitiņa padzeivuoja un kaidā reitā veirs ar sīvu

atroda meitiņu nūgulātu. Vysi nūsprīdja, ka meitiņu ir nūgulējusi
muote. Apglobuoja meitiņu un otkon dzeivoj pa vācam.

Vīnā reitā veirs ora duorzā, atskrēja krauklis, atsasāda kūkā

un kāre. Veirs ar un ar. Sīva izskrēja nu ustobas un klīdz:

„Kuodēl tu narunoj ar kraukli?"

„Kū es zynu ar putnu runuot?" atbildēja veirs.

„Jis myusu prosa uz kuozom!" soka sīva. Tad sīva paru-

nuoja ar kraukli, kai jis saprūt, un krauklis aizskrēja.

„Kad tad mes īsim uz kuozom un uz kurini?" prosa veirs

sovai sīvai.

„Par treis dīnas, es ceļu zynu!" atbildēja sīva.

„Nu, tad ej izcep kaidu pluocini aiznest uz kuozom!" soka

veirs.

~Navajag nikuo nest," atbildēja sīva.

Trešā dīnā veirs ar sīvu aizguoja uz tū pašu reju, kurā jī

jauni sēdēja. Sīva atguoja nu durovom treis sūli un veirs ar sīvu

pakrita caur zemi. Kur jī tagad atsarada, veirs nazynuoja, bet

tyuleņ jīm prīškā aizskrēja moza meitiņa un suoka klīgt: ~Muns

tētits, muns tētīts atguoja! Tu esi muns tētīts! Es tej mozuo
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meitiņa, kura jvusim riumyra! Tad mani nuzoga valns un muotei

pi suona pīlyka apses molkas pagaļu! Es tova meitiņa, tu muns

tētīts!4'

Tad meitiņa runoj šovam tāvam: „Kad jyusim kuozuos dūs

est un dzert tu nadzer un naēd tuo, kū cyti dūs, bet ēd tikai tū,

kū es tev dūšu, bet muote var vysu ēst. Tur byus cyuškas un

tuorpi ēdīnam un pūra yudeņs dzerīnam! Tev valns dūs zalta

naudu, bet tu tuos naudas najem, bet paprasi cysu kyulīša. Kad
valns prasīs: „Pa kurini tu brauksi?" tu atbildi: „Pa zemi!"

Tad veirs ar sīvu un meitiņu īguoja vaina pilī. Valns pre-

cēja sovu dālu un par svuotu vajadzēja byut veiram. Valns pa-

manīja veiru un soka: „Es sovu meitu tev atdevu bez pyura,

tuodēl ej šur un pajem zalta, cik tik gribi!"
Valns pajēmja luopstu un suoka gruobt zaltu, lai bārtu maisā

un dūtu znūtam, bet znūts soka: „Man naudas navajag, lobuok

atdūd man itū cysu kyulīti, kurs guļ koktā!"

Nikuo darīt, valns atdevja cysu kyulīti un aicynoj znūtu ar

meitu pi golda. Vysi cyti vīsi ād vysu, kū izlīk, bet veirs tikai

tū, kū padūd juo meitiņa. Jau pīsacēļa vysi nu golda un valns

prosa znūtam: „Pa kurini tu, kuozu svuotiņ, brauksi?"

„Es pa zemi braukšu!" atbildēja veirs.

Tad valns prosa panuoksnim: „Pa kurīni jyus brauksit?"

„Mes pa puskūku brauksim!" atbildēja ponuoksni.

„Un pa kurīni jyus brauksit?" prosa valns jauničam. „Mēs

pa kūku viersyunem!" atbildēja jauniči.

Pajēmja veirs cysu kyulīti, sāduos ar sīvu malnūs zyrgūs un

brauc pa zemi, ponuoksni pa puskūkim, bet jauniči pa kūku vier-

syunem. Atsavēra veirs atpakaļ un redz, ka tur, kur jis puor-

brauc, vysi kūki izzaguož ar vysom sokuornem. Cik jis ilgi ni-

braucja, bet redz, ka pībraucja pi sova tāva bruola rejas. Tur-

pat stuovēja juo tāva bruols. Veirs vylka ar puotogas kvotu par

rejas pakši un rodas, ka vējs tai izraustīja reju uz vysom pusēm.

„Valns lai tevi parauti ar vysom tovom kuozom!" pasacīja
tāva bruoļs Pēc itim vuordim veirs ar sovu sīvu atsamūda pi
sovas rejas uz tuos pašas vītas, kurā īkrita, un veira rūkā beja

na cysu kyuls, bet zalta naudas maiss. Tū zyrgu, ar kurim jis

braucja, un cytu kuozinīku, nabeja. Veirs ar sīvu atstīpja naudas

maisu uz ustobu un sovu myužu nūdzeivuoja laimīgi.

12. A. 465 D. J. Simenovs Dol ē. LP, V, 152 (46, 39).

Reiz viens puisis tumšā naktī gājis pie brūtes un nomaldījies

no ceļa: iestidzis tādos purvos, ka nemaz ārā tikt. Nu muļļājies,

nu mocījies ar slapju muguru; beidzot gadījusies vēl plata upe

priekšā un nu bijis jāgriežas atpakaļ, vai grib, vai negrib.
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„L!" puisis sašutis iesaucies, „kad tevi velns! Vai nevari

vienreiz pie manis nākt, brūte būdama? Man katrreiz pie tevis

jānovazājas, labāk griezīšos mājā!"
Labi! tas nu viss nekas! Cik reiz nepasprūk dusmās kāds

vārds — vai tādēļ tūliņ pasaule sagāzīsies? Bet šoreiz tas bija
citādi. Puisis pāries mājā, gulsies gultā — atron: nav vis joki —

brūte patiesi atnākusi pie viņa. Sim drusku paliek ērmoti, un

sāks apvaicāties, kā viņa nākusi? Vai no laužu runām nebaido-

ties? Un kā nekā, bet brūte noņurd vien un nekā gudra nevar

izteikt. Nu, ko nu darīs? Nakts arī vēlumā, liksies blakus un ap-

vaicāsies rītā tuvāki. Bet kas ir? Atmožas mazā gaismiņā —-

brūtes nav vairs.

„Vai tas nav joki!" puisis nobrīnās, „kas viņu apstājis?"

Tā paliek, citiem vēl neko nesaka. Bet vakarā, līdz labi

apgulies, šī klāt atkal un nesaka ne vārdiņa, kā nākusi, kādēļ
nākusi.

„Tas taču par traku! Viņa nav vairs gudra!" puisis nodomā,

„Ja vēl trešo vakaru tas atkārtosies, tad teikšu tēvam, lai iet pie

mācītāja aprunāties."
Trešā vakarā līdz labi apgulies, šī klāt atkal un nesaka ne

vārdiņa, kā nākusi, kādēļ nākusi.

Tagad puisis noprot, labi nav un tūliņ rītā, kā cēlies, stāsta

tēvam, lai iet pie mācītāja.

Aiziet pie mācītāja, mācītājs parausta plecus un atsaka: „Tad

man vakarā pašam tur jānoiet, tā nevaru līdzēt."

Vakarā atnāks mācītājs, izvaicās puisi vienādi, otrādi — neko

īsti saprast. Beidzot puisis ieminēsies tos vārdus, ko dusmās iz-

teicis tur purvā pie upes.

„A!" mācītājs tūliņ iesaucies, „nu saprotu, nu ari zinu, kas

darāms. Savilkšu durvim, logiem, skursteņiem, itin visur krustus

un tad tikai liecies gultā; viņa nāks, bet netiks vairs nekur iekšā,

būs labi."

Mācītājs savilcis krustus un puisis apgulics
L

Ne cik ilgi,

meita klāt, bet durvim krusts priekšā, netiek iekšā. Bet kas ir?

Meita piepēži paliks par zaķi un lēks pa logu, bet logam krusts

priekšā, netiek iekšā. Nu zaķis paliks par putniņu un laidīsies

pa skursteni, bet skurstenī krusts priekšā, netiek iekšā. Beidzot

meita pārvērtās gan par vilku, gan par lāci, gāzdamās durvīs,
bet durvim krusts priekšā, nespēja izgāzt. Pa to starpu bija

aiztecējusi pusnakts. Un līdz pusnakts pāri, meita tūliņ palikusi

pēc cilvēka, pati nemaz nezinājusi, kā te atkūlusies, kā ne. Mā-

cītājs nu apsvētījis meitu un teicis puisim: „Nu tu vari viņu droši

precēt!"
Bet vecie, tēvs, mate, ne dzirdēt. Ja viņu dels tadu mānekli

apņemšot, tad lai krūpot pirtī ar visu savu velna sievu, viņi tādu
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ne acīs negribot redzēt. Tomēr puisis saņemies: „Ja mācītājs to

saka, tad precēšu atkal gan!"

Un tā apprecējis un dzīvojis pirtī labu laiku itin kā pieklājas.
Bet uz vienu reizi sievai vecā liga klāt; viņa saka: „Vīriņ, ko
ta dzīvosim? lesim vienreiz taču manu tēvu apsērst; bet paņem

labu maisu līdz,_un ja viņš tev ko dāvina, atsaki „Ko nu citu

ņemšu — ieber tas pašas ogles zirgu apkalt!"

Labi! paņēmis maisu un aizgājuši. Sieva vedusi vīru pa tā-

diem purviem, čūkslājiem, ka nemaz izbrist, un beidzot apstājusies
pie lepnas pils. legājuši pilī, sastapuši pašu velnu. Velns laipni

saņēmis, vaicādams: „Ko tad nu jums laba dāvināšu? Te ir zelts,

sudrabs, kas nekas."

Vīrs atteicis: „Ko nu zeltu ņemšu? leber tās pašas ogles

zirgu apkalt!"

Labi! iebēris maisā ogles, licis iejūgt divus varenus melnos

un pārsūtījis abus mājā. Velna kučieris izbēris ogļu maisu pirts
namiņā un aizlaidis atpakaļ. Bet otrā rītā vīra tēvs atnācis pēc
ilga laika pirtī šos apraudzīt un teicis: „Klausies, dēls, vai ne-

vari man kaļamās ogles drusku te tarbiņā iebērt — jāapkal zirgs."

Dēls iebēris. Tēvs aiznesis ogles pie kalēja, apskatās: „Vai
prāts! tās nav ogles — tas jau tīrais zelts!"

Nu lobis pie dēla atpakaļ, lai dodot vēl kādu tarbiņu ogļu,
esot pietrūcies, un lai nākot pie viņa istabā dzīvot, ko nu te tai

pirtī nogrozīties, viņam dusmas arī esot pārgājušas.

Bet dēls atteicis: „Acumirklī nevaru ogles vairāk dot un

istabā arī neiešu, jo šodien likšu jaunu pili celt. Tur man ogles
būs vajadzīgas un tur tad arī dzīvošu un, ja gribat, jūs arī pie-

ņemšu."

Dēls uzcirtis ar velna naudu — visas ogles bija pārvērtušās
pirts namiņā par naudu — lepnu pili un dzīvojis bez bēdām.

13. A. 465 D. M. ŠiminšnoA. Kupinska Bruknā.

LP. VII, I, 509 (2).

Bija divi kaimiņu mājām tikai viena aka un tādēļ otra kai-

miņa meitai Grietai vienā gabalā bija jānāk uz šiem kaimiņiem

pēc ūdens. Tas viss nu nekas. Bet rudenī šā kaimiņa puisis, ar-

vienu rijas krāsni kurinādams, apmetās turpat rijā gulēt un Grieta

sāks tikai pie šā rijā līst blakus. Vienreiz, otrreiz — nevar puisis

ilgāki nociesties, teiks vienu dienu pie akas: „Grieta, tu nāc katru

nakti pie manis gulēt, kad tad brauksim pie mācītāja pātaros?"

„Es pie tevis gulēt ejot! Vai bez prāta esi palicis?"

„Kā tad nē, jau divi nedēļas."
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„Ej, bezprāti, ej! Es guļu istaba, visi to zin un redz. Tra-

kais tu!"

Puisis palika domīgs, aizgāja pie mācītāja, izstāstīja tam.

Mācītājs iedeva puišam apsvētītu jostu un teica, ja Grieta vel

pie viņa kādu nakti nākot, tad lai ar jostu piesienot to pie sevis.

Labi, tā notika: piesēja Grietu pie sevis, un gailis vēl aizdzie-

dāja piesieto. Šī lūdzās: „Laid mani vaļā, laid vaļā! Gaili jau

dzied, man jāiet projām."

Bet puisis gul ar visu Grietu līdz rītam. Rītā izrādījās, ka

kaimiņu Grieta patiesi bija mājā, bet pie puiša bija piesieta Grietai

līdzīga meita, tā bija vella meita. Puisis aizbrauca ar vella meitu

pie mācītāja. Mācītājs tūdaļ apsvētīja meitu, ka šī vairs nevarēja

par vellauku pārvērsties, un tad salaulāja ar puisi.

Puisis uzcēla mežmalā mājiņu un dzīvoja ar savu Grietu itin

laimīgi. Grieta allaž apmeklēja savus brāļus vellus, pārnesa katr-

reiz pulka naudas, bet vīru uz turieni nekad neņēma līdz.

Reiz vīrs tomēr visādā ziņā arī taisījās līdz. Šī gan negrib,

negrib; beidzot ņems arī, pieteikdama tikai, lai tur nebrīnoties, ja

pieredzot to, ko savā mūžā ne sapņot neesot sapņojis.

Vīrs apsolījies nebrīnēties. Tad sieva to paņēma aiz rokas,

izgāja no istabas pa sānu durvim, meta deviņus solus atpakaļ un

piepēži abi atradušies brāļu pilī.

Pilī bija lielas dzīres. Vīrs, klusu ciezdams, apbrīnuoja visus

greznumus, visus dējējus. Te piepēži vellu starpā parādījies
viens velis ar tik tievu vidu, kā salmiņš. Vīrs ieteicies: „Ak tu,

Kungs, diezin, kā tāds nepārlūzt?"

Tiklīdz to izteica, velis pārlūza un abi gali aizripoja katrs

uz savu pusi. Tad citi velli palika nikni, un Grieta pieskrēja
vīram klāt, lai tā vairs nerunājot. Labi, — šis nerunāšot. Bet

drīzi nāks tikai viens velis tik resns, kā vāts, bet kājas tievākas

par salmiem.

„Ak tu, Kungs! diezin, kā tādam kājas nenolūzt?"

Tiklīdz to izteica, vellam kājas nolūza, un šo nu triec laukā.

Vīrs ie-iet ķēķī. Tur kuras karsta, liela uguns; pie uguns tup

pakulās ietinies velis un cep iesmā lielu vērsi. Vīram atkal

brīnumi: „Ak tu, Kungs, kā tāds nesadeg?"

Tūdaļ pakulu velis aizdegās un nu Grieta sakampj vīru aiz

rokas, lai nākot projām, lai mūkot, citādi labi neklāšoties no

velliem. Grieta ierāva vīru vienā pagrabā, kur lielas čupas

zelta un ogļu. Ogles grāba maisos divi bērni. Vīrs gribēja

grābt zelta, bet sieva lūdzās, lai grābjot ogles. Piegrāba vīrs

visas kabatas ar oglēm; ogles mājā pārvērtās par zeltu. Būtu

grābis zeltu, zelts pārvērstos mājā par uguni.
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14. A. 465 D. 313. St. UlanovskaßēzeknesVilānupag. Zbior

wiadomos'ci do antropologiikrajowej. T. 18.

Krakovā 1895, 425 (49).

Braucja saiminīks, a jis cīši ilgi nabjeja muojās, kaidu godu,
voi vairuok nūbrauc's bjeja, i braucja jau atpakaļ iz sātu i aiz-

bludjēja (apmaldījās). Vot jis brauc, brauc — aizīt jam nakts

i navar jam tikt iz cjela. Nūsamūcjēja cīši, aizsasirdjāja i

soka tai ar dusmjam: „Kab koč (kaut) valns izvastu mani iz

cjela, to es jam atdūtu, kū vīn jis gribātu!"
Ka jis tai pasacjēja, tiulen atsarodās napazjeistams cyl-

vāks i soka: „Kū tu man dūsi? Es varu izvjast tjevi iz cjela."

„A kū tu gribi?" vaicoj tvs saiminīks jau.
„Atdūd maņ tū, kū tu napamjati sātā!"

Saiminīks i nūzalīcjās (bija ar mieru), saka: „Labi, atdūšu!"

A tys napazjeistamyis navīrēj (netic) jam iz vuorda, da-

buoja papjeira gobolu, lyka rozgrīzt mozū pierstjenu i ar ašni

padzarakstjeitīs, ka atdūs jam tū, kuo nazyna, kas iraida sātā.

Pjēc tuo izvjadja jū iz loba cjela i pascjēja tai: „Kai byus laiks,
to es pats īguoduošu par sovu!" I izputjāja.

Dazaguodova saiminīks, ka tys beja valns. Brauc iz sātu,

a sīva izīt pretim ar dālu iz rūkys. Jam kai ar nazi sirdī īdyura
— saprota, ka jis vainām aizrakstjēja dālu, par tū ka jis nazv-

nova, ka jam dāls ira sātā. Nu jis nasoka sīvai nikuo, ka jis
tai ar vainu nūdarēja, prīcuojās, ka iraida dāls. Pjēc tuo dzjci-

vuoja jī mīreigi. Cik godu puorguoja, dāls auga vasals, izauga
par šmuku puiškinu, a tāvs dūmuoja, ka aizmiersa valns jū, može

(varbūt) i naīguoduos par jū, kab jam atdūtu.

Nu reizis, ka jau dālam bjeja divdjesmit godu, suoka gruo-

motys atsarastīs iz lūga nu vaina. Valns roksta: „Nu, kas?

Syuti jau dālu! Kod atdūsi map jū?"

Atsarodās gruomota pjēc gruomotys, lai mudruok syuta iz

saulis rītjēšonys, iz kairū rūku azara molā. Tāvs palyka cīši

morkotnys (bēdīgs), nūsabjeida, pats nazyna, kū darēt; a dāls

vaicoj vys: „Tjāt, kas tjev? Kam tu taids nūskumjeigs?"

Nagribjēja jis jam pascjētu. Vot tāvs jam stuosta, ka aiz-

rakstēja jū pi vaina. A puiškins nanūsabjeida vys i soka:

„Kas pasajimts, tū vajaga padarēt. Es īšu, a ka Dīvs man

paleidzjās, to laimjeigi atīšu atpakaļ. Nabādoj, tjātjeit, man ni-

kuo slykta nabyus."
Sazajēmjās i nūguoja pa cjelu. Guoja cīši gierli (ilgi), vys

iz kairū pusi, iz saulis rītjēšonys, i nazynova, kai tikt tymā

vītā, tymā vaina pilī. Daguoja pi ustabjeņis, kur dzjeivuoja
buoba burinīca. Sasavasaluoja, suoka runuot i radz, ka tjei
gudra buoba ira. Nu, jis i pats bjeja gudris, i izvuicjēts (iz-
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mācīts) labi. Jis suok stuostjāt jei vysu i prosa, lai jei pīviica

jū, kū jam darēt i kai nūīt tuoluok. Jei atsoka: „Labi, djēlen,

es tjev vysu pascjeišu. Ej tu vys uz tū pošu pusi, daīsi pi azara,

pasagloboj aiz kūka i pagaidi. Iz tuo azara atskrīs šūdīņ div-

padsmit bolūdineitis, a tjei nabyus bolūdiņeitis, byus jumprovys.
Juos nūmauks sovys spolvys i maudois. Juom vysom byus

bolūžu spalvjeuis, a tjei divpadsmitai byus zalta spolvys. Tu

jei tuos spalvjeņis nūzūdz, to jei pīzavuicjeis tjevi, kū tjev

vjāl darēt."
Jis padzjakavuoja (pateicās) jei i nūguoja — daguoja pi

azara, pazaglabuoja aiz kūka i gaida. Gaidjēja jis kaidi div

stundi. Par div stundi vjeras: skrīn divpadsmit bolūdiņeitis:
vīnpadsmit ar bolūžu spolvom, divpadsmyta ar zalta spalvjeņom.

Nūmaucja tuos spolvys, pazataisjēja par šmukom jumprovom i

suoka mauduotīs. Vot jis suoka ruopt klusjeņom, vylkās iz

cjelu, izstīpja rūku, tuos zalta spalvjeņos pagiva i pasaglobuoja

pats.

Jumprovys izmauduojuši, .sjev kura gjērbas. Vīnpadsmit

apzaladjēja, apvylka spalvjeņis, spuornis dakuora i nūskrāja, a

tjei divpadsmyta mjeklej i mjeklej sovu drebu i navar atrast —

izgaisa jai. Dazaguodova, ka byus nazkas nūzadz's, nūstuoja i

soka tai: „Pazaruod' tu kas maņ zalta spolvys nūzogi, i atdūd

maņ! Aka tu vacs esi, byusi maņ par tāvu; ka tu mozs, byusi

par bruoli; ka tu izaugs, byusi par draugu!"
Jis izguoja aiz kūka i soka: „Ša-kur tovys spalvjeņis,

tik paruod' man cjelu iz vaina pilu!"
Jei soka: „Labi, paruodjēšu! A kas tjev tī vajaga?"
Jis pastuostēja jei vysu nu gola da gola, a jei pazaklausjēja

i soka tai iz jū: „Tuos bolūdiņeitis, tjei ira munys muosys; a

tys, iz kū tu cji, tys myusu tāvs, i es asmu jūs poša mīleiguo

mjeita. Jis gaida jau tjevi i aizdūs tjev padarēt, kas par griu-
tuokū iz pasauļa ira. Tu nazabjeist, es tjev paleidzjēšu vysā
kimā (? tulkots: ar visiem zvērastiem) i es pīzvjērējus pjet
(pret) tjevim, ka byušu tjev par taisņeigu draugu da pošis
smierts (nāves)!"

Pīzavuicjēja jū, kai īt, i pascjēja tai: „Byus augsts kolus,
iz tuo kolna īraudzjēsi divpadsmit vara sātys, trešpadsmitū zalta.

Tymuos vara sātuos dzjeivoj muosys i tāvs ar muoti, a tjei
zalta, tjei muna sāta ira. Atej taišņi iz manim, es tjev pascjeišu,
kū vjāl darēt!"

Apvylka spalvjeņis, dakuora spuorņeņč i nūskrāja, a jis

sazajēmjās i nūguoja iz tū pusi, kur jei paruodjēja jam. Da-

guoja pi augstuo kolna, vjeras, ka divpadsmit sātys spjeid saulā,
a tjei trešpadsmituo. zalta, tjei vjāl spūdruoka spjeid. Jis nū-

zavjēra, kurama daīt pi tuos zalta sātys, a jei gaida jau juo. Jei
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tiuleņ īdevja jam āst, dzjart, pjēc tuo lyka atsagult; atsapyust
labi nu cjela i soka tai: „Reit īsi iz tavu, tik vajadzjēs man da-

zynuot, ap kuru laiku nūīt. Es tjev pascjēšu, kod varāsi īt, kab

jis nabyutu sirdīgs.
1
'

Reit, ka jis pīzacēfa, jei soka tai iz jū: „Šakur brūkast!

Pjēc brūkasti pajēd's ej iz tavu, — jis šūdiņ lustjeigs, - i vjerīs,
ka jis tjev aizdūs dorbu kaidu padarēt, koč cik tjev byus griuts,
vys atsoki jam: „Labi!" i atej iz manim, a es tjev paleidzjēšu.
Es tjev pīzvjārāju, ka byušu par draugu da smierts, i vuordu

munu saturēšu!"

Nu, jis i nūguoja. Valns sajēmja jū cīši labi, parunuoja ar

jū i soka tai: „Es radžu, ka tu esi gudrinīks. Es aizdūšu tjev
dorbu padarēt. Ka padarēsi, pajemšu tjev par znūtu, a napada-
rēsi byus_slikti! Šūdiņ atsapyut, a reit iz divpadsmitū stundi,
iz pušdīņām, kab tu maņ padarētu iz jiuru vydā, aiz munys
pilis, solu. Iz tuos solys, kab maņ byutu šmuks duorzs ar kū-

kim, ar pučom, ar vysaidom ūgom. Kab tī byutu stidzjeņis i

cjeleņi, kur staiguot, i kab nu mola bvutu tylts do tuos solys!

Reit ap pušdīņām byus maņ pataisjēts lyls gūds, — vjērīs, kab

vys byutu gotovvs, es atīšu iz tiņeni ar vysim munim gostim!"

Puiškins soka: ~Labi!"

Jis sazajērnjās nūguoja iz sovu draudzi, a jei tiuleņ vaicoj:
„Kai-že tī bjeja? Kū jis tjev aizdjevja?"

Jis nūstuosta jai, a jei soka: „Nazabjeist tu nikuo, byus vyss

padarēts! Puorgul nakti, es tjevi pamūdynuošu reitā agri!"

Jis nūguoja i atsagula, a jei sasaucja sovu vainu paleigarn
i lyka caur' nakti pataisjēt solu, i duorzu, i tyltu. Iz reita jei

pamūdynova jū i soka: „Cjelīs, ej duorzu apsjāt, jau vyss go-

tovs ira!"

Djevja jam kuli ar sāklu i nūguoja abadivi. Jis svīž zjamja

griudeņis, jī aug minūtēm, tiuleņ i puči zīd, i ūgas kuorst, uobje-

leiši sorkst iz kūku i cīši šmuks smords rozstaigoj vysur. Jau

pušdīņis — i atīt valns ar sovim gostim pazavārt dorbu. Gosti

vjeras, ka vyss cīši labi padareits, breinis, līlej, — i valns līlej,

tjeicas, ka jis rods. A tjei mjeita juo soka iz puiškinu: Jis

tjeicas, ka jis rods, a jis dūmoj slyktu pruotu iz tjevi. Jis tjev

vjāl aizdūs dorbu, tu jam vys soki: „Labi!" a es tjev paleidzjēšu."

Vot iz reita pjēc gūda sauc jū valns jou i soka tai iz jū:

„Ira maņ jērzjels djevjeņu godu, i nikas nava vjal juoj's iz juo.

Ka tu maņ jū apvuicjēsi, to es tjev atdūšu ļubnū (kaut kuru)

mjeitu par sīvu!"

Jis soka: „Labi! es iz vvsaidu zyrgu asu juoj's, i nabjeja

maņ bais, — može i ar itū patruopjeišu."

Nūguoja iz sovu draudzi, stuosta jai vysu, a jei soka tai iz
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ju: „Jis sūlej tjev mjeitu, a grib tovys dvjasjalis dabuot. Jis

bvus pats par tū zvrgu, a tu nazabjeist, es tjev paleidzjēšu!"

Nūguoja iz sovim valnānim, lyka pataisjēt dzjelža važys,

dzjelža īmovis, dzelžja pīši, dzelžja vjēzjeņu, djevja jam i soka

tai: „Ka nūīsi iz stalli, tiuleņ aizzaklidz iz juo, pjēc tuo īlīc īmov's

mutjā, aptin stipri a vāzom i sjēstīs vjersum. Kai izsjēssi, žņaudz

jū ar varom, sit ar vāzu, cik spjēsi, sit i pats turīs, tai pīvjelksi

jū tiuleņ!"

Jis pajēmja tuos vysys lītys, nūguoja iz stalli. Pazavjēra

jērzjels iz jū ar guņc acim i rāc kai pārkiuns, spuordās ar no-

gim. Jis kai aiszaklīdzja iz juo. tiuleņ i nūslysa (? tulkots: no-

klusa). Vot jis pajēmja īmuovja, jū, apsadluoja, ar vāzom aptyna,

apsjēja i izlācja viersum iz sadlu. Tys jērzels grib skrīt kai

vjējs, grib doncuot, slaistjētīs, a jis nadūd jam valis. Kai sa-

žņaudzja stipri vāzys, — a spāks jam lyls bjejis, — kai suoka

sist jū ar dzelža vāzu, tai jis tiuleņ i apstuoja. Vot jis nūjuoja

mīreigi i dajuoja da tuos vītys, kur gribjēja pats. A cik žņaud :ja

Jū, i cik syta, ka tik dajuoja, tys jērzjels pakrita iz zjamis i nū-

spruoga. Jis pajēmja atgrīzja jam lobu ausi, lyka kješā, i nū-

guoja iz sātu, ajū pamjatja tī pot. Atīt iz zalta pili, a tjei draudzja

juo atskrīņ pjet jū i vaicoj: „Nu, kaita, kai? Voi tjev labi

lūbjās?"

Jis soka: „Labi! Vot maņ ir loba auss, kur es jam atgrīžu."

I paruodjēja jai, a jei soka: „Nu, jis tjev bjeisls tagad, na

tu juo."
Iz reita sauc jū otkon iz vainu. Jis nūīt, vjeras: a valns sjād

saleidz's, sazaruov's, ar skustjeņa (lakatiņu) apzasjēj's, par tū, ka

kauns pīsazjeit, ka ausi(s) nava. Vaicoj: „Nu, kas! Voi ap-

vuicjēji maņ jērzjeli?"
Jis atsoka: „Apvuicjēju gori, djel maņa nabjeja tys griuts!"
A valns soka: „Kas zyna, voi tu juoji iz juo? Može tu lī-

lējis vīn. Kaida tjev zjeimja, ka tu juoji?"

„A vot tjev i zjeimja tja! Jis kai nūspruoga, to es jarn at-

grīžu ausi."

Dabuoja nu kješys i paruodjēja jam. Valns kai īraudzjēja,

giva, dalyka kluot sjev i tiuleņ jam dajauga. Soka: „Nu, labi,
labi! es tjev tagad vīrēju (ticu), ka tu juoji iz jērzjela, i dūšu

tjev mjeitu par sīvu, — tik vajag, kab tu iz reitu samyureitib
voska baznīcu, i kab vargani (ērģeles) tī poši spjālātu, tūlaik

īsim iz lauleibom."

Jis otsoka: „Labi!"

Nūguoja, pascjēja sovai draudzjai, jei lyka jam īt gulātu, a

iz reita agri cjel jū i soka: ~Boznīca jau gotova i vargani poši
spjalaj. Ej tagad iz tāvu, lasjeisi sīvu sjev! Mjes byusim vysys
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par bolūdiņeitjam vīnaiduos spolvuos. Tu dazavjer labi, es

lobū spuorņeņu laisšu iz zjamis, pa tam mani ir pazjeisi."

_

Nūguoja jis iz vainu, soka, ka baznīca jau gotova i vargani
spjalaj.

„Nu, labi!" soka valns, „tagad lasjeisi sīvu sjev — byus div-

padsmit bolūdiņeitis, kuru sagiusi, tū i pajemsi."
Pabyra kvīši, aizsvilpuoja i atskrāja divpadsmit bolūdiņeitis,

vysys vīnaiduos spolvuos — grīžas, vīna iz vīnys dzanas, na

var pazjeist vīna nu ūtris — a jis labi zjeimoj i radz, ka vīna

vys laidja lobū spuornu, nūlaidja vīnu reizi, i ūtru, i trešu. Jis

dalacja pi juos i sagiva.
,Valns soka: „Aha! vot, kaids tu gudris esi! Izlasjēji munu

pošu mīleiguokū mjeitu. Nu, es tjev jū atdūšu jau, tik reit, na

šūdīņ!"

Bolūdiņeitis nuskraja pa cjelu, a jis nūguoja iz zalta pili. Jei

soka iz jū: „Tu nazini, djēl kam jis da reita vjāl atlyka. Jis grib
aizdūt tjev vjāl vīnu mjeikli. Mjes reit vysys nūstuosim pjet
tovom acim vīnūs godūs, vīnūs vaigūs, vīnūs augumus i vīnaidā

skaistumā. Tu zjeimoj labi! Es myrkšynuošu ar ac's, pa tam

tu mani pazjeisi."
Reitā valns sauc juo i soka: „Šakur divpadsmit jumprovu,

kuru izlasjeisi, ar tū apzažeņeisi [apprecēsies]!"
Jis īt apleik ap juom, navar pazjeit, kura vydā juo — vysys

leidzanys kai vīna. I radz jis, ka vīna myrkšynuoja ar acs. Jis

giva jū aiz rūku i soka: „Lai tjei byus muna, es tuos gribu!"
Atsoka velns: ~Labi, tuos i pajemsi! Es radžu, ka tu gu-

drinīks esi."

Pajēmja, salauluoja jū, pataisjēja lylys kuozys. Ka tuos kuo-

zas pazabjeidza, vysi gosti rozaguoja pa sovom pokojom, i jīm
djeva pa sjevim pokoju, kur gulātu. Jauņevja soka tai iz jauniči:

„Myusim ņeikod [nav vaļas] gulātu, myusim juobāg tagad! Tāvs

dazazyna, ka es par tjevim vysu darēju, i aizzasirdjēja brīsmeigi.

Maņ gon nabyus nikuo, a tjev byus slikti, ka gribješkys tovu

dvjāsjali pajemt. Es tjev. pīzvjērēju, ka da pošis smierts byušu

tjev taisņeiga, es tjev i ratavuošu [glābšu]!"
Jei izspluovje iz četru styuru, pjēc tuo sazajēmjās aba divi

i nūskrāja pa cjelu. Iz reita agri syuta valns ar brīsmjeigom

dusmjom pjēc jauniču, lai mudruok īt iz brūkastim. Klabynoj pi

durovu, sauc, a vīnys slīkys atzasauc: „Jau, jau cjelimīs!"

Par šalti atskrīņ otkon nu vaina, klabynoj pi durovu, a ūtros

slīkys atsoka: „Jau, jau vylkamīs!"

Pjēc tuo atīt vjāl trešs, sauc mudruok iz vainu, a tuos trešuos

slīkys atsoka: „Tiuleņ, tiuleņ, cik spīgjelā pazavjērsim!"

Atskrīņ caturtyis, sauc, a caturtuos slīkys soka: „Jau, jau,
īmam mjes!"



152

Ka jau vvsvs slīkys atsacēja, a pjēc tuo nikas iz saukšynos

naatzasaucja, atguoja pats valns i lvka durovys izsist, vieras:

a jūs jau tukšs! Aizzasirdjēja brīsmjeigi syuta mudri sulainu

pakal, soka: „Skrīnīt, dzjenītīs mudri! Kū vīn dadzjeisit, tū i je-

mīt, vjedīt iz manim! Voi tys byus skrituļs, voi viers's, voi

suņc, vjedīt, nalaidīt vaļā nikuo! Kas zyna, par kaidim jī paza-

taisjēsīs? Vierītīs, kab jūs dadzjeitulat!"

Ajī tam laikam skrīn i skrīņ. Jei dzierd, ka jau dzanas pa-

kal, gulstas pi zjamis, dalīk ausi, klausās i soka: „Jau skrīņ pjēc

mvusu tāva sulaiņi. Vajaga mvusim pazaglobuotīs, kab myusu

naatrastu!"

Daskrāja pi apdagušis ustobvs, jei pazataisjēja par cepli,
kur(s) bjeja nu guņc apdjedz's malns; a jū pazataisjēja par

maizi, kur(a) sjādjāja tamā cjeplī, sacjep's malns kai ūgla. At-

skrāja sulaiņi, apzavjēra, radz, ka nava nikuo pjēc guņcgrāka,

grīžas atpakaļ, soka vainām, ka naredzjēja nikur nikuo, tik cepli

apdjedz's nu guņc i sadagušu maizi vydā. Jis aizzasirdjēja brī-

smjeigi, soka: „Vādzjēja jimt, tys i bjeja jī!"

Syuta cytu sulaiņu, vjāl siržuok līk, kab jūs koņča [pēdīgi]
nūgiutu. Ajī tam laikam skrīņ, kai varādami. Jei gulstas iz zja-

mis, dalīk ausi i klausās — dzierd, ka jau dzanas pakal — soka

iz jū: „Skrīņ otkon, mvusim juozaglaboj, kab nāatrastu!"

Pazataisjēja par kapleicjeņu, ajū pataisjēja par baznīc-

kungu, kur(s) mišu turāja. Atskrāja sulaiņi, pazavjēra vysur,

nadreistjāja mišu puormaisjēt [traucēt] i nūguoja atpakaļ, soka,
ka naredzjēja nikuo, tik kapleiceņu i baznīckungu. Valns nu

siržu putys palaidja kai kjeils [kuilis], soka: „Jī tī i bjeja, vādzjēja

jimt, vjast iz mani!"

Jis sasyta tūs sulaiņč i nūskrāja pats djeitūs pakal. Jī tai

šaltjai daskrāja pi lyla azara, dzierd, ka dudz. Jei soka: „Byus

tagad slikti, tāvs dzanās, bet es tjevi ratavuošu."

Pazataisjēja par pjeili, a jū par pjeilānu, īlācja azarā i lyka

jam turātīs tivi, pascjēja tai: „Kab tu nu maņa nivīna sūleiša na-

atsaškiertu!"
A valns atskrāja i tupu 1? polu tupac', dauzīties ar kājām]

reibynoj i klīdz brīsmjeigi, sauc jū, lai īt iz sātu. A jei naklausa,
tik ar spuornim syt i jiudiņc burzgoloj a guni apleik i vainām

navar daīt kluot: jis ni prūjom, ni atpakaļ nu tuos vītys. Klīdz iz

jū: „Puorstuoj!"

A jei atsoka: ~Atlaid mani, a to [citādi] izgaisjēji pats!"

Ilgi tai spjājās [karoja] jei vys taisjēja guni ar burzgolom i

vjeiru sovu ar spuornu apsjadza. Valns radz, ka napadareis

nikuo, sadar ar jū, ka īs pa cjelu i jūs palaiss. Tūlaik jei nūstuoja.

Valns aizmauruoja kai viers's i nūskrāja iz sātu; a jai vys bais

bjeja i nalaida uorā nu azara, cikom dzierdjēja reibjējūt juo. Ka
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jau klusom bjeja, izleida obadivi, jei otkon pazataisjēja par mjeitu,
jis par puisi i nūguoja. Guoja, guoja — daguoja pi juo tāva ar

muoti. Jī cīši nūzaprīcuojās, pataisjēja lylu gūdu i cīši žāluoja
sovu vadaklu, ka jei dālu jīm ratavuoja. Pjēc tuo dzjeivuoja !ai-

mjeigi, može i da šuo laika dzjeivoj.

Es nazynu, može tjei i truopjējās kur, vysa kuo godās iz

pasauļa.

Piezīme. Ši pasaka gan īsti pieder pie 313. Arnes numura (3. sējums,B),
bet tā ka te ir runa par velna mtitu, kas laidusies agrāki par putnu, un jauneklis
apprecē to jau priekš bēgšanas, tad šis vaiiants noder par pāreju no 313, uz 465.

numuru. P. §.

8. Jauneklis ellē.

1. A. 466. Teicējs 0. Jaudzems Makašānu pag.

Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vīna atraitne ar septiņi godi vācu dālu. Dzeivuoja

jī cīši nabadzīgi, turēja vīnu gūtiņu. Pīguoja laiks, atraitne cīši

saslvmuoja un runoj šovam dālam: „Dēliņ, pajem gūtiņu, ved uz

mīstiņu un puordūd!"
Dāls pajēmja gūvi un vad. Ceļā jis satvka vīnu vācu veci.

Vecs vaicoj puikam: „Kur tu ved gūtiņu?
4 '

Puika jam atbildēja: „Uz mīstiņu puordūt."
Vecs runoj: „Puordūd man, es asmu cīši nabadzīgs, nikuo man

nav, kai vīna sauja pupu."

Puika pasavēra un jam ituos pupas patvka. Puika pajēmja
nu veča sauju pupu un atdevja jam gūvi. Atīt puika uz sātu un

stuosta muotei, ka gūvi jis atdevja nabadzīgam večam par itom

pupom. Muote suoka puiku buort un lomuot, bet kū jau pada-
rīsi? Puika izguoja nu ustobas uorā, pi ustobas pasadvnuoja

pupas zemē un muotei nikuo napastuostīja. Reitā muote izīt

uorā, veras — pi ustobas izauguši daudz lelu kūku un cīši smuki.

Muote īīt ustobā un soka dālam: šūnakt pi myusu ustabiņas iz-

auga daudz lelu kūku!"

Puika soka muotei: „Es vakar vokorā pi sātas sadynuoju
pupas, bet nu pupu izauga par nakti leli kūki un vīns nu kūkim

augstuoks par vysim."
Puika īkuopja itymā lelajā kūkā un nu turīnes jis rcdzjja

nazkur tuoli tuoli cyttt kēnesti. Kūks vys aug un dreiži izauga

leidz tai kēnestei. Puika nūkopja nu ituo kūka un nūguoja tyma

kēnestī. Veras puika, ka tymā kēnistī ļauds pavysam moziņi un

ustabiņas tik možas, ka jis navar tymās īleist. Veras puika, ka

tuol.uok stuov vīna lela ustobā un cīši smalka. Puika īguoja tyma
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ustobā. Tur dzeivuoja vīns lels cvlvāks, bojars. Itys cvlvāks suoka

stuostīt puikai, ka tymā kēnestī cīši nalabi asūt dzeivuot par tū,

ka te dzeivuoiūt vīns lels, lels cylvāks, kurs ādūt lauds. „Tagad,
kai jis tyka myusu kēnestī, jis apēdja daudz itū mozū cilvēciņu
un munu sīvu. Vakar itys cylvākuāduojs nūnesja munu meitu,

kura beja cīši smuka!"

Puika izaklausīja, nūsabreinuoja un soka: „Bet kur jis taids

cylvākuāduojs dzeivoj, paruodīt man!"

Bojars atvedja puiku leidz tai muojai, kurā dzeivuoja cyl-

vākuāduojs un pats nūguoja uz sovu sātu. Puika apsavēra ap-

leik ituos muojas, kura beja cīši lela un augsta, kai juo nu pupas

izaugušais kūks. Puika attaisīja durovas un veras, ka jam preti
stuov lela un vāca rogona. Nyu vaicoj rogona: „Kū pasacīsi,

jaunais cylvāks?"
Bet puika beja cīši smuks un atbildēja rogonai ar nazkaidu

bārna baili: „Es atguoju redzēt lelū cylvāku un ar jū parunuot!"

Rogonai tyka žāl puikas un jei jam soka: „Ej tu lobuok nu

šenis uorā, cytaidi atīs lelais cvlvāks un jis tevi apēss uz rei-

zes."

„Na", soka puika, „jis mani naapess, jo tu vēl man īduši sovu

paleigu!"
Rogona, nikuo napascīdama, īvedja puiku lelā kambarī, kur

dzeivuoja cvlvāku āduojs, juo tymā laikā nabeja sātā. Roguiia

vysu izruodīja puikai un īvedja jū tur, kur jam vuorēja cylvāku

galu; tur beja leli kotli. Puika īleida vīnā tukšā kotlā, sēd un

gaida, kad atīs lelais cylvāks. Tymā stracī atguoja itys cylvāku

āduojs, īguoja sovā kambarī un suoka klīgt uz rogonas, ka jei
dreižuok jam dūtu ēst. Rogona īdevja jam ēst daudz cylvāka
gaļas. Jis suoka ēst, bet puika veras uz ituo cvlvāka zvēra, kai

jis ād. Kad jis paēdja, nūguoja uz sovu kambari. Rogona nū-

vedja puiku pogrobā. Tī beja daudz cvlvāku, kuri byutu savuo-

rīti lelajam cylvākam par galu. Rogona puiku tur pametja, bet

paša nūguoja uz sovu kambari. Puika pogrobā klusiņām izjēmja
nu leluo cylvāka kambara greidas dēli un suoka vērtīs, kū dora

lelais cylvāks. Tys cylvāks izjēmja no golda lelu stykla skrei-

nīti ar vysaidim duorgim akmeņim, nūlyka sev zam spylvyna,

nūguoja gulātu un tyuleņ aizmyga. Puika klusiņām īleida caur

tū caurumu juo kambarī, izjēmja nu karmana vīnu pupiņu un

izlyka jam uz daguna. Napuorguoja pus stunde, kai uz juo da-

guna izauga lels kūks. Puika izvilka nu juo tū skreinīti, nūguoja
uz rogonu un vaicoj: „Kas te ir?"

Rogona jam atbildēja: „Te ir duorgi akmeņi un vysas at-

slāgas, zam kurom ir pasādynuoti ļaudis un vīna smuka myusu

kēnests bojara eistuo meita. Puika pajēmja tuos atslāgas, at-

slēdzja vysus kambarus un izlaidja tūs lauds, kuri jau beja saga-
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tavuoti apēšonai lelajam cvlvākam. Bojara meitu puika pajēmja
sev leidza, taipat pajēmja rogonu un vvsu zaltu, bet tū muoju jis
aizdadzvnuoja. Kad daga juo muoja, puika izkuopja uz pupas kūka

un redzēja, kai sadaga tys lelais cvlvāku āduojs. Puika ar smukū

meitu un rogonu nūguoja uz meitas tāvu, bojaru, kur sataisīja
lelas kuozas. Pēc kuozu puika ar sovu sīvu un rogonu pa pupas
kūku nūsalaidja uz sovu dzimteni, kur gaidīja jū juo muote. At-

vedja puika uz sovu dzimteni sovu sīvu un rogonu un suoka jī
dzeivuot vysi kūpā. Muote ar rogonu beja cīši vācas un dreiži

numyra, bet puika ar sovu smukū sīvu tagad dzeivoj labi un

baguoti, un kotru reizi pīmin tū gūtiņu, kuru puordevja večam

par pupom.

2. A. 466. Teicējs S. Greiz diņ š Viļānu pag. Kultūras

balss kr.

Vīnam puikai nūmyra tāvs ar muoti. Puika palyka bez go-

rūziņas maizes. Kaimiņi pasacēja jam, lai jis īt kolpuot vīnam

boguotam saimnīkam par gonu. Puisāns paklausēja un aizguoja
tur. Saimnīks tyuleņ pījēmja jū. Puika dzeivuoja tur leidz kai-

dam pīcpadsmytam godam, bet pēčuok saimnīca palyka tik

dusmīga, ka vysod lomuojās un dusmuojās uz gona. Bet saim-

nīks beja lobs un kotru reizi pīrunuoja sīvu nasadusmuot uz na-

laimīguo puikas. Sīva tūlaik, vēl vairuok dusmuodamuos, suoka

sist puisānu. Tū jei darēja kotru dīnu. Jau saimnīks navarēja
vairuok pīrunuot sovas sīvas, bet puika, kad dzyna lūpus uz sātu,

kotru reizi drebēja nu bailēm, ka saimnīca otkon īsuoks jū sist.

Tai guoja laiks. Vīnu reizi puika, sādādams pi upes, naīraudzēja,

kai vīna vuška pazuda. Suoka vysur meklēt, bet nadabuoja un

tai aizguoja uz sātu. Saiminīca tyuleņ pazyna, ka vīnas vuškas

nav un suoka sist puiku. Atskrēja saimnīks un teicja sīvai: „Pag,

sīviņ, nasit juo, lobuok aizdzen meklēt vušku. Jo vušku dabuos,
lai dzeivoj vēl, bet ja na, lai īt kur grib!"

Sīva paklausīja veiru un izdzyna puiku uorā. Puika °r oso-

rom aizguoja turpat, kur staiguoja lūpi, un meklēja vysur, bet

nikur naatroda un aizguoja tuoli mežā meklēt sev laimi. Guoja,

guoja un satyka vecenīti. Vecenīte pavaicuoja, kur jis īt un kas

jis ir. Puika jai vvsu izstuostīja. Vecenīte īdevja jam kukuli

maizes un teicja: „Sūdīņ tu puorgul te pat mežā, bet reitā, kad

saule izlēks, ej taisni itū ceļu, bet tai, lai saule tev speid vysod
uz muguras. Tūlaik tovs spāks byus vys stypruoks un sty-

pruoks. Pēc pīcim godim tu pīīsi pi kolna, kurs byus tik lels, kai

leidz pašim dabasim. Tur tu dabuosi sovu laimi. Pajem ari _šu
pudelīti pīna, bet dzer un ēd tik tad. kad jau lūti tev vaļadzēs.
Simā maisiņā, pašā dybynā, ir dodza lopa. Juo tovā ceļa byus
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jvura vai lela upe, pakļoj dodza lopu un upes vairuok nabvus,

bet byus mozs gruovīts, kuru tu varēsi puorlekt. Kad tu puor-

lēksi, īlīc otkon dodza lopu maisā un ej tuoluok! 4'

Tad īdevja vecenīte puikai maisu un pazuda. Puika aizguoja

gulēt. Reitā jis laidjās ceļā un tai guoja, ka saule vysod speidēja

jam taisni nu muguras. Pēc pīcim godim jis pīguoja leidz upei.

Tur jis izjēmja dodza lopu un pakluoja. Upes vairuok nabija, bet

tikai mozs strautiņš. Puika puorguoja jū, īlyka maisā dodza lopu

un guoja tuoluok. Guoja jis, guoja — veras: stuov kolns un uz

kolna aug lels ūzūls. Puika jau izauga par jaunekli un tik stypru,
ka sadūmuoja īt leidz šuo kolna golam. Tai jis sadūmuoja un

tikkū gribēja īt, veras: atskrēja vacs vecīts un runuoja: „Gribi

maņ pakalpuot, tūlaik īsim īškā kolnā. Por lobu kolpošonu es

tev labi samoksuošu, bet jo na, tūlaik tova golva byus nūglo-
buota zam tuo ūzūla, kurs stuov augstā kolnā! 4 '

Jauneklis beja ar mīru un aizguoja ar vecīti uz juo muoju.
Vecīts devja jam lūti vīglu dorbu, spolvas plyukuot, un par tū

jam moksuoja lūti labi. Puikai tys patyka un jis dzeivuoja tur

labi. Bet beja vīna nalaime, ka jis naredzēja nivīna cylvāka, tikai

šis vecīts ar jū dzeivuoja. Kad vecīts gulēja, puikai beja tik sku-

mīgi uz sirds, ka viņam nasagribēja vairuok ni tuos naudas, ni

vīgluo dorba. Kaidu reizi jis īsuoka rauduot. Vecīts tyk stypri

gulēja, ka nimoz nadzierdēja. Puika nazynuodams kū darīt, suoka

lyugt Dīvu. Te atskrēja vuorna un teicja: „Bēdz prūjom drei-

žuok nu šējīnes, koleidz vacais gul! Te tu varēsi nūsēdēt leidz

nuovei, un cylvāku vairuok naredzēsi! Pajem lobuok rnuojos

atslāgu un maisu zalta, iznuoc nu ustobas un aizslēdz durovas,

bet pats ej leidz ūzūlam, kurs aug kolnā, tur tu sovu laimi da-

buosi! 44

Vuorna dreiži pazuda. Puika tyulen nuzoga atslagu, pajēmja
sovu maisiņu, īlyka tur naudas, kuru pats nūpelnīja, iznuocja uorā,

aizslēdzja durovas un pats laidjās īt kolnā. Izdzierda vecīts un

suoka klīgt tik stipri, ka puika, byudams jau pusceļā, vysu dzier-

dēja un jam beja tik gryuti īt tuoļuok un gribēja skrīt atpakaļ, bet

īguoduoja, kū vuorna jam pasacīja, un guoja tuoļuok. Guoja jis

septiņas dīnas, un septiņas naktis, koleidz pīguoja leidz ūzūlam.

Tikkū jis pīsakēra pi ūzūla, ūzūls pazuda un juo vītā stuovēja
smuka pils. Nu pils izguoja princese un teicja: „Es tevis sen gai-

dīju! Labi, ka vecīts nūmyra, tagad tu byusi par ķēniņu! 44

Jauneklis nu juo vaicoj: „Vai tadļ vecīts, kurs dzeivuoja

kolnā, beja tys pats ūzūls, kurs pazuda?
4 '

„Ja, 4 ' atbildēja princese un pījēmja jaunekli. Jis apsaprecēja

ar princesi. Sataisīja ļūti boguotas kuozas un tik daudz ols beja, ka

vacuo vuorna pīdzāruse staiguoja un naredzēja, kai īkrita da-

gutā un palyka maina. Nu šuos dīnas vysas vuornas ir mainas,
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kai daguts. Jauneklis suoka dzeivuot laimīgi un barnu jīm beja
cīši daudz.

9. Dzīve debesīs.

I. E. Birznieks no B. Freibcrgas Dzirciema. Jkr. 111, 66 (29).

LP. VII, I, 1201 (8).

Bija reiz ļoti dagāts, bet skops saimnieks, Pridis vārdā. Na-

badziņiem viņš nekā nedeva. Kad tie pie viņa atnāca un noskai-

tīja savus pātarus, skopais Pridis tiem teica: „Ejiet tik vien tālāk.

Kad jūs būsit bagāti un es nabags, es pie jums neiešu lūgties."
Kādā vakarā pienāk vecs sirms vīriņš un lūdzas naktsmāju

un vakariņas. „Ejiet tik vien, vectēv, projām. Kad jūs būsit ba-

gāti un es nabags, es pie jums neiešu lūgties."
Vecais vīriņš, ne vārda neteicis, aizgāja.
Otrā rītā skopajam Pridim nolūzt cirvja kāts. Viņš paņem

citu cirvi un iet uz mežu raudzīt citu kātu, bet nevar tik lēti de-

rīgu atrast. Tik ilgam viņš meklē, kamēr apmaldās. Viņš no-

blandās līdz tumšam vakaram pa mežu, bet nevar un nevar no

tā tikt ārā. Pašā vakarā viņš satiek veco vīriņu, kas vakar va-

karā lūdza no viņa naktsmāju.

„Mīļo vectēv, vai jūs nevarētu parādīt ceļu uz manām mā-

jām?" Pridis lūdzās.

„Kur tad tu tik tālu iemaldījies? Tagad tik varam tikt caur

Aizsaules mežu uz tavām mājām. Nāc man pakal!"
Vecais vīriņš iet pa priekšu un skopais Pridis no pakaļas.

Viņi ienāk jaukā, jaukā birzē: visgarām zaļi, lapaini koki, celiņš

apaudzis biezu mauriņu, tālāku no celiņa vispāri raibas puķītes.
Saulīte spīd tik spoži, tik spoži, bet ēnas nemaz nav. Gar celiņa

abām pusēm aug ābeles, bumbieres, plūmkoki, visi pilni augļiem.

Vecais vīriņš, pa priekšu iedams, norauj pa ābolam, bumbierim

un apēd. Skopais Pridis arī izsalcis, visu dienu ne ēdis, ne dzēris,

maldījies apkārt pa mežu; viņš arī izstiepj roku pēc ābola, bum-

biera, plūmes; bet brīnums! — nevar aiztikt. Daži ir tik zemi —

viņš vēl sniegsies, bet kā nevar, tā nevar dabūt.

Aiz birzes ir plaša, puķaina pļava. Pār visu pļavu redz garus

galdus, uz tiem raušus, galu, alu. Ap galdiem mielojas daudz

laužu. Dažus no tiem skopais Pridis arī pazīst — tie agrāki nā-

kuši pie viņa nabagos, bet tagad jau miruši. Vecais vīriņš iet

gar galdiem un skubina, lai tik visi ēdot vien. Skopais Pridis

dzird, ka kāds otram stāsta: „Tas tur ir Skopais Pridis no viņas

pasaules — viņš tādēļ nekā nevar dabūt, ka nedeva it neka na-

badziņiem."
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Pridini tīri celi lokās, kā viņš grib ēst, bet vecais vīriņš sāk

iet atkal tālāk, Pridim jāiet līdz. Viņam gabaliņu gājušam, nav

vairs spēka — tā viņš izsalcis; viņš pakrīt un sāk skaitīt tēv-

reizi. Vecais vīriņš tik iet tālāk un neliekas ne dzirdot. Pridis

jau skaita: „Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien..." un ve-

cais vīriņš arī apstājas.
„Tu taču nekad nesolījies no manis lūgties," vecais vīriņš

teic. Pridis raudādams skaita tālāk. Tagad vecais vīriņš panāk

atpakaļ, paņem Pridi aiz rokas, paved viņu pāra solus un ielaiž

sētā.

Nu Pridis vairs nav skopais Pridis. Kurš nabadziņš nu tik

atnāk, tas dabūti savu tiesu.

Piezīme. Gluži tādu pašu pasaku nodevis A. Briedis no Vec-Gulbenes

skolotāja J. Rupjā krājuman Sekosās pasakas gan stipri atšķiras viena no otras,
bet ir tomēr līdzīgas tai ziņā. ka tēlo dzīvi debesīs. P. Š.

2. A. Lerchis-Puškaitis no K. Čipiņa Džūkste.

LP, VII, I, 1203 (1).

Reiz sīksts puisis, badā mērdēdamies, sakrājis lielu naudas

podu un aiz liela sīkstuma ne precējies — sieva bērni patērējot —

ne arī nabagam ko atmetis. Nu, un tā nomiris sīkstais. Nomiris,

nogājis tur viņā dzīvē — teicis: „Vai! kur mans naudas pods?
Tas jāiet atnest vēl!"

Tie teikuši: „Atnesi, atnesi!"

Atnesis
— sacījuši: „Dodi šurp! jāizvētī, vai tava nauda arī-

dzan skaidra?"

Pakāruši kretuli, vētījuši — izkritis tikai viens vienīgs vēr-

diņš. Teikuši: „Tik ir tev skaidras naudas, to tu esi iedevis, reiz

pārskatīdamies, nabagam — to vērdiņu; bet visa tava cita nauda,
kad vētījām, aizgāja par pelūm projām, tādēļ ka to sīkstumā sa-

rausi un nevienam labums no tās necēlās."

3. J. Opvncāns no 90 g. vecas vecītes Birzgali! pag.

Ku 11 ūr a s bal s s kr.

Cvtureiz dzeivuoja vīns cīši boguots kungs. Pi juo atīt na-

bags olkons cvlvāks un lvudz maizes kukulīti. Kungs nabogu

izlomoj un padzan prūjom.
Par kaidu laiku otkon atīt pi kunga nabogs cvlvāks un prosa

maizes kukulīti. Kungs nu dusmem gotovs puorpleist, jis vvsaiž

izlomoj, izbvksta nabogu un padzen prūjom.
Par kaidu laiku trešū reizi atīt nabogs pi kunga un otkon

lvudzās maizes kukulīti. Tagad kungs vairs nagrib skaistīs un

īdūd nabogom maizes kukulīti.
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Pēc kaida laika kungs nūmierst un aizīt Dīva prīškā. Tvmā

pasaulē īsuoc svērt kunga lobūs un slvktūs dorbus. Kreisā pusē

pīlīk lūti daudz, bet lobajā nava nikuo. Beiguos izškursta vysas

gruomotas lopas un tikai pēdīgā atrūn īrakstītu vīnu kukulīti mai-

zes, kurs beja īdūts nabogam. Kai līk šū lobū dorbu uz svorirn,
tai jis puorsver vysus slyktūs dorbus. Kungs teik īlikts slaucē-

jamā gunī [Fegefeuer], cytaidi byutu ticis ellē.

4. Kultūras balss krājuma pasaka no Latgales.

Bagāts tēvs mirdams atstāja divus dēlus savā mājā. Vecā-

kais brālis, gudrs būdams, paņēma tēva māju līdz ar visu mantu,

bet savu jaunāko brāli, muļķīti, aizveda uz mežu un ielika tur

mazā istabiņā. Vecākais brālis nu dzīvoja viens pats savā mājā

kā bagāts kungs, bet jaunākam bija jāiztiek ar ogām un riekstiem

mežā.

Reiz atnāca pie muļķīša viens nabags vecītis un lūdzās:

„ledod man, lūdzams, kādu gabaliņu maizītes!"

Muļķītis atbild: „Es dotu labprāt, bet man jau pašam badā

jāmirst."
Vecītis saka: „Tev krāsnī ir visādi ēdieni un uz galda daudz

maizes."

Muļķītis apskatās — patiešām: krāsns ir pilna ar dažādiem

ēdieniem un galds pilns ar maizi. Nabaga brālis nu lūdz vecīti

pie galda un abi notura brangu maltīti. Pēc ēšanas vecītis aiziet

atkal projām, un muļķītim nu vairs netrūkst nekādu ēdienu. Viņš

dzīvo savā meža istabiņā, Dievu slavēdams.

Pēc kāda laika vecītis atkal atnāk pie muļķīša un sakai

„Agrāk tu mani uzņēmi savā mājā, nāci nu tagad pie manis

dzīvot!"

Muļķītis nu bija loti priecīgs, ka varēs dzīvot kopā ar mīļo

vecīti. Tā nu abi aiziet projām. Pēdīgi viņi nonāk pie lielas skai-

stas pils, kādas muļķītis vēl nebija ne redzējis ne dzirdējis. Kad

abi bija paēduši un kādu laiciņu parunājušies, tad vecītis aiz-

iedams pasacīja muļķītim: „Tu nu vari visur staigāt, kur tikai tev

patīk, bet tikai šajos trijos kambaros tu neej!"

Tā nu muļķītis staigāja un apskatīja skaisto pili, bet pēdīgi

viņš gribēja arī zināt, kas īsti būtu tanīs aizliegtos kambaros.
Viņš atver vienas durvis un redz, ka viss kambaris ir pilns ar

zeltu. Atver otras durvis un redz tur tikai sidrabu. Atver trešās

durvis — tur lielā katlā vārās viņa vecākais brālis.

Nabaga brālis nu dzīvoja laimīgi pie Dieviņa debesīs, bet

bagātajam brālim bija jāvārās elles katlā.

Piezīme. Šī pasaku ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.
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5. Teicēja V. Kromene. Kultūras balss kr.

Reiz dzeivuoja vec's ar savu vecīti. Obi jī beja jau vāci.

Reiz vecīts īstatīja zierni, bet vecīte pupu. Zierns auga, auga

un saleika, bet pupa izauga leidz dabasim. Vecs ar vecīti pa pupu

izkuopja dabasūs. Tur jī īraudzēja mozu muojiņu, īguoja īškā

un pasaprasīja puorgulēt. Tuos muojiņas saiminīks, arī vecīts,

soka: „Labpruot es jvusus pījemtu, ka tik jvus naāstu munu pei-

ragu!"

„Na, na, mēs naēssim," atbildēja veči un palvka tymā muo-

jiņā uz nakts muojom. Vecīts paruodīja jīm vītu, kur gulēt, un

pats aizguoja prūjom. Veči palvka itvmā muojiņā un atsagula.

Gulēja, gulēja večiņa un soka: „Voi, voi man ēst gribīs!"

Tad večiņa pajēmja vīnu peiragu un apēdja. Reitā atguoja
vecīts, saiminīks, un prosa: „Vai jyus naēdēt munu peiragu?"

„Na, na," atbildēja večiņa un aizguoja ar sovu veci tuoluok.
Pīnuocja vokors. Veči īguoja cytā muojiņā pasaprasīt uz nakts

muojom. Tur jī atroda otkon taidu pašu vecīti, kai pyrmā muo-

jiņā, un prasījās puorgulēt. Vecīts īlaidja un pīsacīja, ka naāstu

nu juo duorzā uobūlu, bet pats aizguoja prūjom. Palyka veči

vīni paši muojiņā un atsagula. Gulēja, gulēja večiņa un soka:

„Vai, vai man gribīs paraudzīt veča uobūlu!" un apēdja vīnu.

Reitā vecīts atīt un prosa: „Vai naēdēt munu uobūlu?"

„Na, na," atbildēja večiņa un aizguoja ar sovu vecīti tuoluok.

Guoja, guoja jī un otkon pīnuocja vokors. Otkon jī īraudzēja
mozu muojiņu un īguoja pasaprasīt puorgulēt. Tur otkon atroda

taidu pašu vecīti, kai agruokuos divējuos muojiņuos. Vecīši

prosa: „Vai navar puorgulēt?"

„Labpruot," atbildēja vecīts, „bet ka jyus nasavyzynuotu ar

munim ratiņim!"

„Na, nasavyzynuosim," atbildēja veči un palyka uz nakts

muojom. Tuos muojas vecīts atstuoja īguojējus un aizguoja prū-
jom. Veči atsagula un gul, bet večiņai mīgs naīt, jai gribīs pa-

savyzynuot ratiņūs. Pīcēļa večiņa sovu veci, sāduos jī obadivēji

ratiņūs un gribēja vyzynuotīs, bet te ratiņi salyuza. Veči nūlyka
molā salauztūs ratiņus un otkon atsagula. Reitā vecīts atīt un

prosa: „Vai vyzynuojātīs munūs ratiņūs?"

„Na, mes nasavyzynuojām," atbildēja večiņa.

Tad vecs pīvedja vēcini pi salauztim ratiņim un ruoda. Ve-

čiņai nabeja, kuo atsarunuot un jei soka: „Mes tik drusku gri-
bējām pasavyzynuot!"

Sasadusmuoja vecīts un nūsvīdja večus nu dabasim. Veči

krizdami sasasyta un nūmvra.



Latviešu pasakas un teikas. V. —
H 161

6. Teicēja 90 g. veca A. Vi tkovška Kārsavā.

Kultūras balss k r.

Vīns jauneklis sadūmuoja precētīs un gribēja pajemt buore-

nīti, juo pats beja cīši boguots. Jaunekļa vacuoki tuo nagribēja
un tureiz, kad vajadzēja byut kuozom, jī nūkēra buorenīti un aiz-

nesja uz tik augsta kolna, ka jei navarēja izleist nu juo, un stuo-

vēja tur par nakti. Buorenīte suoka lvtigt Dīvu, juo jai beja baist,
un tik skumīgi; ka jei tur cīši rauduoja. Ap divpadsmvtū stundi jei
īraudzēja daudz pundurīšu, kuri apkuort jai dancuoja un runuoja:
„Nabādoj, tu dabuosi sovu brvuguonu juo tu viņu mīlej, bet juo
na, tūlaik palīc te pat ar mums dzeivuot, bvusi myusu muosiņa!"

Buorenīte jīm atbildēja: „Mīluot es jū ļūti mīļuoju, bet zynu,

ka naesmu boguota, tuopēc nikod jis nabyus muns. Ar jums es

ar mīru palikt tepat dzeivuot!"

Tai pundurīši jū pījēmja pi sevis.

Kad jauneklis dabuoja zynuot, ka buorenītes vairuok nav,

jis cīši žāluoja un nagribēja ni ar vīnu meitu taisīt kuozu. Tāvs

ar muoti teicja: „Buorenīti pajēmja laikam taids pats nabogs
kai jei paša. Tagad tu vari saprast, ka viņa tevis namīļuoja tik

cīši, kai tu beji dūmuojis! Precējis lobuok ar cytu!"
Bet jauneklis napaklausīja vacuokūs un cytas napajēmja. Tai

puorguoja nazcik laika. Jauneklis aizguoja medībās un tamā pašā

augstā kolnā īraudzēja, ka nazkas kustīs. Jis dūmuoja, ka kaids

zvērs, un izšāvja. Bet kas par breinumu beja, kad jis izdzierda

buorenītes bolsu: „Kū tu izdarēji, poguons, tu esi nacylvāks!"
Jis dreiži atskrēja un redz, ka buorenīte gul un apkuort stuov

daudz pundurīšu. Jauneklis suoka lyugt pīdūšonu un ar osorom

pīrunuot, lai jei īt uz sātu. Redzūt tū, arī buorenīte suoka rau-

duot. bet pundurīši teicja: „Radzam, ka jyus vīns ūtru mīļuojit,

tuopēc gribam jums īdūt laimi, palīcīt obi te un dzeivuojīt ar

mums!"

Buorenīte un jauneklis beja ar mīru, bet laimes nabeja, jo
puoršautuo buorenīte dreiži nūmyra. Tai jauneklis palyka par

pundurīti un laikam pa šai dīnai ar viņim dzeivoj un dūmoj tikai

por buorenīti.

7. A. 750. 475. Teicēja A. Vēv cre Silajāņu pag.

Kultūras balss kr.

Dzeivuoja divi bruoli. Vīns beja boguots, ūtrs — nabogs.

Nabogs dzeivuoja tuoli nu boguotuo. Tys nabogs bruols nūmyra
un palyka jam sīva ar pīcim bērniņim. Atraitne dzeivuoja tuoļi

nu cytu īdzeivuotuoju.

Boguotais bruols sataisa maslu vešonas tolku'un pījem daudz

mēzēju un voduotuoju. Tad uz tū boguotū atguoja divi übadziņi,
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atsasāda pi ustobas un skaita puotorus. Tī beja: svātais Pīters

un Dīvs, bet saiminīks nazvnuoja, ka te Pīters un Dīvs, un dū-

muoja, ka jī kaidi übadziņi, tuodēl nagribēja dūt ni maizes ni kuo

cyta.
Struodnīkim jau est gribejuos, bet saiminīks nadevja azaida,

tamdēļ, ka pi durovom sēdēja übogi. Tad Dīvs soka Pīteram:

„Isim, Pīter, dreižuok pa ceļu, jo struodnīki nūsastruoduoja un ēst

grib!"

Izguoja Pīters ar Dīvu aiz vuortu un Dīvs kai papyutja, tai

boguotuo saiminīka sāta vysa palyka pāzeltēta un tad nūguoja
Dīvs ar Pīteri pa ceļu. Saiminīks dūmoj: „Kas te taids nūtyka,

un tys vys nu nikuo!"

Pīters ar Dīvu kai guoja, tai un nūguoja taisni uz tū naba-

dzīgū atraitni, kura dzeivuoja tuoli nu cytim. Jai nabeja kuo ēst

un jei struoduoja cytom sīvītem — sprēdja un jai beja īdūta moza

bļūdioa myltu un kancīts maizes. Atraitne dūmoj: „Izvuorīšu

myltu putru un pabaruošu bārnus."

Bet taisni tymā laikā īguoja divi vecīši.

„Nu, labi," soka atraitne, „jyus pagaidīt, es izvuorēšu putru

un īdūšu ēst."

Atraitne izvuorēja myltu putru, īlēja sovim bārnhu, īdevja pa

kymūsiņam maizes, bet palīku putras un maizes atdevja tīm di-

vējim vecīšim. Tī vecīši paēdja un palīku maizes pajēmja Dīvs

leidza. Tai Dīvs ar Pīteri nūguoja tuoluok. Tai atraitnei beja
vīna gūtiņa. Nicik tuoli Dīvs napaguoja, izskrēja divi vylki

prīškā un soka tai Dīvām: „Dīvs žēlīgs, īdūd mums kuo ēst."

Dīvs soka: „Ejīt un ēdīt tur līknē ir sorkona gūvs!"

Vylki nūskrīn uz tū gūvi, bet Pīters soka Dīvām:
M
Dīvs, kam

tu šituos atraitnes napažāloj, jei myusim ēst devja un tū palīku
maizes pajēmi leidza, bet jai tikai vīna gūtiņa un tū pašu vylki

apēss!"
Bet Dīvs naatbildēja nikuo un Pīters tymā laikā pasacīja, lai

gūvs puorsamej cytā spolvā. Vylki nūskrīn un veras, ka tī raiba

gūvs, bet Dīvs lyka ēst sorkonu. Tad vylki vēl skrīn Dīvām

prīškā un soka: „Dīvs žēlīgs, dūd mums kū ēst!"

Dīvs soka: „Es tak jums teiču, kad tur ir gūvs un ēdīt tū!"

Bet vylki soka: „Tur nabeja sorkona gūvs, tikai raiba!"

Dīvs soka: „Ejīt un ēdīt tū raibū gūvi!"
Nūskrīn vylki un veras, ka te nava raibas gūvs. bet tikai

maina. Tad vēl vylki skrīn Dīvām prīškā un soka: „Dlv«s žēlīgs,
dūd mums kū ēst!"

Dīvs soka: „Es tak sacīju jums kū ēst!"

Bet vylki soka: „Ja, Dīvs, tu saciji ēst raibu gūvi, bet tur

raibas nabeja, tikai maina!"
Tad Dīvs soka vylkim: „Ejīt un kaidu atrassīt, taidu ēdīt!"
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Vvlki nūskrēja un stuojuos pi tuos gūvs. Dīvs ar Pīteri nūīt

leidz sovai vītai. Vokorā atraitne nūīt pēc gūvs un veras, ka

juo gūtiņu vvlki saplāsuši. Sīvīte suoka rauduot, bet kū lai pa-
dora? Vīna gūtiņa beja un tū pašu vvlki saplēsja. Tai atraitnei

nikuo nabeja kū ēst ni pašai, ni bārnim. Atraitnes muosa dzei-

vuoja boguoti; beja izguojuse pi atraitnes dīvera, pi boguotuo
bruola.

Atguojuši uz sātu, Dīvs soka Pīteram: „Ej un apsaver myusu

satu, vai vyss ir kuortībā. Mes tak ilgi nabejom sātā!"

_

Pīters nūguoja apsavārtu Dīva sātas. Staiguoja, staiguoja
svātais Pīters, īguoja vīnā kambarī un veras, ka tur uz golda

gul namierstama cyuška un vysa greida vīnūs nažūs un odotuos.

Pīters nūsabeida un dreižuok nūguoja uz Dīvu. Dīvs gon zynuoja,
kū svātais Pīters redzēja, un vaicoj Dīvs Pīteram: „Kur tu tik

dreiži atguoji, varbyut, kas na pa pruotam?"

„Ja, Dīvs," soka Pīters, „es gribēju vīnā kambarī īīt apsa-

vārtu, bet nūsabeidu, kai tik īsavēru, pataisījis durovas, ka tur

uz golda gul namierstama cyuška!"
Dīvs tūreiz soka Pīteram: „Tu, Pīter, zyni tū boguotū sai-

minīku, kur mes bejam un kurs nagribēja struodnīkim dūt ēst?

Šis boguotais kad atīs uz šeni dzeivuot, tad es nabyušu juo sai-

minīks, bet byus šitej namierstamuo cyuška par juo saiminīku!

Nu tad, — vēl tu vysu kambaru naapsavēri, ej un apsaver vysus

kambarus!" Tad Pīters nūguoja, suoka staiguot pa kambarim,

attaisīja vīnu kambari un veras, ka brīsmīgi lels skaistums. Pīters

īguoja un cikom apsavēra, puorguoja lels laiks. Tad atguoja Pīters

pi Dīva. Dīvs vaicoj: „Kur tu tik ilgi beji?"
Pīters Dīvām atbildēja: „Es īguoju vīnā cīši smukā kambari

un cikom vysu izzavēru, puorguoja lels laiks."

Dīvs tod soka Pīteram: „Šite dzeivuos tei bēdīguo atraitne ar

sovim pīcim bārnim un tur vēl varbyut īlaišu juos veiru vīna

vītā dzeivuot."

Pīters ar Dīvu dzeivuoja tuoluok pa vācam, bet atraitne dzei-

vuoja lūti bēdīga un vīnu reizi, kad nabeja kuo ēst, atraitne pa-

syutīja sovu vacuokū meitu uz sovu boguotū muosu, lai īdūd

kaidu kancīti maizes. Meitiņa atguoja un pa muotes pīsacīšonai.

paprasīja maizes un šej boguotuo saiminīca atsacīja: „Valns jyu-

sus vysus puorbaruos!"
Un tai naīdevja maizes. Tei meitiņa nūguoja uz satu bez mai-

zes un maizes nikur navar dabuot. Tad tei atraitne atsaguīas

gultā. vysi bārni apleik apsačēra un nūsluopa, un mīrīgi gul.

Vīnu reizi boguotais, staiguodams pa teirumu, dūmoj: „Aizīšu

pasavārtu bēdīguos atraitnes."

līt un veras, ka gul gultā, daīt kluot un veras, ka nadzeiva —

bodā nūsluopuse ar vysim bārnim. Boguotais nūīt uz satu un
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soka sovai sīvai: „Tevi prasīja muosa, lai tu aizej pi juos paru-

nuotu."

Boguotuo sīva šū tū padarīja un aizīt uz muosu pasavartu.
līt un veras, ka gul muosa nadzeiva, daīt apsačer ap muosu, bet

kai apsačēra ap nadzeivū muosu, tai navar atplēst rūku nu my-

rūņa un stuov. Veirs gaida, gaida sīvas, bet navar sagaidīt un

dūmoj: „lšu pasavārtu, kū jei tur dora."

līt un soka: „Kuo tu te stuovi? Tagad jau por vālu žāluot,

ka tu nagribēji īdūt maizes, kad jei prasīja, bet tagad pīteik stuo-

vēt, vajadzīgs kū darīt, nagulēs šite vvsi gultā!"
Bet sīva narunoj nikuo un stuov. Tad veirs pīguoja kluot,

pajēmja sīvai aiz plaču un grvuž sacīdams: „Cj dreižuok uz

sātu!"

Bet redz, ka navar atgrvust nust, kai dakolta stuov. Tad

veirs pajem atvad doktori un soka: „Kai varātu atjemt sīvu nu

myrūpa?"
Doktors atbildēja: ~Cytaižuok naatjemsi nikai, vajadzīgs rū-

kas grīzt nūst!"

Suoka grīzt, bet navarēja atgrīzt, rūkas kai dzelža beja un tai

nikuo napadarīja. Paglobuoja obadivi muosas vīnu dzeivu, ūtru

nadzeivu. Palyka boguotais veirs atraits un dzeivuoja vīns pats

6. A. 467. S. Ulj an a Latgalē. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vecis un buoba piertī un ēde pupas. Vīna pupa

īkrita zemē zam luovas un izdeiga. Auga, auga — daauga leidz

luovai. Vecis izvurbe caurumu luovai, bet pupa vēl auga. Tod

vecis izvurbe caurumu grīstim. Pupa daauga leidz jumtam, un

vecis izvurbe caurumu jumtam. Auga pupa kupla un stīpēs leidz

pusdebesim. Kad pupas viersyuua nabeja vairs saradzama, veči

sadūmuoja kuopt uz debesim. Pyrmuok laidēs kuopt vecis kai

drūsuokais. Kad buoba vairs navarēja veča saredzēt, tod kuopa
arī paša vece. Kuopa, kuopa obēji, un kai kryta vecis zemē pa

zorim, nūruove buobu un obi nūsasvta. Tai vairuok veči vairs

nav kuopuši pa pupu debesīs.

10. Bērnu aiziet debesīs pie mirušiem vecākem.

I. D. 0 z o 1 i v š J aun-R o 2 ē. LP, V, 73 (9, 33).

Kādam vīram gulēja sieva loti slima. Vīrs brīnum bēdājies,
bet sieva mierinājusi: „Neraudi vis! citādi bērni noskatīsies un

raudās līdz."

„Kā lai neraudu? Tu taisies mirt un man tevis tik žēl, ko

viens pats iesākšu?"
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„Mīli savus bērnus un nepreci citu sievu, tad, kauču būšu

mirusi, tomēr kopā būsim."

„Ne, ne — neprecēšu, neprecēšu citu sievu!" virs apņēmies.
Otrā, trešā dienā sieva nomirusi. Vīrs gauži bēdājies un to vien

daudzinājis, ka citu sievu neprecēšot, lai kas. Tā palicis.
Te pāris gadu vēlāk radi sākuši vīru gumdīt: „Klausies, kas

tā par dzīvi? Tev jāprecās!"
„Ne, ne!" viņš nelaiķei esot nosolījies, ka neprecēšot otru

sievu, un tad lai kas, vārdu nepārkāpšot. Bet kas ir? Radi tik-

mēr un tikmēr nelikušies mierā, kamēr apgājuši skaistu meitu

un ierunājuši to precēt. Labi. Pienāk kāzu diena, sāk kāzas

dzert — nekas. Kāzu naktī jauno pāri apguldina klētī, kāzinieki

sagulst istabā, viss labi. Bet pirmā nomigā klēts durvis veras

vajā, neredzamas rokas izrauj jauno pāri no gultas un aiznes pa

gaisu vien projām. No rīta kāzinieki pieceļas, ies laulātos ar

mūziku modināt, bet paskatās: klēts durvis vaļā, laulātie pazu-

duši. Nu brīnās, nu gudro, kur varējuši palikt. Cits saka aizbē-

guši, cits noslīkuši, cits saņem rokas un nezin nekā pateikt. Gan

izmeklējās, gan iztekājās pa mežiem, pa krūmiem — ne un ne.

Beidzot kāzinieki nodomājušies izšķiras; bet bērni (pirmās sievas

bērni) vēl raudādami meklē un meklē tēvu pa krūmiem, pa malu

malām. Tā meklējot, nabadziņiem uzbrukusi nakts. Nekā darīt,

apsēdušies turpat pie ozola un raudājuši tikmēr, kamēr iemiguši.

Gaismiņā bērni pamodušies; bet tos brīnumus: nezinājuši vairs,
kur atronas. kur ne — pavisam sveša vieta. Sākuši atkal raudāt.

Te par laimi piestājies vecs vīriņš, prasīdams: „Ko raudat?"

„Ja, kā tad neraudāsim? Māte mira, tēvs pazuda, meklējam,

meklējam, nevaram atrast."

„Neraudiet vis! Es jūs aizvedīšu pie mātes un pie tēva, nā-

kait tikai pakal!"
Vecais vīrs nu aizvedis bērnus pie spoža glāžu kalna un tei-

cis tā: „Še jums šī baltā nūja, kāpjiet ar šo nūju glāžu kalna; bez

tās nūjas neuzkāpsit, jo šis kalns ir tas izdaudzinātais pasaules

kalns, un tur savus vecākus atradīsit."

To teicis, vecais vīrs pazudis un bērni turēdamies kāpuši

kalnā. Kāpuši, kāpuši — beidzot .uzkāpuši pie lieliem vartiem,_tie
bijuši aizslēgti. Sākuši ar balto nūju klaudzināt, un re, tūliņ vārti

atvērušies un mazs krūpītis vaicājis: ko gribot?

Tā un tā — „vecais vīrs iedeva mums balto nūju un vadīja

teiten pie vecākiem."

Līdz ko krūpītis balto nūju ieraudzījis, tūliņ paņēmis bērnus

pie rokas un aizvedis pa garo ielu tālu tālu. Beidzot teicis: „Nu

paši atradīsit ceļu. Eitat vēl tādu gabaliņu pa šo ielu, tad ierau-

dzīsit māju, tanī mājā atradīsit vecākus."

Labi. gājuši, gājuši — ieraudzījuši maju. legājuši majā: nak
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mirusi māte ar tēvu un pamāti pretim. Nu bijuši priecīgi bez

gala, ka atraduši vienreiz. Un tā nu paciemojušies tur labu laiku.

Beidzot vecais vīrs atnācis mājā un teicis: „Bērni, nu ir diezgan,
nākait man līdz!"

Un līdz to izteicis, bērni atkal atradušies zemes virsū agrākā

mājā. Bet no tā laika bērni brīnum laimīgi dzīvojuši.

2. Teicēja 50 gadu veca Katrīna Ozolmuižā.

Reiz dzīvoja viena nabaga atraitne, kurai bija viena četri

gadi veca meitiņa. Nevesela būdama, atraitne nevarēja pat pār-

tiku nopelnīt. Taisni ziemas svētku sestdienā vina palika tik vāja,
ka nespēja vairs aiziet uz kaimiņiem palūgt savam bērnam kādu

maizes kumosu. Meitenīte to nesaprata un lūdza mātei, lai dodot

ēst. Mātes sirds to nevarēja panest un beidza pukstēt. Istabiņa

nebija kurināta un bērns no aukstuma un izsalkuma sāka raudāt.

Piegājusi pie mātes, viņa teica bēdīgā balsī: „Māmiņ, vai tu mani

nedzirdi?"

Māte vairs to nedzirdēja, bet kāds eņģelis atbildēja viņas
vietā: „Nē! Ej tik nu pati un paprasi pie kaimiņiem maizīti, mā-

miņa vairs ar tevi nedzīvos!"

Meitiņa, to dzirdēdama, arī saprata, ka jāiet projām, un rau-

dādama izgāja ārā. Tā viņa gāja, gāja, kamēr pienāca pie vienas

mājas, kur caur logu varēja redzēt skaistu ziemassvētku eglīti.

Viņa ieiet iekšā un lūdz, lai dodot kumosiņu maizītes un lai ļaujot

eglīti paskatīties. Saimnieks domāja, ka kāds palaidņa bērns at-

nācis, apskaitās un uzkliedza, lai ejot projām.
Meitiņa tik raud un iet tālāku, kamēr nonāk pie baznīcas.

Tur viņa atkal redz vēl lielāku un daudz skaistāku eglīti. Viņai

gan loti gribētos iet iekšā, bet var jau atkal gadīties kāds du-

smīgs saimnieks, kas nelaiž. Viņa atsēstas uz baznīcas sliekšņa,
bet salst rociņas un kājiņas un viņa atkal sāk raudāt. Pienāk

viens eņģelis un jautā: „Kāpēc tu, bērns, negribi nākt baznīcā?"

„Man ir bailes, vai tur nav kāds dusmīgs saimnieks," mei-

tenīte atbild.

„Nē," atbild eņģelis. „saimnieks baznīcā ir loti labs, viņš jau
to eglīti taisīja, tevis gaidīdams."

„Vai manis?" iesaucās meitenīte. „Kas tad ir tas labais saim-

nieks?"

„Mīlais Dieviņš!" atbildēja eņģelis un aizveda meitenīti pie

eglītes. Meitiņai nu palika tik silti, tik labi, un arī savu milo mā-

miņu viņa ieraudzīja pie eglītes.
Vēl tagad mazā meitenīte dzīvo pie mīlā Dieviņa un ziemas-

svētkos dedizna skaistu eglīti kopā ar eņģelīšiem.

Piezīme. Šī pasaka liekas būt cēlusies no Andersena pasaciņām (skat.

levads. 110 1. p.), bet ir jau stipri pārgrozījusies. P. Š,
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3. V. Zacharska no 75 s. veca K. Viļčuka Varakļānos.

V. Po d i s krājumā.

Vacūs laikūs vīnu reizi guoja pa ceļu vīna naboga buorineitja.
Uz ceļa jei īraudzēja lelu pili, kurimā jei sadūmuoja aizīt un pa-

prasīt gabaleņu maizvs, tai kai jei beja jau naāduse kaidas div

dīnys. Tikkū buorineitja daguoja pi tuos leluos un skaistuos pils

vuortu, tī jei dzierdēja bolsu: „Ej nu šanys prūjom, tī nikas brīvys

maizys nadūd."

Lai buorineitja lyudzja tuo gabaleņa maizys cik lyugdama,
bet nikas jai nadevja, un jei ar osorom nūguoja tuoļuok. Tai cik

jei naguoja, bet golu golā jau pi juos natyka spāka vairuok īt,
boda numuceita buorineitja apsēdja uz zuoleitys pi ceļa molys, un

suoka rauduodama lyugt Dīvu, kab jis dreižuok atsyuteitu jai
nuovi.

Na par garu laiku pazacēļa lels vējs un pārkyuns, un — nu

kurenis pazajēmja — sīvītja ar boltom drēbēm aiz plaču, daguoja
pi buorineitys un suoka runuot: „Kū tu, meitiņ, raudi?"

Meitiņa buorineitja jū suoka prasēt, kab jei jū nūnastu pi

nūmyrušuos muotis. Itei sīvīte boltūs drābūs beja patja Nuovja,

kura, napasceidama vairuok ne vīna vuorda, pajēmja buoreneiti

un nūnesja pa gaisu. Cik tī jei nesja un golu golā atnezja uz

skaistu dzelža pili Tvmā pilī meitiņa īraudzēja vysaidus duor-

gus ēdīņus un taipat tī beja daudz mozu bārnu. Itei buoreneitja

īguoja cytā kambarī, tī jei izdzierdēja bolsu: „Nuovja, kuopēc tu

atnezi uz šanīni munu bārnu? Es gribēju, kab muns bārns dzei-

vuotu uz zemis, a na te."

Nuovja jai atbildēja: „Es atradu itū meitini uz ceļa, kura

mūcējuos bodā, nikuo najāduse. Vējs un pārkyuns jū kustynuoja,
bet jei saucja mani un es jū pajēmu un atnežu pi tevis. Pajem
tu jū un baroj, kai cytis muotis audzynoj šovus bārnus!"

Muotja pajēmja sovu meitini pi sevis. Tai jī suoka dzeivuot

abadivējs tvmā dzelža pilī zam zemis, ar vvsim nūmyrušim.

11. Cilvēka pāreja debesīs.

I. P. Š. no P. Daukas Raunā. ~Līdums" 1917.. 27.

Viens vīrs par to vien domājis visu mūžu, kāda dzīve esot

viņā saulē. Pēdīgi sācis jau šaubīties, vai pēc nāves vēl būšot

kāda dzīvība. Reiz viņš saticis kādu vecu vīriņu un izstāstījis ari

tam savas raizes.

Vecais vīriņš atbildējis: „Ja_tu gribi redzēt, ka viņa saulē

dzīvo, tad nāc man līdza, es paradīšu."

Tā nu viņi gājuši ilgu laiku pa kalniem un lejām. Vīrs jau
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bijis pavisam nokusis un izslāpis un domājis, ka būtu labāki at-

pakaļ griezties.

„Vai mums vēl tālu jāiet?"

„Pacieties vēl mazu brītiņu!"
Gājuši vēl kādu laiku un nonākuši pie vienas straujas upītes

ar loti skaidru ūdeni. Vecais vīriņš atļāvis gājējam padzerties.
Vīrs noliecies pie upītes zemē un dzēris vēso ūdeni tāpat ar

muti. Tad piecēlies, pārgājis par upīti un iegājis skaistā mežā,
kur dziedājuši dažādi putni. Ne nu vairs jutis noguruma, ne

slāpju, un pašam biijs tik viegli un labi ap sirdi, ka nevarējis ne

izteikt. Sācis skatīties apkārt un klausīties, kā putni dzied.

„Ko tu tā brīnies? Vai neesi ko aizmirsis?"

„Laikam cimdus būšu aizmirsis pie upītes."

„Nu tad ej paskaties!"

Aizgājis arī un tūliņ atkal atnācis atpakaļ.

„Vai cimdus dabūji?"

„Nē, nedabūju."

„Nu ko tad tur redzēji?"

„Redzēju, ka tur gul viens nomiris cilvēks.V

„Vai zini arī, kas tas mirons ir?"

„Nē, es viņu nepazinu."

„Tā ir tava paša miesa!"

2. J. Grlnt cI t s Līvbērze. LP, V. 69 (9. 26).

Viens slimīgs bagātnieks reiz lūdzis Dievu, lai atsūta tā Nāvi,

ka var arī savu naudu līdz paņemt viņā dzīvē. Te otrā, trešā

dienā Nāve klāt: lai nākot līdz!

„Tūlin!" bagātnieks atteicis un apjozis naudas zutni ap vidu.

Pagājuši tādu gabalu, gadījies avots.

„Ai, kā noslāpu!" bagātnieks ieteicies.

„Nu nodzēries!" Nāve atbildējusi.

Šis nodzēries un nu gājuši atkal. Te itin piepēži bagātnieks

apskatījies: kas tas? Viņš pats sev tāds savāds izlicies un naudas

zutņa arī vairs nav.

„Ko skaties, ko brīnies?" Nāve vaicājusi.
„Are! es brīnos, kur mans naudas zutnis? Vai nebūs palicis

pie avota?"

„t3j apskaties!"

Aizgājis, nevar dabūt: viens mironis gulējis zutnei virsū. Nu

steidzies Nāvei paziņot: „Ko tu domā? Manai zutnei uzgulies

mironis."

„Nuja, mironis!" Nāve atteikusi, „tās jau tavas paša miesas.

Vai tad nemaz nemani, ka tu tagad dvēsele vien esi bez miesām?"
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12. Ellē un debesīs.

1. D Ozoliņš Jaim-Rozē. LP. V. 352 (154).

Dāls or tāvu raiz broukuši iz debasim un nūbroukuši pī kuoda

azara. Tās socījs: „Tepat ir debasis!"

Tod tur nū azara iznuocs veirs. Dāls prosijs: „Voi te ir de-
basis?"

Veirs otbildājs: ~lr gon!"
Nu obi divi ,dāls or tāvu, ilākuši azarā un puorpeldājši ūtrā

pusē; bet ziergs polics šinī pusē. Gor azara malu īdami, donuo-

kuši beidzūt pī vallu muojinas. Valli prosījši: kur obi īmūt?

„lz debasim," viņi otbildājši. Nu juo iz debasim, loi tod īīmūt

pī_ ķieniņa oprunātīs. Lobi, īguojši pī ķieniņa un taikuši kuo gri-
būt iz debasim tikt. Nu ķieniņš aizveds obus pī vuortim un pī-

socījs, loi kloudzinūt. Šī pīkluodzinājši, tuoleit iznuocs līls valis

un oicinājs īškā. Bet dāls, leidz kū īroudzījs vallu, nagribējs voi-

ruok īt; tās gon teics: „Nu kos tur līla nalaime! īsam ori vallam

leidz."

Bet dāls naguojs un naguojs. Kod nu naguojs, neikū dorīt,

meklājši citus vuortus. Meklājši, meklājši, beidzūt otroduši un

suokuši kloudzināt. Iznuocs Dīvs: kū gribūt? Tuo un tuo — šī

izstuostījši. Bet Dīs otteics, kuo dālu gon pīņamūt, tāvu nā — loi

groužūt tāvu zemē. Dāls grouds; bet tās piķērīs pī dāla un nu obi

nfikrituŠi zemē un īkrituši louvu bedrē. Tai bedrē bejs līls louva,
tis viņus obijus oprejs. Bet ūtrā dīnā donākuši ģieģari un tū louvu

nūšuovuši, Ģieģari izvilkuši louvu nū bedres un suokūši uodu dei-

rāt. Kod uodu nūplāsuši, tod šķierduši pušu. Bet, ok tu breinumi

un brīsmas, kuodas tur nūtika! Divi dzeivi cilvāki izlaida nū lou-

vas vādara un stuostīja, kuo obijim mīties. Ģieģari noklausījšīs
un tod loiduši iz muojam.

2. 1). Ozoli uš Ja v n-Rozē. LP, V, 353 (155).

Raizi bejši divi bārni: vīns pocītīgs, ūtrs kuorumnīks. Tis

pocitfgīs bārns dzeivājs muojā un loudzs Dīvu, bet tis kuorumnīks

poulājīs or valla lītām.

Raizi pocītīgīs loudzs Dīvu. loi ņamūt viņu pī sevis, jū na-

ašūt nei tāva, nei muotas. Tod nūnuokuš nū debasim divi eņģali

boltās driebēs, īsādinājši pocītīgā dvāsalīti tuodūs vuoģeišūs, kur

divi boltas oitas prīškā sojougtas, un nūvaduši debasīs.

Bet kod kuorumnīka bārnam pīnuoca loiks miert, tod tis nei

por kū nagribēja miert. Tūmār naleidzāja: malli veiri otbrouca

or tuodim vuoģim, kur divi mallas coukas bej ījougtas, īsvīda

kuorumnīka dvāsali vuoģūs un nūveda iz elli. Tur nu viņa dva-

sali ellas kotlā vuora.
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3. V. Filšs Ludza. Kultūras balss kr,

Sen senejūs laikus dzeivuoja šai pasauli vīns zemnīks Je-

zups. kurs vvsu sovu myužu dzēra brandīni. Jis koč dzēra, bet

beja dīvabijīgs cvlvāks. Kod jis atīt muojā pīdzērs, vysod pi

svātuo Jezupa obraza nūskaita puotorus.

Vīnu reizi sadūmuoja itys zemnīks Jezups nūīt uz debesim

dzeivuot. Jis sazataisējās, izdzēra pus butelis brandīņa pajāmja

pīsēja pi suonu div lelus slūtus un pazacēla gaisā. Skrēja jis

skrēja cik tī dīnu vai godu, bet daskrēja pi debesim, sytās pi du-

rovu. Izīt svātais Pīters ar atslāgim un vaicoj zemnīkam Jezu-

pam:
s
,Kū tev vajag?"

Zemnīks jam atbilda: ~Es atskrēju uz debesim pazavartūs,

kai dzeivoj tja pats Dīvs. Vai tja labi, vai tja slikti?"

Svātais Pīters soka zemnīkam: „Es navaru tevi īlaist da-

basūs, par tū ka tu esi nateirs, tev ir daudz grāku."

~Kai tai?" klīdzja zemnīks Jezups, „es vysu laiku lyudzu

sovu patronu Jezupu, vai jis mani navarēja izpestīt nu grāku?

Tod lyudzams, svātais Pīters, natrokoj, a pasauc man tiuleņ munu

patronu Jezupu."

Svātais Pīters pasaucja svātū Jezupu. Atīt svātais Jezups

un vaicoj zemnīkam Jezupam: „Kū tu man pasceisi?"

Zemnīks suoka vaicuot svātajam Jezupam, par ku jū nalaiž

debesīs, skaita par lelu grēcinīku. „Es jau lyudzu tev kai pat-

ronam, vai tu navarēji pastuostēt Dīvām, ka es esmu rikteigs un

dīvbijeigs cylvāks?"
„Ja," atbildēja svātais Jezups, „es par tevim runuoju, bet tu

esi nateirs, tev vajag īt atpakaļ uz zemi un labi izmozguotīs, tū-

laik Dīvs tevi īlaiss debesīs."

Kū darēt zemnīkam Jezupam? Jis dabuoja gobolu viervis,

pīsēja pi muokūņa un gribēja nūsalaistīs uz zemis, bet nazkai jis
labi naapturējās uz viervis un kryta nu dabasu uz zemis. Tai jis

caur zemi puorkryta un tyka slaucamā gunī [Fegefeuer], kur

dzeivoj vysi grēcinīki. Kod jis tagan tiks atpakaļ uz dabasim,
nikas navar zvnuot.

4. E. A. Simsons no V. Razgala Makašānu pag.

Kultūras balss k r.

Dzeivuoja pasaulī vīns zemnīks, kam vuords beja Edgars.
Jam beja pīre kai vucynam, ūsas kai kačam un acis opolas kai

putnam. Jis muocēja runuot kai zvēri un putni. Laikim izīt jis

nu muojom, nūstoj uz klaja teiruma vai drvumā mežā, s_astota
spūstus, nūskaita puotorus, pasaklona uz vysim pusēm, pēc pa-

murd un zvēri un putni tai i skrīn palākdami, vīns ūtru dzeidami
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uz jū. Skrīn zači, lopsas, vvlki, luoči, brīži; skrīn vuornas, žo-

gotas, rubuli [rubeņi], raudives, meža zūsis, gulbi, skrīn vysi

zvēri, vysi putni, skrīn ar sovim tāvim, bruolhn, ar sovom muo-

tem. skrīn ar vysim sovim radinīkim. Te verīs: ja pylni snūsti

pīsapyn zvēru un putnu. Kas ar golvu, kas ar kuoju, asti, kas

ar spuornu īsapyna. Ka jū dundurs nūnastu, kai Edgaram labi

beja dzeivuot, kai jū vysi cīnēja. Cīnēja jū arī dziluo upīte un

zemes olūtiņi, kolpuoja jam, kai vacuokam bruolam. Te suoka

Edgars dūmuot, kai dabasūs tikt un pasavērt dabasu radību, skai-

stuos saulītes, spudruo mēneša un možus, bīži speidūšū zvaig-
znīšu. Pīsacēja Edgars reizē ar Ausekli, nūstuoja uz reitu pusi

un nūskaitīja puotorus, nūstuoja uz vokorim un nūskaitīja puoto-

rus; nūskaitīja puotorus klusajai reita bluozmiņai un sorkonajai
vokora bluozmiņai, atguoja uz mežu, nūcierta kūku un suoka plēst

skaidas. Plēsja, plēsja skaidas, pīplēsja lelu gubu, apsedzja juos
ar slapņu maisu un aizdedzja. Dag skaidas ar iīsmi. Edgars

nūstuoja uz maisa, ka dyumi jū uz augšu caltu. Te jau jū suoka

celt uz augšu, cel vys augšuok un augšuok, vys dreižuot un drei-

žuok un skrīn uz augšu Edgars jau tik dreiži, kai putns, kai

zibsnis, kad sper pārkyuņs. Skrīn jis jau bez capuris — vējs nū-

ruovja jū nu golvys — skrīn tikai ar vīnu zuoboku — ūtru ceļā

pazaudēja. Skrīn un skrīn, bet kad nūstuoja un pazavēra uz ze-

mīni: zeme na leluoka kai vabalīte, Dīva gūtiņa. O, kai augši

tyka jis!
Suoka Edgars staiguot pa dabasim, īt uz vīnu pusi, paīt uz

ūtru, bet nikaida cvlvāka nasateik, un zvaigznītes, tikai tuos

skaidri speid un dag, dzīd un gūdvnoj Dīvu. Nūdzeivuoja Ed-

gars tur nedēlu, gars laiks pasaruodīja, naredz jis vairs zemes un

bez zemes tak cylvākam vysod gryuti iztikt. Staiguoja, stai-

guoja, atroda viervi, redz ka vierve gara, gara un ka nikas juo

nasorgoj. Dūmoj Edgars; „Pīsīšu te aiz kuo šitū viervi un nū-

kuoršu uz zemīni, laikam leidz zemei tvers!"

Pīsēja viervi aiz kūka, kurs tepat auga bez saknēm, bez io-

pom, nūkuora viervē un suoka pats laistīs uz zemīni. Laidjās,

laidjās Edgars uz zemīni, bet izguoja pavysam nagaidama līta:

vierve beidzjās, leidz zemei palyka vairuok kai pus verstes. Un

vējs svilpoj, leigoj, nosoj jū viers kolnim, viers leičim, vysom

pilsātom. vysus cīmus var redzēt. Klīdz Edgars, bet kas ju var

dzierdēt? Bet juo dzierdētu un redzētu — padūmuotu, ka lela

vuorna! Vējs leigoj Edgaru un redz jis gludu vītu.

„Palaisšu nu rūkom viervi!" dumoj Edgars, Jeiguotīs jau

pavysam apnyka."

Palaidja Edgars nu rukom viervi. Uja! — Vējs ausī vīn svilp,

kai Edgars kreit uz zemīni.
_

Kai krita, tai taišņi pura un vyss

saleida zemē, golva vīn uora. Sed Edgars pūrā un izleist nikai
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navar. Pavasars, laiks svlts un jauks. Atskrēja vvsaidi putni,

atskrēja ari gulbis. Redz gulbis, ka pūrā gul moza gubiņa sina,

un gulbi, kai vysi zyna, kur sīna sauja, tur jis sovu perēkli taisa.

Atnezja gulbis nu teiruma druscīt sausas zemes, pabēra un ar

sovom plotom depem pīplikšinuoja jū pi kryusniņas — napazvna

Edgara golvas, par kryusniņu jū nūturēja. Gulbis nūdēja vinu

ūlu, ūtru, trešu, un jau suoka perēt. Bet te vylks saūdja gulbja

perēkli. Saūdja un tik nazyna, kai tikt pi juo. Nūsorguoja jis,
kad gulba nabeja perēklī, atskrēja, apēdja ūlas, izjaucja perēkli

un atsasāda, laundars, atsapvust. Edgars — ham! —un īsakūdja

vylkam astē. Vylks kai tryuksīs, kai leks — un Edgars laukā, kai

nabejis pūrā. Tai Edgars tyka nu pūra uorā.

~Nu, bruolīši!" runuoja jis pēc vysim, „naskraidīt uz da-

basim!"

Bet kas tū devja? Kai tik atīt pavasars — verīs: jau kaids

breinumu mīlotojs cārt kūku, plēš skaidus, kurinoj gunkuri —

verīs: jau tu-tu-tu — aizskrēja. Saprūtama līta, cylvākam bez

zemes ir gars laiks, bet griba ir eistuo navala; gribīs tak cylvā-
kam pasavērt dabasu radībās: uz saules, uz mēneša, uz mozom

skaistom zvaigznītēm.

5. V. Zacharska no 100 gadu veca M. Suša Makašānu pag.

Senejūs laikūs dzeivuoja šai pasaulī vīns zemnīks bez sīvas

un dzeivuoja jis labi un boguoti. Vīnu reizi jis sadūmuoja pamest

vysu sovu saimnīceibu un zemi a braukt vai īt, kur ac's veras.

Zemnīkam itam beja vuords Mikels. Tai Mikels izguoja nu sovys

sātys un suoka celuot. Guoja jis guoja un tyka taišņi debesīs pi
paša Dīva. Tā pi Dīva debesīs Mikels dzeivuoja cīši labi, Dīvs

jū miļuoja un žāluoja. Debesīs ar' taipat dzeivuoja daudz laužu,

vēl vairuok kai šai pasaulī. Tī lauds beja vysaidi natikli, kuri

naklausēia paša Dīva.

Vīnu reizi Dīvām cīši napatvka, ka dabasūs juo lauds ni cik

naklausa, jis pascēja Mikelam izslauceit ustobu. Mikels arī suoka

slauceit — slaucēja, slaucēja treis dīnas un treis naktis un golu

golā izslaucēja vysu Dīva ustobu, bet pats cīši pīkusa. Atīt pats

Dīvs un vaicoj Mikelam: „Nu, Mikels. izslaucēji vysu ustobu

teiri?"

Mikels jau atbildēja: „Žēlcigs Dīvs, vysu ustobu islauceju
teiri teiri!"

„Labi!" pascēja Dīvs uz Miķeli, „tu vīns esi rikteigs un rmļs

cylvāks. Tu, kur treis dīnys un treis naktis slaucēji munu ustobu,
tod tu izslaucēji vysus tūs lauds, kuri beja lelys natikli. Tagan
dabasūs nav taidu laužu, jī vysi tagan alnī dag."

Lauds, kuri beja izslauceiti nu dabasu, tvka alnī un dzeivuoja
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ar valnim. Šai pasauli dzeivuoja ari vīns gudrinīks, kurijis beja taids

gudrs, ka jū nikai navarēja apgudreit pats lelvjs Lucvpers, kurs

sēdēja uz augsta krāsla un devja sovim valnim vvsaidas pavēles.
Vīnu reizi Dīvs tai padarīja, kab itvs gudrinīks tyktu alnī pi vainu.

Kai Dīvs gribēja, tai ari padarēja. Nūīt gudrinīks uz alni, Lucv-

pers īraudzēja jū un nu reizis palyka cīši prīceigs. Lucypers gri-
bēja jū ībuozt lelā kotlā, bet gudrinīks alnī ar beja gudrs.

„Vasals!" runoj gudrinīks uz Lucyperu, „es atguoju pi jums
alnī un paleidzeišu jyusim, kai sagyut pati Dīvu un pasādynuot

ytymā alnī."

Lucypers palyka prīceigs un dūmuoja, ka itys gudrinīks dūs

jam sovys gudreibys un pasādynuos pati Dīvu pi juo alnī. Tai

gudrinīks dzeivoj alnī gpdu treisdesmit un dūmoj, kū dareit, ka!)

sagyut Dīvu. Ar vainu spāku gudrinīks sataisēja dzelža byuri
un pascēja patim Lucyperam, lai jis īlein itymā byurī un apza-

veras, vai jis styprs vai na: Dīvs jau ir stypruoks kai visi valni

alnī. Gudrinīks pascēja Lucyperam: „Ka tu navareisi izleist, tad

Dīvs ar' navareis izleist."

Lucypers īleida tvmā buyrī, a gudrinīks jū aizsleidzja ar lelu

atslāgu. Tai nu tuos dīnys tys lels Lucypers tagan sēd tymā
byurī, a Dīvs kai beja dabasūs, tai ir.

Laud's, tī, kuri beja alnī, vysi pēc ituos pokutys [grēku no-

žēlošanas] nūguoja uz dabasim. Nu tuo laika vairuok lobi laud's
naīt uz alni, a taišņi uz dabasu valsteibu.

6. J. V i ? b v 1 c Z a 1 g a 1 ē.

Viens puisis nācis mājās no ciema un izdzirdis briesmīgu
ratu rīboņu. Paskatījies atpakaļ un ieraudzījis pāru melnu zirgu,

melnu karieti un melnu kučieri uz bukas. Pajūgs ātri paskrējis

puisim garām. Tad parādījušies atkal divi balti zirgi, balta ka-

riete un balts kučieris uz bukas. Baltais pajūgs pret puisi pietu-

rējis, un kučieris licis puisim iekāpt. Karietē sēdējis balts kungs
un uzaicinājis puisi braukt līdzi. Puisis bijis ar mieru. Baltais

un melnais pajūgs pieturējis pie kādas greznas mājas. No melnās

karietes izkāpis melnais kungs un gājis mājā iekšā. Baltais kungs

ar puisi sekojuši. Abi kungi un puisis, nevienam nemanot, iegā-

juši kādā lielā, gaišā zālē. kur gulējis viens slimnieks. Zālē ieejot,
abi kungi un puisis palikuši neredzami. Baltais kungs palicis no

gultas tālāk nost, bet melnais piegājis nemierīgajam slimniekam,

kam visapkārt stāvējuši ārsti, itin tuvu. Beidzot melnais meties

slimniekam virsū uz krūtim un pa muti izspiedis slimnieka dvē-

seli. Dvēseli iebāzis kabatā, bet slimnieku atstājis mocoties. Bal-

tais kungs ar īgnumu noskatījies uz melno._
Kungi kāpuši karietēs un braukuši tālāk. Te karietes ap-
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stājušās pie kādas nabadzīgas mājiņas. Nu gājis baltais kungs

pa priekšu. legājuši vāji apgaismotā istabiņā. Istabiņas kaktā

stāvējusi gulta, pie tās blakus šūpulis, kurā gulējis slims bērniņš.
Blakus šūpulim stāvējuši bērna vecāki un gauži raudājuši. Mel-

nais palicis pie durvim, bet baltais kungs piegājis pie slimā bēr-

niņa, to mīli noglaudījis un aiztaisījis bērna actiņas cieti. Bērniņš
smaidot palicis guļam. Bērna dvēseli baltais kungs iesējis baltā

lakatiņā.
Melnais šķielēdams noskatījies uz balto, jo viņš labprāt gri-

bēja paņemt arī bērna dvēseli.

Melnais bijis velns, bet baltais Dievs. Bagātais bija dzīvo-

dams daudz Jauna darījis, netikli dzīvojis, tādēļ viņa miršanas

bridis bija grūts, un dvēseli paņēma velns. Mazajam bērniņam

grēku nebija, tādēļ tā dvēseli paņēma Dievs.

13. Krievs debesīs un ellē.

Skolnieks V. Juoņins Eg 1 ū n ā.

Krievs pasaulē ir pārcietis visādus grūtumus un nu piedzī-
vojis visādas bailes, tādēļ viņš arī vairs ne no kā nebaidās. Tā

vienam krievam bija reiz jāaiziet tālu tālu svešā zemē. Viņš

gājagāja. kamēr apmaldījās. Maldīdamies viņš pēdīgi nonāk tādā

vietā, kur zemu beidzas un nevar vairs tālāku iet. Krievs bija

loti nokusis un domāja turpat pārgulēt par nakti. Viņš iesit de-

besīs vienu naglu, pakar tur savu mēteli un sāk pīpēt savu pīpi.
Naglu sitot, izceļas liels troksnis, ko sadzird arī debesīs un aiz-

sūta divus eņģeļus apskatīties, kas tur noticis. Aiziet eņģeļi un

redz: guļ viens krievs uz kailas zemes ar akmeni zem galvas.

Eņģeļiem palika krieva žēl. Viņi to uzmodināja un aizveda uz

debesim. Redzot debesu skaistumus, krievam pārgāja miegs un

viņam ari vairs negribējās gulēt. Lai nu būtu jautrāks gars, viņš

gribēja drusku uzpīpēt, bet par nelaimi bija aizmirsis savu pīpi.
Tā nu krievs lūdz eņģeļiem: „Vai nevarētu drusku tabakas dabūt

ko uzpīpēt?"

„Nē, to gan nevar!" eņģeli atbild. „Tabaka ir nešķīsta zāle

un debesīs tabakas nepīpē."

„Ka nevar, nevar," krievs pārdomā. „Bet vai brandvīns ir?"

„Brandvīna arī nav, jo to ir velns izdomājis."
Krievs paliek bēdīgs un sāk klausīties, vai nedzirdēs kur

kādu jautru dziesmu dziedam. Bet tādas arī nekur nedzird. Krie-

vam vairs nepatīk iet kopā ar eņģeļiem un viņš nobēdājas pie
sevis: „Svētie debesīs, kā redzu, ne smēķē, ne dzer, ne ari dzied

jautras dziesmas; bet dzīvs cilvēks jau nevar dzīvot kā uzzīmē-

tais svētais."
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Krievs nu aiziet un sāk meklēt tādas vietas, kur var izprie-
cāties. Viņš tikmēr staigā, kamēr nokrīt no debesim un no augstā
kritiena paliek zemē guļam. Labu laiku gulējis, viņš pamostas un

dzird, ka kads pie viņa pienāk. Krievs prasa: „Vai tev nav kādas
glāzītes brandvīna?"

„Ir gan!" nācējs atbild un atnes tūliņ veselas div' pudeles.
Izdzēris kādas glāzītes, krievs atkal prasa: „Vai nav arī ta-

bakas?"

„Ir arī!" nācējs atbild un atnes tūliņ tabaku.

Pīpēdams, krievs dzird arī jautras dziesmas dziedam. Viņš

nu prasa savam biedram: „Kur es atrodos?"

„Ellē," viņam atbild.

„Kas tā par elli," saka krievs, „kur var dzert, pīpēt un jautras

dziesmas paklausīties?"
Tā nu krievs paliek ellē un nemaz vairs negrib iet atpakaļ

uz debesim.

Piezīme. Attiecībā uz brantvīnu un tabaku sal. ceturtā sējuma 13. un

14. pasaku. P. Š.

14. Abi dzīvē un nāvē savienotie draugi.

1. A. 470. Ilcbergu Herta Rīgā.

Reiz dzīvojuši kaimiņos divi lieli draugi. Vienam no viņiem
reiz bijis jāaizbrauc kur tālu projām. Šķiroties viens otram zvē-

rējuši: ja kāds precēšoties, tad visādā ziņā aicināšot otru kāzās.

Pēc kāda laika mājā palikušais draugs saslimis un nomiris.

Otrs draugs pārbraucis, gribējis precēties un braucis ar kāzi-

niekiem gar kapsētu. Tur nu brūtgāns atšķīries no kāziniekiem

un gājis pastāstīt savam draugam kapsētā, ka viņam šodien esot

kāzas. Kaps atvēries, mirušais parādījies kā dzīvs un sacījis:
„Nāc, draugs, pie manis izdzert kādas glāzes vīna."

Brūtgāns nu arī paklausījis un izdzēris trīs glāzes. Iznācis

no kapa, jaunais vīrs, sācis meklēt kāzniekus, bet to nekur vairs

neesot bijis. Visas apkārtnes mājas bijušas savādākas. Visi ļau-
dis sveši. Tik turienes mācītājs esot atradis rakstos, ka priekš
trīssimti gadiem bijušas tādas kāzas, kur kapsētā pazudis brūt-

gāns. Kamēr izdēruši trīs glāzes vīna, pagājuši trīssimti gadi.

2. A. 470. K. Bankers Dundagā. LP, VII, I, 1210 (2).

Reiz dzīvojuši divi puiši. Abi bijuši labi draugi, tādēļ noru-

nājuši viens otru aicināties savās kāzās. Bet drīzi pēc tam viens

no viņiem nomiris. Kad nu otram bijušas kāzas, tad tas — solī-
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jumu turēdams — aizgājis, no baznīcas braukdams, uz kapsētu

pie drauga kapa aicināt viņu kāzās. Labi. Bet mirušais draugs

aicinātājam atteicis: „Nāc pa priekšu manās kāzās, tas jau ilgi
nebūs."

Gājis arī līdz zemes apakšā. legājuši — draugs lūdzis, lai

padancojot jel vienu danci. Padancojis, tūliņ atkal steidzies virs-

zemē. Atnācis — neviena vairs nav pazinis. Kad nu ierunājies,
tad ļaudis stāstījuši, ka vienreiz esot gan brūtgāns nozudis no

baznīcas braucot, bet tas jau mazākais savi augumi trīs atpakaļ.
Puisis bijis gluži sirms un drīzi nomiris.

Piezīme. Cits stāstītājs beigumu zināja tā: Nomirušais draugs esot

piedāvājis puisim izdzert trīs glāzes vīna. Izdzēris, atvadījies, atnācis atpa-
kaļ — jau 300 gadi bijuši pagājuši. Bet puisis pats vēl izskatījies jauns, gluži

us mata tāds pats kā toreiz aizgājis, vēl esot apprezējies lai un savu laiku

nodzīvojis: L- I-J-

3. A. 470. A. Gari -Juone no 76 g. veca K. Škap ar a Domopole,
Kultūras balss k r.

Dzeivuoja divi lūti lobi draugi, taidi sirsnīgi draugi, ka lo-

buoku navarēja byut. Vīns draugs soka: „Kad mieršu vai dz:i-

vuošu, lyudz mani uz sovom kuozom!"

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

Pēc kaida laika draugs nūmyra. Palykušais draugs sadūmuoja
precētīs un pret kuozom tū pīktdīņ aizīt uz baznīcu da spoveds

[bikts], izaspovedējīs un pījēmis sakramentu, īt uz sātu, a ceļš
uz sātu guoja car [gar] kopim. īdams car kopim, jis īguoduoja,
ka juo draugs sacīja: ~Kad mieršu, vai dzeivuošu, lyudz mani

uz sovom kuozom!"

Jis, kai lobs draugs, aizguoja uz kopim, pīsēja zyrgu pi prī-

des kopu molā, pats attaisīja kopu vuortus un aizguoja pi drauga
dūbes. Dūbe atsataisīja un jis īzalaidja pi drauga dūbē. Iraudzējis
draugu, sazavasaluoja un soka: „Mīlais draugs, svātdīn man byus

kuozas, lyudzu tevi uz kuozom."

Paldīs, draudziņ, ka tu manis naaizmiersi! Lyudzu pīsēst,
izdzersim drusku pi manis," atsacīja draugs un atnesja dzērīni.

Ilej vīnu gluozīti, draugs izdzer, īlej ūtru — izdzer, i trešū i ca-

turtu, tai jam paīt cīši eiss laiks pi drauga. Dzērīns tys beja tik

lobs, ka draugam namonūt paguoja laiks. Jis soka: „Vajag jau
īt uz muojom."

Kops otkon atsataisīja, jis atsavasaluojis ar draugu, izguoja

uorā, vērās — i napazeist vītas, kurā atsarūn. Vaira ni tuo zyrga,

ni prldes, pavvsam sveši lauds. Šai tai jis izklaušņoj, aizīt uz tū

pusi, kur beja sāta, suok stuostīt, ka jis te dzeivuoja, pastuosta
arī par sovu draugu. Tod jis izzynuoja, ka jau treis symti godu
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ir paguojuši, cikam jis beja pi sova drauga. Taidu beja tūs lobus
draugu leluo mīlestība.

■4. A. 470. Teicējs Jēzups Cakuls Jāsmuižā.

Kultūras balss kr.

Dzeivuoja divi draugi, obi vīnaidu godu. Vīnam draugam
vajadzēja īt dīnestī. bet ūtram navajadzēja, jo jam beja muote

un tei juo nalaidja. Bet vīna olga, obi draugi aizguoja dīnēt un

ūtra drauga muote, nalaizdama dālu soldotus, pasacīja: „Lai tevis

Zemesmuote napījem!"

Jai draugi atdīnēja ilgu laiku un jīm jau dreiži vajadzātu īt

uz satu, bet te tys draugs, kuru muote paluodēja, saslvma un nū-

myra. Cyti soldoti paglobuoja nūmirēju un atguoja atpakaļ.

Draugs zynuoja, ka nūmirēja Zemesmuote napījems, un ūtrā

reita guoja pasavērt drauga dūbes. Atīt draugs uz kopim un

redz, ka draugs ar vvsu škierstu stuov uz dūbes. Draugs aizguoja
pi cytim soldotim, pastuostīja, ka nūmirējs ar vysu škierstu ir uz

dūbes. Soldoti otkon aizguoja uz kopim un paglobuoja nū-

mirēju.
Trešā reitā otkon tys pats. Ari šūreiz soldoti paglobuoja

nūmirēju. Caturtā reitā atīt soldoti uz kopim pasavērt, vai

škiersts stuovēs uz dūbes, un redz, ka otkon tys pats. Soldoti gri-
bēja vēl reizi juo paglobuot, bet nivīns, ni ūtrs, ni trešs navarēja
pīīt pi škiersta kluot.

Runa, ka nūmyrušuo soldota navar paglobuot, izstaiguoja pa

vysu kēnesti un tyka ķēniņa meitai ausīs. Ķēniņa meita atbraucja
paša pasavērt un ari navarēja pīīt pi škiersta kluot. Tad ķēniņa
meita soka: „Tys, kurs pīīs pi ituo škiersta un pajems saujiņu

smilšu, byus muns veirs!"

Rauga vīns, ūtrs, trešs pīīt pi škiersta, bet nivīns navar. Tad

nūmirēja draugs soka: „Es pušu!"

Kad draugs pīguoja pi škiersta un pajēmja smilšu sauju, nū-

mirējs suoka runuot: „Kad tev byus kuozas, tu aizej uz munom

muojom un prosi nu muotes: „Vai tev beja dāls?" Jo muote

līgsīs, tu atved baznīckungu, un jo jei vēl līgsīs, tu atved

veiskupu un tad jei pīsazeis, ka jai beja dāls. Kad jei pī-

sazeis, lai jei tū pīroksta uz papeira un, jo namuocīs rakstīt, tad

lai ar ūgli izstīp kristiņu un tū zeimīti atnes un atdūd maņ. Tevi

turēs kuozuos, bet tu napalīc un ej, jo cytaidi es vysu myužu
stuovēšu uz šuos dūbes un manis Zemesmuote napījēms!"

Draugs padevja ķēniņa meitai smilšu sauju un jī sataisīja
kuozas. Kuozu dīnā, kad vysi sabraucja nu baznīcas un vajadzēja
aiz golda sēstīs, draugs sasataisīja īt uz nūmyrušuo drauga muoti.
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Keniņa meita un keniņš ju tur un nagrib palaist, bet jis aizguoja

pi drauga muotes un prosa: „Vai tev beja dāls?"

Muote līdzas. Tūlaik draugs atvedja baznīckungu un otkon

prosa: „Baznīckunga prīškā soki, voi tev beja dāls?"

Muote vvs līdzas. Draugs aizbraucja, atvedja veiskupu un

otkon prosa: „Veiskupa prīškā soki, voi tev beja dāls?"

Muote atbildēja: „Beja!"

Tad draugs dabuoja papeira ar ūgli un lvka muotei iztrīpt
kristiņu. Muote iztrīpja kristiņu un draugs ar itū papeiriņu aiz-

guoja uz kopim pi nūmvrušuo drauga un atdevis jam guoja sovas

kuozas dzert. Kad jis atsavēra atpakaļ, tad redzēja, ka zeme vīn

gaisā grīzjās, kai nūmirējs aizguoja uz dūbes dvbvnu, kur jis gul

pa šai dīnai.

5. A. 470. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Kom. kr.

LP, VI, 138 (4).

Reiz divi brāli apņēmušies viens otru ir tad kāzās aicināt, ja

ari viens vai otrs jau miris būtu. Labi. Vecākais brālis drīzi pēc
tam nomiris un jaunākais brālis atkal to gadu precējies.

Kāzu vakarā šis atminējies ari mirušo brāli un steidzies uz

kapsētu aicināt kāzās. Brālis pie kapsētas vārtiem jau bijis priekšā
un teicis: „Tas labi, ka savu solījumu turēji. Es gan nevaru tavās

kāzās būt, bet lūdzu tevi: ienāc, paskaties manā dzīvoklī!"

Brālis gājis. Kaps bijis vaļā un viņi iegājuši greznās rūmēs,
tur viss bijis loti skaists. Kamēr visu apskatījušies, pagājis tāds

brītiņš un vecākais brālis ieteicies, ka nu esot pagājušas jau divi

stundas. Tūliņ jaunais brālis gājis no kapa ārā un steidzies mājā.
Pārgājis, izmeklējies: tās mājas vairs nebijušas. Gājis pie mā-

cītāja, tas ari bijis svešs. Bet mācītājs skatījies grāmatās un

teicis, ka reiz viens brūtgāns kāzu dienā esot gan pazudis. Nu

mācītājs devis jaunajam brālim svētu vakariņu; un kad to bau-

dījis, tad sabiris par pelnu kopiņu.

6. A. 470. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienā mājā dzīvojuši divi brāli. Vecākais brālis taisījies
precēties un kāzu diena bijusi jau nolikta. Jaunākais brālis īsi

priekš kāzām saslimis un nomiris. Uz nāves gultas gulēdams,
slimais pieteicis brālam, lai to savā kāzu dienā apmeklē un aiz-

nes spaini alus un kukuli baltmaizes. Brālis apsolījies.
Savā kāzu dienā, pēc laulāšanas, brālis pateicis jaunai sie-

vai, ka viņš aizies uz kapsētu un aiznesīs nomirušam brālam
alu un baltmaizi. Jaunā sieva gan negribējusi vīru uz kapsētu
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laist, bet tas uzstāvējis, jo esot brālam mirstot vārdu devis,
un aizgājis uz kapsētu.

Mirušais brālis dzīvo sagaidījis, uz sava kapa malas sēdē-

dams. Brāli viens otru pazinuši un nomirušais teicis: „Nāc

nu, brāli, manā istabiņā."

Kaps tūliņ atvēries. Viņa vietā bijusi maza istabiņa ar

galdu un diviem krēsliem. Brāli iegājuši un kaps atkal aizvē-

ries. Brāli apsēdušies pie galdiņa, dzēruši alu, ēduši baltmaizi

un runājušies. Kad bijuši kādu laiciņu parunājušies, tad dzīvais

brālis izvilcis pulksteņu un apskatījis. Pulkstens negājis.
„Nu es nevaru vairāk palikt," teicis dzīvais brālis. „Pulk-

stens ir apstājies, mani ar' jau gaidīs."

Brāli atvadījušies. Dzīvais taisījies iet prom. Kaps atkal

atvēries un dzīvais brālis izgājis ārā. Pēc tam kaps atkal aiz-

gājis ciet.

Brālis gājis uz baznīcu. Pie baznīcas vairs neviena ne-

bijis. Brālis nodomājis, ka kāznieki ir aizbraukuši uz māju un

gājis turp. Māja nebijusi no baznīcas tālu. Brālis iegājis mājā
un prasījis, kur esot viņa jaunā sieva? Mājas cilvēki smēju-
šies un zobojušies. Te tak neesot viņa sievas.

..Kā," brīnījies brālis, „šodien tak ir mana kāzu diena!"

Bet mājas cilvēki nebeiguši smieties. Ceturtdienās ne-

viens kāzas netaisot, un te, viņu mājā, kāzas neesot jau desmit

gadu bijušas. Viņš gan, laikam, būšot no miroņiem uzcēlies,

jo nemaz pēc dzīva neizskatoties un esot tik bāls un izdēdējis.

Mājas cilvēki brāli sūtījuši pie mācītāja. Brālis arī aizgājis.

Mācītājam viņš izstāstījis visu, kur bijis, ko darījis un kā oijis.

Kad viņš pabeidzis stāstīt, tad mācītājs brālam prasījis, kā viņu

saucot? Brālis pateicis savu un savas sievas vārdus. Mācī-

tājs sācis rakņāties pa vecām grāmatām. Tad viņš brālam

pateicis, ka divisimti gadu atpakaļ bijusi viņa kāzu diena, kurā

viņš pazudis un nebijis nekur atrodams. Viņa sļeva trīs gadi

viņu gaidījusi un tad apprecējusies pa otram lāgam. Tagad

viņa esot sen, sen jau mirusi.

Nu ja. Ko tad brālis vairs varējis te darīt? Viņš aizgā-
jis atpakaļ uz kapsētu. Tur viņš nometies ceļos un, laikam, skai-

tījis tēva reizi. Tur tad viņš pēdīgi sabiris mazā pīšļu čupiņā.

7. A. 470. li. Skujiuš, Andrs Ziemelis, Bilskas pag.

Divi brāļi iemīlējušies vienā meitā. Meita vienu brāli vien

mīlējusi un solījusies tam par sievu. Otrs brālis no sirdsestiem

nomiris un mirstot dzīvam brālim piekodinājis, lai kazu diena

nāk uz kapsētu un viņam pasaka, ka viņu laulās.

Kāzu dienā, priekš laulāšanas, dzīvais brālis, brūtgāns, tei-
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cis brūtei, ka viņš iešot uz kapsētu un drīz vien būšot atpakaļ.

Brūtgāns aizgājis uz kapsētu, nometies ceļos pie brāļa kapa un

teicis: „Celies augšā, mīļais brāli, nu ir mana kāzu diena."

Kaps atvēries un mirušais brālis teicis uz dzīvajo: „Nāc

nu apskati, kā man te labi iet."

Brūtgāns bijis ar mieru un pa trepītēm iekāpis kapā. No

turienes abi brāļi iegājuši dikti skaistā dārzā, kur ziedējušas

smaržīgas puķes un pie kokiem auguši dažādi gardi augļi. Tur-

pat bijuši dažādi galdi, uz tiem bijuši gardi ēdieni un dzērieni.

Mirušais brālis dzīvam brāļam visu izrādījis un tad teicis,
lai nu ejot uz baznīcu, lai brūtei viņš nebūtu tik ilgi jāgaida.
Tad viņš brūtgānu pavadījis līdz savam kapam, kas atkal at-

vēries un brūtgāns uzkāpis pa trepītēm.

Brūtgāns iznācis ārā, pasaulē, un sācis meklēt baznīcu. Bet

tās viņš neatradis. Tuvumā gani ganījuši lopus. Brūtgāns

gājis uz tiem. Bet tikko gani to ieraudzījuši, tie sākuši kliegt

un bēgt. Beidzot brūtgāns saticis ceļmalā vecu vecenīti, kurai

prasījis, vai nezinot baznīcu. Vecenīte atbildējusi, ka baznīca

esot tālu. Tad brūtgāns vēl vecenītei stāstījis, ka šodien esot

vipa kāzu diena un ka brūte vinu pie baznīcas gaidot. Vece-

nīte nekā nezinājusi. Vipa brūtgānam pateikusi, lai iet pie mā-

cītāja un prasa tam.

Brūtgāns aizgājis pie mācītāja un tam stāstījis, kur viņš bi-

jis un ko redzējis, kā arī to, ka šodien esot viņa kāzu diena.

Mācītājs sācis meklēties pa vecām grāmatām un arī atradis, ka

tūkstoš gadu atpakaļ viens brūtgāns pazudis pie baznīcas

durvīm.

Mācītājs ievedis brūtgānu baznīcā un nosvētījis. Kad svē-

tīšana bijusi pabeigta, tad brūtgāns uzreiz sabiris mazā pīšļu

čupiņā.
Mazais laiciņš, ko brūtgāns ar savu nomirušo brāli pava-

dījis brīnumdārzā, uz zemes bijuši veseli tūkstoš gadu.

8. A. 470. K. Purgalis ar Pelēko Arai šo s. LP, VII, I, 1210 (3).

Vienai meitai bija divi brūtgāni: kurpnieks un skrodelis.

Nu viņa nevarēja izprātot, pie kura iet, pie kura ne-iet. Beidzot

nogudroja tā: kurpniekam likšot laulājamās kurpes šūt, skrode-

rim laulājamās drēbes; kurš no abiem darbu ātrāki sasteigšot,
pie tā viņa aiziešot. Strādāja abi šuvēji nosvīduši, bet kurpnie-
kam uzbruka klizma: viņš iedūra pirkstā un nomira. Mirdams

to tikai attapa parunāt skrodelam, lai tas savā kāzu dienā at-

nākot pie viņa kapa pateikt, kurā brīdī viņu laulās.

Labi. Pienāca kāzu diena un brauca uz baznīcu. Kapsē-
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tai garam_ braukdami, kāzinieki apturēja zirgus un brūtgāns ie-

gāja kapsēta pie kurpnieka kapa pateikt, ko solījies.

legāja, iznāk atpakaļ — brīnumi tavi brīnumi — nevienu

kāzinieku vairs, ne šā_, ne tā. Aiziet uz baznīcu, tur cits mā-

cītājs, sveši ļaudis. Sāks apvaicāties mācītājam, kur viņa brūte

esot? Mācītājs brīnās, nevar saprast. Nu lūkos pakal vecās

grāmatas — atron brūtes vārdu gan, bet tai kopš simts ga-
diem jau pie kapsētas brūtgāns pazudis un tas nu šis ir, tas at-

nācējs. Kā mācītājs to izteizis, brūtgāns sakritis pīšļos.

9. A. 470. O. Kiršteins. Kr. Misfi. LP, IV, 50.

Vienreiz viens puisis braucis uz kāzām. Bijusi nakts. Gar

līku pagrabu braucot, no kapiem izvēlusies galva un saukusi:

„Mīlais cilvēks, pagaidi jel mani arī!"

Puisim palicis bail, uzšāvis zirgam un negribējis ne par ko

gaidīt. Bet galva steigusies pakal, beidzot panākusi un ievē-

lusies ragūs, prasīdama, kur puisis braukšot?

„Uz kāzām!"

„Ņem mani līdz kāzās!"

„Ko tu, galva, bez rumpja kāzās darīsi? Sabaidīsi cilvē-

kus, vairāk nekā."

„Nemuldi niekus!" galva atteikusi, „gan ievelšos istabā, ka

neviens mani neredzēs."

Tā palicis. Aizbraukuši kāzu mājā, iegriezuši sētas vidū,

puisis apskatījies — galvas vairs nav, bet tai vietā jauns cil-

vēks gadījies. legājuši iekšā, brūte jaunajam cilvēkam pretim:
„Vai, Jāni, kur tad tu gadījies? Tevi nemaz kāzās negaidīju,

tādēļ, ka tik aplam tālu dzīvo."

Šis neko daudz nav atbildējis.

Sadzīvojuši līdz pusnaktij. Te uz reizi jaunais cilvēks ve-

dinājis puisi laukā. Izgājuši. Laukā tas atkal palicis par galvu,

sacīdams: „Ved mani tūliņ turp, kur paņēmi!"
Neko darīt — puisis aizjūdzis savu zirgu un vedis. Aiz-

braukuši uz kapiem, — galva ievēlusies līku pagrabā, teikdama:

„Pagaidi drusku mani, varbūt, ka tevi aicināšu ari savās kāzās."

Puisis nav gaidījis. Bet, līdz tādu gabaliņu pabraucis, galva

gadījusies zirgam priekšā un nelaidusi ne no vietas, sacī-

dama: „Nē, nē, tev jānāk — vai gribi, vai negribi — manās

kāzās! Noliec grožus uz ragūm, gan zirgs pats pārkāps mājā,

bet tu nāksi man līdz."

Neko darīt — gājis arī. legājuši līķu pagrabā. Tur bijusi

liela krāsns, kas kurinājusies liesmās. Galva atkal palikusi par

jaunu cilvēku, iekāpusi krāsnī un ievedusi puisi līdz; bet ne

puisis sadedzis, ne ari viņš. Pēc kāda laika puisim teikts, lai
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ņemot vienu ogli un lai ejot uz māju, ja gribot. Puisis paņēmis
ogli, izgājis laukā un prasījis jaunam cilvēkam, kas viņš tāds

esot, lai teicot.

„Esmu velns!" galva pateikusi, un vairāk nekā.

Puisis pārgājis mājā, bet neatradis neviena pazīstama cil-

vēka vairs. Bijuši pagājuši trīs simti gadi no tā laika, kur uz

kāzām braucis. Bet ogle, ko paņēmis līdz, bijusi pārvērtusies

kabatā par zelta gabalu.

10. A. 470. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā.

LP, 11. 23.

Kādā pilsētā bagāts kungs darinājis dzīrās un gājis savus

viesus salūgt. Laukā kungs ieraudzījis cilvēka galvu un ielū-

dzis to lai._ Brīnumu galva atnākusi uz dzīrām un teikusi tā:

„Es nu atnācu gan uz tavām dzīrām, bet rītu tev jānāk arī uz

manām!"

Kungs apsolījies. No rīta tas aizgājis pie galvas, izdzēris

trīs kausus,_ mazuliet pakavējies un tad steidzies uz mājām.
Pārnācis mājā — ne vairs pilsēta, ne iedzīvotāju. Tik tai vietā

akmeņu stabs ierakts un uz staba uzrakstīts, ka nu jau trīsdes-

mit gadu, kamēr karš pilsētu nopostījis.
Kungs aizgājis pie mācītāja. Mācītājs ņēmis apsvētīt; bet,

līdz ko apsvētījis, tā kungs palicis par pelnu čupiņu.

11. A. 470. A. Bllenšteins Jaun-Aucē. LP, Vī, 142 (10).

Puisis gājis uz kapsētu. Viņš bija izgājis kāziniekus aicināt

savās kāzās. leraudzījis vienu pliku galviņu gulim pee kapa,
teicis: „Galviņ(a), ka(d) tu zinātu, ka man kāzas svētdien būs,
i(r) tu atnāktu."

Tā paliek. Te kāzu dienā atjāj tik sirms, tik sirms jātnieks

uz balta zirga un teicis brūtgānam: „Lai es ēmu, lai es dzeru; lai

es neēmu, lai es nedzeru — tu manis neskubini!"

Brūtgāns atteicis: „Ko tu tāds nāci? Es tevi neesmu aici-

nājis."

„Kā tu manis neaicināji, vai neatmini to galviņu, kas plika

gulēja pie kapa maliņas? Nākošu svētdien būs manas kāzas, tad

tu nāc uz manām kāzām!"

;,Kā tad es zināšu noiet?"

„Zināsi gan. Te pie sētmalas būs tas sirmais zirgs. Kā no

pirts iznācis, apģērbies, uzsēdies un atjāj!"

Tā noticis. Saimnieks aizjājis un palicis divsimtu gadus uz

tām kāzām. Ta(d) teicis: „Nu, tētīt, palaižat nu mani mājās,

esmu pailgi palicis."
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„Esi gan palicis pailgu, atlaidīšu."

_Pā(r)nācis: nav ne tie ļaudis vairs, itin nekas; veca māte

sēdējusi pie žoga, zosis ganījusi. Tā stāstījusi šim: „Mana māte

teikusi, ka sen, sen atpakaļ te reiz saimnieks, nedēļu saprecējies,
nozudis. Tas, varbūt, ap divsimtu gadu."

Tad teicis, ka šis tas pats esot, kas toreiz zudis un lai pa-

radot, kur viņa sieva atronama. Vecā māte iedevusi vienu baltu
puķītiun teikusi, lai ejot uz kapiem. „Kur tāda paša puķīte augs,
tur bus sievas kaps,"

Uzgājis uz kapiem, kapi lielām eglēm apauguši, bet ar balto

puķi atradis gan sievas kapu. Nu pielicis savu puķi klāt, gadī-

jusies ta sieva. Sabučojušies, sarunājušies abi divi un ta pa-
likuši par pelnu čupiņu. Taču vīram bija jāmirst, bez tam ne-

varēja palikt.

12. A. 470. J. Opyncāns Latgalē. Kultūras balss kr.

Vīnu reizi pēc vacuoku nuoves palika vīns vīnīgais dāls.

Viņš bejis ļūti tvkumīgs un skaists jauneklis. Palicis vīns, jau-
neklis sadūmoj precētīs. Ipazeistos ar tvkumīgu un daiļu mei-

tiņu, sataisa kuozas un aizbrauc uz baznīcu. īdams baziīcā,

viņš dzierd: nazkas viņam pīsadur pi kuojas. Pasaver uz zemi —

redz, ka tur guļ cvlvāka golvas kauss.

„Kas tu byutu nabyutu, lyudzu uz munom kuozom!" teic

jauneklis un īīt baznīcā. Atbrauc nu baznīcas, sasaīt ap goldu.
Te ustabā pi viņa īīt kaids ģenerāls ar zalta pīšim uz placim.
Jaunī jyut, ka tys ir pi baznīcas īlyugtais vīsis. Ģenerālu viņi

atsādynoj lobuokā vītā un pacīnej, ar kū varādami.

Pēc golda mīlastes vīsi izīt pastaiguotu. Ģenerāls īt kūpā

ar jaunim. It, īt — jau teik teiruma golā, tad ģenerāls palyudz
jaunūs aizīt uz teiruma golā atsarūmūšim kopim. Jī nūīt. Tad

viņš īlyudz jūs pi sevis dūbē, runuodams, ka grib ari viņus pa-

cīnēt. Ģenerāls sovuos muojuos jaunūs pacīnej ar tēju. Viņi,
izdzāruši kaidu puors gluozu, steidzās atpakaļ.

Izīt nu dūbes, skotuos vysapleik, navar vairs nikuo pazeit.

Skotuos vīns uz ūtru un obeji palykuši bolti kai snīgs. Atīt uz

sovom muojom, — vyss pavysam cyts. Voicoj, kur tai izza-

mejīs, vai viņi nikuo nav dzierdējuši par jūs kuozom. Kaids ve-

cis izstuosta, ka viņš no sova tāva dzierdējis stuostūt, ka reiz

bejis lobs jauneklis, precējis un kuozu dīnā izgaisis ar vysu

sovu leigovu, jau byus divisimti godu atpakaļ. Lauluotais puors

dreiži atkon izgaisa un pazuda myužībā.
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13. A. 47U. P. Š. no sava tev a -1 cv a Raunā.

Reiz viens sīksts saimnieks taisījies precēties un darījis
savā mājā alu. Atnācis viens vecītis un lūdzis, lai viņam ari do-

dot drusku alus nodzerties. Saimnieks noskaities un dzinis ve-

cīti projām, sacīdams: „Vai man vēl visi nabagi būs ar alu jā-
dzirdina?"

Vecītis atbildējis: „Es jau negribu tavu alu par velti. At-

nāc rītu pie manis, es tev došu savu alu padzerties! Rītu no

rīta es tev atsūtīšu vienu baltu zirgu, ar kuru tu varēsi atjāt

pie manis."

Lai varētu no nabaga atkratīties, saimnieks arī iesmēlis

kausā alu un pasniedzis to vecajam, kas nodzēris trīs malkas,
pateicies un aizgājis.

No rīta saimniekam, pavisam negaidot, patiešām, atnāk bal-

tais zirgs; saimnieks sēstas tam mugurā un ari aizjāj. Zirgs

viņu ienes mežā, kur vecītis viņu jau gaida pie savas mājiņas ar

alus trauku rokā. Saimnieks tāpat nodzer trīs malkas un atrod

alu loti garšīgu. Pateicies, viņš atvadās un sāk iet uz māju.
No meža iznācis, saimnieks vairs nepazīst savas zemes.

Tur ir svešas mājas un sveši ļaudis, kas par viņu itin nekā ne-

zina. Pēdīgi viņš aiziet pie mācītāja, kas atrod vecās grāma-

tās, ka priekš 300 gadiem viens precinieks savā kāzu dienā aiz-

jājis uz mežu un pazudis. Nu saimnieks sapratis, ka katru alus

malku dzerot, viņam pagājis simtu gadu. Mācītājs nu dod vi-

ņam svētas vakariņas, kuras baudījis, saimnieks sabrūk par

pīšļiem.

14. A. 470. J; Karēl is B a i žkalnā, Kr.B ar oiia biedrības kr.

Reiz viens puisis braucis uz baznīcu laulāties. Ceļā viņš

saticis vecīti. Vecītis sacījis, lai, atpakaļ braucot, šis pie viņa

iegriežoties. Braucot no baznīcas, brūtgāns arī izpildījis vecīša

lūgumu un piebraucis pie viņa mājiņas.
Citi kāzinieki ar brūti aizbraukuši uz kāzu māju. Brūtgāns

piesējis savu melno zirgu pie jumta spāres un pats iegājis iekšā.

Vecītis licis viņam izdzert vienu glāzi tējas. Pēc tam brūtgāns
atkal izgājis laukā, lai brauktu uz māju Arā viņš atradis mellā

zirga vietā pavisam baltu.

Braucis uz māju. Saticis ganus un prasījis tiem: „Vai kāzi-

nieki jau ilgi kamēr aizbraukuši?"

Gani brīnījušies, kas par kāziniekiem! Brūtgāns izstāstījis
visu. Gani tad sacījuši, ka viņu tēvu-tēvi esot piedzīvojuši, ka

braucot no kāzām, brūtgāns pazudis.

Brūtgāns tagad tik nojaudis, ka viņš tējas glāzi dzēris tik

ilgi, un uz vietas palicis par pelniem.
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-15. A. 470. Lapas Martiuš Rūjienā. „Dievs un velns" 1904..
64 (12)

Viens kungs piespiedis savu vienīgo dēlu precēt bagāta, bet

ļauna kunga netiklo meitu. Dēls ilgi pretojies šai precībai, tā-

dēļ ka viņš jau sen slepeni bija izraudzījis sev nākamo mūža

biedreni, nabagu, bet godīgu un dievbijīgu jaunavu, ko viņš

sirsnīgi mīlējis. Māte gan bijusi ar dēlu vienis prātis, bet tā

drīzi nomirusi.

Kad pēc mātes nāves viens gads bijis pagājis, tēvs pasa-

cījis dēlam, ka. viņš esot nolēmis, to visā drīzumā saprecināt.
Dēls tagad saņēmis dūšu un pasacījis tēvam, ka viņam tā

jaunava nemaz nepatīkot un tādēļ nevarot to precēt. Viņš jau
sen esot.izvēlējies sev līgaviņu, ko viņš mīlot. Bet tēvs, dnbūjis

dzirdēt, ka dāls grib precēt jaunavu bez mantas, nosacījis, ka

viņš nekad neatjaušot precēt šo plikadīdu. Bet dēls tomēr iedro-

šinājies tēvam izsacīt, ka viņš no savas līgaviņas nevarot un

negribot atkāpties. Tēvs par to loti saskaities un prātojis, kā

savu nolūku varētu panākt, kad arī viņam pie tam būtu jāizlieto

blēdība, vai pat noziegums. Tēvs nu pats aizbraucis pie dēla

izredzētās līgaviņas un tai pasacījis, ka viņa dēls tai sūtot ziņu,

lai uz viņu vairs necerē, tādēļ ka viņš drīzumā precēšot citu ba-

gātu tēva meitu. Šī vēsts viņu tā izbiedējusi, ka viņa saslimusi

un pēc maz dienām nomirusi, nemaz nedabūjusi zināt patiesību.
Ari dēlam tas palicis nezināms, ka viņa tēvs izdarījis tādu blē-

dību. Viņš gan ilgi sērojies, līdz pēdīgi tomēr apņēmies precēt

bagāto un netiklo jaunavu, ko tēvs uzspiedis.

Tēvs, par to priecādamies, viņam sarīkojis lieliskas kāzas,

uz kurām daudz viesi bijuši sabraukuši.

Kāzu vakarā, kad visi viesi līksmi plītējuši, viens kungs,
baltā zirgā sēdēdams, atjājis pie kāzu nama durvim un uzdevis

sulainim, lai pasaka jaunajam vīram, ka viņš ar to vēloties pāra

vārdus parunāt.

Sulainis iegājis to pasacīt jaunajam kungam, un tas drīz

vien iznācis un lūdzis nepazīstamo kungu, lai nākot iekša un ņe-

mot dalību pie viņa kāzu mielasta, gan tad vēlāk varēšot izru-

nāties, kas runājams.

„Pie taviem kāzu viesiem nevaru ļet," svešais kungs jz to

atbildēja, „tādēļ ka starp tiem ir arī tādi viesi, ar kuriem ne-

viens godīgs cilvēks nevēlas sastapties."
Jaunais vīrs par tādu apvainojumu izrādījies sapīcis; bet

svešais kungs, to manīdams, sacījis: „Ja gribi redzēt, ka esmu

runājis patiesību, tad kāp manam zirgam mugura, piejāj pie

iztabas loga un tad ieskaties iekša."

Jaunais vīrs uzkāpis sveša kunga zirgam mugura, piejājis
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pie istabas loga un ieskatījies pa to iekšā. No tā, ko viņš tur

redzējis, viņš pavisam pārbijies: vipa sievas tēvs sēdējis pie
galda kopā ar velnu, un viņa jaunā sieva, ar otru velnu saķēru-

sies, staigājusi pa viesiem.

„Nu, vai nav tiesa, ko es sacīju?" svešais kungs jautājis

jaunajam vīram.

„Ja," tas izmisis atbildēja. „Cs vairs nemaz negribu iet

lekšā, bet nezinu, kur lai palieku."

„Nāc man līdz uz manām kāzām. Paliec mana zirga mu-

gurā un es jāšu ar otru zirgu. Mums necik ilgi nebūs ko jāt līdz

manam kāzu namam."

„Vai nāksi līdz?**

„lešu!" jaunais vīrs atbildēja.

Svešais kungs izstiepa roku un viņam tūliņ pieskrēja otrs

balts zirgs, kuram viņš uzsēdās mugurā. To izdarījis, viņš pa-

mācīja jauno vīru: Kauj tikai savam zirgam svabadi skriet ma-

nam pakal!"

Abi aizjājuši.

Jaunajam vīram šis jājiens izrādījies tāds savāds un brī-

nišķīgs, bet tomēr loti patīkams. Viņam tā vien licies, it kā viņi

jātu vēja ātrumā.

Pēc kāda brīža — tā jaunajam vīram izlicies —■ viņi nojājuši
vienas skaistas pils priekšā.

„Tagad, nokāp no zirga un iesim iekšā," atvedējs viņu uz-

runājis un celšus nocēlis no zirga. Tad tas saņēmis viņu pie
rokas un vedis sev līdz pilī iekšā, kur viss izskatījies debešķīgi

skaists. „Man uz mazu brītiņu jāaiziet," ievedējs to uz-

runājis, „bet es drīz vien atkal atnākšu pie tevis un tad pa-
līksmosimies kopā. Tagad apskati manu kāzu istabu un, ja pa-
tīk ko iebaudīt, tad piesēdies tikai pie kāda galda."

Jaunais viesis, apstulbis un nobailojies no visa tā, ko re-

dzējis, negājis ne sola tālāk, bet palicis turpat stāvot, līdz atve-

dējs atnācis, satvēris viņu pie rokas un tālāk vezdams, ar viņu

mīlīgi parunājies. Atvedējs viņu aizvedis pie viena galda, ki:r

abi apsēdušies, un tad viņu uzaicinājis, lai iebauda viņa kāzu mie-

lastu. Viņš arī ēdis. Ēdieni bijuši tik garšīgi, kādus viņš vēl ne-

kad nebija baudījis.

~Tādas, kā redzi, ir manas kāzas," atvedējs savu viesi uz-

runājis. Paēdis un noklausījies skaistā mūzikā, viesis gribējis

iet uz māju un jautājis: „Bet kā es tagad tikšu uz māju, jo ceļš
uz turieni man ne pavisam nav zināms?"

«Neraizējies par to! Tas pats baltais zirgs, ar kuru at-
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jāji šurpu, tevi aiznesīs tava teva muižas tuvuma. Zirgs tevi

ārā jau gaida."

Jaunais vīrs pateicīgi atvadījies un atvedējs viņu izvadījis
no skaistās pils laukā.

Jaunais vīrs nomanījis, ka zirgs viņu pa gaisiem nes vēja
ātrumā. Rīts ausis, kad zirgs pazudis zem viņa, un viņš atra-

dies uz kāda ceļa. Šis ceļš viņam bijis gan tā kā pazīstams, bet

izlicies tomēr svešs. Labi apskatījies, viņš atzinis, ka tas ir

tas cejš, kas iet uz viņa tēva muižu, un tomēr viņam bijis loti
jābrīnās, ka viss izskatījies citāds un pārvērties. Kalniņš pie
ceļa, uz kura bijusi kapsēta, bijis apaudzis ar lielu mežu un no

kapsētas tur vairs ne vēsts, tikai sadrupušie mūra vārti lieci-

nājuši, ka tur reiz patiesi bijusi kapsēta. Ceļa malā sastādītie

jaunie ozoli bijuši pārvērtušies par veciem un milzīgi resniem.

No lielā meža uz ezera krasta vairs ne vēsts, bet tā vietā lauki

ar kuplu labību, un tur, pa labo roku, plašo pļavu vietā atkal
liels mežs. Tēva mūra pils vietā viņš redzējis tikai krūmiem ap-

augušu mūra drupu kaudzi. Nezinādams, kurp iet un ko darīt,

viņš pēdīgi gājis uz baznīcas pusi, kura no tēva muižas nebijusi
tālu. Bet arī tur viņš ieraudzījis tādu pašu brīnumu. Mazās

koka baznīcas vietā redzējis prāvu mūra baznīcu ar slaiku zaļu

torni, un šī baznīca arī vairs nebijusi jauna.

Tikai no viena veca nabaga viņš dabūjis zināt, ka viņš jau
simtu piecdesmit gadu bijis projām. Viņš lūdzis nabagu, lai viņu
aizvedot uz kapsētu. Kapsētā nonācis, svešais žēlojies, ka esot

loti noguris. Savu vecāku kapu vietā viņš nometies ceļos Dievu

lūgt. bet tad tūliņ viņš sabiris par pīšļu čupiņu.

Nabags aizmetis krustu priekšā un izbijies steidzies no vecās

kapsētas laukā. Atskatīdamies viņš redzējis, ka kapsētā pacēlies

gaisā balts zirgs, kuram mugurā sēdējis jātnieks, kas bijis līdzīgs
tam svešniekam, ko viņš atvedis kapsētā, un kas tur sabiris par

pīšļiem. Zirgs viesuļa ātrumā aizskrējis pa gaisu un drīz vien

pazudis no skatītāja acim.

16. A. 470. 800. Fr. Fišers Lejas Kurzemē, Krūtē. LP. VII, I.

1209 (1).

Viens brūtgāns rīkojis kāzas. Viņambijis brālis, ko, zināms,

arī ieaicinājis kāzās. Tomēr īsi priekš kāzām brālis piepēži sa -
sirdzis un nomiris. Tai pašā svētdienā dzīvo brāli laulāja un

mirušo glabāja. Bet pirmdienas naktī nomirušais brālis atnāk

dzīvajam sapnī, teikdams: „Ja tu gribi, tad nāc no rīta pie manis

paviesoties!"
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Dzīvais atteicis: „Ja, ja, brālīti, kādēļ ne; bet nezināšu pie
tevis noiet!"

Mirušais sacījis: «Rītā no rīta tavās mājās atskries sunītis

un tam pakal zirgs; sēdies zirgam mugurā, tas tevi pie manis at-

nesīs."

„Labi, labi, brālīti, lai notiek pēc tava prāta!"
Bet šiem brāļiem bijis loti bjaurs tēvs, kas neviena naba-

dziņa neieredzējis, katru ar rupjībām atraidījis; turpretim māte

bijusi pret nabadziņiem aplam mīlīga, tos labprāt apdāvinājusi.
Un tiešām! pirmdienas rīta agrumā atskrējis skaists sunītis,

nopakaļus tam atkal skaists zirgs. Brālis sēdies zirgam mugurā
un aizjājis. Bet pa tādu palejiņu jājot, viņš piepēži apstulbis,

gluži neredzīgs palicis. Aizjājis .pie brāļa, palicis atkal redzīgs.
Mirušais brālis sacījis: «Esmu bijis tavās kāzās, nu atnāc manās!"

Tā runādams, viņš to ievedis košā, glītā istabā, tik spožā —

dimants, kas dimants! Tur jau citi viesi tos gadījuši. legājuši —

mirušais brālis teicis: „Nāc, nodziedāsim kādu dziesmu, iebau-

dīsim azaidu; pēc tam padiesi drusku un tad varēsi, ja gribi, mājā
iet jeb arī šepat palikt pie manis."

Kad bija paēduši, deju izdejojuši — mirušais brālis vaicājis:
„Vai nevēlies redzēt mūsu vecākus: tēvu, māti?"

Atteicis: „Kā tad nu nē?"

Tad mirušais brālis aizvedis uz kalēja smēdi un sacījis: «Ska-
ties nu, te ir tēvs mums."

Paskatījies un ieraudzījis tēvu laktas vietu izpildām. Kalējs

reižu reizēm nodezinājis dzelzi baltu un kalis uz tēva galvas;
bet dzirksteles kritušas par baltu naudu tēva klēpī. Pēc tam

viņš dzīvo brāli novedis citā greznā istabā, sacīdams: «Skaties
še!"

Paskatījies un ieraudzījis savu mati aiz pilna apklāta galda
sēžam un katrā pusē vēl baltus miroņus par biedriem. Mirušais

brālis teicis: «Redzi, tā klājās labi tiem, kas zemes virsū laipni,
labsirdīgi bijuši. Bet nu nāc izdēj to deju, ko tev pirmīt minēju!"

To sacījis, viņš atkal aizveda brāli skaistajā, košajā istabā

atpakaļ, parādījis vienu zelteni un skubinājis: «Ņem šo bildināt

un dej!" Viņš bildinājis zelteni, daiļu, daiļu zelteni, un dējis. Kad

pabeidzis diet, mirušais vaicājis: «Nu, vai gribi šeit palikt, jeb
uz mājām griesties?"

«Nē, gribu mājas, dzimteni redzēt."

«Tad kāp zirgam mugurā, sunītis aivedīs tevi atpakaļ."

Pārgājis gan, bet atradis visu apgabalu pavisam citādu, nekā

to bija atstājis. Senākās mājas bijušas noārdītas, mūžīgi meži

uzauguši virsū. Pavaicājis kādam ganam, vai nezinot tādas un

tādas mājas.
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~Ja!'* atteikuši gani, «tūkstošs gadu atpakaļ — tā mūsu

tēvu tēvi apgalvoja — te esot bijušas mājas un tais mājās kādu

pirmdienas ritu esot pazudis viens brūtgāns."
Nu gribējis no zirga nokāpt, bet līdz ko nokāpis — sakritis

par pelnu čupiņu aiz lielā vecuma.

17. A. 470. J. Simenovs Dole, Brīvzemnieka .CčopHHKt"
104. LP, VII, I, 1218 (3).

Reiz mācītājs gājis uz baznīcu; ceļā viņam piestājies nabags

un nu abi gājuši kopā. Tikai nabags bijis taisnprātīgāks par mā-

cītāju. Viņiem vajadzējis par upīti pāri iet. Nabags gājis pa ūdeni

tikpat labi kā pa zemi; bet mācītājam bijusi jāmeklē laipa. le-

gājuši baznīcā. Tiklīdz mācītājs sācis sprediķot, ienācis velns

un pierakstījis uz kazas ādas visus, kas smējušies un kas snau-

duši — arī pašu mācītāju pierakstījis. Pēc dievkalpojuma mācī-

tājs ies_ uz mājām, piestājās atkal nabags, aiziedami abi kopā.
Ceļā mācītājam iegribas dzert. Aiziet pie dzidras upītes, nabags
saka mācītājam: „Lūk, kur dzidrs ūdens, dzer nu!"

Mācītājs nodzeras. Pēc tam nabags ieteiksies: «Aiziesim,
es tev parādīšu, no kurienes šī dzidrā upīte izvirst."

Aiziet, pieiet pie avota, redz: maita gul un no tās izvirst dzi-

drais ūdens. Še nu viņam nabags saka: «Šī maita, ko te redzi,

tā tu esi; bet dzidrais ūdens, kas no tās izvirst, ir Dieva vārds,

ko tu sludini."

Kad abi šķīrušies, nabags ieaicinājis mācītāju pie sevis

ciemā; bet kad mācītājs teicies nezinām šā būdiņu, tad nabags

apsolījis viņam zirgu aizsūtīt, tas būšot aizvest.

Pēc kādām dienām mācītāja pagalmā ieskrējis balts zirgs.

Licis stallī laist, bet zirgs nedevies rokā, kamēr pašam mācītājam

bijis jānāk. Mācītājs sēdies zirgam mugurā, izjājis caur apbrī-

nojamu birzi, vēl caur otru tādu, nonācis pie nabaga. Apsveici-

nājies, izdzēris kausu vīna un tūliņ jājis atpakaļ. Pārjājis_ savā

muižā — redz: viss pārgrozījies, citi strādnieki un cits mācītājs

viņa vietā. Viņš skatās, skatās, nevar saprast, ko tas nozīmē.

Beidzot ierunāsies ar veciem, itin veciem cilvēkiem — tie pie-

saka: «Mūsu vectēvi mums stāstīja, ka kopš vairāk gadu sim-

teņiem no šās muižas esot izjājis reiz mācītājs baltā zirgā un

nozudis, ka ne vēsts."

Atnāca svētdiena. Viņš ar jauno mācītāju aizgājis uz baz-

nīcu un teicis ļaudim: «Tā un tā — tūkstošs gadu pagājuši, kamēr

es pie nabaga tikai vienu kausu vīna vien izdzēru."

To teicis mācītājs saklupis un pārvērties par pelniem.

Piezīme. Tā epizode par avotu, kas iztek no maitas, ir jau sastopama

pasaku grāmatā Gesta Romanorum. P. Š.
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18. A. 470. E. 13 irzn iek s no J. Zariņa, Dzirciemā, Jkr. 111.

32 (10). LP, VII, I, 1219 (4).

Bija reiz tik bagāts tirgotājs, ka neviens nevarēja viņa bagā-
tību saskaitīt; varēja skaitīt cauru dienu, mūžu, gadu gadiem,

palikt traks skaitot, bet kā nevar, tā nevar saskaitīt. Katrā ne-

dēlā viņš vienu dienu deva visiem ļaudim, kas tik pie viņa aiz-

gāja, ēst, dzert, un naktsmājas visu par velti. Divpadsmit su-

laiņi un seši pavāri strādāja nosvīduši, visus apkalpodami. Tā

tas gāja kādus divpadsmit gadus.

Pēc divpadsmit gadiem pašā ziemas svētku naktī bagāto tir-

gotāju apzaga, vairāk miljonu naudas viņam izņēma. Tirgotājs

par to tā sadusmojās, ka apņēmās vairs nevienam ne maizes ku-

mosa nedot. Gan nāca visādi: bagāti un nabagi, veci un jauni

pa vecam ieradumam pie viņa atkal plītēt, bet viņš tiem nepa-

sniedza ne maizes riecieniņa, ne ūdens lāsītes.

Tā tas vilkās labu laiku, kamēr bagātais tirgotājs pašā zie-

mas svētku vakarā loti saslima un uz divpadsmit stundām pamira.
Viņu nesa gar zvaigznēm, gar sauli, gar mēnesi arvienu tālāki un

tālāki, kamēr tas nonāca pavisam pasaules otrā malā. Tur vi-

ņam loti sala un gribējās ēst. Viņu nesa vēl tālāki, kamēr tas no-

nāca pie elles; te viņam atkal bija loti karsts un gribējās loti
dzert. Tirgotājs sāka lūgties, lai viņu laižot atpakaļ uz mājām,

viņš došot atkal visiem ēst un dzert otrtiek tik daudz. Viņu pa-

laiž.

Tirgotājs atdzīvojas un paliek vesels. Nu viņš ir daudz,
daudz devīgāks, nekā pa priekšu: divreiz nedēļā viņš tagad ēdina

un dzirdina visus, divdesmit četri sulaiņi un divpadsmit pavāri

raujas katru dienu slapjām mugurām, sanākušos apkalpodami.

Atkal pagājuši divpidsmit gadi. Pašā ziemas svētku vakarā

atnāk pie bagātā tirgotāja vecs, vecs vīriņš ciemā. Svētkus te

pavadījis, vecais lūdz tirgotāju līdz pie sevis paciemoties. Vecais

vīriņš ved tirgotāju uz savu pili un rāda viņam visvisādus grez-

numus: dimantus un visādus dārgus akmeņus, katrā kambarī

cienā savādiem ēdieniem.

Labi izciemojies pie vecā vīriņa, tirgotājs nāk atpakaļ uz

savu pilsētu, bet nevar to vairs atrast. Gan staigā pa to vietu

krustiem, šķērsām, bet kā nav, tā nav. Tie paši kalni, tās pašas

lejas, bet tikai pilsēta nekur nav atrodama. Viņš redz cilvēkus,
bet tie visi ir sveši. Viņš sāk apvaicāties, kur tā pilsēta palikusi,
kas te nupat vēl priekš maz dienām bijusi? Svešinieks atbild tir-

gotājam, ka jau gadu simteņi pagājuši, kamēr pilsētu ienaidnieki

nopostījuši. Vēl vēlāku pēc tam te gājis trīs reizes kara spēks
pāri.
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Bagātais tirgotājs vēl nedodas mierā, viņš meklē pa zāles

apaugušam drupām savu agrāko namu, savu agrāko bagātību,
kamēr sabirst un paliek par pelnu čupiņu.

19. A. 470. J. Bankins „Š i s un tas" 11, 1875, 29.

Kādā pilsētā dzīvoja rātskungs, kam bija skaista un daiļa
meita. Šai reižu gadījās bagāts, bet netikls precinieks, un viņa
pie tā negribēja iet, tā iegāja liepu dārzā, sāka gauži raudāt un

sacījaj „Kaut labāk Dieva eņģelis būtu atnācis un mani aizvedis

uz mūžību!"

Te uz reižu pārplīsa un atšķīrās zeme un balts jauneklis tur»

pa zelta trepēm izkāpis, uz to sacījis: „Nāc man līdza!"

Tā arī_tūliņ cēlās no krēsla un gāja tam līdz, viņa kāpa un

kapa, kamēr ienāca paradīzes dārzā. Tur viņa no liela prieka

nevarēja stāvēt uz_ kājām, bet noģība un palika guļot. Pēc kā-

dam piecām minūtēm — jo viņa tā domāja — atmodusies, ierau-

dzīja to pašu jaunekli, kas šai prasīja, vai negribot iet atpakaļ pie
sava tēva?

Viņa atbildēja: „Cik loti man patiktos redzēt savu tēvu!"

Jauneklis parādija viņai tās pašas zelta trepes, pa kurām tā

bija iekāpusi.
Meita izkāpusi virs zemes, neredzēja vairs ne pilsētas, nedz

arī tēva mājas; tikai drupu un akmiņu gubas vien stāvēja tai

vietā, un gans ganīja savas aitas tur pa virsu. Viņa, kādu gaba-
liņu pagājusi, redzēja tur lielu kantainu marmora akminu, kur

viņas tēva vārds stāvēja iekalts. Tā nu gāja pie aitu gana un

prasīja tam, kas ar pilsētu noticis, kas viņu izpostījis un sa-

gāzis? Bet šis, muti atplētis, skatījās un nezināja ne vārdu at-

bildēt.

Nu viņa gāja uz mācītajā muižu un prasīja mācītajam: „Cik

ilgi ir, kad tāds un tāds rātskungs dzīvojis?"

Tas, savu grāmatu uzšķīris, meklēja un atrada, ka jau pieci
tūkstoši gadi atpakaļ, kamēr tāds rātskungs dzīvojis. Tā nu lūdza

mācītāju, lai viņu pieņemot pie vakariņām, ko arī mācītājs labprāt

atļāva. Svētdien tā gāja uz baznīcu pie Dieva galda. Kad mā-

cītājs tai iedeva Dieva maizi, tad viņa sašļuka. Kad tā vīnu bija
baudījusi, tad viņa sabira par pelnu čupiņu.

20. A. 470. V. Ozoliņš no M. ozoliņ a s Vestienā.

LP. VII. I, 1211 (4).

Reiz bijusi dievbijīga jaunava, kas kāzu dienā, uz baznīcu

braucot, nozudusi. Šī pati jaunava atkal atradusies tikai pēc 300

gadiem. Viņa bijusi bez gala izbrīnījusies, visus tikai svešus at-
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razdama, jo vina esot tikai stundas trīs Dieva dārza ar Dievu

parunājusi.

21. A. 470. 840. K. Mačulāns no J. Porina Lašu pag. Zvirbuļos.

LP, VII, I, 1212 (1).

Bija vienam lielkungam aplam sīkstule sieva. Pats liels-

kungs atkal bijis tik devīgs, ka nevienu azaidu bez ciemiņiem ne-

mēdza paēst. Reiz gadījās ēdamā laikā, ka nebija neviena sveša

cilvēka pie galda. Tad lielkungs izgāja laukā lūkoties, vai nenāks

kāds pa ceļu. Ja, ieraudzīja nabagu. Atnāk nabags tuvāki, lū-

dzas dāvanas. Lielskungs jau grib teikt: „Nāc pie manis azaidā!"

Bet sīkstā cienmāte jau pasteigusies turpat dārza malā sī-

polu izraut, iegrūzdama lūdzējam, lai tikai nu ietu projām. Lū-

dzējs patencināja par sīpolu un jau pagriezās aiziet; bet nu lab-

sirdīgais lielskungs tam aizstājās ceļā: lai nākot azaidu iebaudīt!

Labi. Paēda azaidu, nabags saka: „Cienīgs lielskungs! vai jūs
nebūtu tik laipni arī pie manis kādreiz azaidu ēst?"

Šis atteic: „Labprāt, kādēļ ne? Bet kur jūs, vecais, dzī-

vojat?"

„Par to nebēdājiet, par ceļu, es atsūtīšu savu zirgu jusu durvju

priekšā, sēžaties tikai tam mugurā, tas jūs uz manu iedzīvi aiz-

nesīs. Tikai jādami nebīstaties! Zirgs nesīs lielā ātrumā pār

upēm, ezeriem, kalnu kalniem, leju lejām — ļaujiet tam pilnīgu

valu."_
Pec paris gadiem, kad sīksta lielmāte bija mirusi, piesolītais

zirgs vienu dienu gadījās durvju priekšā. Lielskungs sēdās mu-

gurā un zirgs zibeņa ātrumā devās pār upēm, ezeriem uz jau-
kiem, jaukiem kalniem. Kalnos zirgs drusku skrēja lēnāk un liel-

kungam iekrita acīs pelēki akmeņi: tie gulēja viens otram sānos

un zelta ābolītis lēca te uz vienu akmeni, te uz otru. Pajāja atkal

gabalu — gulēja otrēji akmeņi viens otram sānos, bet akmeņiem
vidū gulēja melna čūska, galvu piedurdama te pie viena, te pie
otra akmeņa. Pajāja vēl gabalu, ieraudzīja lielu pulku avju mie-

rīgi ēdam bezzālu pļavā; bet pa gabalam bija cits avju pulks, tās

lielā zālē izceltām galvām brēca pēc ēdamā. Pajāja atkal gabalu,

gadījās augsts kalns un kalnā skaista pils. Pils pagalmā zirgs

apstājās, durvīs pazīstamais nabags jau gaidīja lielkungu. leveda

lielkungu iekšā, te viss tik krāšņs, tik lepns, vēl bagāts azaids

gaidīt gaida. Ēda abi tērzēdami, beidzot lielskungs apvaicāsies

par ceļā pieredzējumiem: par akmeņiem un aitām. Nabags at-

saka: „Tie divi pēlēkie akmeņi ar zelta ābolīti nozīmē divi lau-

lātus draugus, kas saticībā kopā dzīvojuši; tie otrēji akmeņi ir divi

nesaticīgi laulātie un velns — melnā čūska — ir ienaidības, ne-

saticības kurinātājs viņu starpā. Tas aitu pulks, ko redzēji bez-
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zaļu pļavā mierīgi ēdam, ir tie cilvēki, kas mierā ar to mantu, cik

viņiem piešķirts. Turpretim tas aitu pulks, kas lielā zālē brēktin

brēca, ir tie, kam mantas diezgan un tomēr vēl saraust tie būtu

vēlējušies vai visu pasauli."

Kad abi bija paēduši, tad nabags iedeva lielkungam pils istabu

atslēgas, teikdams: „Ej pa visām istabām aplūkot jaukumus; tikai

viena istaba bus aizsieta ar valgu, tur iekšā neskaties!"

Lielskungs, aplūkojļs jaukās istabas, piegāja arī pie aizlieg-
tam durvim un palūkojās drusku iekšā. Bet tur bija izbailes ko

redzēt: liels katls vārījās uz ugunskura pilns cilvēku un starp
tiem bija arī viņa lielmāte. Nu lielskungs palika bēdīgs: viens

ir tas, ka aizliegtā istabā skatījies, otrs, ka savu nelaiķa sievu

katlā redzējis — tas, lūk, vinu aplam bēdināja. Bet viņš sadomāja
visu izteikt nabagam — vai nebūtu tur kautkā līdzams? Nabags

atteica: „Tevis dēļ atvēlēšu arī tev savu sievu glābt."

Viņš pasniedza lielkungam to sīpolu, ko lielmāte todien dārza

malā nabagam par dāvanu bija atmetusi, — lai velkot ar sīpola

lakstu no katla sīkstuli ārā! Lielskungs pasteidzās pie katla, ie-

mērca sīpola lakstu cilvēku virumā un aicināja sievu, lai aizķe-

roties aiz laksta, vilkšot ārā. Sieva saķēra lakstu un šis nu velk.

Bet citi katlinieki sāka ķerties tai aiz kājām, lai arī izkļūtu laukā;

šī turpretim, skaudīga būdama, kratīja tos nost. Par nelaimi pa-

kratīja par stipru, laksts trūka un sieva atkrita katlā atpakaļ. Tad

nabags sacīja uz lielkungu: „Redzi, cik tava sieva skaudīga. Vi-

ņai bija žēl, ka citi viņas labad izglābsies no katla, tagad tai pašai

jāpaliek visu laiku tur. Bet nu izmeklējies pa pili arī sev vienu

istabu, jo drīzumā ir tu atnāksi šeit dzīvot."

Lielskungs izmeklēja sev vienu istabu skaistu jo skaistu un

tad sāka domāt uz māju pusi doties, jo viņam izlikās, ka dienas

trīs te jau sabijis. Nabags uzsēdināja savu viesi tai pašā zirgā

un zibiņa ātrumā mans lielskungs pārskrēja pie savas muižas

durvim. Bet brīnumi, tavi brīnumi! muižā viss pārvērties: citi

ļaudis, citi laiki, neviens viņa nepazīst. Nu tikai lielskungs at-

jēdzas, ka pulka pulka gadu sabijis pie nabaga un, ka viņam sen

jau mirstamais laiks pāri, nu tikai katru brīdi jāsteidz mirt nost.

22. A. 470. Skolnieks J. Juoņins Pustiņas pag.

N. Rancāna kr.

Dzeivuoja saiminīks ar saiminīci. Saiminīks beja ļūti gūdīgs

un žēlsirdīgs, kotram nabogam jis deva lobās duovanas, kotru mī-

lēja un nikod nateica nikaida slvkta vuorda. Bet saiminīca beja

ļūti dusmeiga un skūpa, nikad nadeva nabogim lobās duovanas,

bet lomas vuordi vvsod [vienādiļ beja tai uz luopom. Sevišķi
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brīsmeigi jei tad lomuojās, kad saiminīks deva duovonu kaidam

übogam. Tikai vīnu reizi jei īdeva vīnam übogam seipūlu.

Vīnu reizi īt saiminīks pa ceļu un radz, ka ceļa molā sēd ve-

cīts, jam nava ni kuoju, ni rūku. Žāl palika saiminīkam tuo ve-

cīša.

„Kū tu šeit dori?" prosa jam saiminīks.

„Nikuo nadaru, sēžu", atbild vecīts.

~Vai tu esi ēdis?" prosa otkon saiminīks.

~Sen naasmu ēdis. Vēl naatsaroda nivīns taids cylvāks, kurs

mani pabaruotu."
Žēlsirdīgais saiminīks pajēmja vecīti, uzlika sev uz placim

un atnesa uz muojom. Jis deva jam ēst un dzert vysu lobuokū

kas jam beja muojuos. Saiminīca zūbus vīn grīž nu dusmem un

brīsmīgi lomuojās.
Pabaruojis un padzirdījis vecīti, saiminīks aiznesja jū otkon

uz tū pošu vītu, kai pats vecīts vēlējuos. Vecīts soka uz saimi-

nīku: „Nu, tagad tev vajadzēs ari pi manis atīt cīmuos. Pi tevis

atskrīs bolts zyrgs, tu tikai sēstīs tam viersā, un jis tevi davess,
kur vajaga."

Saiminīks aizguoja otkon uz sovom muojom. Trešā dīnā

atskrīn pi saiminīka muojas skaists bolts zyrgs un zvīdz. Sai-

minīks sēdās zyrgarn mugurā un zyrgs aizskrēja prūjom kai vējs.
Skrēja, skrēja zyrgs nazcik laika — pīskrēja pi nalelas muojiņas.
līt jis tymā muojiņā un radz: tur sēd tys pats vecs.

„Vasals, dēliņ! Kai atguoji?" vecīts vaicoj.
Tad jis suoka jū baruot ar vysaidim ēdīnim un dzērīnim.

Kad jis beja paēdis, soka jam vecīts: „Nu, dāls, īsim tagad

un apsavērsim visas munas muojiņas!"
Vecīts paruoda jam cīši skaistu muoju un soka: „Šitamā muo-

jiņā dzeivuosi tu." Tei beja dabasu valsteiba.

Tad jī aizguoja uz nagleitu muoju un vecīts sacīja: „Tas ira

slaucamais guns (Fegefeuer). Tur dzeivoj tov tāvs. Ja tu gribi,
vari izvilkt jū nu turīnes."

Jī īguoja tai muojā, tur daga guns un gunī mūcējuos ļaud's,
visi vaidēja brīsmeiguos mūkuos. Šeit beja ari juo tāvs. Jis

padeva šovam tāvam rūku un gribēja jū izvilkt nu turīnes. Ap
tāvu apsakēra vēl daudz cvtu cvlvāku; bet jis suoka atsakratēt

nu citim un dāls juo navarēja izvilkt. Jis padeva rūku ūtru reizi

un suoka vilkt, bet tāvs vairs naatsakratēja un dāls izvylka jū
leidza ar cytim cylvākim.

Tad vecīts pīveda saiminīku pi trešuos muojas, kas beja cīši

nagleita, tei beja elne. Valni tur mūka grēcinīkus, un jī cīš brī-

smeigas mūkas. Jis radz, ka šeit ir ari. juo sīva. Jis padeva sīvai

rūku, jei ķērās aiz rūkas, bet ap jū apsakēra daudz cytu grēci-
nīku. Jei beja skaudīga, suoka atsakrateit nu cytim un saiminīks
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navarēja juos izvilkt. Veirs gon muocīja, lai naatsakrota nu

cytim, un vylka vēl divi reizes, bet jei napaklausēja un jei palyka

myužeigi peklē.

Izstaiguojis vysas vītas, saiminīks gribēja otkon tikt virs

zemes. Sāduos jis otkon tam boltam zyrgam mugurā un atjuoja
pi sovas muojas. Un kū jis radz? Juo muojā dzeivoj kaidi sveši

laud's. Izzaruodīja, ka jis ira bejis pi vecīša cīmuos 25 godi. Tī

svešī laud's beja juo bārni, kas beja izauguši leli cylvāki. Ilgi jis
vairs nadzeivuoja, dreiži nūmyra un aizguoja dzeivuot uz skai-

stū muoju, kū Dīvs jau beja jam paruodījis.

23. A. 470. 840. Skolniece J. Luočmele Latgalē,

N. Rancāna kr.

Dzīvoja reiz ķēniņš ar ķēniņieti, viņiem bija viens dēls, kas

nekad viens negribēja ēst. Viņš vienādi salasīja visādus nabagus
un tad ēda kopā ar viņiem. Ķēniņam ar ķēniņieti tas loti nepa-

tika, ka viņš tā darīja. Tad ķēniņš lika uztaisīt mežā mājiņu un

naktī, kad dēls gulēja, viņi aiznesa to ar visu gultu mežā. Viņi

domāja, ka dēls atradināsies no nabagiem, bet dēls neatradinājās
vis.

No rīta piecēlies, ķēniņa dēls aizdedzināja sveci, paņēma grā-

matu un sāka lūgt Dievu. Tad skatījās pa logu, va[ nenāks kāds

nabags, bet neko neredzēja. Lūdz, lūdz ķēniņa dēls Dievu jau
trešo dienu, bet neviens übags nenāk. Viņam jau sāk ēst gri-

bēties, bet viens bez übaga neēd. Trešā dienā viņš izgāja ārā

no mājiņas, ieraudzīja vienu übagu un nu palika loti priecīgs.

Ķēniņa dēls aizgāja viņam pretī un ieveda to savā mājā. Tad

viņš piesēdināja übagu pie galda un sāka ēst. Kad viņi bija pa-

ēduši, übags lūdza viņu arī pie sevis. Ķēniņa dēls atteica: „Es

jau nezinu, kur tu dzīvo."

Übags sacīja: „Es tev atsūtīšu savu zirgu. Kad zirgs pie-

nāks, tad tu sēsties viņam mugurā un jāj, kur zirgs tevi vedīs."

Kad übags aizgāja, ķēniņa dēls atkal sāka lūgt Dievu. Par

neilgu laiku atskrien balts zirgs, ķēniņa dēls iziet no mājiņas un

sēstas zirgam mugurā. Nojājis lielu gabalu, viņš ierauga pulku

novārgušu aitu pa zāli staigājot. Viņš pabrīnās un doma: „Var~

būt tā Dievs ir licis."

Jāj vēl tālāku un ierauga treknas aitas pa smilšu kalnu stai-

gājot. Viņš pabrīnās, pabrīnās un domā: „Varbut ta Dievs ir

licis."

Jāj, jāj vēl tālāku viņš un ierauga pliku ābeli. Bet jājot līdz

ābelei tā uzplauka, noziedēja un pieauga arī āboli. Viņš brīnījās

un domāja: „Varbūt tā Dievs ir licis."
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Pēc neilga laika viņš piejāj pie vienas mājas. Tad iznāk

viens vecs tēvs no mājas un saņem ciemiņu.

Ķēniņa dēls prasa: „Vai te var kur zirgu piesiet? 4 '

Vecais tēvs atbild: „Laid viņu vaļā, gan viņš dabūs vietu."

Ķēniņa dēls palaida zirgu un iegāja iekšā. Vecais tēvs no-

sēdināja viņu pie galda un tad abi sāka ēst. Pienāca vakars un

vecais tēvs sūtīja ķēniņa dēlu gulēt uz elles vārtiem. Viņš tur

nodzīvo visu nakti. No rīta vecais tēvs prasa: „Ko tu, dēliņ,

redzēji?"

Ķēniņa dēls atbildēja: „Kā bija, tā ir labi."

Pienāk otrs vakars, vecais tēvs sūta atkal ķēniņa dēlu gulēt
uz šķīstīšanas uguns vārtiem. Ķēniņa dēls atkal nodzīvo šo nakti,

tāpat kā pagājušo. No rīta atkal vecais tēvs vaicā: „Kā tu, dēliņ,

pavadīji šo nakti?"

Ķēniņa dēls atbildēja: „Kā nu bija, tā bija, nekā nevar darīt."

Pienāca trešā nakts, vecais tēvs nu sūtīja viņu gulēt vienā

istabā un sacīja: „Visur tu vari staigāt, bet vienā istabā, kas ir

ar lūku aizsieta, tu nedrīksti iet."

Ķēniņa dēls apskata visas istabas, bet viņam gribas paska-
tīties arī tanī istabā, ko vecais tēvs aizliedza. Tur viņš ierauga

savu tēvu un māti katlā vārāmies. Ķēniņa dēls par to loti sabijās,

un atkal aiztaisīja durvis. No rīta vecais tēvs vaicāja: „Vai tu

skatījies aizliegtā istabā?"

Ķēniņa dēls atbildēja: „Ls skatījos gan un redzēju tur savu

tēvu un māti katlā vārāmies."

Vecais tēvs sacīja: „Še tev sīpola laksts, izvelc savu tēvu

un māti laukā!"

Ķēniņa dēls atbildēja: „Ar to lakstu gan nevarēšu izvilkt."

Vecais tēvs sacīja: „Palūko tomēr vilkt!"

Tad ķēniņa dēls paņēma lakstu un gāja vilkt. Viņš attaisīja

durvis un ielika lakstu un nu pieķērās pilns laksts ļaužu. Velk

viņš šos ārā, bet māte iekliedzas: „Ko jūs, velni, lienat? Ne jūs
velk ārā, bet mani."

Laksts tūliņ pārtrūkst un visi cilvēki iekrīt katlā atpakaļ.

Ķēniņa dēls raudādams aizgāja pie vecā tēva. Vecais tēvs prasa:

„Kādēl tu raudi?"

„Kā man neraudāt, ka manai mātei tāda mute? Kā ravu tos

velnus, tā satrūka laksts un visi atkrita atpakaļ katlā."

„Redzi, dēls, ko tie pelnīja, to ari viņi dabūja."
Vecais tēvs sūtīja viņu ceturto nakti gulēt uz debesu vārtiem.

Ķēniņa dēls tur ieraudzīja, ka ved vienu grezni iz*"'škotu mi-

roņu, ko pavada visādi bīskapi, bārstīdami zeltu, ko tad übagi no

pakaļas nolasīja. Ķēniņa dēlam tas ļoti patika, viņš nevarēja vien

noskatīties. No rīta vecais tēvs tam vaicā: „Ko tu, dēliņ, re-

dzēji?"
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Ķēniņa dels atbildēja: „Es redzēju, ka pavadīja loti skaisti

nopušķotu miroņu."

Vecais tēvs sacīja4 „Tie aizveda tavu dvēseli."

Ķēniņa dēls tūliņ nomira, un tā bija vina dvēsele, ko viņš
bija redzējis.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š,

24. A. 470. J. Rubenis ērgļos.

Reiz nomirusi viena māte un viņas dvēseli velns aiznesis ellē.

Tā nu rādījusies dēlam sapenā un teikusi, ka viņu varot izvilkt ar

sīpola lakstu. Laļ viņš paņemot sīpola lakstu, pasniedzot viņai
tadā un tādā vietā, tad viņa pie tā pieķeršoties, tā kā šo varē-

šot izvilkt. Dēls nu arī visu tā izdarījis, pasniedzis sīpola lakstu,
pie kura māte pieķērusies un dēls jau sācis to vilkt uz augšu. To

redzēdamas, ķērušās ari citas dvēselītes klāt, bet māte tās grū-
dusi nost. Tā grūstīdamās, viņa pārrāvusi sīpola lakstu un iekri-

tusi atkal ellē atpakaļ.

25. A. 470. Teicēja 76 g. veca Staleidzāne Atašienē.

Kultūras balss kr.

Vīnu reiz dzeivuoja boguota, bet skūpa saiminīca. Saiminīcai

beja dēliņš. Dēliņš nailgi padzeivuoja un nūmvra. Kad atguoja
kaids übogs, saiminīca lomuoja jū un cvta nikuo nadevja, kai tik

pa treis, pa četri seipūlu lakstiņi nūškin un īdūd. Aiz sovas bagā-
tības skūpuo saiminīca aizmiersa pavvsarn baznīcu un Dīvu.

Vīnu reiz atīt pi skūpuos saiminīcas vacs, vacs übadziņš. Tys

übadziņš beja pats Dīvs. Skūpuo saiminīca jū izlomuoja, īdevja

jam treis seipūlu lakstiņi un izdzvna nu ustobas. Dreiži pēc tam

skūpuo saiminīca saslvma un nūmvra. Juos dvēsele aizguoja uz

pašu elnes dybynu. Klīdz skūpuos saiminīcas dvēsele elnē un

lyudzas pēc paleiga. Atīt skūpuos saiminīcas nūmyrušuo dāla

dvēsele un prosa: „Pastuosti, muot, kū tu loba darīji, pasaulī dzei-

vuodama, un kaidas duovonas devi übogim!"
Muote izstuostīja dālam par sovu dzeivi uz pasauļa un pa-

sacīja, ka jei übogim devja tikai seipūlu lakstiņus. Tad dāls soka:

„Es paraudzīšu tevi izvilkt nu elnes ar tīm seipūlu lakstiņim, kurus

tu devi übogim!"
Dāls sēja, sēja lakstiņus un sasēja garu, garu viertini. Kad

viērtine beja sasīta, dāls īlaidja jū elnes dybyna un vylka uora

muotes dvēseli. Pavalk, pavalk dāls drusku uz_ augšu, lakstiņi

puortryukst un muotes dvēsele īkreit atpakaļ elnē.

Tai jis vvlka muotes dvēseli treis reizes, cikom treša reizē

lakstiņi pavysam satryuka un dāls navarēja vairs padūt muotei
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tūs lakstiņus, kuri palvka rūkā. Tad dāls soka: „Pamoz, muot,

devi übogim, es navaru ar dūtim lakstiņim tevis izvilkt!"

Dāls aizguoja uz dabasim, bet muotes dvēsele šū boltdīn vēl

dag elnē.

26. A. 470. 840. Skolnieks A. Ivāns Valmierā, no sav;t

mātestēva Bebru pagastā. Kultūras balss

krājumā.

Reiz dzīvojuši lielkungs ar lielmāti. Lielskungs bijis loti žē-

līgs un līdzjūtīgs, bet lielmāte ļauna un loti skaudīga. Lielmāte

nomirusi, un nu palicis lielskungs viens pats. Kādu dienu liels-

kungs gājis pa lielceļu un ieraudzījis ceļmalā noskrandājušos na-

bagu, kas teicies e.vam izsalcis un lūdzis dāvanas. Lielskungs ap-

žēlojies par nabagu, aicinājis viņu sev līdz uz pili un sēdinājis pie

sava galda. Kad nabags pusdienu paēdis, pateicies nama tēvam

par laipnību un teicis: „Šodien es ēdu pusdienu pie tevis, bet rīt-

dien lūdzu atnākt uz pusdienu pie manis."

„Bet es jau nezinu, kur tu dzīvo: nevarēšu tevi atrast," at-

bild kungs.

„Rīt ap pusdienas laiku šeit pie tavas pils piestāsies balts jā-

jams zirgs, sēdies viņam mugurā, viņš tevi aizvedīs uz manu

pili." To teicis, nabags atstāja pili.
Viss arī notika, kā nabags bija sacījis. Otrā dienā ap pusdie-

nas laiku pie lielkunga pils piestājās balts zirgs. Lielskungs, tai-

sīdamies sēsties zirgam mugurā, ceļmalas akmenī iekalis gada

skaitli, tad sēdies baltajam zirgam mugurā un jājis viesos pie na-

baga. Vienā vietā viņš ceļmalā redzējis divus lielus, lielus ku-

bulus. Pie šiem kubuliem atradusies sieviete, kas steigā lējusi
ūdeni no viena kubula otrā. Pēc kāda laika baltais zirgs apstājies

pie nabaga pils. Tur jau bijušais nabags ciemiņu sagaidījis un

laipni saņēmis. Pie bagātā pusdienas galda lielskungs pastāstījis

par sievieti, kas lējusi ūdeni no viena kubula otrā. Nabags pa-

skaidrojis, kā tā sieviete esot kāda modere, kas, dzīva būdama,

pārdevusi ļaudim ar ūdeni sajauktu pienu. „Par tādu negodīgu

krāpšanu viņai caurām dienām un naktim jālej ūdens no viena

kubula otrā, lai gan nekad nevarēs nedz vienu izsmelt, nedz otru

pieliet. Tā viņai jālaista ūdens līdz pastara dienai.

Pēc pusdienas nabags aicinājis lielkungu iet viņam līdza uz

mirušo valsti, solīdamies parādīt arī lielkunga sievu. Lielskungs

labprāt sekojis übagam. Tā viņi nonākuši pie kāda liela tumša

pagraba ar mazu lodziņu.
_

Nabags ļāvis lielkungam pieiet pie

lodziņa un skatīties pagrabā. Tur lielskungs redzējis loti daudz

laužu: vecu un jaunu, lielu un mazu. Starp citiem viņš ieraudzījis
arī mirušo lielmāti. Nabags iedevis lielkungam niedras kūju un
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teicis: „Ņem šo kūju, iebāz viņu pa lodziņu pagrabā un velc cik

tu vari izvilkt un cik cilvēku tur pieķeras."
Lielskungs iebāzis pagrabā niedru, pie kuras saķērušies loti

daudzi mirušie un starp tiem arī lielkunga sieva. Tiklīdz liels-

kungs sācis vilkt niedru, lielmāte, aiz skaudības pret citiem, sā-

kusi spārdīties un grūst citus nost, līdz niedra pārlūzusi un visi

atkrituši atpakaļ. Tā tas atkārtojies līdz trim reizēm un lielkun-

gam nevienu neizdevies izvilkt.

Pēc tam lielskungs vēlējies atgriezties uz māju. Acumirklī

ieradies atkal tas pats baltais zirgs, uz kura nu lielskungs atkal

uzsēdies un jājis uz savu pili. Pārjājis savā muižā, viņš no pils
neatradis ne zīmes, viss bijis pārvērties un pārmainījies. Tikai

pēc akmenī iecirstā gadaskaitla ļaudis stāstījuši, ka priekš vairāk

simtu gadiem bijusi viena muiža, kuras lielskungs esot pazudis.

27 A. 470. V. Zaciiarska no 73 g. veca A. Bertanoviča

Preiļos, V. Podis krājumā.

Vīnu reizi dzeivuoja uz šuo pasauļa vīna večiņa ar sovu dālu.

Itei večiņa beja cīši skūpa, bet juos dāls beja cīši lobs cvlvāks:

jis žāluoja bēdīgus ļaudis, un cik jis varēja, devja jīm paleigu.
Vīnu reizi zam zīmys svātkim. kūču dīnas vokorā, kod ve-

čiņa ar dālu taisījuos ēst vakareņus, tymā stracī atguoja pi jūs
vīns nabadzeņš vecs, kurijis pazaprasējuos uz nakts muoju. Ve-

čiņa nagribēja laist veceiti nabadzeņu, bet dāls beja lobys sirdis,

jam tyka žāl tuo übodziņa, jis izprasēja muoti, kab jei īlaistu tū na-

bogu uz naktsmuoju. Večiņa paklausēja dāla un pascēja: „Labi,

lai puorgul nakti!"

Vecs nūzavylka, dāls pasādynuoja jū pi golda reizjā ar sevim

ēst vakareņus un beja cīši prīceigs, ka ar jū gaida lelys svātdīnis

svešs cvlvāks, vēl bēdeigs nabadzeņš. Ūtrā dīnā nu reita paza-

cēla vecs un jau grib īt prūjuom, bet dāls jū napalaidja un protu-

rēja treis dīnys, baruoja jū un runuoja ar jū prīcuodamīs.
_

Caturtā dīnā vecs taisuos īt un runoj uz dālu: „Nu dāls, itū

gods es beju pi tevis gostūs, a uz cyta gods tu byusi pi manis

gostūs. Kod tu uz cyta gods vēl kūču dīnā sēsīs pi golda, pīmin
mani veču, tū straci es atsyuteišu pēc tevis zyrgu, kurijis atvess

tevi pi manis."

Tai vecs nūguoja pa sovu celi. Dāls ar sovu muoti puordzei-

vuoja tū laiku un gaidēja otkon tū zīmys svātku kūču dīnas vo-

koru, kod dāls ar muoti šādās pi golda ēst vakareņus. Dāls runoj

uz moti: „Pīmin, muomen, pārnū gods beja itymā dīnā pi myusu

veceits, kai beja labi ar jū gaidīt tū lelu svātdīni! Vēl jis mani uz

ituos dīnys prasēja pi sevis gostūs, runuoja, ka atsyuteis zyrgu

pēc manis. īšu pazavārtūs uorā, varbyut ka ir zyrgs atsyuteits."
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Tai dāls bez capuris ar plyku golvu izguoja uorā pazavārtūs,

veruos: pi juo ustobvs durovu stuov zyrgs. Jis vēl naticēja sovim

acīm, daguoja kluot un sāduos uz zyrga, kai itys zyrgs nūnesja jQ

pa gaisu. Golu golā zyrgs apstuoja pi mozys vacys ustobeņis un

dāls īraudzēja pazeistamu veceitja vaigu, kurijis izguoja sazatoptīs
ar gostu. Dāls nūkuopja nu zyrga un vecs īvedja jū sovā ustobeņī.
Tī jī obadivēji paēdja vakareņus un nūguoja gulātu. Utrās dīnā

dāls taisītos īt uz sovu sātu, bet vecs jū nalaiž, tai dāls puorbeja pi
veča gostūs sešys dīnys. Itei tai pazaruodēja dālam, bet jis puor-

beja pi veča na sešys dīnys, a sešys godus. Septeitūs dīnās vecs

īt uz teiruma struoduot, a gostam pascēja, lai jis pastaigoj un pa-

zaveruos, kas pi juo ir. Tai vecs nūguoja uz teiruma struoduotu,

a gosts palvka juo ustobā. Vot dāls dūmoj: „Pazavieršūs es, kas

ir pi veča ustobā tymūs kambarus."

Tymā stracī dāls attaisēja vīnas durovys nu kambara un

veruos: tī lels kotlys, a tymā kotlā vāra daguts un tymā dagutā

daudz daudz laužu. Tī jis īraudzēja arī sovu muoti. Muotja tai-

pat īraudzēja sovu dālu un suoka prasēt jū, kab jis jū rotavuotu.

Dālam tyka žāl sovys muotis un jis padevja sovai muotei rūku,
bet nikai jū navarēja izvilkt. Tai dāls palyka cīši skumeigs. Tymā

stracī atīt nu dorba vecs un vaicoj šovam vīsam, par kū jis taids

skumeigs. Viss izstuostēja večam par vysu taidu nalaimi ar juo
muoti. Tūlaik vecs soka dālam: „Nabādoj, ej uz duorzu, tī stuov

cysys [salmi], pajem vīnu cysu, atnez uz šanīni un vīnu golu turi

tu, a ūtru padūd sovai muotei."

Dāls tai padora, izguoja uorā, dabuoja vīnu cysu un atnezja

padūt sovai muotei. Muotja ar obejim rūkom izzatvēra aiz cysys,
un dāls jū suoka celt augšā, atī cik beja kotlā, laužu, sazatvēra

aiz juo muotis un tai pat gribēja, kab jūs ar ratavuotu lobais cvl-
vāks. Bet muotja beja cīši dusmeiga un suoka jūs ar kuojom sist

un lomuotīs runuodama: „Itys muns dēleņš, kur grib ratavuot

mani."

Ap tū laiku cysa rozaruovja un muotja ar vysim cytim otkon

tyka tymā pat kotlā. Atīt dāls pi veceitja un stuosta jam taidu

gadējumu. Tūlaik vecs soka dālam: „Tu esi lobs cvlvāks un

taidēl tova lobuma es gribēju ispestīt tovu muoti un tūs lauds,
kur tī vard tymā kotlā, bet tai kai tova muotja vēl tagan tei poša

dusmeiga, un jai beja žāl, ka tu izvilksi cytus lauds, tod lai jei
vard tymā dagutā, a tu byusi maņ par eistu dālu un dzeivuosi ar

manim vīnu vīt."

Nu tuos dīnys vecs ar lobū dālu dzeivoj laimeigs. Dusmeiguo

muotja, koleidz dāls beja gostūs pi veča septeņus godus, a na

septeņus dīnus, rtūmyra, un pēc sovys nuovis tyka tymā daguta

kotlā un vard tī dīnus un naktis. Tī muotja ar sovu dālu saza-

topa. Dāls koč dzeivoj ar veču labi. bet jam vys žāl sovvs muo-
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tis, jis kotru dīnu prosa veceiti, kab jis paleidzeitu ratovuot juo

muoti, bet vecits vys jam runoj, lai jei tī pazavuica. Bet golu golā
vecs jū ratavuoja nu tuo korstuo kotla, un jei tagan dzeivoj ar

sovu dālu. Bet jei jau nav taida dusmeiga un skūpa.
Vecs itvs beja pats Dīvs, kurijis vacūs laikūs pats staiguoja

pa šū zemi un vysu redzēja, kas kū nalobu darēja.

28. A. 470. 840. Ernsts Jakobsons Nīcā. Jkr. V, 1 (1).

LP, VI. 145 (13).

Vienreiz bija viens pagānu ķēniņš. Kad viņš no rīta pacēlās,
tad lika septiņiem vīriem kaklus nocirst — tas bija viņa bro-

kasts. Kad vienreiz nabadziņš aizgājis, lika viņš to ugunī sade-

dzināt, tāpēc ka tas maizi lūdzies. No šīs reizes palika ķēniņš
nabags. Ķēniņa dēls redzēja, ka tēvs paliek nabags, teica: «At-
dod man valdību!"

Un dēls sāka valdīt. Viņš divreiz pa gadu lika nabagiem sa-

nākt un tos pie sava galda ēdināt, un cik sagāja, tos visus uzņēma

uz papīra un izskaitīja; bet to viņš nezināja, cik gadā nomirst.

Divi gadi cauri viņš tā turēja to balli nabagiem un trešā gadā

viņš zināja, cik viņam nomiruši. Viņš aizgāja pie galda un redzēja,
ka trūkst viens nabags. Tad pasacīja kalpiem, lai meklē, vai ne-

gul kur ceļa malā. Kalpi izgāja, neatrada un pārgāja mājās un

pasacīja ķēniņam, ka viņi nav atraduši neviena. Ķēniņš saskaitās,
lika savu zirgu seglot un pats izjāja uz ceļu. Netālu no pils aiz-

jājis, redz: ceļa malā gul viens tizls un akls. Ķēniņš prasīja viņam:

„Ko tu guli ceļa malā?"

Viņš teica: „Vai! cienīgs kungs, es nevaru redzēt un aiziet.'*

Tad ķēniņš domāja savā prātā: „Es esmu stiprs vīrs, no-

kāpšu zemē un uzcelšu nabagu uz savu zirgu."
Celdams uz zirgu, ķēniņš sacīja: „Tie nolādētie kalpi! pie

karātavām tie tiks nosodīti!"

Nabags atbildēja: „Vai! ķēniņ, kāpēc jūs esat tādi? Kad

Dievs visus tos sodītu, kas kādu grēku padara! Kad jūs tos gri-
biet nosodīt, tad es jums līdz nevaru jāt."

Ķēniņš viņu pārveda uz mājām un sēdināja pats pie galda,

gribēdams viņu pacienāt, jo vakars jau nāca un visi gāja projām.

Uz kalpiem ķēniņš teica: „Jūs, sasodīti mani kalpi! vai es jums

neteicu, ka jums būs visu dienu meklēt?"

Tomēr, kad tas vecais sacīja: lai Dievs piedodot, tad ķēniņš

teica uz kalpiem: „Tad arī es piedomu jums!4*

Ķēniņš gribēja nabagu ilgāki paturēt, bet vecais sacīja: ~Es

negribu ilgāki palikt; kad laiks ir projām iet, tad arī es gribu iet!"

Ķēniņš viņam iešķiņķoja septiņus zelta dukātus. Vecais pa-

teicās, bet neņēma viņus, teikdams: „Man nevajaga tos septiņus
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zelta dukātus; es viņus jums atstāju; bet lūdzu pie manim ari

nākt uz mielastu!"

Cienīgais ķēniņš domāja, ka daudz no viņa izgājuši, „kur lai

tevi meklēju?" Viņš prasīja nabagam: „Kurā vietā jūs dzīvojat?"

„Citu gadu šinī laikā būs viens ēzelis pie jūsu durvim, akurāt

pulksten divpadsmitos; tad laidiet tam vaļu, kur viņš jūs nesīs.

Bet jums nav brīv neviena notiesāt!"

Mans ķēniņš uzkāpa uz zirgu un noveda nabagu uz to vietu,
kur viņš viņu bija atradis un nocēla no sava zirga un atjāja at-

pakaļ.
Gads aizgāja. Bet ķēniņam bija sulainis noziedzies, bija aiz-

ķēris (zadzis). Viņš gribēja to pakārt pie karātavām. Šis lūdzās

pēc savas dzīvības. Patlaban kā ķēniņš viņu gribēja sodīt, te

ieradās pie durvim ēzelis ar zelta segliem. Sulainis gribēja ķē-

niņam pa prātam darīt, to noķert un pie ķēniņa vest, bet neva-

rēja. Tad viņš iegāja pie ķēniņa un pateica, ka viens ēzelis stāv

pie pils durvim ar zelta segliem un viņš nevar viņu noķert. Tad

ķēniņš pats cēlās no krēsla augšā, atcerējās, ka tas laiks atnācis,

un teica: „Šim top grēki piedoti!"

Viņš izcēlās, apgādāja visu, ko viņam vajadzēja, un uzdeva

savam jaunākam brālim valdīšanu, teikdams: „Valdi, kamēr es

mājā nākšu!"

Līdz nu ķēniņš izgāja, ēzelis pie trepēm noliecās; viņš uzkāpa
tam mugurā un jāja projām. Jādams viņš iedeva ķēniņam 700,000

dukātu, ko bija līdz ņēmis. Jājuši tādu mazu gabalu — ķēniņš
redz: stāv divi vīri viens pret otru, ņem smiltis un met viens otram

acīs. Ķēniņš teica: „Ak jūs, nosodītie vīri! ko jūs metat viens

otram ar smiltim?"

Ēzelis saka: „Tas ir jūsu kara spēks. Jūs domājat, ka nav

ilgi, kamēr esat izjājuši."
Atkal gabalu jājuši — ķēniņš redz: četri melni suņi triec vienu

melnu runci un dzen lielā purvā iekšā; beidzot arī iekrīt runcis

iekšā. Ķēniņš teic: „Ak tu nosodītie mani kalpi! pie karātavām es

tos nosodīšu!"

Ēzelis saka: „Tie ir nevainīgi. Tas runcis ir tavs nejaukais

tēvs, un tie suņi to dzen ellē."

Un tie jāja atkal gabaliņu — ķēniņš redz lielu baru baltu aitu,

tās dzen seši balti suņi. Ķēniņš teica: „Ak tu nosodītie mani

kalpi! tie laiž lopus, lai suņi tos norej."
Ēzelis saka: „Tie suņi ir eņģeli; tie velnam ir atņēmuši tos

grēciniekus, kas grēkus izcietuši; tos dzen debesu valstībā."

Drīzi nāk viens liels kalns un ēzelis iet augšā. Līdz uziet

augšā, nāk vecais, klibais pretim: „Labdien, mans dēls! kā tu

tik ilgi kavējies? Vai es tev neteicu, ka tev tūliņ jānāk, kad es

savus sulaiņus nosūtu."
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Nu vecais ieveda ķēniņu savā pilī, sēdināja vinu pie galda
un tur bija_ vairāk un labāku ēdienu, nekā pie paša ķēniņa. Kad
abi bija paēduši un padzēruši, tad vecais teica: „Vai tu, mans dēls,
gribi ko redzēt?"

„Labprāt!" saka ķēniņš.
„Še tev viena balta nūja," vecais teica, „izej uz kalna galu,

skaties, ko tu redzi, ko ne. To nūju necel ne uz augšu, ne uz leju,
bet turi viņu tā, kā es tev esmu iedevis."

Ķēniņš izgāja uz kalnu un redz divus kaimiņus: viens bagāts,
otrs nabags. Tas nabadziņš gāja rudzus sēt, bet pa priekšu aiz-

gāja pie bagātā arklu aizņemties par pūru rudzu. Nabadziņš pār-

nesa arklu mājā; kamēr iegāja brokastu paēst, bagātais nozaga

arklu. Tiklīdz kā nabadziņš bija brokastu paēdis, viņš izgāja ārā

un gribēja sākt art, bet redz, ka arkls nozagts. Viņš izbrēcās, no-

metās ceļos un noskaitīja pātarus. Te viņš redz bagāto nākam un

prasa viņam: „Klausies, vai tu neesi saticis kādu ejam uz to pusi
ar tavu arklu?"

Bet bagātais prasa savu arklu un pūru rudzu. Tas ķēniņam

bija vairāk kā kad viņam viens ar nazi būtu iedūris un viņš cēla

savu nūju uz augšu un sacīja: „Kad es būtu lejā, tad es tev simtu

koku nodotu, lai tevi deviņi pērkoņi sasper!"

Un līdz viņš to bija izteicis, te simts gadu bija pagājuši un,

kad viņš apgriezās, te vecais stāvēja pakaļā un saka: „Ko tu esi

darījis? Tu man vairāk skādes esi darījis, nekā puspasauli no-

maitājis. Tu neesi nūju tā turējis, kā es tev to iedevu, atdod man

nūju uz pēdām! Bet vai tu gribi vēl ko redzēt?" saka vecais pēc

brītiņa.

Ķēniņš teica:_ „Ja!"

Čj caur to dārzu!" saka vecais, „tur tu vari ēst no dzīvības

kokiem. Aiz dārza redzēsi lielu pili; tur vari iet iekša un darīt

visu, ko tikai tu gribi; bet tiklīdz kā es tev savu sulaini sūtīšu

pakal, ka tu tūliņ nāc!"

Tiklīdz kā ķēniņš izgāja dārzam cauri, te simts gadu bija pa-

gājuši. Viņš iegāja pilī. Tur bija skaistas jumpravas un daudz

ko ēst un dzert. Ķēniņš nu iesāka līksmi ēst un dzert un visi viņu
tur loti uzņēma un, kamēr viņš ēda un dzēra, atkal simts gadu

bija pagājuši. Tad gāja uz dančiem un lustīgi dancoja. Līdz

iesāka vienu danci, te sulainis klāt un saka: „Draugs, tev janak

uz mājām, tev vecais sūta pakaļ."

„Ej, lūdz viņu!" teica ķēniņš, „es gribu_ vēl šo danci iziet."

Sulainis — tas bij viens eņģelis — pārgāja un pateica to ve-

cajam. Vecais aizgāja un sacīja: „Nac tūliņ uz mājam! tev jā-

steidzas, jo laiks ir pagalam."

Un līdz viņš to danci beidza — simts gadu beidzas, nu viņš

nogāja pie vecā uz pili, paēda un nu tie gadi pielīdzinājās par
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četrsimts gadiem. Vecais sēdēja pie galda un rakstīja vienu

grāmatu. Tiklīdz kā bija norakstījis, viņš to atdeva ķēniņam un

sacīja: „Steidzies drīzi uz mājām!"
„Jā!" teic ķēniņš, „kā es zināšu pāriet?"

„Nāc tikai ārā!" saka vecais, „ēzelis ar zelta segliem tur

jau stāv; kāp mugurā un jāj uz mājām!"

Līdz ķēniņš kāpa mugurā, vecais iedeva ēzelim to grāmatu.
Un kamēr ķēniņš augšā bija, viņš bija tikpat jauns kā bijis. Ēzelis

viņu aiznesa lielā, aklā mežā un tur nolika un atdeva viņam to

grāmatu. Ķēniņš nu sāka dikti brēkt un domāja: „Ko lai nu

dara?"

Te viņš uzplēsa to grāmatu un redzēja nu, ka tai vietā, kur

viņš tagad stāv, atradusies viņa pils, bet tagad, netālu no tās

vietas, redzēja baznīcu. Tā nu viņš stāvēja un domāja: „Ko nu

darīs? Nāk vakara laiks."

Te viņš redzēja, ka spīdēja uguns baznīcā. Viņš iegāja iekšā

un redzēja, ka tur bija daudz baltu cilvēku, bet neviens viņu ne-

uzbudināja. Viņš nolūdza sirsnīgi Dievu un sacīja: „Lai Dievs

dara, ko darīdams, es iešu ārā!"

Izgāja ārā un apgulās pie vienas egles un tur saldi piemiga.
Kad tādu laiciņu bija gulējis, viņš dzirdēja, ka gani kliedza. Viņš

cēlās augšā un gāja pie ganiem, prasīja, vai viņi nezinot, ka še

esot bijusi pils?

„Ja!" gani teica, „mūsu tēvu tēvi teica, ka te esot bijusi

pils; bet to pērkonis saspēris. Vai uz to pili viņš gribējis tikt?

„Jā!" ķēniņš saka, ~aizvediet mani uz to pili!"

Gani prasīja: „Ko jūs gribat no tās pils?"

Ķēniņš atbildēja: ~Es gribēju pie tā ķēniņa noiet."

Gani, sāka smieties: „Ko tu, vecais nabags, pie ķēniņa gribi
darīt? Viņš tevi nemaz nepieņems."

Bet ķēniņš gaidīja, kamēr gani pārgāja mājā, un tad nogāja

pie tā ķēniņa un lika tur sulaiņiem pieteikties, ka viens nabags

grib pie viņa pieiet un daudz žēlastības lūgties. Sulainim jau uz-

gāja dusmas par viņu; bet tomēr iegāja pie ķēniņa un piemel-

dēja veco nabagu. Ķēniņš sacīja: „Lai nāk iekšā!"

Tik ko viņš bija iekšā, tā viņš atver savas krūtis un ķēniņš

pats priekš viņa ceļos metas. Jau visi pils uzraugi izbijās, to re-

dzēdami. Viens viņam iešāva pa ausi un prasīja: „Tu, unsvat,
kas tu tāds esi?"

Bet tiklīdz kā nabags parādīja savas krūtis, tie visi izbijās,

jo viņi pazina veco ķēniņu. Tad vecais nabags pagriezās uz ķē-

niņu un sacīja: pie Dieva un nestaigā vairs tādus

ceļus kā līdz šim! Še tev 700,000 zelta dukāti, noved mani uz

kapiem un aproc mani, jo es esmu dikti vecs."
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Līdz viņš to bija izteicis, ta viņš nomira. Un tas ķēniņš viņu
noveda uz kapiem, apraka un tad atgriezās pie Dieva.

29. A. 470. 840. E. Bi r z nieks no 50 «. vecas M. Vilumsones

Dzirciemā. Jkr. 111, 66 (29). LP. VII, I, 1220 (5)

Saimnieks ara laukā. Pie saimnieces mājā atnācis vecs na-

badziņš,_bet viņa nekā tam nav_ devusi. Saimnieks sūta naba-

dziņu vēl reiz atpakaļ, piekodinādams, lai teicot saimniecei, ka

viņš licis dot. Nabadziņš atiet atpakaļ un saka saimniecei, ko

saimnieks teicis. Šī nu dos gan, nogriež šķēli maizes, sagriež
sīpolu uz trim dalām, uzliek maizei un iedod nabadziņam. Tas

aiziet.
_

Gar saimnieku iedams, vecais vīriņš saka: „Kad tu kād-

reiz nāksi mani apraudzīt?"

„Kad tad nu iešu? Vai es maz zinu, kur jūs dzīvojat!" saim-

nieks atteic.

„Es tev atsūtīšu kādu pakal," saka vecītis un aiziet.

Pa laikam attek pie saimnieka mazs, balts sunītis. Vai nu

sveši sunīši retumis pietek? Bet šis pavisam tāds modīgs: pa

kājām vien pinas un neļauj saimniekam miera. Viņš domā: ~Kad
tikai sunīti man nav sūtījis pakal vecais vīriņš?"

Saimnieks uzsēžas baltam sunītim uz astes un tas viņu aiz-

nes pie vecā vīriņa. Pirmā istabā, kur saimnieks ieiet, viņš redz

trīs dzītara bumbas. Kamēr viņš tur bumbas rauga un skatās,

viņš ierauga, ka kāds cilvēks ērmojas uz viņa tīruma. Saimnieks

to nevar paciest, viņš sviež ar vienu bumbu un cilvēku tīrumā

nosper pērkons. Saimnieks iet no istabas ārā un redz lielu dīķi

pilnu ar ūdeni. Viens nostājies dīķa malā un ar karoti smēl ūdeni

no dīķa un lej turpat mazā bedrītē. Saimnieks brīnās: „Ko tas

tur smalsta? Vai viņš domā izmērīt ūdeni vai izsmelt dīķi?"

Saimnieks iet tālāk un redz dažus karšu spēlmaņus, sasēdu-

šus gar galdu un cērtam vaļām. Apakš galda kuras uguns un de-

dzina spēlētāju kājas. Bet tie neatlaižas spēlēt Tālāku ganās

aitas. Viens bars ļoti vāju aitu stāv lielā, trekna zale, bet neēd,

tik skatās uz augšu un bļauj vien. Otrs bars ir pavisam knapas,

nograuztās ganībās, bet aitas ir treknas un mierīgas, nebrēc ne-

maz. Aiz aitām saimnieks redz divus ozolus. Pie viena stāv sie-

viete melnos lindrakos ar slauktuvi uz rokas, pie otra kāda sie-

viete, galvu atmetusi, skatās ozolā. Saimnieks arī paskatās ozola

un ierauga maizes šķēli un sīpolu sagrieztu uz trim dalām. Saim-

nieks iet atpakaļ uz istabu un sastop tur veco vīriņm

„Nu tu atnāci pie manis ciema, ko tu laba redzēji?"

„Ko tad nu redzēju? Redzēju daudz ko. Ta tur viens vīrs

mērī kā mērī ar karoti dīķa ūdeni."
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„Viņš tur mērī tos netaisnos, liekos grašus, kas katru dienu

pasaulē top ņemti."

„Tad es redzēju, ka dažiem kāršu spēlmaņiem dega kājas."

„Un tomēr tie vēl tagad nenostās spēlēt."
„Aiz tiem tur bija kādi divi bari aitu: viens bars bija tik labā

zālē un tomēr bija visas vājas un bļāva; bet otrs bars sliktās

ganībās it treknas."

„Tā jau tas pasaulē arī," vecais vīriņš izstāstīja, „kam jau
daudz ir un labi iet, tam it nekā nav diezgan: bļauj vienādi, lai

tik dodot vēl vairāk. Bet nabadziņi ir mierīgi un pieticīgi ar to

mazumiņu, kas jau viņiem ir."

„Ko tās divas sievas tur pie ozoliem nozīmē?" saimnieks

prasīja.
„Tā viena ar melniem lindrakiem un slauceni uz rokas ir

bijusi ragana. Otra ir tava saimniece."

Saimnieks nu ir izciemojies un iet uz mājām. Viņš aiziet un

domā: „Te vajadzētu būt manām mājām," bet viss viņam ir svešs,

pavisam citādāki, nekā aizejot palicis, visi cilvēki viņam sveši.

Viņš sāk jautāt pēc savas saimnieces. Daži veci cilvēki atminās

dzirdējuši no saviem tēviem un mātēm: tiem esot maziem stā-

stīts, ka nezin kad atpakaļ reiz pazudis tāds un tāds saimnieks,
tas pats viņš, varbūt, būšot bijis. Tik ko viens piedūrās saim-

niekam klāt, šis sabira un sakrita par pelnu čupiņu.

15. Putns ievilina cilvēku citā pasaulē.

1. A. 471. P. no P. Daukas Raunā.

Reiz viens vīrs daudz prātojis un gūdrējis par mūžību. Viņš

nevarējis saprast, kā gan varot mūžīgi dzīvot.

„Viens pats gads jau ir loti garš laiks, un kad cilvēks no-

dzīvā sešdesmit, septiņdesmit gadu, tad viņš jau savu mūžu ir

beidzis un viņam ir jāmirst."
Tā domādams, viņš iegājis mežā. Tur viņš dzird kādu put-

niņu dziedam un tikmēr meklē, kamēr arī uzmeklē to koku, kur

putniņš nometies dzied. Mazais putniņš ir raibs un ļoti skaists

un dzied tik brīnišķīgi, kā viņš vēl nekad nebija dzirdējis dzie-

dam. Tā nu viņš labu brīdi klausās ar lielu prieku skaistajā
dziesmā un brīnās par pašu putniņu. Kādu brīdi dziedājis, putniņš

paceļas spārnos un aizlaižas projām.
Vīrs nu arī iet no meža laukā un grib griezties atpakaļ uz

savu māju. Izgājis no meža, viņš gan vēl redz tādus pašus kalnus

un lejas, bet lauki, koki un ēkas ir pavisam citādi. Nekā viņš

vairs nevar pazīt. Arī visi cilvēki ir sveši: ne tie viņu pazīst,

ne arī viņš tos.
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Pēdīgi viņš aiziet pie mācītajā un izstāsta tam visu, ko bija
dzirdējis un redzējis. Mācītājs nu atrod vecā baznīcas grāmatā,
ka priekš simtu gadiem no tādas un tādas mājas izgājis tāds un

tads vīrs, iegājis meža un pazudis.
Tā tad par to brīdi, kamēr vīrs klausījies putniņu dziedam,

bija pagājis simtu gadu. Nu viņš arī sapratis, kāda var būt mū-
žība.

2. A. 471. R. V. Bērziņš Annēniešos Zin. ko-m. kr. LP, VI 141 (8).

Reiz svētdienas rītā viens mācītājs gājis uz baznīcu un ceļ-
malā izdzirdējis kuplā ozolā putniņu tik jauki dziedam, ka neviļus

apstājies zem ozola un klausījies un klausījies.

„Brīnums!"_viņš domājis, „tādu putniņu dziesmu savā mūžā

vel nebiju dzirdējis," un nu sācis uz augšu lūkoties, kur tas put-
niņš ir. Bet velti — nevarējis putniņa ieraudzīt.

Tā viņš tur lūkojies un klausījies labu brīdi; beidzot atminē-

jies: „Kur tad mana baznīca? Nu gan būšu aizkavējies; un put-
niņš arī vairs nedzied."

Atgājis no ozola, apskatījies — tavi brīnumi! — viss tā pār-

vērties, ne pazīt nevar: no jaunām, nesen dēstītām liepām ir tikai

vairs veci, satrupējuši stumburi un arī pati baznīca gluži nove-

cojusi: sienas apsūnējušas, jumtā mazi kociņi aug, pavisam citāda.

legājis baznīcā, tur altārī sirms, svešs mācītājs; lūkojies drau-

dzē, tie arī visi sveši.

Nu ierunājies ar svešo mācītāju un tad kādā vecā, vecā

baznīcas grāmatā atraduši piezīmētu, ka vairāk nekā tūkstots

gadu atpakaļ kāds mācītājs, svētdienas rītā uz baznīcu iedams,

ceļā nozudis.

To izlasījis, senais mācītājs aizgrābts pie sevis iesaucies:

~Ak mūžība! šorīt vēl no mājām iznācu un nu jau tūkstots gadu;
vai tad tiešām eņgeju dziesmās esmu klausījies?"

Un senais mācītājs nu vedis šim mācītājam to vietu rādīt,

kur tos tūkstošs gadus pavadījis. Aizgājuši pie ozola, atraduši

tikai vecu, sakaltušu stumburu. Senais mācītājs nu gribējis no-

stāties un rādīt, kā viņš tur stāvējis, bet liek vienu kāju — drūp,

liek otru — drūp, un īsā brīdī tai vietā paceļas zemes kopiņa.

3. A. 471. Teicēj s 85 -g. ve c s A. Str od s Kaunātu pagastā.

Kultūras balss kr.

Kādā zemē bija viena veca baznīca, pie kuras dzīvoja vecs

mācītājs. Turpat aiz baznīcas bija arī mācītāja tīrumi un aiz tiem

tīrumiem auga trīs ozoli, kas bija lotijieli un veci.

Reiz pēc pusdienas mācītājs izgāja apskatīt savus laukus.
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Apstaigājis tīrumus, viņš aiziet arī tālāku uz lielajiem ozoliem.

Viņš pieiet pie pirmā ozola un dzird, ka tur dzied putniņi tik skai-

stā balsī, kādu viņš vēl nekad nebija dzirdējis. Mācītājs stāv un

klausās, nevarēdams ne nopriecāties. Pēdīgi putniņi paceļas

spārnos un aizlaižas uz otru ozolu. Mācītājs paņem savu pulksteni

un redz, ka viņš tur ir nostāvējis veselu stundu.

Mācītājs aiziet arī uz otru ozolu, kur aizlaidās putniņi, un

dzird, ka tur viņi dzied vēl skaistāki. Tā viņš stāv un klausās ilgu

laiku, kamēr putniņi atkal paceļas un aizlaižas uz trešo ozolu.

Mācītājs paskatās pulksteņa un redz, ka arī te viņš ir noklausījies
vienu stundu.

Putnu dziedāšana mācītājam tā iepatikusies, ka viņš aiziet

arī uz trešo ozolu dziedātājiem pakal. Še nu putniņi dzied tik

skaisti kā paši eņģeli debesīs. Mācītājs tikai klausās un brīnās.

Pēdīgi putniņi pacēlās tik augstu gaisā, ka mācītājs viņus vairs

nevarēja ne redzēt ne dzirdēt. Viņš paskatās pulkstenī un redz,

ka še viņš atkal ir nostāvējis veselu stundu.

Noklausījies putnu dziedāšanā trīs stundas, mācītājs nu iet uz

māju Pagājis tādu gabalu, viņš redz, ka baznīca, viņa māja un

visa apkārtne izskatās pavisam svešādi. Nekā viņš vairs nepa-

zīst. Pie mājas viņš ierauga vienu vecu sieviņu un prasa tai:

„Kas te tai mājā dzīvo?"

Sieviņa atbild: „Mūsu mācītājs."

Mācītājs jautā atkal: „Vai tu neatmini pašu pirmo mācītāju, kas

te dzīvojis?"

Sieviņa atbild: „Te jau vairāk kā desmit mācītāji ir dzīvo-

juši. Kā lai es to varētu atminēt?"

Tālāku sarunājoties, mācītājs dabūja iznāt, ka tās trīs stun-

das, kur viņš bija klausījies putniņu dziesmās, bija bijuši veseli

trīs simti gadi. Viņš arī saprata, ka viņš še jau bija svešs palicis,

un griezās atkal atpakaļ uz lielajiem ozoliem. Bet ozoju vieta

viņš tagad atradās debesīs. Tur nu viņš dzied un priecājas līdz

ar eņģeļiem.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

4. A. 471. D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr.

LP. VII, I, 1215 (3).

Reiz viens mācītājs, dievavārdus nobeidzis, gaida, ka nu

brauks kučieris tam pakal. Nevarēdams sagaidīt, sāk kučieri

meklēt un baznīcēniem prasīt, vai neesot to manījuši. Tie atbild:

„Kučieris pa vienu mazu celiņu nobrauca uz vakariem!"

Mācītājs gāja pakaļ pa mazo celiņu. Gāja, gaja_— uz reizi

tas atrodas vareni jaukā ielejā; tadu jaukumu vēl savam acim ne-
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bija redzējis. Otrpus ielejas jau bija zeme plika kā rudenī; bet

ieleja koki ziedēja, puķes ziedēja un putniņi pa kokiem līksmi dzie-

dāja. Pagāja vēl tālāk, tur kokos bija zelta augli, arī mūzika

bija dzirdama, bet neviena spēlmaņa nemanīja. Nu gāja, gāja pa

ieleju, te viņam izlikās, itkā pa to pašu ceļu atpakaļ ietu, kur bija
atnācis. Un par kādu brīdi viņš patiesi atradās pie savas baznī-

cas. Nu skatījās, skatījās, vai kādu cilvēku neieraudzīs. lerau-

dzīja gan un sāka pēc kučiera prasīt, bet tie tikai brīnījās, kas šis

par vīru esot. Šis atbild, ka esot šo mācītājs.

„Kas par mācītāju? Mūsu mācītājs pašu laiku sprediķo!"
Šis sajuka vēl vairāk. Tad par laimi pienāca vecs, vecs vī-

riņš; tas stāstīja, ka priekš trīssimti gadiem — tā esot dzirdējis

no vecākiem ļaudim — esot pazudis šai baznīcai mācītājs. Vairāk

vīriņš nedabūjis izteikt, te mācītājs krita gar zemi un palika par

pīšļiem.

5. A. 471. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā.

LP, 11. 22.

Kāds jauneklis gribējis tik gudrs palikt, lai varētu pat zināt,
ko skudra ar skudru runā. Tas gājis gudrību mācīties. Pār-

bridis pār upi, iegājis eglājā, no eglājas priedājā un no priedājas
tādā birzē, kur koki debess zilumā. Šinīs jaukajos kokos dziedājuši
divi putniņi: viens par labklāšanos, otrs par žēlastību. Putniņu

dziedāšana bijusi tik sirsnīga, tik jauka, ka jauneklis nemaz ne-

manījis laiku aiztekam. Uz reizi tas it kā apķēries: „Pag, pag,

nu jāiet mājās, citādi var man vakars uzbrukt."

Pāriet mājā — ne tēva, ne mātes, ne tās mājas, ne tie cilvēki.

Tik kāda veca, veca māmiņa zin pateikt: „Mana mātes mātes

māte teica, ka te reiz jauneklis pazudis; bet tas tagad trīssimti

gadu atpakaļ!"

Jauneklis nu nogājis pie mācītāja un izteicis tam. Mācītājs

ņēmis apsvētīt veco jaunekli; bet līdz ko apsvētījis, tā jauneklis

palicis par pelnu čupiņu.

6. A. 471. J. Holanderis Madalirjas dr. Zin. kom. kr.

LP, VI, 997 (148).

Vienreiz dzīvojis bagāts, bagāts vīrs. Viņam visās pilsētās

bijuši piederumi un viņš nereti vien lielījies: „Es nekad vairs ne-

varu par nabagu tikt; ja arī vienā pilsētā varbūt manta izputētu,

otrā, trešā paliks."
Bet — kas ir — vienu dienu pie viņa loga atlaižoties skaists,

skaists putniņš. Šis ielabina putniņu istabā un nu tā patīkot, tā

patīkot. Bet par nelaimi vienu dienu putniņš izsprūkot lauka —
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šis pakaļ ķert cieti. Tvarsta, tvarsta — nevar noķert; ik būtu

izstiepis roku,, ik putniņš palecot vienu soli tālāk —tā vien. Bei-

dzot gadoties upe; bet putniņš pa ūdeni tāpat un ķērājs, drēbes

novilcis, peldēs pakaļ. Tomēr — kā tur nu gadījies, kā ne —

putniņš pa ūdeni aizpeldējis, pazudis un šim bijis jāpeld atpakaļ.
Iznākot malā, gribot ģērbties, skatoties, skatoties: drēbju nav

vairs, nozagtas. Konu? Kā lai pliks mājā tiek? Neko darīt, gājis

gar upes malu uz nabagu māju un sadabūjis šādas, tādas skrandas

mugurā.

Pārejot mājā, lupatas vien kustot un sulaiņi ne par ko istabā

laist, aizdzen nekaunīgo nabagu, lai iet, kur nācis. Nu sākot šis

bēdāties: kur iet, kur neiet. Sadomājot: iešot pie vecākā dēla

otrā pilsētā. Bagātniekam bijuši divi dēli, viena meita. Aizejot,
tur arī nelaižot iekšā. Aizejot pie otra dēla, tur arī nelaižot, tas

pats negals. Ko nu? Vēl uz labu laimi iešot pie meitas uz trešo

pilsētu. Aizejot, tur jau citi nabagi priekšā: lai tikai nākot iekšā,
tā un tā bagātnieka meitai esot šodien kāzas un tad jau nabagiem
izdzīve laba. Labi! leejot, visus nabagus sasēdinot gar garu,

garu galdu; bet šo, bagāto nabagu, nosēdinot galda galā un ceļot
otrtik labākus ēdienus un dzērienus priekšā. Citi nabagi ēdot un

dzerot līksmi; bet bagātais nabags raudot vien, raudot vien. Šie

gan brīnoties, par ko viņš raudot, vai jaunie sudraba trauki un

karotes esot par sliktiem. Lai tad padodot vecus sudraba šķīvjus

un karotes. Bet kā nekā, tā nekā. Nabags paskatoties savā vecā

sudraba šķīvī, kur viņa vārds iegriezts, un raudot vēl diktāki.

Bet uz reizi iznākot pats brūtgāns pie raudātāja, sacīdams,

vai nu šis atzīstot, ka varot gan — vai cik bagāts — par nabagu
tikt. Jā, atzīstot gan. šis atteicis.

Nu, tad viss labi, viņš tiekot atkal pie savas vecās mantas.

Brūtgāns bijis tas putniņš, kas todien upē vilinājis.

7. A. 471. J. Opvncāns Latgalē. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vīns ķēniņš un ļūti namīļuoja übogus un vvsaidus

cvtus nabogus. Vīnu reizi viņš dabuoja vīnu gruomotu, kur beja

rakstīts, ka tai dzeivuojūt, viņš paliks zamuoks par kotru übogu.
Nu lelom dusmem ķēniņš saplēš gruomotu un līk viņu īsvīst ceplī.

Pēc tam ķēniņam goduos izīt duorzā pastaiguotu. Viņš redz,
ka uobelē sēd vīns putns ar zalta spuornim. Putns paplēš šovus

spuornus un ķēniņš redz, ka uz spuornim ir raksti. Viņš izlosa,
ka kotrs cvlvāks, kas nūtvers šū putnu, tvs zvnuos vvsu, kas

nūteik boltā pasaulē. Ķēniņš grib putnu nūkērt, bet viņš laižas

tuoluok. Ķēniņš otkon ker, bet viņš atsamatas tepat prīškā. Tai

viņš to ķērdams jau teik uorā nu duorzā. Viņš vys grib putnu

nūkērt, tuodēļ dzanas viņam pakaļ, koleidz dasadur putnam pi

spuornu. Pēc tam ķēniņš vairs navar atsaturēt, viņu raun pēc



211

putna kai kaids vīsvlns. Tai vini skrīn, skrīn. Putns puorskrīn

par vīnu upi, bet ķēniņš palīk tymā molā. Putns ūtrā pusē purinoj

spuornus un ķēniņam gribīs viņa nūkērt. Tuodēl viņš nūsagērb
un puormaun puori. Bet tymā pusē viņam otkon teik žāl drēbu

un plykam byut ari nateik. Viņš grīžas atpakaļ, kur beja drēbes

atstuotas, bet drēbu vairs naatrūn. Viņš grīžas pi zemnīkim, kas

ora teirumā, un lyudz drēbes, stuostīdams, ka šis asūt ķēniņš.
Zemnīki jem un izper viņu rtmuodami: „Nakauņa bet na ķēniņš.
Kai tev nav kauna muonīt ļauds?"

Tad viņš īt tuoluok, sastuop cyuku gonus un Iyudz paleiga,
bet tī arī nadūmoj klausītīs, jem un rīda viņu ar suni. Beiguos
atsaroduos vīns vecīts, kurs apsažēluojās uz nalaimīguo ķēniņa un

īdevja viņam nūplāstas üboga drēbes: īluops uz īluopa. Bet lai

varētu puorsasist uz prīšku, viņš īteic nalaimīgam ķēniņam aiz-

zajemt [nodarboties] ar übogu voduošonu, jo tai viņš uotruok tik-

šūt soyā valstī.

Ķēniņš pasajem pi vīna üboga par vedēju. Tai viņš nūstai-

guoja kaidus trejus godus, koleidz teik sovā valstī. Ticis muo-

juos sajēmis otkon varu sovuos rūkuos, ķēniņš tyulīt izdevja

taidu pavēli, ka kotru übogu ir juopījam, juodūd viņam lobu po-
dūmu un kai cytaidi juopaleidz viņa gryutai dzeivei.

8. A. 471. V. Vidneris Skrundā, LP, V, 228 (104).

Vecos laikos dzīvojis reiz loti skops ķēniņš: pat ne nabagiem

viņš nenovēlējies dāvaniņu pasniegt. Reiz ķēniņam pavēstīts, ka

turpat, netālu no pils tai mežā esot ieklīdis prāvs briedis. Ķēniņš
tūliņ rīkojis medības, bet noteicis, lai tā aplenc, ka viņš pats da-

būtu Šaut, cits ne. Tomēr tai dienā nekas gudrs neiznācis ar me-

dībām: briedis izšmaucies no masta un ķēniņš nedabūjis ne redzēt,

ne šaut. Vakarā tāds pussaīdzis griezies mājā un ceļā saticis

kroplu nabagu, tas lūdzies: „Kēniņ mīļais, atmet nabadziņam kādu

artaviņu!"

Ķēniņš atteicis: „Nedošu ne! tad tik kropls jau neesi, ka ne

maizes tiesu nespēsi ne nopelnīt!"

Nabags atteicis: „Tik skopam gan nevajadzētu būt. Kas

var zināt — ja Dievs grib, tu arī reiz vari par tādu nabagu palikt:

tad redzēsi, cik grūti nabagiem klājas."

„Ko tu te muldi? Ķēniņš paliks par nabagu — jāsmejas!"

skopais uzsaucis_ nabagam un gājis maja.
Bet otrā rītā itin agri ieskrien sulainis: „Kēniņ, ķēniņ! vaka-

rējs briedis pils dārzā iekūlies!"

Ķēniņš ātrumā paķēris ieročus un skrejis_briedi šaut. Tomēr

briedis par to mazo brītiņu jau izskrējis no dārza un iebridis jurā.

Ķēniņa dārzs bijis pašā jūras malā. Nošāvis briedi turpat ūdenī

un domājis: „Viļņi izdīs malā!"
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Bet nekā: medījums lēnām peldējis uz jūras pusi. Nu norāvis

drēbes, aizbridis pakaļ un izvilcis briedi malā. Bet kas par brī-

numiem? Tai īsā brītiņā ķēniņa drēbes nozudušas. Nevarējis

saprast, kā tas gadījies, ko tas nozīmē? Neko darīt, novilcis brie-

dim ādu, pārsedzies ar to pašu un pārgājis pilī. Bet te vēl lielāki

brīnumi: pils sargi nelaiž iekšā: kas viņš par ķēniņu briežu ādā!

Tur pilī gan esot ķēniņš, to viņi pazīstot, bet tādu plusku viņi ne-

pazīstot. Šis gan palicis pikts — nelīdz. Beidzot lūdzies, ja tā

neticot, lai izmeklējot visu pili, redzēšot, vai tur kādu ķēniņu at-

radīšot. Labi, pils sargi ieiet pilī un, kas ir? Patiesi izved citu

ķēniņu, bet uz mata vienādu ar to, kāds tur arvienu valdījis. Šis

parausta plecus un nu tīri apjūk, kas tas ir, kas nav. Bet pils

sargi zobojas: „Nerausties nemaz! ej tikai pie laika projām, citādi

var vēl nelabi klāties "

Neko darīt — jāiet. let, iet — pats nezin, kur iet, kur griez-
ties. Te par laimi, satiek kādu saimnieku: tas smejas: „Vai

traks! kā tad tu tā nodzīvojies bez drēbēm? Vai nelīgsi pie manis

par puisi, tad drēbes nopelnīsi?"
Labi— salīgst. Ko cita arī darīt. Vai iesi pasaulei vēl izklāstīt,

kā noticis? Kurš to ticēs? Un tā nu salīgst par puisi un sāk strādāt,

bet nelaime atkal, pļaut, art nav radis savā mūžā, saimnieks ne-

kur likt. Neko darīt, līdzis ir, liks zirgus ganīt. Bet nelaime atkal:

pieguļā būt nav radis savā mūžā — kā noliekas pie uguns kura,

guļ līdz brokasta laikam un zirgi tamēr izmaluši gan labību, gan

pļavas. Neko darīt, līdzis ir, liks pie cūkām. Bet nelaime atkal:

cūka jau neģēlīgs lops. Tiklīdz ļausi izklīst, kopā vairs nesada-

būsi. Un šis to nav radis, domā: „Kur tad šīs skries? Bet tamēr

cita labībā, cita mežā, kur nekur. Tagad saimnieks saka: „Klau-

sies, dari, ko redzējis, tu man nederi, mums jāšķiras!"
Un tai pašā dienā aizgājis arī. Gāja, gāja, beidzot sastapa

aklu nabagu, kam tai dienā puika, vadītājs, esot nomiris. Aklais

lūdzās bez gala, lai pavedot viņu līdz ķēniņa pilij, jo tur šodien

esot dziras un dzīrās tādus aklus visvairāk apdāvinot katrs, ne

vēl nu ķēniņš, kam mantas pa pilnam. Labi, vedīs arī šo. Aizved

pilī, redz: tas pats ķēniņš, kas todien, sēž galda galā pie viņa sie-

vas, bet uz mata vienāds ar viņu; tā pati balss — viss, viss. Nu,
ko nu darīs? les taču klāt un lūgs kādu dāvānu. Ķēniņš tūliņ pa-

ceļas galda galā un vaicā: „Kas tu par tādu esi? Tu māki tik

smalki lūgt, kā katrs ķēniņš, un tomēr tev nabaga drēbes mu-

gurā?"

„Nevaru teikt, kas es esmu!" šis atbild.

„Tev būs teikt, ja negribi cietumā kļūt!"
Neko darīt — sāka stāstīt, kā ar nabagu todien runājis, kā

briedi šāvis, kā drēbes nozudušas, kā pilī gadījies, kā cūkas ga-

nījis, kā par nabagu palicis un kā nu beidzot te atnācis. Un līdz
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to bija izstāstījis, tasķeniņš, tur galda galā, pazuda kā miglā un

šis atradas_ viņa vieta tādas pašās ķēniņa dvēbes kā agrāk.
Tas ķēniņš bijis Dievs; viņš tikai gribējis skopo ķēniņu pār-

mācīt.

No tās dienas ķēniņš atmetis skopumu un labprāt palīdzējis
nabagiem.

9. A. 471. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

Plānu pag.

Vienc ķēnīc bīš trakoti skops un ka vie kāds nabags nācis
diedelēt, tā šis nabagu pucināš ar suņim un nelaidis nemaz pils
tūlumā. Ķēnīc bīš varēn bagāts un šim nekā netrūcis.

Reiz sulaiņi pamanīši, ka gar pašu pili nodrāžas briedis. Šie
stastīši ķēnīnam, ka briedis aizskrēš garām. Nu ķēnīc tūlī plinti
cie un skrēš briežam pakaļā. Skrēš, skrēš un daskrēš ar brie-

žam pa šāvienam un gāzis virsū. Ķēnīc sašāvis briedi, briedis

iekāpis upē un bēdzis pa upi prom. Nu ķēnīc ar ātri vie drēbes

no muguras no, upē iekšā un dzinies briežam pakaļā. Ķēnīc pa-

nācis briedi un nodūris. Šis nu nodīrāš briedi un gāš apakalis
meklēt drēbes rokā. Bet drēbu vairs nebīš. Kamēr ķēnīc dzinies

briežam pakaļā, tikmē vienc bīš šā drēbes nozadzis un aiznesis.

Ko nu? Pliks jau ķēnīc nevarēš uz pili iet. Šis ņēmis un satinies

brieža ādā un gāš uz pili. Bet pilī šā nelaiduši iekšā un nevienc

šā nepazinis, ka šis atnācis, brieža ādā satinies.

Nu ķēnīc gāš apakal uz upi un vē reiz pārmeklēs, vai kur nav

šā drēbes. Bet drēbu nekur nebīš un pilī ar ķēnīc vairs neticis

iekšā. Ķēnīnam aptrūcies ko ēst un šis gāš apkārt diedelēdams.

Bet šis nemācēš lāgā diedelēties un šim nekā negāš. Reiz pilī

bīšas dzīres un ķēnīc nospriedis, ka jāietot šim ar uz pili un ja-

diedelējot. Sulaiņi šo ielaiduši iekšā un ķēnīc gāš apkārt diede-

lēdams. Viņš piegāš pie sava dēla un sievas, ķēniņienes, un lū-

dzies, lai ko iedodot. Dēlu un sievu jau šis pazinis un šie ar sā-

kuši uz šo skatīties. Pēdīgi visiem nokritušas tā kā zvīņas no

acim un princis un ķēniņiene pazinuši ķēnīnu. Visi bīši trakoti lai-

mīgi, ka ķēnīc atradies mājā.
No tās dienas ķēnīc labojies. Nu viņš nevienu nabagu vairs

tukšajā nelaidis prom un nepucinājis ar suņim, bet visim na-

bagim labu prātu palīdzēš un devis, cik vie maz varēdams.

16. Par akmeni palikušais cilvēks.

1. A. 472. 760. J. Bankins „Š i s un tas" 1,1872,49.

Divi vīri, no baznīcas nākot, gājuši runādamies par kapsētu.

Pirmais sacījis uz otru: „Ak, kas te par pulkiem laužu bus lielajā

augšāmcelšanās dienā!"
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Otrs neticīgais saka, ka tas nemaz neesot tiesa un nebūt ne-

būšot tā notikt. Pirmais tam nu stāsta un rāda, ka tā stāvot rak-

stīts bībelē, un tā esot mūsu ticība un cerība; bet otrs jo nikns

atbild: „Lai tad es esmu nolādēts un par akminu palieku, ja tas

būs tiesa."

Tikko šis tādus zaimošanas vārdus bija izsacījis no mutes,

tas tūliņ pazudās un no tā vairs nav ko redzēt. Pirmais runātājs
aiziet pie mācītāja un izstāsta, kas noticis. Mācītājs to noraksta

baznīcgrāmatā un tā šī lieta paliek.

Trīs simti gadu vēlāki, kapus no jauna rokot, kapsētā uziet

akminu ar galvu, rokām un kājām, pilnīgu cilvēka tēlu. Šo tēlu

aiznes no kapsētas uz mācītāja muižu, un tas to liek nolikt savā

mazgājamā kambarī vienā kaktā, kur arī viņa ķēķenei gulta stā-

vēja. Tā ikvakarus, gulēt iedama, notura savu vakara lūgšanu

un aizmet krustu priekšā.

Vienu vakaru tā redz, ka tēls kaktā tā kā pakustas un pa-

smejas. Ķēķene ne par kādu naudu tur neiet gulētu, stāstīdama

mācītājam, ka tēls kaktā pakustējies un pasmējies.

Mācītājs saaicina citus baznīckungus un tie nu sāk lūgt Dievu

un svētīt. Un redzi! akmina tēls top dzīvs un sāk kustēt. Tas nu

šiem izstāsta, ka priekš trīs simti gadiem pats nolādējies un tādēļ

par akminu gulējis zemē. Kad šie tam prasīja, kādēļ viņš smējies,
kad ķēķene vienā kaktā krustījās

J
tad viņš atbildēja: „Kad ķēķene

vienā kaktā krustu meta priekšā, tad visi ļauni gari muka prom

un devās uz citiem kaktiem; bet starp tiem viens bija klibs ar

savu kāju, tas arvien lēca citiem no pakaļas, un es par to smējos."

Mācītāji to atkal nosvētīja, un tēls sabruka un sabira par

pīšļiem un putekļiem kaktā. Pēc tam šos trūdus aiznesa uz kap-
sētu mi noglabāja, lai tie nu dus Dieva mierā.

2. A. 472. Briežu Augusts Ergjos. Jkr. V, 4 (2).

Vēlā naktī gājuši divi ceļinieki pa lielceļu, gājuši, kā jau ceļi-
nieku ieradums, runādami par dažām lietām. Patlaban vedis

viņu ceļš gar kapsētu un viņi iesākuši runāt par miroņiem. Viens

teicis, ka miroņi necelšoties nekad augšām, otrs atkal, ka viņi

gan reiz augšām celsies. Pirmais, gribēdams pārspēt otru, iesau-

cies: „Nu tad lai es uz vietas par akmini palieku, ja miroņi cel-

sies augšām."
Tiklīdz šos vārdus bijis izrunājis, tad viņš arī palicis par ak-

mini. Otrs ceļinieks par to izbijies un steidzies stāstīt šo noti-

kumu mācītājam, kas pavēlējis aprakt akmini kapsētā.
Gadi aiztecējuši. Kapuracēji uzrakuši reiz akmini, cilvēka

tēlā, kas viņiem bijis par lielu brīnumu. Viņi steigušies stāstīt
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mācītajam šo notikumu. Mācītājs pavēlējis, ienest akmini meitu

kambarī,_kur tas stāvējis labu laiku.

Kādā vakarā meitas gājušas gulēt, divas bijušas jau apgulu-

šās, bet trešā kāda darba dēļ vēl pakavējusies. Beidzot arī šī

gājusi gulēt, atstājusi sveces galinu degošu uz galda un nejauši
uzmetusi acis uz akmina. Meita redzējusi, ka tas smējies, viņa

iztrūcinājusies, modinājusi abas otras meitas un steigušās kopā
stāstīt šo notikumu mācītājam.

Mācītājs saaicinājis daudz citu mācītāju un sākuši akmini

svētīt. Beidzot tas atkal pārvērties par cilvēku. Nu viņam jau-

tājuši, par ko tas smējies. Tas atbildējis, ka tad, kad meitas gā-

jušas gulēt, ap viņām bijis vairāk velnu, starp kuriem viens klibs.

Meita, gulēt iedama, metusi krustu, nu sākuši bēgt visi velni, bet

klibais velns pakritis bēgot. Par to šis smējies.
Šis cilvēks, kas pārvērties par akmini un nu atkal pārvērties

par cilvēku, dzīvojis vēl ilgus gadus, lai slavētu Dieva varu. Vecs

un sirms palicis, miris viņš dabiskā nāvē.

3. A. 472. 760. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. ko m. kr.

LP, VI, 11, 8.

Reiz kapsētā viens ceļinieks iegriezies. Patlaban tur mā-

cītājs glabājis mironi, teikdams tos vārdus: „Še dusi, kamēr Kungs
Kristus tevi augšā cels!"

Bet ceļinieks atbildējis mācītājam: „Necels!" un tūdaļ palicis

par akmeni cilvēka izskatā. Mācītājs akmeni pārvedis mācītāja

muižā un nolicis ķēķī.
Te vienu rītu ķēkša iesteigusies pie mācītāja: akmens esot

smējies. Mācītājs izgājis ķēķī, sācis akmeni apsvētīt un nu akmens

atkal pārvērties par cilvēku, stāstīdams: viņš tādēļ esot smējies,
ka redzējis katru rītu daudz velnu pa ķēķi dancojam. Šorīt viņiem

dancojot, ķēkša tai brīdī skaitījusi tēvreizi,_un velni par to bēguši

projām; tikai viens bijis klibs un tas, no tēvreizes mukdams, pa-

kritis, par ko viņš pasmējies._
To dzirdējis, mācītājs ķēkšu apsvētījis, lai velni tur vairs

nenāktu.

4. A. 472. 760. V. Jūrmalietis Siltā skolā, LP, VI, 11, piez.

Divi zēni gājuši gar kapsētu. Tas viens teicis: „Kas te būs

cilvēku, kad tie visi augšā celsies!"

Otrs smējies: „Tad es labāk palieku par akmeni, ja nomi-

rušie vēl varētu atdzīvoties!"

Kā to izteicis, tūliņ nozudis. Otrs brīnījies, kur šis palicis un

sācis meklēt, bet nav un nav.
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Vēlāk reiz rakuši jaunu kapu, un kas ir? Uzrakuši akmini,

pilnīgi kā cilvēku — tas bijis tas neticīgais zēns. Akmeni nove-

duši mācītāja muižā un nolikuši kukņā.
[Reiz ķēkša redzējusi, ka akmens smejas, nu gājusi tūliņ mā-

cītājam stāstīt. Mācītājs ienācis ķēķī, nosvētījis akmini, un ak-

mens tūliņ palicis par cilvēku. Viņš nu izstāstījis visu, ko pie-
dzīvojis.]

5. A. 472. 760. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis. Aumeisteru pag.

Divi vandarzelli gājuši pa ceļu un savā starpā sprieduši, kā

gan tas varētu būt, ka cilvēki var palikt par akmens stabiem.

Viens tomēr neticējis un izsaucies: „Pie velna, es tādiem nie-

kiem neticu."

Tūliņ vandarzellis pārvērties par akmens stabu. Otrs lielās
izbailēs sācis kliegt un bēgt. Viņš ieskrējis nāburgu mājā un stā-

stījis notikušo. Mājā dzīvojusi arī veca vecene, kurai sava znaja
[zināšana] bijusi. Vecene sacījusi, ka tas ir velna darbs, un pa-

mācījusi, kā lai dara.

Akmens stabu aiznesuši uz baznīcu un nostādījuši pret altāri,
stabam riņķī apvilkuši riņķus un krustus. Tad nokāvuši baltu

gaili un apslacījuši ar asinim stabu.

Tai pašā acu mirklī viens no augšas sagrābis stabu un uz-

rāvis to nezin kur. Visi tik noskatījušies, bet darīt nekā nav

varējuši.

6. A. 472. 760. V. Garā no A. Kalniņas Baldones apr.

J. A. J ans o n ak r.

Kādreiz divi vīri gājuši gar kapsētu. Viens sacījis, ka miroņi
celsies augšā, otrs, kuram vārds bijis Ādams, ka necelsies. Ādams

teicis: „Lai es par akmeni palieku, bet miroņi necelsies augšā."
Pirmais vīrs pārgājis mājās sveiks un vesels, bet otrs piepēži pazu-

dis. Pēc 300 gadiem kapsētā rakts kaps un atrasts kāds akmeņa
cilvēks. Mācītājs to ienesis savā mājā un nolicis meitas istabā.

Bet katru nakti ap pulkstens 12. meita dzirdējusi, ka tēls smejas.
Citi tam neticējuši. Te gājis pats mācītājs klausīties minēto tēlu.

Mācītājs jautājis, kas tēls esot, un minējis vairākus vārdus. Bet

tikko tas minējis vārdu Ādams, tēls pārvērties par pelnu kopiņu.
Tas bijis tas vīrs, kas nav ticējis, ka miroņi celsies augšā.

7. A. 472. 760. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā.

LP, I, 142.

Divi draugi gājuši svētdienas rītu caur kapsētu uz baznīcu.

Viens teicis: „Kas te būs cilvēku, pastara dienā augšām ceļoties!"
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Bet otrs smējies sacīdams: „Ja tie visi uz reizi vienā dienā

var uzcelties, tad lai uz vietas palieku par akmeņa teļu!"
Acumirklī tas ari palicis par akmeņa teļu. Otrs, to redzē-

dams, pārbijies noskrējis pie mācītāja un izstāstījis visu.

Mācītājs licis teļu pārvest un nolikt savas ķēkšas istabā. Kādu

vakaru ķēkša, gulēt ejot, metusi krustu un akmeņa teļš tūlīt pa-

smējies.
_

Tā pastāstījusi atgadījumu mācītājam un šis uzprasījis

teļam, kāpēc esot smējies?
„Smējos par velniem," teļš atbildējis, „jo ķēkšai krustu metot,

velni kā spali skrēja pa durvim laukā; bet viens no viņiem bij
klibs un, nevarēdams citus tik ātri panākt, krita kukuriski uz de-

gunu, ka man bij jāsmejas."
Mācītājs nu ņēmis akmeņa teļu apsvētīt un teļš no svētīša-

nas sagruvis par pelniem. Pelni aizvesti uz kapsētu un paglabāti.

Piezīme. A. Lerchis - Puškaitis būs gan šo pasaku uzrakstījis no

tautas mutes, bet pirmais stāstītājs to būs droši vien no J. Bankina grāmatas
nolasījis (sal. pirmo variantu), izlasīdams „tēlu" par „telu". P. Š.

8. A. 472. 760. M. Skrupska no vecās māmiņas Neretā,

Folkloras krātuvē.

Reiz dzīvoja kāds mācītājs netālu no kapsētas, kur viņš katru

dienu gāja pastaigāties ar savas meitas. Reiz viņi izgājuši uz

kapsētu un piepēži meita iesaucās: „Redzi, tēvs, cik šeit skaists

akmens, taisni pēc cilvēka ģīmja."

Meita lūdz tēvu, lai aizvedot uz māju un ieliekot viņas gu-

ļamā istabā. Tēvs paklausa, aizved un ieliek akmeni meitas

guļamistabā.
Vienu vakaru, gulēt ejot, meita redz, ka akmens pasmejas.

Viņa iet otrā rītā pie tēva un teic: „Tēvs, tas akmens smejas."
Tēvs prasa: „Vai tu tiešām domā, ka akmens smejas?"
Meita pastāv, ka viņa esot redzējusi. Nu tēvs paņem bībeli,

iet pie akmens un teic: „Ja tu esi gars, tad atbildi, kadel esi ta

pārvērties."

Nu akmens sāk runāt: „Reiz es biju pie velna salīdzis uz

vairākiem gadiem dienēt, bet es nevarēju visu izpildīt un aiz-

bēgu. Kad es nomiru, un mani veda uz kapsētu, tad velns mani

nolādēja par akmeni. Kad nesēji izzināja, ka zārkā akmens atro-

das, tad viņi paņēma un izmeta akmeni kapsētā."

Mācītājs ņēma to akmeni un iezārkoja par jaunu, apsvētīja

un paglabāja.

9. A. 472. Jurkovsku Emīlija Ozinos. Jkr. 11, 33 (5).

Reiz dzīvoja dievabijīgs mācītājs, kas katru nakti ap pus-

nakti gāja baznīcā Dievu lūgt; tas viņa sievai nebūt nepatika.
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Kādu reiz tā pasauca savu sulaini un lika tam iet mācītāju baidīt,

lai paņemot trīs akmentiņus un sviežot pa vienam gar grīdu, tad

mācītājs domāšot, ka spogojas. Sulainis darījis, kā pavēlēts. Tik-

līdz viņš pirmo akmentiņu nosvieda, mācītājs, kas patlaban uz

kanceles stāvēja, sacīja: „Lai Dievs dod, ka tas, kas šo akmentiņu

sviež, pats paliek par akmeni."

Pie otra un trešā viņš sacīja tos pašus vārdus. Tiklīdz trešo

reiz bija izteicis, sulainis pārvērtās par akmeni.

Otrā rītā mācītājs lika akmeni pārvest uz māju un kukņā

nolikt. Tur viņš stāvēja trīs gadi apsūnojis. Kādu dienu kalpone,

kukņā uguni rausdama un pār ugunskuru krustus likdama, ierau-

dzīja, ka akmens smejas. Nobijusies viņa ieskrēja pie mācītāja

un stāstīja, ka akmens smejoties. Mācītājs izgāja kukņā un pra-

sīja akmenim, kādēļ šis smejoties.

„Kā es nesmiešos," akmens atbildēja, „še kaktā stāv trīs

velni: viens klibs, divi veseli, tiklīdz meita uguni rauš un krustus

liek,.tie skrien projām un skriedami veselie klibo samiņģē — par

to es smeļos."
Mācītājs nosvētīja akmeni un šis pārvērtās atkal par cilvēku

un nekad vairs nedomāja mācītāju baidīt.

17. Vīrs par elles katla kurinātāju

I. A. 475. P. Š. no P. Dankas Raunā.

No karadienesta atnāk zaldāts mājā, bet viņam nav nekādas

naudas un vecāku arī vairs nav, kur pagaidām apmesties. Do-

mādams, ko lai dara, viņš nosaka: „Ak, tu velns, ko lai nu

iesāku?"

Te viņš apskatās un redz: nāk viens kungs pretī. Kungs
tūliņ uzprasa: „Vai negribi pie manis par puisi derēties?"

„Kādēl ne? Kad tik ir tāds darbs, ko es māku strādāt."

„Krāsnis kurināt jau tu mācēsi!"

„To jau nu gan mācēšu, bet vai es varēšu arī ko nopelnīt?"

„Par algu tu nebēdā! Tev būs trīs gadi katru dienu jāku-

rina trīs krāsnis, ka neviena neizdziest. Ja tu labi nekurināsi, tad

tu dabūsi pērienu; bet ja mani klausīsi, tad tev piebēršu visas

ķešas ar zeltu."

Zaldāts ir ar to mierā un iet kungam līdz. Tā viņi iet par

purviem un mežiem it kā pa gaisu, kamēr pēdīgi nonāk pie vie-

nas pils. Tur kungs ieved viņu vienā istabā, kur ir trīs krāsnis,

un vēl piekodina: „Kurini nu tās krāsnis un karsē tos podus!

Bet ja tu noņemsi kādam podam vāku un paskatīsies, kas tur

iekšā, tad tev nocirtīšu kaklu."

„Kas tur man ko skatīties?" zaldāts atbild un tik sak kurināt.
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Zaldātsjau ir nokalpojis visus trīs gadus un viņam paliek tikai

vairs pēdējā darba diena. Viņš nu ar visu varu grib zināt, kas

gan tajos podos tiek vārīts. Viņš pacel pirmajam podam vāku

un redz, ka tur sēd tas vecais zaldāts, kas viņu karadienastā

sitis un dīdījis.

„Ak, tu te sēdi!" viņš iesaucas, aiztaisa atkal vāku cieši un

piemet vēl vienu malkas gabalu.

Otrā podā viņš atrod savu dusmīgo kara virsnieku un arī tā

podam pieliek vienu lieku malkas gabalu.

Jrešā katlā vārās viņa bargais kungs, pie kura viņš agrāki
dienējis. Arī tas viņam aizdevis ausmas, par ko dabūj tāpat vienu

lieku malkas gabalu.

Tūliņ arī ienāk viņa saimnieks un uzsauc: „Kam tu taisīji tos

vākus vaļā? Vai tā tu izpildi manu pavēli?"

Zaldāts tā sabijies, ka nevar vairs ne vārda parunāt. Kungs
tomēr paliek laipnāks un saka: „Še saņem savu algu un ej tūliņ

no šejienes projām!"

Kungs nu pieber zaldātam visas ķešas pilnas ar mēsliem; bet

zaldāts, kā jau vainīgs būdams, arī neko nesaka. Viņš iziet no

pils un tiek atkal aiznests kā pa gaisu par purviem un mežiem.

Nu viņš grib iztīrīt arī savas netīrās ķešas, bet izrādās, ka visas

ķešas ir pilnas ar zelta naudu. Zaldāts nu ir bagāts vīrs un dzīvo

laimīgi.

2. A. 475. Brammanis Rīgas apg. LP, V, 131 (7).

Reiz bijis drošs vīrs. Un tas kādu dienu, pa mežu staigā-

dams, apmaldījies. Pierādies velns itin sadedzis: lai līgstot pie

viņa par puisi! Kālab ne? Salīguši. Velns tūliņ ievedis vīni

tādā peklē un rādījis trīs podus ar vākiem, zem kuriem cauram

dienām esot jākur uguns; bet vairāk par divām pagalēm malkas

uz reizi neesot brīv ņemt; arī vākus nevajagot cilāt un iekša

žūrēt ne pavisam.
Pirmo dienu — kamēr velns citur blandījies —kur_isL

kuris — ē!

iedomājies: „Taču jāpaskatās, kas tur podos īsteni varas!"

Pacēlis pirmām podam vāku — vai pasaulīte! — viņa paša

maizes devējs (kungs), tvīkst karstumā sakumpis.

„Š! tēviņ," kurinātājs domājis, „tev trīs pagales ta tikai būs!"

un pabāzis vēl trešo pagali ugunī.

Velns vakarā pārskrien: kamdel trīs pagales esot bāzis

ugunī ?

Ja, tur podā esot pazīstams kukainis, tas esot pelnījis labu

pacienu, jo pērn piedarbā esot pacienājis_ arī viņu ar krizulu katu.

Otrā dienā kūris kūris — ē! iedomājies: „Taču japažur, kas
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tur otrā podā." Pacēlis vāku: vai tēt! — viņa paša muižkungs.
Tūliņ iesviedis četras pagales.

Pārskrien velns: kāpēc skaužot malku?

„Ja, gribēju savu muižkungu pacienāt, kā viņš mani cienājis."
Trešā dienā kūris, kūris — - ē! iedomājies: „Jāpaskatās, kas

tai trešā." Pacēlis vāku: ta tad labi — pats vagārs tup iekšā.
Tūliņ tādam āzim iesviedis sešas pagales, vēl papūzdams, lai tikai

spoži zvēro.

Pārnāk veļus: „Vadzi, malku vien izšķērdi! Tā neesam lī-

guši; lec pie tā vagāra iekšā!"

„Ja, tūliņ!" lai tikai paceļot vāku.

Velns cēlis vāku, bet šis — kamēr velns cēlis — pamanās

velnu aiz papēžiem saķert un tā pļunkt! iegrūž podā pie vagāra.
„Nu divi velni kopā, lai vārās!" vīrs iesmējies un griezies

mājā.

3. A. 475. Treimanu Jānis Bērz muižas Dzenos. Jkr. IV,

14. 1. p. 5. LP, VII, I, 625 1. p. 12.

Melnajā muižā (tagadējā Upesmuižā pie Līves Bērzes) dzī-

vojis briesmīgs velna pilns kungs. Tam bijis kučieris Krumul-

tiņš vārdā. Šim vajadzējis katru nakti ar kungu izbraukt. Tik ko

pa muižas vārtiem laukā, skrējuši zirgi krākdami, šņākdami, rūk-

dami gaisā pa upi pāri uz mežu projām. Krumultiņa sieva gan

reižu reizēm savam vīram prasījusi: „Kur kungs brauc katru

nakti?"

Krumultiņš tikai noņurdējis vien. Lai gan manījis, uz kurieni

briesmīgais brauciens vedot, tomēr īsti nezinājis, kas galā no-

tiekot, kad kungs viņu vienu pašu mežā atstājis. Kungs arī bijis
viņam cieti aizliedzis ko runāt par to, ko viņš redz un dzird. Un

ar laiku jau ar pašu velnu apron, tā arī Krumultiņam gājis. Viņš
nakti no nakts ar kungu braukdams, pagalam apradis un beidzot

iekārojies arī zināt, kur kungs tad aiziet, kad mežā nobrauc.

Kādu nakti_ stipra vētra plosījusies un bijis tik tumšs, tik

tumšs, ka tumšāks vairs nevarējis būt; bet kungs licis atkal zir-

gus jūgt un braukt. No Melnās muižas izbraukuši kādos desmitos

un braukuši, ka rūcis vien. Noskrējuši meža vidū zemē, kungs

izkāpis no karietes un steidzies pilniem soļiem projām — Krumul-

tiņš tam pakaļ, jo lielas tumsas dēl nebijis ko bīties, ka kungs
to redzētu. Otrām kārtām, viņš zinājis, ka velna pilniem cilvēkiem

nav brīv atpakaļ skatīties. Gabalu gājuši, tie atradušies pie kā-

das lielas dzelzs ēkas — pie elles. Tur gulējis liels, liels melns

suns durvju priekšā. Kungs sunim pārkāpis, suns nelicies ne

zinot; bet kad Krumultiņš sunim pāri kāpis, tad tas galvu pacēlis

ieņurdējies. Nu iegājis ellē un redzējis garu rindu katlu, pilnus
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ar vagariem vāroties un vienā ieraudzījis arī savu kungu vārā-

mies. Krumultiņam palicis bail un viņš iesprucis pie pašām dur-
kaktiņa. Tur aptupies un visu noskatījies. Uguns beigusies

kureties, nu skrējuši vagarīši Un muižas kuņģeļi ar malku no pa-
sekņiem un alam uguni atkal uzkurt. Kad vagāri bijuši labi sa-

varījušies, tad tie izkāpuši no katliem, sēdušies pie galda, kas no

viena gala līdz otram galam ar galu un baltu maizi bijis nokrauts,
un ēduši, ka šņakšķējis vien, nu neviens neskatījies otram acīs.

Krumultiņam arī iekārojies pēc uzkožamā, viņš pielīdis pie galda
un nogrābis dažas baltas maizes pladiņas un iegrūdis tās azotē;
tad izvilcis naželi un nogriezis lipatiņu no gaļas, bet viņam grie-
žot iesūrstējies gurnu vaigs. Arī šo lipatiņu iegrūdis azotē, jo
viņam bijuši paltraki sajosti ar jostu, kur cimdus, pīpi un kas tikai

vajadzīgs, varējis iebāzt.

Kad nu Melnās muižas kungs pirmais gājis pa durvim ārā,

tad devies Krumultiņš tam paka(. Izejot kungs pār melno suni

pārkāpis. — Suns gulējis klusu, bet kad Krumultiņš viņam pāri
kāpis, tad tas nejauki ieņurdējies, tā ka kungs galvu drusku sāņus

pagriezis, pilnam atpakaļ nepaskatījies. Kad pie zirgiem atnākuši,
tad kungs kāpis karietē un Krumultiņš uz buku. Kungs dusmīgi
un bargā balsī uzprasījis: „Kur tu biji?"

Krumultiņš, loti apķērīgs būdams, atbildējis: „Es biju sevis

Pēc!"

Nu braukuši uz Melno muižu tik briesmīgi kā nekad, gar krū-

miem un koku galiem skrāpēdamies un plēzdamies, ka brīkšķējis

vien.

Kad mājās pārbraukuši, kungs iegājis zālē, bet Krumultiņš

nojūdzis zirgus un ielaidis stallī. Tad iegājis pie savas sievas

un teicis: „Ilba, sieviņ, nu es zinu, kur mūsu kungs brauc. Ir jau

taisnība, ko ļaudis runā, ka viņš velna pilns."

Un nu ņēmis no azotes ārā baltu maizi; bet tavu brīnumu! Tā

bijusi pārvērtusies par zirgu strampuliem un gaļas ļipatiņa, kuru

ellē nogriezis, palikusi par cilvēka miesu. Kad nu Krumultiņam
vēl arvienu gurnā sūrstēja, tad Ilba lipatiņu paņēmusi un uzlikusi

to uz jēlumu, kur tā uz matu derējusi. Tā tas esot un būšot ar-

vienu tiem velna pilniem vagāriem, kas nežēlīgi ļaudis kāvuši,

mocījuši un dīrājuši — tiem visiem ellē jāvārās! Un tiem vagārī-

šiem, kas spieķojuši, un tiem muižas kuņģeļiem, kas kungiem

bijuši kā klēpju sunīši, tiem ellē ugunis jākur._
Bet arī šim velna pilnam kungam pienāca pēdēja stundiņa:

atrada viņu apgrieztu kaklu savā gultā. Izrīkoja lieliskas bēres,

tomēr miera tas neatrada savā kapā,_viņam jāspoko un savi darbi,

kurus tas šai pasaulē izdarījis, jāatgādina. Liela trumpēšana no-

tiekot apakš Melnās muižas tilta; tur naktī sabraucot no malu
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malām, arī no Velna bedres ejot uz Melno muižu rindām vien un

dzīvojot tur līdz gaiļiem, ka tikai žvakšķot.

4. A. 475. J. HenniņšnoJ.Dorbes 1885. g. Sasniak ā.

Vienreiz bija viens nikns kungs, kas savus kalpus nežē-

līgi sita. Bet viens vipa kalps nebija tomēr nekad pērienu dabūjis.
Tas kungs pavēlēja tam kalpam, lai viņu no rīta aizvestu uz elli.

Kalps gāja uz mājām un raudāja. Viņš sastapa kādu čigānu, kas

tam jautāja, kas viņam kaitot? Kalps atbildēja: „Man ir mans

kungs jāved uz elli, bet es nezinu to ceļu."

Čigāns sacīja: „Atbrauc tik pie šā tilta, tad es tevi novedīšu

uz elli."

Tad kalps aizgāja ar lielu prieku uz mājām. No rīta kalps

piebrauca pie durvim, kungs iesēdās ratos un nu brauca abi uz

elli. Kad viņi bija aizbraukuši pie tā tilta, tad tas čigāns ielēca

ratos un veda to kungu uz elli. Kad drīz jau pie elles nāca, tad

redzēja, ka ceļš izkaisīts ar baltiem zirņiem. Kungs nu sauca

tam kalpam, ka viņš esot elli redzējis, lai braucot nu atpakaļ, bet

čigāns tik brauc uz elli. Tad sulaiņi iznāca pretī un ieveda to

kungu tur iekšā un sukāja ar ērķelēm viņa galvu, tā kā asinis

skrēja. Tad iesauca arī to kalpu iekšā un iedeva tam vienu zo-

beni, lai sakot, ka viņš esot novedis to kungu uz elli. Kad tā kunga
madāma neticēja, tad sulainis svieda to zobeni uz galda un tad

nodega tā pils.

5. A. 475. Skolnieks B. Luocis Latgalē. Kultūras balss kr.

Vīns saldats nūdīnējis keizeram divdesmit pīci godi un laidēs īt

uz sātu. Jis guoja, guoja — atsagrīzja atpakaļ prasītu nu keizera

kaidu gūda vuordu par tik ilgim godim. Keizers jam izdūd taidu

dokumentu, ka jis nadreikst nikur ilguok byut, kai vīnu dīnu.

Jis puordzeivoj pi vīna dīnu, pī ūtra dīnu un suok īt tuoluok. It,
īt — daīt pi skaista meža, īīt mežā, redz skaistu muižu. līt tymā

muižā, īt vīnā ustobā, ūtrā un puorstaigoj vysas ustobas, nivīna

nav laužu. Golā jis īīt vīnā ustobā un atrūn škierstu. Škierstam

nūkreit vuoks un izlīn cvlvāks. Tys cylvāks prosa saldatam, lai

nūdzeivoj vīnu godu pi juo. Jis arī dzeivoj un dorba jam nikaida

nabeja, kai tik izslaucīt ustobu un izkurynuot kruosni. Jis nū-

dzeivoj vīnu godu. Tys cylvāks, kurs gul šfcierstā, izkuop nu

škiersta uorā un prosa saldatam, lai nūdzeivoj ūtru godu. Jis

soka: nūdzeivuoškys. Jis nūdzeivoj ūtru godu, izkuopj nu škiersta

tys cvlvāks un prosa, lai vēl nūdzeivoj trešū godu. Tad jis nū-

dzeivoj ari trešū godu. Tys cvlvāks, kurs gul škierstā, izkuopj
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nu škiersta uora un soka tam saldatam: „Tagan tu nūdzeivuoji
treis godi, un vairs man navajag. Kū tev par tū samaksuot?"

Tys saldats soka: „Es pots nazvnu, kas man lobuok byutu."

Tys, kurs škierstā gul, soka: „Es tev dūšu taidu krystu, kū tu

padūmuosi un puorskristīsi, tys i nūtiks."

Un vēl jis jam sācēja, ka navar peipīt, šņabi dzert un precētīs.
Tad īdūd taidu zyrgu, kas var skrīt pa gaisu un pa yudeni, kur

grib.

Jis juoj un dajuoj pi vīnas muižas duorzā, kur pasakuoruse
uz uobeles zora vīna meitine. Jis, juodams caur, atraun tū mei-

tini nu uobeles. Tei meitine jam ķeras aiz kokla un žņaudz zemē.

Jis padūmoj par tū cvlvāku, kurs gul škierstā. Tys tyulin at-

skrīn, un jū ratovoj. Tod jis juoj uz tū pilsātu, kur dzeivuoja kei-

zers. Jis dajuoj pi keizera duorzā. Tod jis padūmoj, kai izzataisīt

duorzā taidu muoju, ka vairs skaistuokas pasaulē nav. Jis puor-

krysta ar tū krystu un īzzataisa muoja. Jis kuop nu zyrga zemē

un īīt muojā. Izīt reitā keizera sulaiņi un breinuos, jī dūmoj, ka

tur svāta muoja. Tys saldats uz jīm soka: „Neejīt uz celim, te

nav svāta vīta!"

Piezīme. Šī pasaka, kā redzams, ir nepilnīga. P. Š.

18. Spēlētājs ellē.

1. A. 476. Mācītājs J. Neilands no 1870. līdz 1880. g. Pēterup ē.

Brases krogā reiz bijis viens skrodelis par spēlmani. Viņš

esot labi spēlējis un visi ļaudis esot dancojuši.

Vienā svētdienas vakarā atbraukuši tur divi jaunkungi ar

diviem smukiem melniem zirgiem, paši arī bijuši ģērbušies mel-

nās drēbēs. Tie dancojuši un dancojuši un lūguši skrodeli, vai

nebraukšot arī šiem līdz drusku paspēlēt. Skrodelis arī gājis līdz,

un nu aši vien nobraukuši pie vienas lielas maļas. Skrodelis iegā-

jis iekšā, uzvilcis stīgas un sācis spēlēt. Spēlēdams viņš novē-

rojis, ka visi dancotāji dancojuši ko dancojuši, tad gājuši tur kada

kaktā pie liela ūdens trauka un mazgājuši muti. Šis domājis:

„Man ar' būs melna mute, kad es tur varētu kaut ka pietikt un

nomazgāt!"
Bet skrodelis nav drīkstējis iet. Pa tam starpām ļaudis ar-

vien staigājuši iekšā, ārā un allaž pie ta trauka mazgājuši ar sau-

jām acis. Skrodelis arī reiz nevilšu dabūjis ar kreiso roku pa-

jemt to slapjumu un piešāvis sev pie kreisas acs. Nu viņš aiz-

taisījis labo aci cieti un redzējļs visus tos smukos dancotājus, tik

nejaukus kā suņus, cūkas un āžus.
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„Nu labi!" skrodelis domājis, „nu es zinu, ka esmu paša elle,

bet nu jāgādā, kā laukā tiek."

Viņš nu lūdzis tos pašus jaunkungus, kas viņu atveduši, lai

aizvedot šo atkal atpakaļ. Jaunkungi bijuši ar mieru, un vēl sa-

dāvājuši viņam visas ķešas pilnas ar papīra naudu. Tā nu skro-

delis itin priecīgs aizbrauca uz māju. Bet nu izrādījās, ka skro-

deļa būdiņa jau bija noplēsta un visas viņa lietiņas izputinātas.

Visi, ar kuriem viņš saticies, vaicājuši, kur šis par šiem piez-
padsmit gadiem esot bijis. Šie jau domājuši, ka viņš nu vairs

dzīvs neesot, tādēļ arī visas viņa mantas esot izputinātas. Skro-

delis neko nebēdājis un tik nodomājis: „Nekas! lešu tik atkal uz

Brases krogu spēlēt, būs atkal viss labi."

Aizgājis ar. Nu atminējies, ka jaunkungi šim piepildījuši vi-

sas ķešas ar papīra naudu. Sācis vilkt ārā, bet naudas vietā at-

radušās tik čaukstošas apšu lapas. Nu nospļaudījies un spēlējis,

ko nagi nes.

Vienu vakaru uz krogu atbraukuši atkal tie paši abi jaunkungi

un sākuši līdz ar citiem dancot. Skrodelis aiztaisījis labo aci, ap-

skatījis abus kungus un redzējis, ka tiem ir zirgu_ kājas. Viņu

zirgi bijuši divas melnas cūkas un kučieris bijis āzis. Visu to

redzēdams, skrodelis teicis uz citiem kroga ļaudim: „Ko jūs te

ar tiem nešķīstajiem velniem tinaties? Tie jau ir no pašas elles."

Kā šis to izsacījis, tā pienācis viens no jaunkungiem un pra-

sījis skrodelim: „Ar kuru aci tad tu tik slikti redzi?"

Tas atbildējis: „Ar kreiso."

To izteikušam, kungs tūliņ grābis ar roku acī, izrāvis to

laukā un nu abi kungi ar saviem zirgiem un kučieri pazuduši.

Ja nebūtu tā runājis, tad būtu labi bijis un viņš varbūt vēl tagad
spēlētu Brases krogā. Bet lai nu svilpo ar vienu aci!

2. A. 476. K. Bankers no Priedes Dundagas Laukgalos.

LP. VII, I, 614.1. p. 5.

Bijis reiz koklētājs. Tas vienu vakaru vēlu nācis no dzīrām

mājā un ceļā sastapis vienu sievieti, tā devusi labvakaru. Sa-

ņēmis. Nu sieviete lūgusi, lai nākot viņai līdz drusku pakoklet,
dabūšot pilnu kokli zelta naudas. Koklētājs nodomā: „lešu ari!"

let, iet — nonāk pie vecas, pagrimušas pils. leiet iekša —

jauka lielistaba, vidū divi pelēki stabi. Bet nu sanāk pilna Jiel-
istaba laužu, visi sveši. lenācēji apsēžas, šim lai pasniedz krēslu.

Tā nu apsēžas, sāks koklēt. Koklē, kolē kādu stundu — svešie

ļaudis dej un lec, ka put vien. Kā šis apstāsies atpūsties, dejeji

arī apstājas un iet otrā pusē lielistabā ēst. Bet iedami ikviens

piegriežas pie stabiem, noslauka pie katra staba vienu vaigu.
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Koklētājs to redz, nodomā: „Ko tādi tur slauka? Kas šiem tā

par ticību?"

Kamēr visi pie galda tur ēd, šis slepeni pie viena staba klāt,
arī nogrūž kreiso vaigu gar to. Paēduši, nāk atkal visi atpakaļ
dancot, šim jākoklē vēl. Koklējis, koklējis — te laiks jau uz mā-

jam iet, viesi pazūd.
Nu sieviete ņem viņu, ieved pagrabā, tur sešas mucas pihas

zelta naudas. Pļeber kokli pilnu ar zeltu, vēl vienu liekšķeri pie-

degām ieber svārku stūrī un tad izved ārā uz dižcelu netālu no

mājām, tai pašā vietā, kur satikusi.

Pārnāks nu koklētājs mājā, apskatīsies savu dabūto zelta

naudu — kad tevi jupis! — nav nauda, jēli zirga renguli tie ir!

Kur tādus likt? Izber visus turpat ārā. Rītā paņems savu kokli,

grib tīrīt, pakrata — birst skaidra zelta nauda ārā. les palūkot
aiz durvim, kur vakar rengulus bēris, tāpat skaidra zelta nauda.

Nu, ko nu? Nu salasa, nu ir naudas vai cik.

Bet drīzumā pilsētā tirgus. Naudas šim diezgan, ies uz tirgu.
Tirgojas, skatās tur — uz reizi ierauga to pašu sievieti, kas to-

nakt vadājusi. Tā šis tūlīt klāt: „Vai jūs arī te atnākuši tirgū?"
Bet sieviete par to vārdu, ne tev, ne man — dod šim pa

kreiso aci un acs ārā. Paliek stulbs ar to aci un ar vienu vien

nevar vairs sievieti saredzēt. Tā bijusi tā acs, ko pie staba no-

slaucījis.

3. A. 476. J. Krēsliņš „Teikas iz Malienas" 16. LP. VII, I,

623. 1 .p. 11.

Reiz dzīvoja slavens stabulnieks, kas nepalaida nevienu svēt-

dienu, kur negāja uz krogu vai uz viesībām stabulēt. Bet ko

stabulēdams nopelnīja, to arī nodzēra — tukšs bijis, tukšs palika.

Kādu vakaru tas atkal sēdēja krogā, gaidīdams, lai kāds liktu

stabulēt, bet neviens nenāca. Izgaidījies velti, viņš gāja sapīcis
uz māju.

Gabalu gājis, atsēdās pie krustceļiem uz akmeni, sacīdans:

„Vai tad šodien ne pats velns mani neaicinās stabulēt?"

Tik ko šos vārdus izteicis, viņš dzirdējis karītes ratus rībam.

Seši melni zirgi bija karītei priekšā un kučērs brauca, ka ugunis

vien šķīda. Piepēži karlte apstājās, divi melni jaunkungi izkapā

no ratiem un uzsauca stabulniekam: Ei, draugs, vai gribi šonakt

stabulēt?"

„Kapēc ne, cienīgi lieli kungi, kad tikai ko varu nopelnīt,"

stabulnieks atbildēja.

„Par maksu nebēdā, bet zini, ka tev mums jābrauc līdz ar

aizsietām acim!"

Stabulnieks domāja, domāja, beidzot apņēmās līdz braukt.
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Kungi nu aizsēja stabulniekam acis, iecēla viņu karītē un brauca

viesuļa ātrumā uz priekšu. Brauca ilgi pa kalniem un lejām,
beidzot kungi sacīja, ka nu esot mājā. Viņi saņēma stabulniekam

katrs pie rokas un veda kādā alas caurumā, kur tiem bija jākāpj

dziļi, dziļi zemē iekšā. Tagad kungi noņēma stabulniekam lakatu

no acim. Izbrīnījies stabulnieks skatījās visapkārt: viņš atradās

greznā istabā, kur sienas mirdzēja un laistījās no dārgumiem.
Zelta spraustuvēs gar sienām mirdzēja simtiem sveces. Lieli

bari smuku kungu un kundzeņu staigāja zīda un samta melnās

drēbēs pa istabu apkārt, ka zābaki vien čīkstēja. Arī pie stabul-

nieka pienāca kāda skaista kundzene, un tam ap kaklu skaudamas,

sacīja: „Nu, mīļo draudziņ, kā tev patīk?"

Stabulnieks vēl nebija no brīnumiem atjēdzies, kad pieskrēja
sulaiņi un tam lika priekšā uz galda dārgus vīnus zelta biķeros

un sniedza uz šķīvjiem dārgus cepešus, ko visuskaistākā kun-

dzene, mīli smiedama, tam pasniedza. Stabulnieks baudīja no

visiem dārgumiem un bija tik laimīgs, ka vēlējās visu mūžu te

palikt.

Pēc maltītes tas sāka stabulēt un kungi un kundzenes jandā-

lēties, kā visas sienas dimdēja un dārdēja. Bet spēlēdams stabul-

nieks pamanīja, ka kungi un kundzenes lāgu lāgiem iegāja kādā

kaktiņā, kur stāvēja divi podiņi, kuros tie iemērcēja pirkstus un

apslapināja acis. „Pag!" stabulnieks domāja, „kas tur var būt,
es arī iešu un apslapināšu acis."

Nevienam nemanot, viņš pielīda pie poda un, pirkstu tanī

iemērcēdams, apslapināja labo aci. Ui, kas tad tas? Viņš uz

reizi jutās tik stiprs kā milzenis. Viņš apslapināja aci vēl reizi

un jutās arvienu spēcīgāks.

Bet kas gan tur otrā podā atrodās? Viņš apmērcēja ari tur

pirkstu un slapināja acis. 0! no bailēm palika_gandrīz pavisam
stīvs. Viņš tagad redzēja, ka atradās riebīgā, slapjā alā, kur

čūskas spiegdamas un šņākdamas locījās un staipījās un krupji

rāpuloja gar sienmalēm.

No bailēm stabulnieks sāka jo diktāki stabulēt; un jo diktāki

tas stabulēja, jo augstāki čūskas, pa pāriem kopā savijušās, lēca.

Uz galda vairs nebija biķeri ar dārgu vīnu, bet miroņu galvas

kausi, kuros atradās nekritītu bērnu asinis. Vēl lielākas bailes un

riebums stabulniekam uznāca, kad skaistās kundzenes vietā pie-
līda pelēka čūska ar zaļiem raibumiem un šņākdama ap viņu lun-

cinājās. No bailēm viņš aizmiedza acis un stabulēja, ko jaudāja.

Te uz reizi tas dzirdēja gaili dziedam. Briesmīgs rībiens at-

skanēja, visa ala nolīgojās, vēji sāka ap ausim svilpot — un tad

viss bija pazudis. Stabulnieks atkal atradās turpat uz krusta ce-

ļiem, kur vakarā bija apsēdies un būtu visu to notikumu par sapni



227

turējis, ja tam līdzās nebūtu naudas maisiņš kā alga par stabu-

lejumm
Mājā aizgājis stabulnieks veselu mēnesi sagulēja slims. Pēc

tam tas stabuli ir rokā neņēma un krogā arī vairs kājas necēla.

Bet ļaudis brīnījās par viņa lielo spēku kā arī par to, kur tam

tik daudz naudas.

Reiz stabulnieks, Rīgā aizbraucis, iet gar Daugavas malu un

ierauga to pašu jaunkungu pretim nākam, kas to bija aicinājis sta-

bulēt. Stabulnieks to sveicina. „Ko, vai tu mani redzi?" jauns-

kungs brīnās.

„Zināms!" stabulnieks atbild.

„Ar kuru aci?" jaunkskungs tālāk jautā.
„Ar kreiso!" šis atbild.

Un pirms stabulnieks dabū apskatīties, jaunskungs izrauj
iesmu un izdur šim kreiso aci. Kungs uz reizi pazūd un stabul-

nieks palika vienacis cauru mūžu.

4. A. 476. Lielupis Vec-Piebalgā. Brīvzemnieka kr.

LP, VII, I, 621 (9).

Viens kungs karītē vedis vijolnieku uz kāzām. Aizbraukuši

pie Kangaru kalniem, kāpuši laukā, gājuši gabaliņu kājām. Bet

ik nu kungs soli spēris, ik zeme arvienu vērusies dziļāki vaļā.

Beidzot iegājuši greznā istabā. Te nu vijolnieks skandinājis vi-

joli un tūdaļ pulka kungu un kundžu sanākuši diet. Kurš savu

kārtu bijis izlēcies, tas aizgājis. Bet iedams pamērcējis pie izeja-

mām durvim pirkstu tādā podiņā un ar šo mērci aptraipījis kreiso

aci. Tad vijolnieks arī savu kreiso aci aptraipījis. Kā aptraipījis,

ieraudzījis, ka lēkātāji nav vis kungi un kundzes, bet āži un ka/.as,

nejauki lakstīdamies. Vijolnieks izbailēs tirpis vien. Beidzot tas

pats kungs atkal izvedis vijolnieku pasaulē, izlaidis pie Bullu kroga

no karītes un iedevis riekužu zelta.

Otrā svētdienā Bullu krogā šis pats vijolnieks atkal spēlējis,

bijis tāds jautrības vakars._ Te piebraucot itin piepēži lepns kungs

ar 4 zirgiem — nākot iekšā. Citi nepazīst, bet vijolnieks ar kreiso

aci tūliņ pazīst; tas iesaucas: „E, mans kungs arī jau klat!"

Bet kungs, to dzirdēdams, grābis vijolnieku aiz spranda, svie-

dis gar kroga sienu, ka tikai slapjums vien palicis un pats tad

pazudis kā dūmi.

B. A. 476. No Jāsmuižas, Kultūras balss kr.

Kaids muzvkants guoja uz ūtru cīmu._ Beja jau vokors. It

muzvkants un satvka napazeistamu cvlvāku.

~Kur tu īsi?" vaicuoja napazeistamais muzvkantam.
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„Uz ūtru cīmu!" atbildēja muzvkants.

„Ej pi mvusu, mes šūdīņ sataisījām balli un tur paspēlēsi,

mes tev labi samoksuosim!" soka napazeistamais.
Muzvkants aizguoja. Pvlna ustobā beja vīsu, uz golda stuo-

vēja ēdīni un dzērīni un vīna blūda ar vudeni. Muzykants nū-

spēlēja vīnu danci un atsasāda atsapvust. Vysi doncuotuoji guoja

pi muzvkanta kluot un devja jam naudu, bet tī nabeja naudas,

beja skaidas. Muzvkants ari redzēja, ka vysi doncuotuoji guoja
kluot pi yudeņa blūdas un mērcēja acis. Tū pašu izdarīja mu-

zykants, un tikleidz jis pamērcēja lobū aci, kai īsavēra, ka pylua

ustobā na kungu, bet vainu. Muzykants nu bailēm nazynuoja, kū

darīt. Atguoja pusnaktis un vīns valns jū aizvedja uz tū pašu

vītu, kurā jis sasatyka ar napazeistamū cylvāku. Muzykants

atguoja uz sātu.

Pēc nazcik tur laika muzykanta paprasīja kuozuos. Muzv-

kants aizguoja. Sēd muzykants kuozu ustobā un redz, ka pi

durovu slīkšņa gul valns. Muzykants pastuostīja par itū saimi-

nīkam. Valns tū dzierdēja un, pīguojis pi muzykanta kluot, vai-

cuoja: „Ar kuru aci tu mani redzi?"

„Ar lobū," atblidēja muzykants. Valns grvudja ar pierstu

muzykantam acī un izdyura aci.

6. A. 476. N. Rancāns Preiļos.

Deivuoja vīns klybs skraucis [polu un baltkrievu krawiec,
skroderis], kurs bīži vīn staiguoja uz krūgu spālātu. Vīnu reiz

nūīt jis uz krūgu, jam tur i ols, stota pa garčam [mēram], pa div,

spēlej tik vīn, Atspēlējis vysu vokoru, īt uz sātu un sateik —

brauc kungi ar jaunkundzēm trejās zyrgūs. Kungi vaicoj skrau-

čam: „Kur tu īsi?"

„Imu uz sātu, es asmu spēlnīks," atbild skraucs.

„Tad brauksim ar mums reizē, jo tu esi spēlnīks!"

„Labi!" soka skraucs, sāstas rotūs un nūbrauc ar kungim uz

taidu muoju, kur zalts un sudobrs laistos. Jis suoka spēlēt, a kungi

ar jaunkundzēm doncuot. Kurs tik īt doncuotu, tys sauvi naudas

spēlnīkam maisā. Atīt pušnakts un kungi nūvad skrauci uz sātu.

Utrā dīnā nūīt jis uz krūgu, paspēlējis kaidu laiku īt uz sātu

un otkon sateik braucūt kungus. Taipat īsādinoj jū un aizraun uz

tuom skaistom muojom. Tur jam kungi par spēlēšanu duovyna

zalta peipi. Jis nūspēlej leidz vīnpadsmitai stundei, un pīber jam

pylnu maisu naudas, tad sādynoj rotūs un aizvad jū uz sātu.

Prīceigs skraucs, ka jam paguoja taida loba peļņa, jaupa-

vysam aizmiersa sovu odotu un trešā vokorā jis otkon krūgā.

Paspēlējis kai vysod, īt uz sātu, dūmuodams un skateidamīs, vai

nabrauc tī boguotī kungi, kuri jam tik labi moksuoja par spēlē-
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šonu. Tymā stracī kungi kluot un otkon nūvad jū uz sevim

spālātu. Skaistuos muojuos redz skraucs, ka vysi kungi smērej
kraisu aci ar nazkū nu pūdena, kurs stuovēja pīstā pī durovu. Jis

ari pajem un pasmērej, bet tikkū īspēja šitū padareit, redz, ka

na kungi, bet valni ar astēm doncoj zam juo muzykas, un jam

duovynuotuos peipes vītā ryugst aizdagta sokuorne. Maisā na

nauda, bet skaidas, a duorgi dzērīni ir yudins un ari duorgi edīni

zeme. Skraucis lūti nūsabeist, īraudzējis, kur jis tyka, un kai tik

kuojos nese, atskrēja uz sātu.

Caturtā vokorā skraucs nūīt uz krūgu un redz, ka valns sēd

krūga koktā. Tad vēl redz jis, ka tys valns dzāruojim syt ar

vāzu, ka tik kaušonā savest. Skraucs paguojis pi vaina soka:

~Vasals bruoleit!"

Tad valns pasavērīs uz juo vaicoj: „Ar kuru aci mani redzi?"

„Ar kraisū."

„Nu ka ar kraisū, tad ša tav!"

Un tai īsyta skraučam par kraisū aci, ka tei par reizi izskrēja

nu pīres. Un tai palyka skraucs-spēlnīks ar vīnu aci un vēl ar

klybu kuoji.

7. A. 476. Skolnieks V. Juoņins Eglunē.

Reiz dzīvoja viens puika, kam loti patikās spēlēt. Kad viņš

gana govis vai zirgus, viņš arvien pataisa kādu stabulīti, un kā

viņš sāk spēlēt, tā govis un zirgi nāk klausīties.

Vienu reizi visa ciema jaunie cilvēki bija aizgājuši pieguļā,

puiši un meitas tērzēja un smējās. Arī puika sāka pūst savu

stabulīti, bet nu visi paliek klusu un tik klausās. Visi aizmirst grū-

tos dienas darbus un nejūt vairs nekādu nogurumu kaulos.

Kad puika sāk spēlēt bēdīgi, viss mežs sāk raudāt un no

debesim birst asaras. Vīri un sievas, nākdami vakarā no sava

darba, apstājas, klausās un raud. Pēc kāda brīža spēlētājs pariet

atkal uz jautru mūziku. Vīri un sievas nu nosviež iskaptis un

dakšas, saķeras pāros un sāk dancot. Līdz ar viņiem priecājas

zirgi pļavā un krūmi mežmalā. Tāds bija šis mazais muzikants.

Puika uzaug lielāks, pataisa vijoli un aiziet_ pasaule laimi

meklēt. Visur, kur vien viņš nonāk un sak spelet, viņu saņem

ar ēdieniem un dzērieniem un arī naudas nežēlo. Ta viņš ilgi

staigāja no vienas vietas uz otru, iepriecināja labus ļaudis, bet

ļauniem bez naža grieza sirdi.

Velni redz: kur muzinants spēle, tur ļaudis mazāk dara

grēKu. Tas nu šiem nemaz nebija pa prātam, iet reiz muzikants

caur mežu un velni tam aizsūta divpadsmit izsalkušu viļķu
priekšā. Vilkiem acis vien spīd un tie grasās to tūliņ saplēst.

Muzikantam nav nekāda ieroča, ar ko atgaiņāties. Viņš paņem
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savu vijoli un grib vēl pēdējo reizi paspēlēt. Viss mežs apklusa,

kokiem vairs lapas netrīsēja un vilkiem tecēja asaras no acim.

Kad muzikants beidza spēlēt, tad vilki aizgāja it kā nokaunējušies.
Nu viņš varēja atkal mierīgi iet tālāku.

Vienā vakarā muzikants nosēdās pie vienas upes uz akmeņa,

pajēma atkal savu vijoli un sāka spēlēt. Izlikās, it kā debess un

zeme klausītos un pat zivis pacēla savas galvas no ūdens. To

dzirdēja arī pats Ūdens ķēniņš, kas dzīvoja tai upē. Ūdens ķē-

niņš nu sāka dancot, bet tūliņ arī upes ūdens pārplūda par kra-

stiem un noslīcināja daudz laukus. To redzēdams, muzikants

vairs nespēlē, pieceļas un grib iet projām. Tai brīdī pienāk pie

viņa divi jauni kungi un lūdz, lai viņš nākot arī pie viņiem vienu

vakaru paspēlēt. Muzikants ir arī ar mieru. Tā nu viņu- aizved

vienā lielā skaistā namā, kur bija daudz jaunu kungu un dāmu.

Muzikants novēro, ka viņi visi pieiet pie viena galda, pamērcē
bļodā pirkstus un aptraipa sev acis. Tādā brīdī, ka neviena ne-

bija pie galda, muzikants arī steigšus pieiet pie bļodas un ap-

traipa sev acis. Nu tik viņš redz, ka visi kungi ir velni, dāmas

ir raganas, un pats viņš atrodas ellē._ Kad nu viņš sāka spēlēt, tad

visa elle izputēja un velni ar raganām aizskrēja pa visu pasauli.
No tā laika velniem bija bailes no muzikanta un viņi nekad vairs

tam neaiztika.

8. A. 476. Skolotāja Šķērē Skaistkalnes pag.

Šēnberģē reiz dzīvojis viens spēlmanis. Kādā sestdienas va-

karā tas gājis uz kāzām par muzikantu. Vecais muzikants gājis

garām Baltezeram, viņam pretī nācis jauneklis melnās drēbēs

un jautājis, kur šis ejot.

Spēlmanis atbildējis, ka ejot uz kāzām par muzikantu. Mel-

nais jauneklis aicinājis, lai nākot šim līdzi, šis maksāšot divreiz

vairāk. Spēlmanis gājis arī jauneklim līdzi. Abi iegājuši grezna

zālē, un melnais teicis, lai tikai nesmejoties, naudu saņemšot no

kāziniekiem. Vecais sācis trinkšķināt savu vijoli, zāle bijusi pilna

ar dancotājiem un visi bāzuši naudu vijolē. Bet vecais spēlmanis

novērojis, ka visi pasmērējot sev acis nezin ar ko. Šis ari pie-

gājis pie durvim, kur bijusi smēre, un pasmērējis acis. Tad ierau-

dzījis, ka dancotāji cits bijuši ar govs kājām, cits ar zirga, cūkas,

aitas, un dažiem bijušas kājas tik sīkas kā salmiņi. Tās tā locīju-

šās dancojot ka spēlmanim uznākuši smiekli. Te uz reizi uz-

dziedājis gailis un visi dancotāji nozuduši. Vecais spēlmanis at-

radies uz celma purvā sēžot un vijole bijusi piebāzta pilna ar

mēsliem. Tai naktī pie Baltezera pakārusies kāda meita un velni

tai svinējuši kāzas.
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9. A. 476. P. Š. no P. Dankas Raunā.

Viens skrodelis dikti skaisti spēlējis uz pijolēm. Kāzās, kru-

stabās, ari krogos pa svētdienas vakariem skrodelis bijis vienādi

pirmais spēlmanis. Bet kur ļaudis dzer un danco, tur ari velna

nekad netrūkst. Skrodeļa mūzika nu iepatikusies ari velnam.

Reiz vēlu vakarā skrodelis nāk no kroga mājā, cels viņam
iet caur mežu. Meža vidū brauc viņam lepna karīte pretī un

kungs liek kučēram apturēt zirgus. Kungs saka skrodelim:
,

Klau-

sies, skrodeli, vai tu nevarētu ari manā muižā drusku paspēlēt?
Es tev labi aizmaksāšu."

„Kādēl ne?" skrodelis atbild, priecādāmies par tādu negaidītu

godu.

„Nu tad nāc un sēsties man līdzās!"

Skrodelis nu brauc ar kungu, ka vējš vien svilpo gar karīti.

Pēc kāda laika viņi piebrauc pie lielas skaistas pils. Skrodelis

ieiet tur iekšā un redz, ka viss tur spīd un mirdz tīrā sidrabā un

zeltā. Visi kungi un dāmas ir ģērbušies dārgās melnās drēbēs.

Kungi tūliņ liek skrodelim spēlēt, un tas arī raun vajā, kā jau nu

mācēdams.

Kad visi ir diezgan izdancojušies, tad viesi samet spēlētājam
daudz zelta un sidraba naudas. Skrodelis nu piebāž pilnas ķešas
ar naudu un nevar vien nopriecāties par savu lielo bagātību.

Pēdīgi piedāvā viņam arī ogles, lai ņemot tās ar' līdza. Kā nu no

dāvanas atsacīsies? Skrodelis paņem arī ogles. Tad viņam liek

sēsties atkal karītē, un kučērs viņu aizved uz to pašu mežu, kur

kungs to bija saticis. Izkāpis no karītes, skrodelis nosviež ogles

ceļmalā, bet ar naudu aiziet priecīgs uz māju un liekas gulēt.

Rītā pamodies, skrodelis grib tūliņ skaitīt savu nopelnīto

naudu, bet izrādās, ka zelta un sidraba naudas vietā viņam ir tikai

apšu lapas. Nu viņš iet skatīties, kas tās par oglēm, ko viņš no-

sviedis ceļmalā; bet ogļu vietā viņš atrod tīrus zelta dukātus.

*. A. 476. Runtulu Vilis Vilcē, Jkr. V. 52. I. p. 25. LP. VII, I,

615 1. p. 6.

Sen, sen atpakaļ valdīja sīksts kungs, kas savus ļaudis un

citus krāpa un plēsa līdz pēdīgajam. Viņš atņēma tiem beidzamo

lopiņu un pārdeva to, lai tikai vairāk naudas saraustu. Ja ļaudim

pietrūka ko ēst, tad tas gan palienēja pa pūram labības, bet ar šo

mēru vajadzēja iztikt visu pavasari. Gan ļautiņi bēra pelavas,

gan lika salmus klāt, gan krimta koku saknes; bet no bada jau

neizbēga. Laimīgs, kas pliku dzīvību izvilka. Atnāca rudens, tad

bija parāds jāatdod desmit divdesmitkārtīgi. Bet jo vairāk nau-

das nāca, jo kārums kungam auga pec vel vairāk nadas un kungs

palika ik ar dienu bagātāks. Viņš lika uztaisīt lielu eku no dzelzs,
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kurā glabāja savu naudu. Izskaitīt viņš viņas vairs nevarēja;
tādēļ mērīja to pūriem un nedēļas aizgāja, kamēr izmērīja.

Nu kungs redzēja, ka bagātības diezgan, un nodomāja uz

vecuma dienām atgriezties no grēkiem un iestāties starp svētiem.

Viņš lika uzbūvēt baznīcu tādu, tik lielu un greznu, kāda vēl ne-

bija redzēta. lekšpuse bija tā ar zeltu izlikta, ka acis apžilba
skatoties. Tad viņš lika pie altāra zārku uztaisīt, kurā lai viņu
pēc nāves ieliekot un parokot zem altāra. Kad baznīca bija ga-

tava un viņu iesvētīja, tad kungs ielikās zārkā, gribēdams redzēt,
kāda guļa viņā; bet tik ko zārkam uzlika vāku, te zeme atvērās

un zārks ar visu kungu nogrima zemes dziļumos. Tai vietā, kur

zārks nogrima, palika dziļš, ne visai plats caurums.

Lielmāte, kas bija vēl jauna un skaista kā puķīte, apsolījās
to precēt, kas nolaidīšoties pa caurumu zemes dziļumos un atne-

sīšot ziņas no nelaiķa. Sanāca daudz kungu, kas visi gribēja da-

būt bagāto skaistuli, bet nevienam nebija dūšas laisties pa cau-

rumu zemē.

Beidzot apņēmās nelaiķa kunga muzikants Jānītis nolaisties.

Sanesa visas virves, cik tikai viņu pa visu pagastu un muižu bija,

sasēja kopā, bet nekā!
— par īsu. Lienēja no apkārtējiem paga-

stiem un muižām, bet kā par īsu, tā par īsu. Nu lika lielmāte

visus linus, cik pagastā un muižā bija, virvēs savīt, bet nekā! —

kā par īsu, tā par īsu. Tad lika nogriezt visām pastalām auklas,
atņemt visiem arājiem pātagas un savīt virvēs — tagad Jāniītis

manīja, ka zeme vairs nav tālu, izvilka nazi no ķešas un pārgrieza
virvi sev virs galvas.

Nokritis lielā tumšā alā, viņš sāka grābstīties gar sienām,
līdz beidzot uzgāja lielas dzelzs durvis. Nu tikai grūst vaļā! Sa-

grūda veselu dienu, beidzot atvērās durvis krakšķēdamas. legāja

iekšā, bija liela istaba, pilna tvaikiem, ziliem dūmiem. Istabas

vidū stāvēja nolikta liela sile, pilna kvēlošām oglēm, pie siles bija

piesiets balts zirgs, kas ēda kvēlošas ogles pilnām mutēm. Tik

ko zirgs ieraudzīja Jāni, tas pacēla galvu un teica: „Vai, Jānīti,
kur tu esi iekāpis! Te jau ir elle un es esmu tavs bijušais kungs,
še nu velns mani moca. Kad pārnāks velni ar sešām un ar div-

padsmit galvām, tad tie tevi saplēsīs, ka ne matiņš nepaliks

vesels."

Jānis gāja tālāk, iegāja citā istabā. Šī bija viscaur no zelta

un dārgiem akmiņiem. Jānis nosēdās kādā zelta krēslā un sāka

spēlēt. Te pārskrēja velni: cits ar trim, cits ar sešām, cits ar

deviņām, pats vecais ar divpadsmit galvām. Kāri tie klausījās,

kā Jānim skan. Vecais velns nosūtīja sulaiņus, lai tie atvestu

raganas. Sanāca tādas daiļas preilenes kā saulītes, zīda kleUēs,
zelta kurpītēs ar dimanta papēžiem_ — pašas piens un asinis, bet

acis uguns, kas uguns. Velni savilkās melnus, garus svārkus zelta
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kņopem un spožiem, spožiem zābaciņiem, spiciem papēžiem, pie-
sprauda sev katrs dimanta zvaigzni un nu ņēmās dancot un lak-

stoties ar raganām. Bija ko redzēt, kā velni ar raganām lēca!

Raganas gandrīz pa gaisu vien lidinājās un tik kājas pie zemes

piedūra, ka nozibēja vien. Bet Jānis ņēmās spēlēt, ko tikai nagi
nes' — arvienu ātrāki, arvienu ātrāki — te, tranks! tranks! divi

stīgas pušu. Rāva vēl vaļā uz tām divām, bet nu bija velni un

raganas tā iekaisuši dancot, ka Jānim palika zils acu priekšā no

trakās dejas. Izmisis tas rāva visiem spēkiem pa stīgām, tā kā

visa elle nodrebēja, un velni nogāzās gar zemi un stīgas ar vi-

sām vijolēm bija uz vietas pušu. Vecais velns uzcēlies, nopuri-

nājies, teica: „Vadzi, Jāni, tas beidzamais grūdiens bija gan par

stipru_— vijoles pušu! Ko nu es ellē darīšu bez mūzikas?"

Jānis atteica, ka tas nekas nav, lai tikai iedod kādu pūru
naudas un izlaiž uz virspasauli, gan jau šis iegādāšot citas vijoles.
Velns apdomājās un teica:

,r
Labi, es tev došu pieci pūri naudas,

ar ko citas vijoles nopirkt, bet lai tu neaizmirstu uz elli atpakaļ
nākt, es tev sūtīšu līdzi vienu savu padoma devēju."

Nu devās Jānis līdz ar velnu no elles ārā. Gāja, gāja vai

kādu veselu gadu pa zemes apakšu. Velns nesa naudas maisus

un Jānis gāja svilpodams pakal. Beidzot nonāca viņi pie kādas

upes, ņēmās peldēt, sapeldēja veselu gadu un izpeldēja uz virs-

pasauli pašos tālajos leišos.

Nonāca pie kādas sādžas. Jānis gāja iekšā prasīt sev nakts-

mājas, jo velna jau nevarēja neviens redzēt. Vakarā leitietes

pataisīja Jānim gultu, kur gulēt. Velns to redzēdams, prasīja:
„Vadzi, kur tad es pa nakti gulēšu?"

Jānis parādīja uz abru, kurā bija patlaban maize iejauta, teik-

dams: „Te tev būs pārliekam branga gula!"
Velns likās abrā, ka milti vien noputēja. No rīta meita gāja

pie abras, pārmeta krustu un sāka mīcīt. Velns, nabadziņš, pa-

modies, gribēja sprukt ārā, bet nekā!
—

krusts priekšā. Meita

paņēma mentni un sāka maizi jaukt. Nu klājās velnam par daudz

grūti. Tas sāka svaidīties no vieniem sānem uz otriem, bet ka

nevar, tā nevar tikt ārā — sasodītais krusts arvienu priekša.

Jānis gulēdams to visu redzēja un domāja: „Pag, pag, nu tu,

brāl, vari tikt reizi no velna nagiem vaļa!"

Viņš uzcēlās, apģērbās, nopirka no leiša divi zirgi un ori, sa-

krāva viņā savus naudas maisus un nu davai! projām.

Jānis nobrauca jau lielu, lielu gabalu, te dzird viņš velnu nā-

kam pa gaisu šņācot, rūcot. Velns pieskrēja klat un teica: „Vai,

kādā nelaimē tu mani iegumdīji! Saproti, meita ietaisīja mani

klaipiņā un iešāva mani krāsnī. Domāju —nu varēsi izsprukt

arā, bet avū! atkal krusts priekša. Saka jau svilt man kamzoli,

te atminos savā nedienā, ka krāsnij jau skurstenis, kur izsprukt.



234

Devos pa to ārā, visu skursteni, visu krāsni sagāzdams un tā

tevi panācis Uj! bet tad ta piekusu!"
Tā runādami, tie piebrauca pie citas sādžas. Te redz, nāk

viena piedzērusi leitiete, tādu resnu vēderu, tāda tukla, valēiām

krutim, atrotitām rokam — uj! velns nodreb, to redzēdams. Ātri
tas prasa Jānim: „Kas tad tā ir?"

Jānis pasmējies atteic: „Tā ir atkal viena no tām mīcītājām,
kas tevi pirmīt mīcīja. Šī nu atkal nāk tevi mīcīt. Kad tevi pirmīt
jau tā jauna meita nobendēja, tad tu vari domāt, kā tev tagad
klāsies!"

Velns to dzirdējis, atstāja Jāni ar visiem naudas maisiem un

pats bļaudams pa gaisu projām. Nu tika Jānis reizi no velna na-

giem vaļā.

Jānis pārbrauca mājās pie skaistās lielmātes. Tik ko lielmāte

to ieraudzīja, tā krita viņam ap kaklu saukdama: „Ak tu mans

mīļais Jānīti! Nu tu reizi esi pārnācis, kā es tevi gaidīju!"

Nu dzēra tie kāzas septiņas nedēļas no vietas. Muižas pa-

galmā bija galdi klāti, kur varēja katrs ēst un dzert pēc patikas,
vienalga vai dienu, vai nakti. Pēc kāzām Jānītis izdalīja velna

dāvāto naudu starp saviem ļaudim, tā ka visi palika bagāti. Jā-

nītis piedzīvoja bērnus un bērnu bērnus un visi slavēja labo, mī-

līgo kungu Jānīti.

H, A. 4f76. Skolnieks V. Juoņins no J. Kaledas Pustipas

pagastā, Zakelu ciemā.

Ceuciņu solā dzeivuoja lūti lels muzvkants, vijolnīks. Jis

lūti smuki spēlēja un jū vvsur aicinuoja uz vokorim un kuozom

par spēlmani. Vīnu svātdīn īt jis uz vīnu solu, kur jū aicvnuoja par

muzvkantu. Jis kai guoja pa ceļu, tai i prokrita caur zemi un

tyka elnē. Veras jis, ka tur ir lūti daudz vainu. Radz jis ari nu

sova cīma vīnu cvlvāku, kurs paguojušu godu nūmyra.

„Kai tu šeit tyki?" prosa jis muzykantam.

„Tai un tai, prokrytu caur zemi un redz, tyku elnē," pastuosta
tam muzykants.

„Bet kuopēc tu esi šeit?" prosa jam muzykants.

Stuosta tys cvlvāks jam: „Beja man daudz naudas »tn es jū

aproku rejā. Tuopēc mani tai mūka. Juo tu tiksi vēl viers ze-

mes, tad pasoki munim dālim, lai jī izrūk tū naudu un izdala

nabogim."

Un tikkū jis itū muzykantam pastuostēja, kai atskrēja valns

un aiznesja jū ar sokumiem mūceit.

„Kū tu šeit dori?" prosa jam valny. Muzykants pastuostēja

valnym, kai jis tyka elnē.
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„Spēlej mums," soka jam valny, „mes tagad tevi naizlaissim

nu elnes, tev byus vīnmār mums juospēlej."
Nikuo navar darīt —kū tu vainām padarēsi? Jis tai spēlēja,

ka visi valny saskrēja klauseitīs un dejoja. Bet jis tikai spēlēja.
Jau jam vīna steiga puortryuka, un ūtra, un jau vysas satryuka.
Klīdz valny, lai spēlej, bet tys soka, ka steigas puortryuka, navar

spēlēt. Suoka nest jam valny steigas. Nesja, nesja, bet muzv-
kants kai sastīp, tai ir pušu.

„Nā," soka jis valnym, „jyusu steigas nava lobās. Palaidīt

mani jyus viers zemes, tur es dabuošu lobās steigas."

Bet valny nagryb jū laist.

„Nu tod," soka vipim muzykants, „jo nagribīt mapi vīnu pošu

syuteit, tod laidīt man leidza kuru nu jums."
Labi! tai valny ar mīru. Syuta jī vīnu vainu leidza. Muzv-

kants sāstas tam mugarā un valns nas jū viers zemes. Cik ilgi ji
tai skrēja, tū muzykants_navarēja nūteikt. Atguoja jī viers zemes

un taišņi tymā pošā cīmā, uz kuru muzykants guoja spēlēt voitorā.

Muzykants īt muojā un redz, kai laudis dejoj. Visi īrauga rruzy-

kantu un prosa jam: „Kur tu tik ilgi esi bejis?"

Muzykantam pasaruodēja, ka jis tur ira bejis tik kaidu stundu,

bet jis tur ira vasaļu godu nūbejis. Jis pastuosta visim, kas ar

jū nūtyka. Jis suok dancuot un spēlēt, bet par steigom i nabādoj.
lai ilguok tikai nūvilcynuotu laiku.

Valns — tys pīīt kluotu un raun aiz rūkas: Jsim," soka,
„dreižuok," bet tys i nadūmoj īt. Un jis nūvilcynoj leidz tam lai-

kam, ka dzīd gailis, un valns vīns aizbāg. Tūreiz pastuosta mu-

zykants tuo cylvāka dālim, kuru jis redzēja elnē, lai jī izrūk naudu

un izdala nabogim. Tī ari tai padora. Naudu jī atrūn tymā pošā

vītā, kur jis teicja. Nu tys cvlvāks izīt nu elnes uorā. Muzykants

nu tuo laika nikod vairs naguoja uz vokorim. un dzeivuoja muo-

juos laimeigi, lai Dīvs dūd kotram tai dzeivuot.

12. A. 476. VītolsKursīšuSūbruVītolos. LP, VII, I, 620 1. p. 8.

Vienreiz gājis viens koklētājs tā ap pusnakti uz mājām. Uz

vienreiz nākot šim pretim smalks kungs — teicot, vai negribot

nakt līdz kāzās koklēt — došot naudas, cik tikai gribot. Jai tikai

nākot. Koklētājs mierā. Ejot, ejot — uz vienreiz koklētājs re-

dzot, ka esot nogājuši līdz Dobeles vecai pilij. leejot iekša, sa-

kot kāpt pa tādām koka pakāpēm uz augšu. Kungs pieteicis, lai

kāpjot prātīgi, kāpjamie esot tadi pagļēvi, ka nesaluztot. Kāpjot,

kāpjot — uz vienreiz ieejot skaistā lielistaba: visapkārt gar sie-

nām degot sveces zelta turekļos, visi krēsli esot sudraba — ko-

klētājam tīri acis apžilbējušas. Kungs nosēdinot, vadzi, šo tāda

skaistā izpušķotā krēslā un teicot, lai uzkoklējot jandāliņu. Ka
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iesākot koklēt, tā iznākot no citas istabas brūtgāns ar brūti un

sākot diet. Līdz šie labi iesākuši jandāliņu diet, pienākot pilna
istaba tādu skaistu kungu ar kungu meitām un nu tikai sākot

griezt vaļā, ka putot. Kā nu šie savu kārtu izlēkušies, tā atkal

pa citām durvim sulaiņi iekšā ar visādiem, smalkiem ēdieniem

zelta šķīvjos un, vadzi, pienesot koklētājam arī. Šis atkal sākot

vīcot, ko var. Ko tad knapinās? Tādus ēdienus vēl nav savā

mūžā redzējis, ne ari redzēs. Paēdot, sākot atkal diet. Uz vien-

reiz koklētājs padzirdot, ka turpat vienā mājā padziedot gailis.
Līdz padziedot gailis, tā tas kungs, kas jau viņu tur ievedis, no-

sviedis lielu čupu naudas viņam pie kājām un uz reižu viss pa-

liekot tik tumšs, ka nekā redzēt. Koklētājs nu liecoties pēc nau-

das, bet grīdas ne atrast. Tagad palicis vīram baili, nedrīkstējis
kustēties ne no vietas — gaidījis, kamēr paliek gaišs. Ja, sākot

gaisma svīst, šis skatoties, skatoties — nevienas istabas vairs,

neviena kunga, ne sulaiņa — šis pats iesēdies vienā mūra cau-

rumā, kur senāk logs bijis un pašā augšā — sākusi galva reibt uz

zemi skatoties. Par laimi gājuši darbinieki garām, pasaucis _tos.
Tie pielikuši trepes un tad novākuši šo zemē. Kad nokāpis
zemē — redzējis: turpat apakš loga bijusi čupa zelta naudas.

ledevis tiem vīriem katram pa pāris dālderiem, pats piebēris

pilnas kabatas un gājis uz mājām dziedādams.

13. A. 476. Pampiu Jānis Rīgā. J. A. Jansona kr.

Viens muzikants reiz gājis uz Stupelēm spēlēt. Pa ceļam tas

iegriezies Beķeru krogā, kur uzpravījis dūšu. Samaksājis tēriņu
un gājis atkal tālāk. Te — kur bijis, kur nē — šim piesities
smuks jaunskungs un apvaicājies, kur šis iešot. Muzikants ari

izstāstījis.
„Vai zini ko?" jaunskungs teicis, „tu varēsi labi nopelnīt.

Tikai ievēro labi, ka naudu, ko mani kalpi tev nesīs, tu neņem

rokās, bet saki, lai viņi liek zemē."

Muzikants svešajam paklausījis. Tā nu gājis muzikants ar

jaunkungu, kamēr jaunskungs ievedis muzikantu pilī. Nu mu-

zikants sācis dūšīgi vien spēlēt uz savas vecās vijoles. Drīz

saradušies visādi dejotāji. Tie dejojuši, dejojuši, kamēr iedzie-

dājies gailis. Tad palicis viss tumšs un nozuduši ir vīriņi, nau-

das nesēji, ir dejotāji. Muzikants stāvējis kā sasalis, nedrīkstējis
ne kāju pakustināt.

Otrā rītā ļaudis muzikantu atraduši uz Dobeles pils mūriem,
no kuriem arī to nocēluši, bet no naudas nebijis ne vēsts.

14. A. 476. V. Krasovska Jēkabmiestā. Kultūras balss kr.

Reiz gājis no kāzām uz mājām kāds spēlmanis. Bet ceļš ga-

dījies pa mežu. Tā nu iegājis ari mežā, kad te pieejot pie šā divi
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melnos, skaistos svārkos ģērbušies kungi. Lūdzot, lai nākot šiem

līdz spēlēt šo viesībās, došot daudz naudas. Spēlmanis ar mieru.

leejot visi trīs krūmos — turpat priekšā paceļas lepna pils. Kungi
ieveduši spēlmani iekšā tādā lepnā kambarī, kas bijis_ pilns ar

lepniem viesiem. Tādi paši lepni plūduši arvienu vēl klāt. Spēl-

mani nosēdinājuši uz tāda augsta krēsla. Krēsls bijis no zelta.

Piebēruši pilnu cepuri ar zeltu un liekot spēlēt. Šis spēlējis arī.

Spēlējis ilgu laiku — viesi tik dejojot. Bet te, tā uzreiz — kas bijis,
kas nē — viss pagalam — tālumā tikai gaili iedziedājušies. Spēl-
manim vispirms acis apžilbušas no tās lielās gaismas, pilnīgā
tumsā pārejot. Bet kad drusku atjēdzies — ak tu dieniņ! — sēž

uz augsta, augsta celma, rokā cepure pilna ar bērza tāsim. Nu

varen nobijies un steidzies jo ātrāki no turienes prom.

15. A. 476. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā.

LP, 11, 45.

Citreiz dzīvojis kāds vīrs. varens koklētājs. Kad viņa kokle

skanējusi, tad dzīvie nevarējuši atklausīties un mirējiem neticis

mirt.

Reiz šis pats koklētājs sēdējis pie kapsētas, koklējis un ko-

klējis. Miroņi, to dzirdēdami, norunājuši priecīgas dzīrās darināt

un koklētāju pie sevis ieaicināt. Divi miroņi, baltās drēbēs, iz-

gājuši koklētājam pakal, paņēmuši viņu aiz rokas un veduši caur

kadu apakšzemes caurumu pie sevis iekšā. Koklētājs iegājis mi-

roņu dzīvoklī un atradis tur daudz, daudz baltu viesu priekšā.
Visi bijuši loti priecīgi uin laipni. Koklētājam tie devuši ēst un

dzert papilnam un arvien plijušies virsū, lai tik koklē un koklē.

Ta sadzīvojuši trīs dienas.

Pēc trim dienām koklētājs taisījies aiziet. Miroņi to pava-
dījuši līdz apakšzemes caurumam un piedāvājuši, kā atmaksu,
lielu kaudzi ogļu. Bet koklētājs tik paņēmis vienu ogli, pasmējies
un sacījis: „Draugi mīļie, kur tad nu vairāk likšu, mājā man ogļu

pašam diezgan."
To sacījis, koklētājs atstājis miroņus un aizgājis uz māju.

Pariet mājā — ak tavus brīnumus! ne vairs tie ļaudis, ne šis ne

tas. Viss svešs, viss citādāks. Prasa vienam, otram; bet ne-

viens nepazīst koklētāja. Beidzot gadās vecs vīrs. Tas gan

dzirdējis, ka reizi tanī mājā varens koklētājs dzīvojis un piepēži
nozudis; bet tas esot noticis priekš trīsdesmit gadiem.

Tagad koklētājs noģidis, cik ilgi pie miroņiem sabijis. Bet

viņam trīsdesmit gadi izlikušies par trim dienām. Otrā dienā

koklētājam iešaujas prātā tā ogle, ko pie miroņiem paņēmis.
Viņš grābj kabatā, un re, ogle palikusi par zelta dukātu. Tagad
vīrs nožēlojis, ka nav ņēmis visu kaudzi.
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16. A. 476. Lapas Mārtiņš no Rūjienas. Ērģemes un

Ēveles draudzes. «Gudrais Ansis un velns".

I. 1901, 41 (9).

Vienam bagātam tēvam bijusi meita, kas loti lepojusies ar

sava tēva bagātību un atraidījusi visus godīgus preciniekus, kā-

rodama vēl labāku.

„Ja kāds kunga dēls mani neprecē, tad lai pats velns nāk

mani bildināt, bet pie zemnieka gan nekad neiešu!" tā vipa daudz-

reiz lielījusies savā uzpūtībā.

Bet pagājuši gadi — neviens kunga dēls nenācis precēt lepno
meitu. Vipa bijusi jau labi vecīga un tādēļ zemnieku jaunekli arī

vairs to nekārojuši, bet visi to nicinājuši augstprātības dēl.
Vienā vakarā viens skroderis mūzikants gājis no kroga, kur

bija spēlējis dančus, uz māju un nesis savu vijoli padusē. ledams

caur mežu, viņš tumsas dēl nomaldījies no ceļa un iemaldījies

mežā, tā ka vairs nezinājis, uz kuru pusi jāiet. Pēdīgi mūzikants

tomēr izgājis no meža uz pazīstama ceļa un sācis iet pa to uz

priekšu.
Te uz reiz braukusi viņam pretī viena karīte, kam četri melni

zirgi bijuši aizjūgti priekšā. Karītē sēdējis smalks kungs, kas,

mūzikantuj ieraudzīdams, īpavēlējis kučēram apturēt zirgus un

sacījis vijolniekam: Brauc man līdza manās kāzās spēlēt!"

Vijolnieks arī paklausījis un iesēdies kungam blakus karītē.

Kučērs nu braucis tik uz priekšu. Pēdīgi karīte apstājusies lielas

pils priekšā, un kungs ievedis mūzikantu lielā krāšņā zālē, viņam

piekodinādams: „Tev še ne ar vienu nav brīvu runāt! Kad tev

vēlēšu spēlēt, tad spēlē!"

Vijolnieks domājis: „Kas tā par pavēli? Visur cilvēkam ir

brīvu runāt, bet še ne!"

Viņš sēdējis labu brīdi tukšajā zālē, bet neredzējis vēl ne-

viena kāzinieka. Gribējis jau iziet apskatīties un apvaicāties,
ko tas viss īsti nozīmē, bet viņš vēl īstā laikā atgādājies, ka vi-

ņam aizliegts runāt.

Bet tad tas kungs, ar ko viņš atbraucis, atnācis pie viņa un

pasacījis, ka kāzas drīz iesākšoties. Mūzikantam nu padots ēst

un dzert. Pēc tam ienācis zālē liels pulks kāzenieku. Mūzikants

apskatījies brūti un to tūliņ pazinis par bagātā vīra augstprātīgo
meitu. Viņa bijusi ģērbusies loti krāšņā brūtes apģērbā.

Tūliņ pēc tam kungs atnācis pie mūzikanta un pavēlējis, lai

uzspēlē. Mūzikants spēlējis un visi kāzinieki iesākuši nadzīgi

dancot; bet vislielākā dancotāja bijusi brūte.

Pēdīgi kāzas beigušās un mūzikants aizvests atkal atpakaļ

uz to pašu vietu, kur viņš bija ieņemts karītē. Bet jau iepriekšu

kungs viņam jautājis, cik maksas viņš prasot par spēlēšanu. Mū-

zikants viņam atbildējis: „Cik kungs maksās, ar to būšu mierā."
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Kungs viņam iedevis tik daudz naudas, ka abas svārku ka-

batas tapušas gluži pilnas; bet tad viņš piepēži pazudis ar visu

karīti un zirgiem, par ko mūzikants nevarējis vien diezgan no-

brīnēties.

Palicis viens pats uz ceļa, viņš domājis: „Jāaplūko, kādu

naudu viņš man iedeva."

Bet naudas vietā mūzikants atradis tikai apšu lapas savās

svārku kabatās. Skroderis nu nospļāvies un izmetis apšu lapas

turpat ceļmalā, jo tagad viņš sapratis, ka svešais kungs nav bijis
nekas cits kā pats velns. Viņam bijis bailes, ka ļaudis vēl nenāk

viņu ķibelēt un tādēļ steidzies tūliņ uz māju.
Otrā rītā mājenieki stāstījuši skroderim, ka bagātā vīra lepnā

meita pagājušā naktī pakārusies. Skroderis loti iztrūcies par to

ziņu un izsaucies: „Un es pagājušā naktī spēlēju viņas kāzās."

Tad nu viņš izstāstījis visu, ko bija redzējis uz dzirdējis.

To dzirdēdama, viena vecenīte nopūzdamies sacīja: „Ja, viņa
daudz reiz runāja savā augstprātībā: ja kāds kunga dēls mani ne-

bildinās, tad velns mani apprecēs. Tagad nu arī velns izdarījis,
kā viņa pati vēlējusies. Lai Dievs pasargā katru kristīgu cilvēku

no augstprātības! Nav arī labi daudzināt ļaunā gara vārdu."

Skroderis tomēr atradis savas svārku kabatas pilnas naudas.

Brīnīdamies par to, viņš aizgājis arī uz to vietu, kur pagājušā
naktī izmetis no kabatām apšu lapas, bet neatradis tur vairs ne

lapu, ne naudas.

No tās reizes skroderis vairs negājis vakaros uz krogu spē-

lēt, baidīdamies, ka atkal nesastop velnu.

Piezīme. Sal. ceturtā sējumā 16. un 19. numuru. P. Š\

17. A. 476. Ja kubs Jakuškins Rēzeknē.

Dzeivuoja treis bruoli. Divi vocuokī bej gudri, bet trešais

jaunuokais mulkis. Šī vvsi bruoli beja lūti leli spēlnīki. Reiz viņi

vysi treis laidjās īt pasaulē meklēt vvsskaituokuos meitas, kura

ītu pi viņim par sīvu, un kurs tū varātu pajemt. Puorguoja vīnu

kēnesti, nadabuoja: cyta meita beja skaista, cyta naskaista; puor-

guoja ūtru kēnesti, ari nikuo. Tagad viņi suoka ītpa trešu kē-

nesti. Trešuos kēnestes valdnīks beja valns. Šima kēnestī viņi

īguoja pī vaina meklēt skaistuokuos meitas. Vacuokais bruols

prasīja vainām: ~Nu, vai tev ir meitas?"

„Ir, ir!" atbildēja valns.

„Nu tad paruodi!" sacīja vacuokais bruols.

„Bet kū jyus ar viņu dūmuojat darīt?" prasīja valns.

~Mes nikuo ar viņu slykta nadarēsim!" atbildēja vacuokais

bruols, „tik gribom, kurs viņu pajemt par sīvu."
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„Par sīvu viņa jvusim tiks tam," atbildēja valns, „kurs atspē-
lesit uz vijoles pēc kuortas treis dīnas un treis naktis."

Treis dīnas un treis naktis atspēlēt pasajēmja vvsi bruoli.

Tagad valns aizguoja pakal Pēc meitas. Pēc nagara laiciņa

atguoja ari vaina meita. Šei vaina meita ari beja vvsskaituokuo

vysā pasaulē. Un vysim trijim bruolim viņa lūti īpatykuos. Nyu
bruoli suoka spelet. Pyrmais spēlēja vacuokais. Viņš naatspē-
leja _vysas nakts un aizmyga. Valni izdzierda, ka jau nūstuoja
spēlēt un prasīja: „Nu, kai tu tik naesi aizmidzis?"

Bet vacuokais bruojs tikai gul. Valns pajēmja zūbynu, da-

guoja pi gulatuoja un nūcierta tam golvu. Pēc vacuokuo bmola
suoka spēlēt vidējais. Bet vidējam ari napasaveicja. Otrā naktī

viņš uz pusnaktim aizmyga. Valns izdzierda, ka ūtrais spēlētuojs

jau nūstuoja spēlēt un prasīja: „Nu, vai tu ari tik naesi aizmidzis!"

Bet vidējais bruols tik gul un nimaz nadzierd, kū valns sa-

cīja. Valns pajēmja zūbynu un šam spēlētuojam arī nūcierta golvu.

Tagad suoka spēlēt jaunuokais. Jaunuokais bruols atspēlēja
divi nakts un treis dīnas un trešā naktī uz pusnaktim aizmyga.
Valns izdzierda,'ka jau trešais spēlētuojs naspēlej un prasīja: „Nu,
vai tu tik naesi aizmidzis, kai vacuokī bruoli?"

„Nā," atbildēja spēlnīks, izdzierdis, ka valns jau klīdz, „es

tik dūmuoju, ka yudeņa un akmiņa pasaulī ir vairuok kai zemes."

Valns atstuoja spelnīku un aizskrēja pa pasauli puorsalīcy-

nuot, vai patīši yudeņa un akmiņa vairuok kai zemes. Kad valns

atskrēja, tad saule jau beja izlākusi. Tad viņš daskrēja pi spēlē-

tuoja un sacīja: „Jā, tu pareizi dūmuoji yudiņa un akmeņa pa-

saulī ir vairuok, kai zemes. Bet tu esi lels malacis, tuopēc ka at-

spēlēji treis dīnas un treis naktis nagulējis. Tagad vari jemt munu

meitu sev par sīvu."

Pēc tam trešais bruols, tys ir muļķītis, pajēmja vysskaistuokū
meitu pasaulī sev par sīvu un dzeivoj vēl šū boltu dīnu.

18. A. 476. LP. V, 46. 21.

Netālu no Strazdes Tilta kroga Tukuma Talsu ceļā ir ezers,

tā sauktais Cūku ezers. Šinī Cūku ezerā dzīvojot velns. Reiz
kāds mūzikants nācis no kāzām un iesnaudies ezera malā. Ap

pusnakti iznācis velns no ezera, pamodinājis mūzikantu un vēdi-

nājies pijoles mīt. Mūzikants atrūcis, ka nemīšot; bet velns iekār-

dinājis viņu, paspēlējis drusku savas pijoles, tās skanējušas tik

jausi it kā paši eņģeli tur dziedātu. Nu mūzikants tūliņ samijis.

Pārgājis mājā, pamodinājis sievu un piestāstījis tai pilnu galvu,

kādu laimi saķēris. Sieva atteikusi: „Tad jau labi gan! Bet guli

tagad, gan rītā dabūsim tos brīnumus."
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Bet kas ir? Rīta atraduši pijolu vietā zirga lāpstas kaulu.

Nu skrējis uz Cūku ezeru un brēcis pilnā kaklā. „Velns, velns,
atdodi manas pijoles!"

Te, nezin kā paskatījies, ieraudzījis savas pijoles turpat ka-

diķu krūmā.

19. A. 476. M. Stārķis Lielvārde. LP, V, 85 (22).

Reiz brauca kuģinieki pa jūru. Viens no kuģiniekiem bijis
liels koklētājs. Un kā gadījies, kā nē — vēja grūdiens iegāzis
koklētāju ar visām koklēm jūrā. Nu peld, nu mocās, beidzot no-

slīkst jūras dibinā, kur ierauga kautko spožu. Pierāpās tuvāk:

varena pils no tīra dzītara un citiem dārgumiem. Nu prāto, vai

iet iekšā, vai ne? Te pašu brīdi atveras durvis un daiļa meita

iznāk ar dārgu vaiņagu galvā, sacīdama: „Ko baidies? Nāc vien

iekšā! Tā ir Jūras mātes pils, te tev ļaunums nenotiks."

leiet iekšā: ak tu brīnumi, tavi brīnumi! Tā visur laistās un

mirdz un pati Jūras māte tik stalta un varena, ka tīri jāsaplok, kas

neparadis to redzēt. Beidzot Jūras māte pamanīs šim kokles

rokā. Lai pakoklējot drusku! Labi. Patlaban šis taisās arī koklēt,

te pietek viena Jūras mātes meita un iečukst ausī: „Nekoklē.

nekoklē, puisīti, citādi Jūras māte sāks līksmot un diet, bet tad

jūras ūdeņi nemierā iekustināsies, pacelsies pārkāpām un noslī-

cinās vai visu pasauli. Bet ja māte neatlaistu tevi, tad savelc

stīgas tik stīvi, ka uz pirmā grūdiena pārtrūkst."

Koklētājs paklausa, savelk stīgas labi stīvas un kā nu būtu

sācis, pārtrūkst šīs. Nekā darīt, jāmet prāts pie malas.

Vakarā Jūras māte dodas pie miera, arī koklētājam jāiet gulēt

Jūras mātes meitu istabā. Šīs meitas koklētājam visas labi patīk,

bet viena, tā čukstētāja, it īpaši. Bet tā saka: „Mani sauc par

Melnupi: gulēdams negriez muti un acis uz manu pusi. citādi

mirsi!"

Labi, koklētājs arī nedara tā un drīzi aizmieg. No rīta atmo-

dīsies — kas tas? — šis atronas uz Melnupes krasta zaļa zāle

ar visu savu kokli.

20. A. 476. J. Dicm a n i s Liegos ~P asa k v vācelītē" 3. LP. VII,

I, 621. r. l>. 10.

Reiz bija kāds skruoderis liels mūzikants. Gandrīz katru svēt-

dienu viņu uzlūdza krogā ballē spēlēt. Saprotams
I

ka no tam

skroderim laba pelņa atlēca, viens otrs rubulītis tādas svētdienas

itin patīkami ieslīdēja skroderīša kešā un kur vel kuplas maga-

ričas.
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Gadījās kādu svētdienu, ka bija krogā atkal liela balle; bet

šoreiz mūsu skroderītis nebija ielūgts tur spēlēt. Šoreiz balles

izrīkotāji bija uzlūguši prāģerus spēlēt. Mundrajam skroderim

tas nemaz nebija pa prātam: „Kad tu izputētu laukā! Vai tādi

pilsētas luteklīši labāki prot spēlēt kā es?"

Ļoti sapīcis, viņš paņēma savu vijoli un devās uz krogu.
Skroderim bija jāiet pa lielu mežu. Mežā viņš satika jaunu puisi,

kas deva labvakaru. Skroderis, labvakaru saņēmis, prasīja pui-

sim, uz kurieni viņš ejot?

„Uz krogu spēlēt!" puisis jautri atteica.

„Ā, bračīt, es arī eimu uz krogu spēlēt! Tad mēs abi esam

spēlmaņi. Nu, tad lai arī vandās kā zutis pa dubļiem!" skroderis

itin priecīgs iesaucās.

„Es domāju, mēs šonakt labu lomu vilksim, bet tikai sargies,

draugs, Dievu minēt!" puisis piebilda skroderim.

Nu abi divi čakli steidzās uz krogu, puisis pa priekšu un skro-

deris pakal. Pie kroga viņi spiedās caur laužu pulku cauri kroga

iekšā. Še viņi nostājās kādā istabas stūrī un sāka spēlēt. Šo-

vakar skrodera vijole desmitkārt jaukāki skanēja, nekā citam

reizēm, bet skrodera biedra vijole vēl daudz daudz jo mīlīgāki un

jaukāki. Uz pirmo griezienu viņu mūzikas skaņas pārspēja prā-

ģeru mūziku. Puiši un meitas, un kas vien dancoja, nemaz vairs

neklausījās uz prāģēriem. bet veikli ripoja un līksmojās tikai pēc

skrodera un zēna mūzikas. Visus tā satracināja šie spēlēdami,
visi bija tik priecīgi, deja un bļaustījās, ka vai visu krogu apgāztu,

jeb ka būtu velna apstāti. Viņiem nemaz nevajadzēja dančus pa-

stellēt, jo skroderis un puika paši arvienu uzsāka jaunu un vēl

jo jaukāku un jaukāku deju. Puika skroderi bija apbūris, tā ka

tagad viņš varēja visus velna dančus izspēlēt. Puika bijis pats
velns. Dancotāji viņiem maksāja uzmaksādami, par naudu vairs

neko nerēķinādami. Beidzot skroderis ņēmās viens pats spēlēt

un puika tikai naudu vāca. Priecīgie dējēji piebēra puikam visas

kabatas pilnas ar naudu.

Kad nāca pusnakts, puika klusi iečukstēja skrederim ausī,

ka nu esot 1 aiks uz mājām iet, jo dancotāji arī sāka izklīst.

Skroderis un puika atstāja krogu un devās uz mājām ar pilnām
kabatām naudas.

Tai pašā vietā, mežā, kur skroderis ar puiku vakar vakarā

bija saticies, viņi nonākuši apstājās. Skroderis puiku uzrunāja

vijoles mitot. Puika arī bija mierā, bet skroderim vajadzēja
3 rubli pielikt. Skroderis ar prieku piedeva, lai tikai dabūtu pui-
kas vijoli, jo šī par daudz jauki skanēja. Skroderis nu paņēma

savu jauniemīto vijoli rokā un sacīja: „Dievs zin, vai es arī va-

rēšu tāpat uz viņu izspēlēt kā tu?"
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Tik ko to bija izteicis, te_ puika tūliņ pazuda. Puikam nepa-
tika, ka skroderis Dievu minējis — viņš jau bija piesacījis Dievu

neminēt.

Skroderis, viens pats palicis, vairāk nekā neattapa, kā tūliņ

doties uz mājām. Mājās pārgājis, viņš pakabināja savu jauno vi-

joli pie sienas naglā. Vijole bija ādas kulē. Tad tūliņ, diezgan visu

nakti izmuldējis un piekusis, likās uz ausi un saldi iemiga.
No rīta skroderītis, pamodies jau diezgan sebu, nevar izprast

un izbrīnīties, kur tāda nelāga un nepanesama smaka istabā ra-

dusies? Viņš tūliņ lec no gultas un sāk šur tur apskatīties. Bet

tavu brīnumu! Viņš atrod, ka viņa paša vijole kulē smird. Nu

skroderis kuli tūliņ nokabina no naglas un atrod tur nevis savu

vakar iemīto vijoli, bet sapuvušu suni — un suņa ribu pieliktu
klāt par lociņu. Skroderis dusmīgs iesaucās: „Ak tu sasodīts

krupja puika! Bija man to zināt, es būtu metis vai desmit ver-

stim līkumu, nekā ar tādu žurku ielaidies — un vēl vijoles mito-

iis! Ne nu man vijoles, ne naudas! Kad tu izputētu!"

Viņš tūliņ skrēja uz mežu, uzmeklēja to vietu, kur pa nakti

ar puiku vijoles bij mitojis un turpat atrada vēl savu paša vijoli,
koši zemē noliktu un blakām arī visu to naudu, ko pagājušā naktī,

ar puiku bija nopelnījis. Nu viņam visas bēdas un

bailes pagalam, viņš bija loti priecīgs un dziedādams aizgāja mā-

jās. Skroderim bija tagad diezgan naudas, viņš nopirka sev mazu

mājiņu un dzīvoja laimīgi.

21. A. 476. J. Danov sk i s Aule j ā. Kultūras balss kr.

Ižvoltas pogostā, Aulejas draudzē, vīns jauneklis spēlēja uz

vijoles. Viņš kotru svātdīnu guoja ar vijoli uz kaimiņu cīmim, kur

sasalasījuos daudz jaunekļu, un viņš tī spēlēja.

Vīnu svādīņ jauneklis vāli vokorā guoja otkon ar vijoli uz

kaimiņu cīmu. Tikkū viņš izguoja nū sova cīma, īejūt mežiņā.

viņu dadzina viņa draugs un soka: „Draudziņ, pasalauzsim!"

Jauneklis suoka atsateikt, ka nagribūt lauztīs. Bet draugs

nalik mīra un soka: „Draudziņ, koč vīnu reizīti, da pasalauzsim!"

Jauneklis, nikuo ļauna nadūmiiodams, suoc lauztīs ar sovu

draugu. Bet tovu breinumu! mvusu jauneklis kotru reizi palauž

sovu draugu bez mozom pvulem. Tai viņi ilgu laiku lau-

zījuos un jauneklis kotrā reizē palvka par uzvaratuoju.

Nū daudz reižu lauzšonuos jauneklis suoc pavvsam pīkust.

Vīnu reizi paguozis sovu draugu, jis īsavēra, ka drauga

dagunam nav nuosu. Pošlaik drauga daguns izaskotuos gluds kai

muojas pakšs. Jaunekli apjēmja baimes, jis atstuoja sovu draugu.

Bet draugs vvs nadūd mīra. Jauneklis puorsabeidīs naīsuoka
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lauztīs, bet soka: „Kai sisšu es tev ar vijoli, tod tu i zvnuosi

lauztīs."

Draugs atbild: „Ne, draudziņ nasit vys! Ar kū tod tu spē-

lēsi un lauds kuordvnuosi, ka uz munas golvas sadauzīsi vijoli."

Ar tū draugs uz reizi pazuda. Tūlaik jauneklis nūprota, ka

beja sasaticīs ar vainu. Nū tuos reizes jauneklis puorstuoja pa-

vysam spēlēt un nastaiguoja vairs ar vijoli uz kaimiņu cīmim.

19. Vīrs ceļo uz elli.

1. A. 47t. St. Cvbuls Latgalē, N. Rancāna kr.

Garais Jēkabs bija stiprs vīrs: liela auguma, garu bārdu,
stāvu degunu, kuplām uzacim. Reiz viņš mežā satika lielu lāci,
nosita to un no lāča ādas iztaisīja sev kažoku. Garajam Jēkabam

iznāca kalpot pašam lielam kungam, kādēļ viņa mazā mājiņa
mežā bija jāatstāj tukša bez saimnieka. Nokalpojis kādus gadus
lielam kungam, viņš lūdz, lai laižot to uz māju: gribot precēties.

Lielskungs saka: „Es tev dodu divi nedējas laika, bet tad nāc

atkal atpakaļ pie manis!"

Garais Jēkabs apsolās un aiziet. Nonāk viņš savā mājiņā

un ieiet mežā skalu malku cirst. Nocērt vienu priedi — greiza,
nocērt otru — atkal greiza, nocērt trešo, bet nu no priedes

iznāk skaista jaunava un saka: „Es būšu, Jēkabiņ, tava brūte!"

Jēkabs apskatās: ir diezgan skaista, viņš ir ar mieru. let

nu abi uz māju un redz: sakritušās būdiņas vietā stāv skaista

jauna māja. Viņš apprecē atrasto brūti un dzīvo laimīgi savā

mājā. Lielskungs viņu atlaida uz div' nedēļām, bet viņš jau no-

dzīvoja pus gadu. Kungs gaida — nevar sagaidīt, saskaistas,

un sūta veselu karaspēku pēc Garā Jēkaba. Redzēdams kara-

spēku nākam, šis sataisa visiem ēdienus un dzērienus un nu

līksmo visi kā pa kāzām. Tā dzīvojot, ir jau pagājuši divi gadi.
Pēc div' gadiem lielskungs sasauc vēl lielāku karaspēku, aiziet

pats uz Jēkabu un saņem šo ar visiem agrākiem karavīriem
cieti un ieliek visus cietumā. Otrā dienā, izlaižot cietumniekus,

kungs saka Garajam Jēkabam: „Aiznes vienu vēstuli manam

tēvam, kas priekš divdesmit pieciem gadiem nomira, un pastāsti

man, kā viņam tur viņā saulē klājas."

Jēkabs atbild: „Labi! es iešu, bet ļauj man papriekšu aiziet

uz māju pēc ceļa kules!"

Kungs saka: „Tu vari vienu nedēlu palikt mājā, bet uz viņu
sauli ejot, atnāc vēl pie manis!"

Jēkabs nu aiziet pavisam noskumis uz māju. Sieva prasa:

„Kādēl tu tāds bēdīgs?"
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Jēkabs saka: „Lielskungs liek man par sodu iet uz viņu
sauli."

Sieva to mierina: „Nebēdā neko, būs labi!"

Tad sieva sataisa vīram labu ceļa kuli ar pārtiku un iedod

vēl vienu kamoliņu, kas rādīšot ceļu. Tā nu Jēkabs aiziet uz

lielu kungu un saka: „Lielskungs, vai tu varbūt negribi man

līdza nākt uz viņu sauli? Es tagad ceļu zinu."

Kungs atbild: „Labi, es iešu ar
4

!"

Abi aiziet kamoliņam pakal un nonāk pie krustceļa, kur

apstājas atpūsties. Viņiem sēdot, brauc viena karīte ar diviem

zirgiem pretī. Jēkabs nostājas priekšā un prasa: „No kurienes?"

Braucējs atbild: „Braucu no viņas saules. Es esmu vecais

pilskungs, kas miris priekš septiņdesmit pieciem gadiem."
Jēkabs atbild: „Brauc atpakaļ!"

Gājēji nonāk pie otra krustceļa, kur atkal brauc tāda pati
karīte pretī. Jēkabs prasa: „No kurienes tu, draugs, brauc?"

Braucējs atbild: „Braucu no viņas saules. Es esmu pils-
kunga tēva tēvs, kas miris priekš piecdesmit gadiem."

Jēkabs atbild: „Brauc atpakaļ!"

Gājēji nonāk pie trešā krustceļa, kur atkal brauc viena

karīte pretī. Jēkabs prasa: „No kurienes?"

Braucējs atbild: „Braucu no viņas saules. Es esmu pils-

kunga tēvs, kas miris priekš divdesmit pieciem gadiem."
Jēkabs nodod tam kunga grāmatu un saka: „Mēs atnācām

ar tavu dēlu apjautāties, kā tev labi viņā saulē klājas."

Braucējs atbild: „Man iet loti grūti. Katru dienu vāra katlā

un dauza ar dzelzs kūjām. Tikai tagad mani izlaida pabrau-
kāties." Uz dēlu pagriezies, viņš teica: „Atlaid tu visus cilvēkus

no verdzības un nemoki viņus ar grūtiem darbiem! Citādi tev

arī būs ellē jāmokās."
To teicis, kunga tēvs atkal aizbrauca uz elli. Mājā pār-

nācis, lielskungs tūliņ atlaida visus savus vergus un nevienu

vairs nemocīja ar pārmērīgiem darbiem. Arī Garais 'Jēkabs

nu varēja mierīgi dzīvot savā skaistā mājiņā.

Piezīme. Pasaka saīsināta un atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

2. A. 477. R. Vul f S Ūziu os. LP, 111, 54.

Viņos laikos dzīvojuši divi brāli, viens bijis loti bagāts, otrs

loti nabags. Reiz nabagākais brālis aizgājis pie bagātā maizes

lūgties, bet bagātais izņēmis no apcirkņiem paslepus visu labību

un teicis, ka neesot ko dot. Nabagākais saslaucījis tās pašas

smelknes un izcepis no tām itin labu maizi. Otra diena bagā-

tajam gadījies pie nabagākā aiziet. Nabagākais piedāvājis
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brālim savu baltu maizi, teikdams: „Še, brāl, ēd, ko Dievs man

svētījis!"

Bet bagātais brālis atcirtis: „Ej uz elli ar savu baltu maizi!

Ko tu man te dāvā?"

Nabagais prasījis: ~Kur tad, brāl, elle atronama?"

„Ej tur. kur sarkani logi, tur atradīsi elli!"

Labi. Nabagais paņēmis savu baltu maizi un aizgājis elli

meklēt. Uz ceļa tas saticis vecīti, kas prasījis, uz kurieni ar

baltu maizi ejot. Nabagais izstāstījis, ka viņa bagātais brālis

sūtījis to ar baltu maizi uz elli.

„Ak, tā!" vecītis iesaucies, „ej ar tad, bet ātrāk velnam

neatdod baltu maizi, kamēr tev atvēl elles verdošā katlā pus

pirkstiņu iemērkt."

Labi. Pie elles vārtiem velns iznācis ar trim galvām pretim
un prasījis, cik gribot par to baltu maizi.

„Vairāk negribu, kā tik tavā verdošā katlā pus pirkstiņu

apmērcēt."

„Ja, ja, ej, mērcē vesels; bet papriekšu atdod man baltu

maizi."

Nabagais brālis atdevis baltu maizi velnam un iegājis ellē

pirkstu mērcēt. Bet, līdz ko pirkstu apmērcējis, tā viss zelts,
kas tur katlā vārījies, sasalis par garu strēmeli pirksta galā. Na-

bagaļs gājis uz mājām, bet strēmele tam vilkušies līdz un velni

nespējuši to saredzēt. Mājā nabagais sācis strēmeli kopā tīt, un

re, kas nu iznācis: satinis tik lielu zelta kaudzi, kā labu ēku.

Tagad nabaga brālim nebijis vairs jāēd smelknes no brāļa

apcirkņa.

3. A. 477. H. Skujiņa. Andrs Ziemelis, no 61 g. vecas Zaņas

Balodes Aumeisteros.

Bīš vienc tāds pustraks kungs, un tas nerroš varen savus

cilvēkus. Reiz nu kungs atsaucis uz muižu vienu savu saim-

nieku un sacīš šim tā: „Ved mani uz elli!"

Saimnieks pārbijies, ka vais nekur stilt: „Vai manu dienīnu!

Ko lei nu dara? Kas to zin, kur uz elli brauc?" Nu un saim-

nieks nevarēš kungam ne mē, ne bē pasacīt. Bet kungs no

sitās reizas sācis saimnieku skaudīgi nerrot.

Pagāš labs lugs un kungs akai reiz atvēstīš saimnieku uz

muižu un sacīš: ~Ved mani uz elli!"

Nu saimnieks labi pārdomāš un tā sacīš: „Labi, brauksim!"

Nu saimnieks sataisījies, kungs kāpis vāģos iekšā un saim-

nieks braucis tik pa ceļu prom. Saimnieks piesaucis Dievu un

pats pie sevis nosacīš: „Kungs, rādi nu man ceļu, kur ir elle!"
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Saimnieks braucis, braucis — braucis trīs dienas un naktis

un pēdīgi dabraucis pie skaudīgi smukas pils, kas laistīsies vienos

uguņos. Kungs iegāš iekšā un saimnieks palicis ārā gaidot.
Saimnieks gaidiš, gaidīš lielu lugu, bet kunga, kā nejūt, tā

nejūt. Nu saimnieks dagāš pie viena loga un paskatījies iekšā.

Bet nu palicis pavisam stīvs no bailēm un tik vie izgrūdis:
„Vai, vai!"

Velli bīšļ kungu uzlikuši uz galda un paši dzīvāši apkārt.
Kurštik danācis pie kunga, tas tūlī cirtis ar zobenu un nokodis

kumāsu. Kungs locījies, kā tārps un neganti kliedzis. Bet nu

vienc vellc pamanīš, ka saimnieks stāv aiz loga. Vellc danācis

pie loga un prasīš saimniekam: „Cik tu gribi par to vērsi

(kungu)?"
Nu saimnieks no bailēm vairs nezināš ko darīt un nevarēš

ne vārdīna izrunāt. Bet otrs vellc kliedzis uz pirmo: „Do viņam
labi dau, ka šis mums atvedis tik brengu vērsi!"

Nu pirmais vellc akai sacīš saimniekam: „Klā deķi zemē!"

Saimnieks aizskrēš pie vāģim, paņēmis zirga deķi un no-

klāš pie loga. Tūlī vellc pa logu izsviedis trīs šķipeles zelta un

sidraba un vēlēš saimniekam, lai šis braucot uz māju.
Saimnieks braucis trīs dienas un naktis, kāmē aizkūlies

mājā.

4. A. 477. Kultūras balss krājuma pasaka no Latgales.

Reiz dzīvoja viens kungs, kas meklēja sev tādu kalpu, kas

zinātu viņa domas, lai nebūtu kalpam nekas jāsaka ar vārdiem.

Tā nu viņš izbrauc laukā meklēt kalpu, satiek vienu puisi un

saka: „Nāc pie manis par kalpu!"
Puisis atbild: „F,s varu iet."

Bet kalps nezināja kunga domu un jau otrā dienā tika at-

laists. Kungs atkal izbrauca laukā kalpu meklēt. Saticis ceļa

gājēju, viņš saka: „Ja tu vari izzināt manas domas, tad nāc

pie manis par kalpu!"

Ceļa gājējs saka: „Es varēšu izzināt."

Kungs pieņem ceļa gājēju par kalpu. Otrā diena kungs

domā braukt uz pašu elli, lai kalps nezinātu, kur šis grib braukt.

Kalps arī ir jau drīz ar zirgiem klāt un domā: «Aizvedīšu savu

kungu uz elli un tad pats palikšu muižā par kungu!"

Tā nu viņi brauc pa purviem un mežiem, ka dūņas vien

šķīst. Pēdīgi piebrauc pie augstas sētas ar lieliem vārtiem.

Kalps piedauza pie vārtiem un tūliņ izskrien velns pretī. Velns

iegriez kungam mazajā pirstiņā un liek viņam elles

grāmatā ar paša asinim. Kungs sabīstas un ari parakstās ar

trīsošu roku. No tā laika kungs palika velnam par sulaini.
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Kalps nu atbrauca atkal uz muižu atpakaļ, bet kungs palika
ellē un netika vairs šai zemē. Kalps pēdīgi apprecēja kunga
sievu un dzīvoja laimīgi. Bet kungi no tā laika vairs nemeklē

tādus kalpus, kas zinātu viņu domas.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

5. A. 477. Kultūras balss krājuma pasaka no Latgales.

Reiz dzīvoja viens kungs, kas ļaudis spiezdams un mo-

cīdams, bija sakrājis loti daudz naudas un palicis dikti bagāts.

Viņam palika bailes par savu netaisno dzīvi, un, nožēlodams

savus grēkus, viņš uzcēla par savu naudu vienu skaistu baznīcu.

Kad baznīca bija gatava, tad arī bagātais kungs iegāja savā

celtā baznīcā. Bet kad viņš nonāca līdz ēkas vidum, tad tur

atvērās zeme un kungs iekrita bezdibenā.

Kad mācītājs iesvētīja jauno baznīcu, viņš negribēja aiz-

mirst arī ēkas cēlēju un, sprediķi sacīdams, iesaucās: „Kas aiz-

ies un atvedīs mūsu baznīcas saimnieku?" .

To dzird viens jauns karavīrs un saka: „Es iešu un viņu
atvedīšu."

Pēc dievvārdiem uzplēš baznīcas grīdu, atrod tur zemē lielu

caurumu un karavīrs nolaižas tur zemē, meklēt pazudušo kungu.

Pēc kādām dienām karavīrs iznāk atkal no bezdibeņa un stāsta,
ka kungs tikai tad tikšot atpakaļ virs zemes, kad viņa sieva

un bērni izdalīšot visu mantu nabagiem.
Sieva un bērni arī visu izdara, kā karavīrs bija stāstījis, un

tad arī pārnāk bagātais kungs atkal atpakaļ. Bet nu viņš bija

palicis loti taisns un žēlīgs, un laužu nemaz vairs nemocīja.

Piezīme. Šī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

6. A. 477. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 61 g. vecas

Zaņas Balodes Aumeisteros.

Sievai bīš vīrs, skaudīgs dzērāš, pa krogu vie dzīvās un

par darbu nelicies ne zinis, un ko vie trāpīš nagos, to uz krogu

prom un visu nodzēris.

Reiz nu akai vīrs vairākas dienas no vietas dzīvāš pa krogu

un kā nācis mājā, tā sieva šā vairs nelaidusi mājā iekšā un

sacīsi: „Ej ratā, lai tevi vellc pakar!"
Gan vē vīrs izdiņģējies, lai laižot šo iztabā, bet sieva ne par

ko ar' nelaidusi. Nu šis domās, kur lai ietot. Domāš, ko domās

un pēdīgi nodomās: iešot apakaļ uz krogu!

Nu gāš, gāš, un uzreiz šim nākuši pretī div melli kungi un

sacīši: „Nāc mums līdza!"
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Nu vīrs gaš ar' kungiem līdza. Pa priekšu gāši pa tādu
pašu ceļu, ka jau visi ceļi. Bet tad sācies varēn labs ceļš un

pavisam citāda pasaule, dau smukāka un bagātāka. Nu kungi
vīru uzveduši uz augsta kalna, daveduši pie div stabim, kur
jau karājies valgs un sacīši uz vīra: „Nu, karies no!"

Nu vīrs skaudīgi pārbijies un pats pie sevis murminās:
„Manc Dievs un Tevs, nu gan man beidzamā stundīna klā. Pestī
nu mani no vellu nagim!"

Kā vīrs pats pie sevis tā nomurmināš un dasaucis Dieva
vardu, ta karātavas uzreiz pazudušas, mellie kungi ar' prom un

vīrs atjēdzies skaudīga meža biezumā un ne vairs labā ceļa, nekā.
Nu vjrs gaš_ un spraucies caur krūmim un nogāš trīs dienas,

kame ticis majā. No tas reizas vīrs vais uz krogu negāš un

nedzēris ar' vais. Nu šie abi ar sievu dzīvāši laimīgi.

7. A. 477. 313. 13. D. Ozoliņš Jāti ii-Rozē. LP, V, 46, 30 piez.

[Reiz viens vīrs sadusmojies par kunga grūtiem darbiem un

sacījis, ka labāk tad velnam kalpot, nekā kungam. Tūliņ arī

velns ieradies un paņēmis vīru sevim līdz uz elliļ.
Velns esot licis viņam ar zirgu mālus mīt (vest). Bet zirgs

negājis. Tad vīrs_ nocirtis alkšņu mietu un ņēmies zirga sānus

mērīt. Zirgs vaicājis, ko mērījot?

_„Pastalu slejas! Gribu zināt, cik pāru pastalu no tavas ādas

iznāks."

„Es vilkšu, vilkšu!" zirgs iesaucies un nu vairs neuntumojies.
Kad vīrs velnam izkalpojis, velns iedevis jauku kastīti, no-

teikdams, lai majā ejot iekšā neskatoties; bet vīrs paskatījies —

tūliņ izskrējusi no kastītes jauka pilsēta un ielaidušies purva.
Vīrs gaužām žēlojies, ka izdarījis tik negudri.

Te iznācis no purva mazs vīrelis un solījies pilsētu atkal

kastitē iebāzt, ja apsolīšot pēc tāda un tāda laika savu bērnu

atdot. Vīrs apsolījis. Mazais vīrelis iznesis pa muguru pilsētu

un iebāzis kastē. Otrā, trešā gadā vīrelis atnācis bērnam pakal;

bet vīrs [aizgājis pie mācītāja pēc padoma. Mācītājs atnācis, uz-

licis uz galda grāmatu un sveci, nosēdies un gaidījis. Pusnaktī

atnāk tas pats vīrelis un prasa bērnu. Mācītājs aizdedzina sveci,

atšķir grāmatu un saka, lai ņemot. Vīrelis nobīstās un aizbēg.ļ

8. A. 477. J. SiinenovsDo 1 ē. LP, V, 46, 13.

Kāds Baldones vecis stāstīja, ka reiz esot apmaldījies viņa
saimnieks mežā. Krēslai metoties, saticis velnu. Velns vedi-

nājis lauzties. Šis gan negribējis, bet, ko darīsi? Neliek miera.
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Beidzot ieķēries velnam spranda un uzsaucis: „Lai tad Dievs

palīdz!"
Līdz to izteicis, velns pavisam lenkans palicis, saimnieks

nosviedis. Bet velnam tie bijuši nepieredzēti brīnumi: vinu pār-

spēt! kas to dzirdējis?

„Nu, nekas!" velns nopurinādamies, iesaucies, „nāc mana

dēla kāzās, iesim!"

Aizgājuši pie liela akniepa; velns pagrūdis akmeni nost un

nu pa daudz pakāpenēm nokāpuši ellē, kur dažādi velni: gan

teļu, gan suņu galvām, visādi ķēmojušies. Saimnieku nosēdi-

nājuši aiz galda, cienājuši ar raušiem un vēlāk, projām ejot, vēl

iedevuši divus raušus par ciema kukuli. Otrā rītā saimnieks

raušus aplūkojis un nu tikai atradis, ka nav vis rauši, bet sa-

kaltušas govju ķepas. Nu splāvies gan, kam vajadzējis ellē tādus

raušus ēst?

Bet ar spļāvienu vien nepieticis: tai pašā dienā saimnieks

palicis vēl slims un nomiris.

9. A. 477. J. Ezers Kalētos. Jk r. IV, 34 (21). LP, VII. I, 1225 (1).

Reiz krietns puisis izgāja amatu mācīties. Viņam bija jāiet

gar mežmalu. No meža iznāk vīrs un uzaicina viņu, lai nākot

līdzi.

„Nevaru iet, gribu vēl šovakar meistaru dabūt," atbild puisis.
Viņš iet tālāk. Otrā dienā viņš satiekas ar citu vīru.

„Kurp iedams?" šis jautā.

„Amatu mācīties!" puisis. atbild.

~Kādu amatu?"

„Zelta kalēja."

„Labi!" svešinieks saka, puisim dukātu dodams, „nāc man

līdzi, meistaru gādāšu."

Abi iet un nonāk vientulīgā būdiņā, kur nodomā nakti palaist.

Labu brīdi gulējuši, viņi dzird pie durvim klauvējam. lelaiž.

„Vai neprot kāds no jums kalēja darbu?" ienācējs, glīti
ģērbies kungs, prasa.

„Neprotam vis!" puiša biedrs atbild, „bet šis jaunais puisis

grib amatu mācīties."

„Labi! Nāc šurp!"
Abi iet ārā. Durvju priekšā stāv vīrs ar pulku zirgu. Puisis

izbijies, raujas atpakaļ; bet svešais kungs to satver pie rokas

un saka: „Šos zirgus apkal — dabūsi labu maksu."

„Vēl nemaz neesmu mācījies kalēja darbu," puisis aiz-

bildinājās.

~Kal tikai, gan ies."
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Puisis stīvējas gan, bet galā domā: „Labu maksu piesola -

esmu vienreiz, otrreiz redzējis kaļam — raudzīšu."

Puisis kaj un viņam veicas kā pašam lielajam meistaram.

Apkal.

„Maksas tev nekādas nedošu: bet saku: tev tavā mūžā

labi klāsies."

To sacījis, svešais aizbrauc. Puisis nospļāvies, iet gulēt.
Otrā rītā, kad saule jau launagā, viņš atmostas un atronas liela

klajumā viens pats bez ceļa biedra, bez būdiņas. Viņam paliek
bail. Žigli uzlēcis, viņš dodas tālāk. Nonācis kādā pilsētā un

pie vārtiem sastapis dažus kalēja zellus, viņš jautā: vai nezinot

kādu meistaru?

„Nezinām!" tie atbild.

Puisis bēdīgs nosēžas uz kādu akmeni. let garām vakarējais
ceļa biedrs: „Vai dabūji meistaru?"

„Nedabūju."

„Nāc man līdz, es jau tev meistaru sarunāju."
Ko darīt? — jāiet. Gabalu gājuši, viņi nosēžas kādā pakalnā.

Puisis, pavisam dūšu zaudējis, sēž galvu nokāris.

„Kālab tāds noskumis?" biedrs prasa.

„Man žēl, ka ar tevi, tādu ļurkas biksi, ielaidos. Tu laiku

vien novilcini un mani pavedi uz laiskumu," puisis atbild.

~Ha, ha, ha!" biedrs smējās, ka kalnā atskan, „gaidi laiku,

mans laiks vēl nav atnācis."

Saule laižas jūrā. Gājēji pārkāpj pār kalnu un nonāk pie

lepnas pils, kuras vārtus apsargā divi vareni milži.

„Laižat iekšā, vedu jums krietnu kalēju."
Vārti atsprāgst. Viņi ieiet lielā gaņģī. Jo iet, jo paliek

tumšāks. Beidzot ir tik tumšs, ka vai aci var izdurt.

„Ne pēdas vairs neiešu tāļāk!" puisis saka.

„Neesi muļķis, dod man roku un nāc, būs labi!" biedrs viņa

uzmudina.

let atkal. Arvienu paliek gaišāks un gaišāks, līdz parādās

pilnīga dienas gaisma. Priekšā lielas durvis. leeju sargā divi

milži, zelta pātagām rokās.

„Laižat iekšā! vedu jums krietnu kalēju.
_

Durvis atveras. Viņi ieiet lielā, apaļā zālē, kas mirdz vien,

ka puisim acis apžib. Pie apaļa galda, uz kura zelta kokle, gul

ķēniņš krēslā sēdēdams. Ik viņš uzpūš koklei, ik kokles stīgas

strinkšķ. Tālāku pie otra galda snauž divi zēni, kuri, katrreiz

koklēm strinkšķot atmožas, bet pēc tam atkal iemieg. Mūsējie

iet cauri un ieiet citā, gluži tādā pašā zalē, kur pie apaļa galda

sēž ķēniņiene, pie otra galdadivpadsmit jaunavas, visas riņķī ap

galdu, trešā, aplam lielā zālē ir sakārti zelta kara rīki. Caur

pili izgājuši, viņi redz lielu klajumu, uz kura ganās kara zirgi.
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„Redzi, te tev būs darba diezgan!" puiša biedrs teic. „Bet
tagad iesim pagulēt, esam stipri piekusuši. Tiklīdz ķēniņš sāks

koklēt, visi celsies augšām un tēvijai nāks svētīti zelta laiki."

10. A. 477. V. Zacharska, no 37 g. veca A. Vēvera Sakstagala

pag. Kultūras balss kr.

Pī vīna saimnīka dzeivuoja vīns gūdīgs kolps; labi struo-

duoja un klausīja sovu saimnīku. Saimnīks jū cīši mīluoja un

žaluoja. Vīnu reizi kolps palvka navasals un suoka prasīt sovu

saiminīku paleidzēt jam, ka paliktu vasals. Saiminīks cīši žāluoja

sovu kolpu un pasaucja pī juo doktorus, kuri pasacīja, ka izzuolēt

navar, kolps miers zemē. Saiminīks soka šovam kolpam: „Na-

varu es tev dūt nikaida paleiga, doktors pasacīja, ka tu miersi

zemē; kaut tu man cīši duorgs, bet tev vajadzēs pamest itū

pasauli."

Kolps izsklausīja saiminīka vuordus, sasadusmuojas un soka

tai: „Jo es itū zvnuotu, ka tu, saiminīks, navari dūt man paleiga,

es nikod tev nakalpuotu, lobuok kolpuotu vainām!"

Kai izrunuoja slvmais kolps itūs vuordus, veras: jau stuov

uz slīkšņa valns ar rogim un smejas. Sasabeida kolps, bet valns

jam pa klusiņām soka: „Celīs un ej pi manis struoduotu, es tevi

tvulen izzuolēšu un tu paliksi vasals.

Pasacēla kolps un nūguoja vainām struoduotu. Kolps pi

vaina struodoj, struodoj — pavisam pīkusa, bet dorbam vys gola

nav. Jau kolps suocja prasīt vainu, ka jū atlaistu, bet valns veras

uz kolpa, smejas un dūd kolpam vēl grvutuoku dorbu. Veras kolps.

ka ar vainu navar sasarunuot un nūmūcīs jū leidz nuovei ar

dorbu. Sadūmuoja kolps: „Apmuonīšu vainu."

Suocja runtiot kolps vainām: „Brauksim pi muna vacuo

saiminīka, jam ir daudz zalta, pajemsi nu juo!"

„Labi!" pasacīja valns.

Nūbraucja jī obadivēji. Atbrauc jī uz pilsātu, veras: staigoj
daudz laužu. Daīt jī pi vīnas sātas, kolps soka vainām: „Tu
mani pagaidi uorā, es aizīšu itvmā ustobā, un otkon dreiži izīšu."

„Labi," — pasacīja valns. Kolps īguoja ustobā, bet valns

palvka uorā juo gaidūt. Kolps sēd ustobā, bet valns vys juo
gaida. Sēd kolps vairuok kai pus dīnas. Apnyka vainām gaidīt

kolpu uorā, un dumoj valns: „Išu es ustobā pasavārtu, kū dora

muns kolps." Itai īguoja valns ustobas sincēs, nū viersas suocja

krist zeme un pīmīdzja vainu, tai ka pīleida smilkšņu pylna
mute un valns ar smilkšņim nūspruoga, bet kolps nūguoja pi

sova vacā saiminīka un otkon suocja pi juo struoduot un na-

prasīja nu saiminīka nikaidas moksas par sovu dorbu. Saiminīks

jū tagad tur žāluoj un mīluoj.
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11. A. 477. Z. Sēle Slampes Kivulos. A. Bērzkalnes kr.

Reiz dzīvojis viens vīrs, kam bijis dēls un meita. Meita reiz

gājusi mežā ogot, apmaldījusies tur un tā nokļuvusi ellē.

Brālim Ansim bijis māsas ļoti žēl, viņš lūdzies tēvam, lai

tas atļaujot šim iet māsu meklēt. Tēvs nav gribējis laist, jo tad

viņš paliekot viens pats, bet tā kā viņš meitu bija loti mīlējis,
tad viņš tomēr teicis, lai Ansis mēģinot, varbūt viņam izdošoties

māsu atrast.

Pirmo dienu Ansis izstaigājies par velti, tāpat otru dienu,
tomēr viņš negriežas vis atpakaļ, bet dodas arvien dziļāki mežā

iekšā.

Trešās dienas vakarā viņš nonācis līdz kādam purvam, kur

bijušas ļoti daudz čūskas. Ar tām viņam nu bijis jācīnās, lai

gan viņš ļoti daudz čūsku nositis, bet beidzot tomēr bijis jā-
bēg. Tā kā bijis jau tumšs, kad viņš ieraudzīja kaut kur mazu

gaismiņu un steidzās turpu. Nonācis, viņš tur redzēja mazu

būdiņu un pieklauvēja pie durvim. Viņu ielaida viens vecītis,

kas prasīja, ko viņš vēloties. Ansis izstāstīja, ka meklējot savu

māsu, viņš arī vēl pastāstīja, kā viņam nācies cīnīties ar

čūskām, un kā viņš daudz nositis. Vecītis, to izdzirdis, sāk viņu

norāt, kādēļ viņš tā darījis, jo tagad viņam būšot slikti, čūskas

nākšot pie vecīša sūdzēties, un ja viņas ieraudzīšot Ansi, tad

viņu vairs neatstāšot dzīvu. Ansis lūdzās, lai vecītis viņu pa-

glābjot. Vecītis teicis, lai ielienot aizkrāsnē un stāvot pavisam
klusu.

Tikko Ansis bija ielīdis aizkrāsnē, čūskas arī jau bija klāt,

tik daudz, ka grīda bijusi ar čūskām pārklāta, viņas sūdzēja, ka

kāds jauneklis esot nositis, te vienam vīru, otram sievu, gan

meitas, gan dēlus. It sevišķi viena čūska kliegusi: „To mes

viņam nepiedosim!"

Vecītis, nevarēdams no viņām tikt vaļā, sācis istabā liet

ūdeni, tad čūskas aizgājušas, vēl noblaudamas: „To mes ne-

piedosim"l

Otrā rītā vecītis Ansim izstāstīja, kā viņš varot nokļūt pie

māsas; viņa atrodoties ellē. Drošības dēl vecītis iedevis Ansim

dzelzs kūju, un teicis, kad viņš nonākšot līdz elles pirmām

durvim, tad lai viņš pieklauvējot — iznākšot velns. Tāpat lai

darot pie otrām un trešām durvim.

Ansis devās ceļā, nonācis pie pirmām durvīm, viņš prasīja

velnam, lai tas atdodot māsu. Velns liedzies,_ tad Ansis viņu

nositis ar dzelzs kūju. Tāpat klajies pie otram durvim. Pie

trešām durvim nokļuvušam, viņam nācis pretim velns ar vai-

rākām galvām. Ansis ari šo velnu nositis un ta izglābis masu.
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Atpakaļ nākot, viņi piegāja atkal pie veciša, tā viņš Ansim

jau bija licis. Vecītis viņam teica, kad viņš pāriešot, būšot pļaujas

laiks, Ansim būšot jāpļauj rudzi. Vecītis iedeva Ansim ādas

cimdus un izskaidroja, ka vajagot šos cimdus uzvilkt, kad viņš

pļaujot, bet māsu uz lauku lai viņš līdzi neņemot. Ja būšot

vienu kūlīti nopļāvis, tur gulēšot viena čūska, kas aptīšoties

viņam ap roku. Kad viņa pavisam aptinusies, tad lai viņš nutot

to čūsku pār kreiso plecu, un viņam uz rokas palikšot tikai

čūskas āda; to ādu lai viņš labi noglabājot un nevienam par to

nestāstot un nerādot.

Viņš pārgājis mājās un_ pļaujas laiks jau bijis klāt. Ansis

gājis pļaut un darījis visu, kā vecītis stāstījis. Noglabājis čūskas

ādu, viņš atskatījies atpakaļ un ieraudzījis skaistu jaunavu, kura
sākusi siet nopļautos kūlīšus. Ansim meita tā iepatikusi, ka viņš
to iemīlējis, ņēmis līdz uz māju un apprecējis. Viņi dzīvojuši loti

laimīgi, piedzīvojuši divas meitas, kuras bijušas tikpat skaistas,
kā viņu māte.

Vienas bēdas arvien bija Ansim, ka sieva viņam vienmēr

prasījusi, lai viņš kaut ko parādot; bet beidzot kad bija tai

izrādījis visu, ko vien tik domājis, kas viņai patiktu, viņa tomēr

vēl prasījusi, tad viņš atcerējies par čūskas ādu. Viņš domājis,
ka tagad nekas ļauns vairs nevarot notikt, jo viņi tak dzīvojot
tik laimīgi.

Tikko viņš sievai parādījis čūskas ādu, sieva pazudusi, čūskas

āda pārvērtusies par čūsku un līduši pa istabu ārā, sacīdama: ~To

tev nepiedošu!"
Ansis skrējis čūskai pakaļ, bet viņa bija ielīdusi žagaru

kaudzē. Viņš nu lūdzis, lai viņa tak apžēlojoties un atgriežoties

pie viņa. Kamēr viņš tā lūdzies, čūska nemanot izlīdusi no

žagaru kaudzes un iedzēlusi Ansim kājā.

No tām divām čūsku mātes meitām nu esot cēlušās skaisiās

sievietes.

Piezīme. Sal. ceturtā sējuma 27. pasaku. P. S.

12. A
.

477. 1134. Upei cm v Milda Armēni cšo s, Zin. kom. kr.

LP, VI, 175 (32).

Priekš vairāk gadiem Vestienā dzīvojis kāds dzimtkungs,

kas tālu bijis pazīstams par velna pilnu. Viņu vienkārši dēvējuši

par Vestienieti.

Šis Vestienietis vienmēr dzīrojis; pats velns arī nācis viņa

dzīrās; bet tas visiem dzīreniekiem bijis piesacīts: „Nav brīv

iztaujāt, no kurienes tāds esi, no kurienes nāc?"

Pusnaktīs, tad Vestienietis piebēris pilnas kabatas ar zāģu

skaidām un viens pats braucis uz Kāļu ezeru. Tādas reizēs
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kučierim arvienu bijis jāiejūdz tas zirgs, kas, stallī ieejot, pirmais
paskatījies kučierim virsū.

Reiz Vestienietis savu kučieri sapēris un šis nākamā naktī

par to kungam atriebies, piebēris arī kabatas ar zāģu skaidām,
uzsēdies slepeni karītes pakaļā uz solīša un braucis līdz.

Labi. Aizbraukuši pie Kāļu ezera, ūdens uz abām pusēm at-

šķīries un šie braukuši pa ezera vidu. Pēdīgi piebraukuši pie
lielas tumšas pils; bijis tik tumšs, ka nevarējis nemaz saredzēt,

no kā pils celta. Un tad pils durvis (vārti) atvērušās ar lielu

troksni, šie iebraukuši lielā pagalmā. No šejienes kungs ieg ījis

zilganām ugunim apgaismotā zālē; bet kučieris paslēpies aiz

zāles durvim un visu noskatījies. Tur zāles vidū bijis galds ar

cilvēka ādu apklāts.

Visapkārt galdam sēdējuši daudz velnu ēzdami, dzerdami un

tai pulkā arī bijis tas velns, kas arvienu pie Vestienieša nācis

dzīrot. Bet sānu istabā, lielā katlā, vārījies viens agrākais
Vestienas kungs. Viņa toreizējie kalpi nesuši malku un kurinājuši

uguni zem katla. Turpat arī cepuši uz kvēlošām oglēm Vestienas

vagāru, kas tikko priekš pāris dienām nomiris. To visu viņš

noskatījies.
Te uz vienu reizi ieskrējis viens velna sulainis, teikdams, ka

patlaban kāds sīkstulis gribot kārties, lai nākot palīgā! Tūliņ

mūsu Vestienietis un citi velni devušies pa durvim laukā un

pazuduši tumsā.

Bet pa to starpu kučieris piegājis pie galda, paņēmis divi

desas, vienu sivēna cenklīti, pabāzis zem svārkiem un atkal

paslēpies agrākā vietā. Pēc brīža velni atnākuši atpakaļ un uz-

likuši to sīkstuli, kas nule pat pakāries, uz kvēlošām oglēm.

Vēl paplītējuši tur tādu brīdi, tad Vestienietis šķīries, braucis

uz mājām. Kučieris atkal uz tā paša karītes soliņa pārticis

atpakaļ. Bet ko nu viņš mājā atradis? Tās divi desiņas bijušas

čūskas, sivēna cenklīte bērna rociņa ar visiem nagiem, un

skaidas, ko kabatā iebēris, bija pārvērtušās par zelta naudu.

Kad Vestienietis manījis, ka jāmirst būs, tas norakstījis visu

mantu savai vienīgai meitai, un sulainim pieteicis, ka katru sest-

dienu lai nākot uz kapsētu šim bārdu dzīt. Nu, un tā nomiris

briesmīgā nāvē — grūti bijis jācieš.

Pēc nāves velns gribējis Vestienieša meitu apņemt par

sievu; bet tā bijusi skaidrs cilvēks, apprecējusi kaimiņa muiž-

nieku un ar velnu nepinusies.

Sulainis, tas katru sestdienas nakti gājis uz kapsētas pa-

grabu mirušam kungam bardu dzīt Brīnum arī augusi barda:

pa nedēļas laiku veselu colli garuma. Te, seši gadi velak, vienu

sestdienas nakti sulainis saticis to velnu, kas agrāk Vestieniešam
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sirds draugs bijis. Velns vaicājis, uz kurieni ejot? Un kas tas,
kas viņam rokā?

„Bārd_as nazis!" atteicis, „dzīšu savam kungam bārdu."

Nu, kāds labums atlecot, ja bārdu dzenot?

„Kā tad ne? Ja ar šo nazi divi reizi nodzen bārdu, tad

paliek tik stiprs, ka visa pasaule nieks tikai!"

To dzirdēdams, velns plijies, lai viņam ari dzenot bārdu.

Labi; saputojis ziepju podiņu un sācis dzīt. Nodzinis vienu vaigu,
otru — velns jau priekā: viņam tagadin jau liekoties, ka pasaule

labu dalu vieglāka.

„Jā, jā!" sulainis pasmējies, „bet nu man jādzen pati spēka
vieta — saturies!"

Un tā dzinis arī to spēka vietu — pārgriezis velnam rīkli.

Kā tad velns bļāvis, kā bļāvis, un briesmās ar vienu roku iekrāvis
sulainim pa ausi, ar otru izkampis bārdas nazi un, nezin, kur

tad palicis.

Tas esot noticis taisni tanī vietā, kur iepretim Vestienas

baznīcai viens ceļš aiziet uz Vestienu, otrs uz Talku.

Sulainis, no velna sitiena atžilbis, cēlies augšā, iegājis pa-

grabā un dzinis nelaiķa Vestienietim bārdu šoreiz ar kabatas

nazi. Cita vairs nebijis —ko tad darīt? Dzinis, dzinis — bet

pēc katra vilciena Vestienietis loti saviebies: tas nazis briesmīgi
plēsis. Pēdīgi Vestienietis nevarējis vairs paciest: atvēris muti

un piespļāvis sulainim acis. Sulainis sabijies, laidis pekas vaļā

uz mājām, un nekad vairs negājis kungam bārdu dzīt.

Bet pagraba durvis nu aizmūrējuši ķieģeļiem, kā tas vēl

tagad redzams. No tās reizes tad vairs nemanījuši Vestienā ne

nelaiķa kungu, ne viņa draugu — velnu.

13. A. 477. A. Goldberga. J. A. Jans on a kr.

Kādā krogā dzīvojis vecs papiņš, burvis. Bieži viņš naktīs

izbraucis —uz kurieni, to neviens nezinājis. Viņa kučērs, gri-
bēdams zināt, kurp saimnieks brauc, reiz uzstājies uz kamanu

sliecēm. Drīz vien kučērs jutis, ka līdz ar kamanām paceļas

gaisā. Braucot kamanas aizķērušās aiz Suntaižu baznīcas torņa,

jo kučērs bijis dievbijīgs cilvēks. Tad papiņš atskatījies un

ieraudzījis savu kučēru. Viņš arī atļāvis viņam palikt uz sliecēm,

teikdams, lai turoties labi stingri un nedomājot par svētām

lietām. Ropaižos viņi nolaidušies zemē kādā burvju pilī. Pilī

viņi tikuši uzņemti loti labi. Tur sarīkotas lielas viesības, uz

kurām sabraukuši no dažādām pusēm viesi. Daudz ēduši un

dzēruši dažādus cepešus un vīnus, bet kučērs greznajās zāles

neielaists. Tikai ķēķī līdz ar citiem apkalpotājiem viņš drīkstējis
ēst atliekas no kungu galda. Kucērs dažus gaļas gabalus iebāzis
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kabata, lai būtu uz māju ko aizvest. Bet vīnu, kuru uz māju
aizvest nevarējis, dzēris, cik varējis. Gadījies, ka viņš aplējis
drebēsim arī rokas ar vīnu. Viņš nepiegriezis nekādu vērību.

Mājās aizbraucis, viņš redzēja, ka viņa drēbes un rokas ir
aplietas asinim. Tagad viņš sapratis, kādu vīnu ir dzēris. Tāpat
līdzpaņemtas gaļas vietā atradis bērna rociņas, čūskas galvu un

citas tādas lietas.

Papiņš braucis pēc tam tāpat kā agrāk katru nakti, bet

kučēram vairs ne prātā nenāca līdza braukt. Bet arī papiņa
izbraukšanai bijis drīz gals. Papiņam par ikkatriem trim gadiem
bijis jāved uz Ropaižiem zināma naudas summa un arī viens

cilvēks. Papiņš nevarējis šīs nodevas novest un tāpēc tam bijis

jāmirst.
Kādu nakti sabraukuši daudz burvju, raganu, spoku un aiz-

veduši papiņu uz kapsētu. Bērinieku raibajai rindai pa priekšu

jājis nezvērs uz raiba kuiļa, tad citi uz lāčiem, gaiļiem, sien-

āžiem, bet pats pēdējais lecis klibs zaķis.

14. A. 477. Lapas Mārtiņš no Rūjienas, Ērģemes un Ēveles

draudzes. „G v dr a i s Ansis un velns" I, 1901, 52 (14).

Senos laikos Rūjienas apgabalā dzīvojis viens bagāts un

negants kungs. Vienu rītu tas pavēlējis savam kučēram, lai

aizjūdz karītē zirgus. Kučērs aizjūdzis zirgus, piebraucis pie
trepēm un gaidījis, gaidījis, bet kungs nenācis ārā. Gaidījis līdz

pusdienai, bet kungs kā nenāk, tā nenāk.

Pēc pusdienas piepēži piebraucis kāds svešs kungs pie
trepēm: melna karīte, divi melni zirgi priekšā un uz bukas melnās

drēbēs ģērbies kučērs. Tūliņ iznācis arī mājas kungs, iesēdies

savā karītē un pavēlējis kučēram:: „Brauc svešā kunga karītei

pakal!"
Kučērs braucis ka pavēlēts. Pa dienu varējis labi braukt,

bet vakarā iebraukuši lielā mežā, kur ceļa vairs nemaz nebijis.
Braukuši pa kādu celmāju un milzīgi ātri.

„Sargies, ka tu neskaties atpakaļ!" kungs uzsaucis kučēram.

«Neskatīšos, neskatīšos, cienīgs kungs!" kučērs atbildējis.

„Bet kādēļ mēs braucam pa tik nederīgu ceļu? Tīrs celmājs!"

„Saturi muti un nerunā!" kungs tam bargi uzbrēcis. „Tie

nav celmi, bet baznīcu torņi, pār kuriem mēs braucam."

Kučērs briesmīgi izbijies, bet nav iedrošinājies skatīties

atpakaļ. Bet kad dzirdējis zem ratiem ūdeni pjīkšķam, tad

kučērs tomēr drusku atskatījies atpakaļ un redzējis, ka viņi

brauc pa jūru, bijuši uz liela plosta,_ko liels pulks melnu vīru

dzinuši ātri uz priekšu. Karītes stāvējušas uz vietas, kaut gan

kučēram izrādījies, ka zirgi skrien uz priekšu.
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Pēdīgi jūra beigusies un vini atkal iebraukuši lielā mežā.

Meža vidū bijusi grezna pils, kuras logi bijuši apgaismoti. Ap
pili bijusi augsta dzelzs sēta. Pie šīs pils viņi piebraukuši.

Priekšējai karītei zirgi tapuši nojūgti un ievesti stallī, bet Rū-

jienas kungs iegājis pilī un pavēlējis savam kučēram ārā gaidīt.
Kučērs gaidījis ilgu laiku un pēdīgi ieraudzījis tur sava kunga

dārznieku Juri, kas jau priekš pieciem gadiem bija nomiris.

„Kāds jods tad tevi še atveda?" kučērs tam jautājis. „Tu

jau pieci gadi esi mirons."

„Mirons gan," Juris atbildējis, „bet es kalpoju šajā pilī. Bet

sargies, vecais paziņa, ka nekrīti ķibelē; še tev viegli var uziet

briesmas."

„Na, kas tad še ko baidīties?" kučērs jautājis.

„Kā rādās, tu man netici. Vai gribi redzēt savu kungu, ko

še atvedi?"

„Kur tad viņš ir?" kučērs jautājis.

„Nāc līdza, parādīšu."
Mirušais dārznieks aizvedis kučēru pie viena loga un sa-

cījis, lai pa to ieskatās iekšā. Kučērs ieskatījies un redzējis tur

lielu istabu, kuras vidū bijis liels galds un ap to stāvējuši daudz

velni. Uz galda gulējis izcepts kučēra kungs, un katrs velns tam

piegājis un noplēsis ar zobenu kādu miesas gabalu, ko tad

kārīgi norijis. To redzot, kučēram mati cēlušies stāvu. Viņš

uzlēcis uz bukas un gribējis tūliņ projām braukt; bet mirušais

dārznieks to noliedzis, sacīdams: «Nebrauc vis, bet vēl drusku

pagaidi! Tev iznesīs alu un sviestmaizi. Nedzer to alu, bet

izlej to pār plecu, jo šis alus ir elles nāves-zāles. Ja to dzersi,
tad tev mūžīgi būs jāpaliek še. Bet maizi iebāz kabatā, tā pār-

vērtīsies par tādu rakstu, kas tevi izglābs no ķibeles."
Kučērs nu arī tā darījis, kā dārznieks mācījis, un tad sācis

braukt uz māju. Viņš domājis, ka bijis tikai divas dienas no

mājas projām, bet bijuši pagājuši seši mēneši, līdz nokļuvis mājā.

Ceļā viņam pašam un zirgiem uznācis bads, kādēļ bijis pie-

spiests zirgus un karīti pārdot. Pēdīgi viņš nu arī übagodams
nonācis mājā. Viņš tūliņ gājis pie kundzes un gribējis tai iz-

stāstīt, ko piedzīvojis. Kundze viņam nemaz neļāvusi runāt,
bet tikai brēkusi: «Kur kungs, kur zirgi, kur karīte? Pagaidi,

es tev rādīšu!"

Kundze tūliņ likusi ieslēgt kučēru dzelzīs un aizvest kakla

tiesas priekšā. Kučērs gan lūdzis piedošanas, bet tiesa par

kunga pazaudēšanu nospriedusi tam nāves sodu: jāierok līdz

kaklam zemē un tad ar arkla lemešiem jānorauj galva.
Tad notiesātais kučērs iedomājies velna pilī dabūto sviest-

maizi, kas bija pārvērtusies par rakstu .Šo rakstu viņš pasniedzis

tiesnešiem. Tiesneši to izlasījuši un tad pasacījuši kučēram, ka
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sods viņam atlaists un viņš varot aiziet; tikai viņam piekodi-
nājuši, lai nevienam nestāsta, ko piedzīvojis un kur viņa kungs
palicis. Bet kučērs to tomēr izpaudis un tādēļ viņa piedzīvojums
vēl šodien ir zināms.

15. A. 477. 314. M. Šiliņa Dzirciemā. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 798 (127, 8).

Vienā pilsētā dzīvojis loti bagāts kaufmanis ar savu

Bet Dievs viņiem nedevis neviena bērna. Par to bijuši loti no-

skumuši un domājuši: kam gan savu lielo mantu atstāt, kad paši
kādreiz miršot?

Bet vienreiz kaufmanis padzirdējis, ka tālā zemē esot dikti

gudrs dakteris, tas zinot zāles nevien katrai slimībai, bet arī

katrām bēdām. Nu viņš saposies šo dakteri meklēt; bet iz-

braucies pa jūru, izbraucies pa zemi — nevarējis nekur meklē-

jamo dakteri atrast. Beidzot pārbraucis tukšā atpakaļ un no

bēdām palicis muļķa prātā, tā kā nevarējis ne pieci vairs iz-

skaitīt. Gaspaža tādā nedienā cita nekā nezinājusi darīt — sa-

aicinājusi ciemiņus palīgā un lūgusi, lai tie slimo vīru ved pa-

staigāt pa lauku, varbūt, ka palikšot labāki. Ciemiņi tad iz-

veduši slimnieku pavisam no pilsēta ārā un staigājuši pa

zaļumiem.

Staigājuši, staigājuši, te piepēži viens no viesiem iesaucies:

„Skataties, kas tur pa gaisu brauc! Karīte ar četriem zirgiem

un vecs kungs ar sirmu galvu sēž iekšā!"

Visi paskatījušies uz augšu. Ja, pareizi! Bet kaufmanis,

braucēju ieraudzīdams, iesaucies: „Nu man paliek labi, esmu

vesels!"

Vecais kungs nolaidies ar karīti zemē, pieturējis un metis

kaufmanim ar roku, lai kāpj iekšā pie viņa. Šis kāpis arī: bet

kā iekāpis — aizbraukuši abi divi.

Ceļā kaufmanis vaicājis: „Kungs, kas jūs tādi esat?"

Kungs atbildējis: „Es jau esmu tas dakteris, ko jūs tik ilgi

meklējāt; nu es jūs vedīšu līdz uz savam mājam un iedošu zalcs

jūsu bēdām."

Labi. Un rati gājuši pa gaisu kā vējš un drīzi jo drīzi ap-

stājušies pie lielas ēkas. Nu kungs vedis kaufmani iekša. legā-

juši — bet iekšā nebijis neviens sulainis, neviens cilvēks visa

ēkā. Beidzot saucamais dakteris iedevis zāles, sacīdams: „Te

ir! Nu esiet ar sievu bez bedam, kamer_ jums dels būs! Bet

kad dēls būs izaudzis, tad ņemšu to uz kadu laiku pie sevis un

izmācīšu arī par dakteri."
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Labi. Tad dakteris ar kaufmani iesēdušies ratos un īsā brīdī

bijuši atkal tur, kur pirmīt kaufmani paņēmis. Nu kaufmanis

pāriet mājā ne vairs muļķīgs, ne arī bēdīgs — viss atkal labi.

Pēc kāda laika kaufmanis sagaidījis apsolīto dēlu. Vecāki

nokrustījuši to par Kārli.

Kārlis audzis ātri un jau, bērns būdams, rādījis lielu gudrību,

loti viegla galva tam bijusi.

Bet te, — 17, 18 gadu vecs. — Kārlis paliek tāpat mazā

prātā, kā toreiz tēvs, arī nevar ne pieci izskaitīt. Vecāki ļoti

bēdājās un izvadā pa kādiem nekādiem dakteriem — nelīdz.

Nu māte atminējusies, kā toreiz tēvs dziedināts, un sūtījusi arī

Kārli pa zaļumiem ar draugiem kopā izstaigāties. Gājuši —

piepēži visi dzird, ka viens brauc pa gaisu un ierauga karīti ar

četriem zirgiem, bez kučiera, tikai vecs, sirms kungs sēž iekšā.

Kārlis, to uzskatīdams, paliek uz pēdām vesels. Bet sirmais

kungs nolaižas ar ratiem zemē pie Kārla un paziņo tam, ka viņš

pēc trim dienām to ņemšot līdz pie sevis, lai tas tik ilgam vēl

pie vecākiem paciemojoties un atva_doties.

Un pēc trim dienām vecais klāt_ — paņem Kārli līdz. Nu

viņi braukuši pulku zemēm un jūrām pāri; beidzot nonākuši

akmiņainā vietā pie lielas pils ar jauku dārzu apkārt un tad

vecais sacījis; „Nu, Kārli, tā ir mūsu mājas vieta, nebēdā neko,
esi arvienu klausīgs, tad tev ies labi."

Vienu mēnesi Kārlis ar veco kopā sadzīvojis; darbs viņam
nekāds nebijis, viņš labi ēdis, dzēris, staigājis pa dārzu un pa-

starpām tērzējis ar veco. Bet pēc tā mēneša vecais dakteris

posies ceļā un piesacījis Kārlim, ka nu tam būšot deviņi mēneši

vienam pašam pilī palikt un lai viņš izturoties labi, ja pēriena

negribot. Tad uzvedis Kārli pie lielas istabas durvim, istaba

bijusi piebāzta no augšas līdz apakšai ar grāmatām, un sacījis:

„Sīs grāmatas tev jāpārkrauj otrā istabā, kas tepat blakām, un

ja esi pārkrāvis, tad krauj atkal atpakaļ šinī pašā istabā. Jā-

steidz tev nava, jo deviņi mēneši garš laiks
— daudz, ja katru

dienu kādu stundu pastrādā. Bet to tev nosaku: atvērt un lasīt

tu nevienu grāmatu nedrīksti, citādi pēriens, kad es pārbraukšu."
Vecais aizbraucis un Kārlis nu sācis ar grāmatām kravāties,

darbu pa garu laiku vilcinādams. Smuki krāvies kādus astoņus
mēnešus — jau sācis gaidīt veco mājās; te iedomājies: „Es tak

nu ar tām grāmatām tik ilgi esmu dzīvojis — tas tak būtu ērmi,

ja nekā nezinātu, kas tur iekšā; vai tad nu vecais ikkurāt zinās,

ka es esmu lasījis?"

Tā domādams, atvēris vienu grāmatu un sācis lasīt. Bet

līdz iesāk lasīt — ak tavu ķibeli — nāk laužu drūzmām vien

pa dur(v)im, pa logiem iekšā un prasa darbu. Un tur vienā

istabā stāvējuši podi ar magoņu sēklām; šim iešāvies padoms
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prata: sabēris sēklas pelnos un devis ļaudim, lai tās izlasa.

Lasījuši, lasījuši — pienākusi pusnakts un lasītāji pazuduši.
Pēc divi dienām pārbraucis sirmais kungs. Kārlis nu iziet

pretim, apsveicina šo; bet kungs rādās itin saīdzis un saka

Kārlim: „Nu jau tev apsolītais pēriens būs!"

Kārlis sāks lūgties. Vecais atbild: „Ja tevi bez pēriena at-

stāšu, tad jau citā reizē atkal, varbūt, nedarīsi, ko tev mācīšu.

Bet lai nu — šinī reizē tev tomēr piedošu, tikai sargies turpmāk!"
Pēc kāda pusgada kungs braucis uz veselu gadu projām

un nu ievedis Kārli dārzā — tur vienā kaktā bijis uzkārts liels,
liels katls ķēdē ar vāku virsū — pievedis pie tā katla un teicis:

„Šis darbs jau drusku grūtāks būs, kā pirmais. Tev jāapskatās

uguns, ka apakš katla nekad neizdziest, citādi tas, kas tur_ iekšā,

nesavārīsies; bet vāku tu necilā un neskaties, kas tur vārās."

To sacījis, kungs aizbraucis.

Kārlis nu rūpīgi kūris uguni un gandrīz jau gads bijis pa-

vadīts; bet nu vipš uz vienu reizi labprāt būtu zinājis, kas tai

katlā iekšā — domājis: ~Vel(n)u var savārīt, kas tad te, ko

nemaz nevar savārīt?"

Pacēlis vāku un ieraudzījis brīnum spīdošu virumu — tas

bijis izkusis zelts. lebāzis mazo pirkstiņu, gribējis paraudzīt,

bet tavu ķibeli! zelts neiet nost no pirksta. Gan mazgājis ar

ko neko — velti. Adu pirkstam kasīt nost bijis žēl
—

neko

darīt — aptinis tāpat ar lupatu.

Pārbraucis kungs un prasījis, kālab pirkstu apsējis?
Esot apaudzis!

Bet dakteris pavēl, lai atraisa — būšot audzēju apskatīties

un zāles dot. Bijis jāatraisa.

Un dakteris nu redzējis, kas pirkstam par vainu. Viņš sa-

cījis: „Nu jau bez pēriena nevar palikt, ej dārza, atnes rīkstes!'

Kārlis gaužām lūdzies; tad kungs v". šinī reizē piedevis,

sacīdams: „Ja trešo reizi neklausīsi, tad ne mūžam man neiz-

kalposi; arī par dakteri netapsi."

Pēc tam kungs atkal posies uz gada laiku projām un nu

Kārlim iedevis šādu darbu: tam vajadzējis melnu ērzeli un melnu

ķēvi apkopt: ērzelim ikdienas bijis jādod auzas, cik tikai spējis

ēst, bet ķēvei tikai trīs mēriņus maitas kaulus par dienu. Un

to lai piekodinājis Kārlim, lai ar maizi rokā nekad ēzdams stallī

neejot.
Labi! Kārlis kopj zirgus itin uz mata, ka kungs piekodinājis.

Ērzelis paliek tik trekns, ka gandrīz nevar ne galu panest, bet

ķēve novājo, ka vai gar zemi krīt.

Te pusgadu vēlāk, vienu dienu Karlis_ pavisam piemirsis

zirgus apkopt; brokastu ēzdams, tikai atminējies, kas darāms un



262

tūlīt steigdamies ar visu sviestmaizi, ieskrējis zirgu stallī. Bet

kas nu? Ķēve sauc: „Kārli, ko tu nu dari?"

Kārlis nu atjēdzās gan, ko padarījis, un noģībst no bailēm.

Bet kad atžirdzis, ķēve sacījusi: „Vēl viss var labi būt, ja darīsi,

ko tev mācīšu. Dod ērzelim maitas kaulus un man auzas! Un

kad būs laiks pagalam, atnāc stallī, pamācīšu, kas tālāk darāms."

Labi! darījis tā. Un gada laikam drīzi beidzoties, ķēve labi

jo labi bijusi atžirgusi, bet ērzelis loti bijis noplacis.
Četri dienas priekš kunga pārnākšanas, ķēve atkal sākusi

ar Kārli runāt, un sacījusi: „Nu mums laiks bēgt! Pirms ej

tagad dārzā pie katla, iemērc galvu, tad tev būs zelta mati; tad

ej rakstāmā istabā, tur būs apakš rakstāmā galda akmins, bāz

to kabatā! Un uz galda būs biršte (suka), būs arī šņubdrāna,
tos arī pieglabā, panēm līdz! Beidzot paņem maizi uz kādām

pāri dienām un nāc uz stalli, mācīšu, kas tālāk darāms."

Labi! Kārlis tā izdara un atnāk uz stalli. Nu ķēve saka:

„Atrauj maitas kaulus, apakš tiem atradīsi seglus; seglo mani,

kāp man mugurā un laid, lai eimu, kur gribu."

Kārlis atron seglus, apseglo ķēvi, uzkāpj tai mugurā un nu

tā skrien un skrien, ne vairs runā, ne ēd, itin nekā — trīs dienas

saskrēja, ko tikai vien var. Ceturtā dienā ķēve sāka runāt:

„Kārli, nu ir slikti! Vecais ar ērzeli mums pakal; neguli, kad

miegs_pienāk, citādi mēs pagalam."
Kārlis ciešas un šī tikai skrien. Piektā dienā ķēve iesaucās:

„Vecais gandrīz jau klāt, svied akmini pār kreiso plecu!"

Pārsviež akmini, no akmiņa izceļas liels, augsts kalns no

visām pusēm gludens, kā galode.
Bet ērzelim biju" l

'

dimanta pakavi, tam beidzot izdevies

kalnam pāri tapt. Pa tām starpām Kārlis atkal ar ķēvi divi

dienas uz priekšu bija jau aiztapuši un vēl skrējuši. Skrējuši,

skrējuši — uz vienu reizi ķēve iesaukusies: „Nu tas maita

kalnam pāri, svied drānu pār plecu!"
Pārsviedis drānu, nu viņiem aiz muguras gadījusies tik liela

smilts, ka ērzelim līdz vēderam pa smiltim jāraušas.
Un tik ilgām bēgļiem atkal vedās labu gabalu uz priekšu

aiztikt, lai gam Kārlis gandrīz vairs nevar miegu ciest un bads

ari klāt.

Līdz vecais ar ērzeli smiltim izrausies, ķēve liek Kārlim

birsti pār plecu sviest. No birštes izceļas biezs, biezs mežs, ar

vilkutrīcekliem apaudzis. Vecais ar ērzeli grib gan mežam iz-

plēsties cauri, bet nevar: vilkutrīcekli izbada acis un nu nekur

vairs aiztikt — vēl šodien tie pa mežu maisās.

Nu Kārlis uzjāj ar ķēvi augstā kalnā atpūsties. Atpūtušies —

ķēve vaicājusi: ~Ko tu redzi viņā kalna galā?"

„Redzu pili!"
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Tad ķeve mācījusi, lai ietot tur pilī dienestu meklēt — vipa
būšot šinī kalna palikt, kur zāle pa pilnam; bet lai Kārlis neko

nedarot bez_ viņas padoma; ja kas grūtāks esot izpildāms, lai
nākot aprunāties.

Labi! aizgājis pilī, ķēniņš pieņēmis par dārza puisi. Sadzī-

vojis pusgadu, bet galvu arvienu turējis apsietu.
Un ķēniņam bijušas divas princeses. Viena no tām Kārli reižu

reizam redzējusi un pārdomājusi, ka tēva dārza puisis nav un

nav kaut kads vienkāršs cilvēks.

Te vienu dienu ķēniņš sasaucis savu saimi un darījis zināmu,
ka svešs ķēniņš viņam ar lielu kara spēku virsū mācoties, kam

sirdība esot, tas lai sataisoties cīnīties.

Tā_Kārlis noiet kalnā pie ķēves un prasa padomu: vai viņam
lai kara jāiet? Ķēve saka: Jāiet!" un liek tam izrakt no smilšu

čupas — turpat kalnam blakām — zelta bruņas ar zobeni. To

padarījis, ķēve atkal: „Nu kāp man mugurā — mēs vieni karu
izkarosim!"

Nojājis karā, svešajam ķēniņam jau gandrīz virsroka: bet

nu Kārlis sācis ienadnieku kaut. Kam cirtis, tas gar zemi, kam

cirtis, tas gar zemi — necik ilgi — ienaidnieks pārspēts. Un

kamēr nu_ ķēniņš ar savu pulku sakautam ienaidniekam pakal
dzinies, Kārlis kalnā atpakaļ, noseglo ķēvi, noliek bruņas, zobeni

un aiziet leja pie mazas upītes, kur ķēniņam ar savu pulku uz pili

atpakaļ jānāk. Drīzi zaldāti gavilēdami nāk garām. Kārlis necel
ne ausi, izlikdamies dursta ar kociņu vēžus. Ķēniņš, šo ierau-

dzīdams, uzprasa: „Ko tu te dari? Kālab nebiji karā?" Kārlis

neatbild ne vārda un tā paliek.
Otrā dienā svešais ķēniņš ar jaunu spēku atkal uzbrūk un

viss tāpat notiek kā pirmo dienu: zelta bruņenieks ar zelta

matiem sakauj šo un atkal pazūd, ka ne manīt nemana, kur pa-

licis. Gan ķēniņš liek meklēt pa malu malām, bet kas zudis,
tas pazudis.

Trešā dienā svešais ķēniņš ved savu dūšīgāko kara spēku

karā un vecais ķēniņš gandrīz jau atkal nagos; te zelta bru-

ņenieks klāt un dod, cik ieiet. Gan svešais ķēniņš pats Kārlim

stājies pretim un tā turējies, bet nelīdzējis, tikai attapis Kārli

kājā ievainot un tad arī bijis beigts. Kārlis nodūris.

Bet kājā Kārlim dikti asinis tecējušas, kad jājis atpakaļ. Tad

ķēniņa meita gadījusies tur ceļā un sasējusi brūci ar savu drānu.

Pēc kautiņa ķēniņš gan vērojis, kur zelta bruņenieks paliks,

bet šim taču izdevies aizjāt, ka neviens nemanījis — kur.

Nu karš bijis pabeigts un katrs atkal gājis pie sava darba.

Bet ķēniņa meita manījusi, ka dārza puisis, gar puķēm dar-

bodamies, gurdeni vienu kāju cilājis; apskatījusies labi — ierau-

dzījusi savu drānu gar kāju. Kā migla tai no acim nogājusi —
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tad Kārlis tas zelta bruņenieks un tēva glābējs! Nu sapratusi

arī, kālab šis vienmēr ar aptītu galvu staigājis: lai neierauga zelta

matus — tā tā lieta.

Nu, un tā tūlīt pateikusi tēvam: tā un tā ar dārza puisi.

Ķēniņš ataicinājis Kārli: „Vai tu esi mūsu lielais glābējs?"

„Tā nu gan ir!' šis neliedzies arī vairs.

Tad ķēniņš atdevis Kārlim pusvalsti un apsolījis vēl no

savām meitām, lai ņemot, kura labāk patīkot. Bet Kārlis pa-

priekšu nogājis pie ķēves aprunāties. Ķēve sacījusi: „To pus-

valsti pieņem; bet ar precību vēl laika diezgan. Un tagad iz-

pildi, ko es tev lūgšu! Vedi mani aiz kalna, sakrauj tur sārtu un

sadedzini mani, tad būsi mani laimīgu darījis."
Kārlim ganžēl bijis, raudādams dedzinājis ķēvi; bet kas

darāms, tas darāms.

Un kad sadedzinājis, kad gribējis pa pelniem pakavas meklēt,
tad piepēši no pelniem izcēlies jauns sievišķis ar zelta matiem,

sacīdams: „Nu tu mani izpestīji! Es esmu tava ķēniņa, kam karu
izkaroji jaunākā meita, trešā māsa. Vecais dakteris mani tāpat
no vecāku rokām izkrāpa, kā tevi, noburdams *\ar ķēvi, tādēļ,

ka nejaudāju viņam izkalpot."
Nu ķēniņš bez gala bijis laimīgs, kad Kārlis vēl jaunāko

meitu pārvedis.

Un tad Kārlis apņēmis šo jaunāko meitu par sievu un dzīvojis

laimīgi savā pusvalstī.

16. A. 477. K. Lv t a Asūnes Plupovā. J. Rupjā krājumā.

Dzeivova dāds ar buobu. Beja pi jūs dāls. Un jūs dāls raizi

padarēja lelu škuodu. Muote aizsasierdējuse uz dāla, i sācēja:

„Kai tu ženēsīs, kab tevi valns nūrautu."

Paguoja vairuoki godi. Jūs dāls sasalauluojuos, i kai tikai

atsasāda aiz golda, tvuleņ izgaisa. Muote beja i aizsamiersuse,

ka tai beja uz dāla sacējuse. Vadakla cīši nūskuma. Muote, ra-

dzādama, ka vadakla cīši žāloj sovu dādu i juos dālu, nūdūrnuoja
īt juo maklātu. Guoja, guoja pa ceļu un daguoja, kur ceļš sašķē-
luos trejuos daļuos: vīns ceļš guoja pa labi, ūtrs pa kreisi, bet trešs

pa vydu. Sadūmuoja jei īt pa vidējā ceļu. Guoja, guoja. koļč

daguoja da meža. Pi meža molvs stuovēja moza ustobeņa. īguoja

ustobeņā — radz: stuov golds, uz golda gruomota, svece, a pre-

tim guļ malns suņs. Atnuoce pušnakts. Jei īleida kacaragūs

[šaura aizkrāsne], sād i klausuos, kas byus. Atīt juos dals un

soka: „Dīven, Dīven, muote mani mozu proluodēja."

Juo muote tyuleņ līn nu kacaragu uora nu lvudz dala, lai

jis ītu ar jū uz muojom. Dāls soka: „Labi, es īšu, bet mes cytai-
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duoki navarēsim nūīt uz sātu, kai caur elni. Bet caur elni īt cīši

korsts."

Muote soka: „Var byut, ka varēšu", un jī īt.

It, īt — dals soka: „Vēl tu vari pacīst?"

„Vēl varu," mute soka, i īt jī tuoluok. Daguoja pi pa-

šys ejnis, muote nanūcīta i palaida dālu vīnu pošu, a poša atguoja
uz sātu.

Is tān [tagad] tāvs dālu maklātu. Nūguoja da tai vītai, kur

īt treis celi, kožnys uz sovu pusi, jis taipat, kai juo buoba, guoja

pa videjū, nūguoja da tuos ustobenas, īguoja vydā, i radz: stuov

golds, uz golda gruomota, svece un pretim gruomotai gul malns

suns. Jis īleida kacarāgūs i sād. Kai tikai pušnakts, tyuleņ atīt

juo dāls i soka: „Dīveņ, Dīveņ, muote mani mozu proluodēja."

Jod juo tāvs tyulen izlīn nū kacarāgu i soka: „Dēlin, īsim

uz sātu!"

Dāls soka: „Labi, īsim. bet nazynu, vai tu izcīssi, mums va-

jadzēs It caur pošu elni."

„Bet īsim, var byut, ka i izcīsšu."

īt jī, īt —
dāls vaicoj tāvam: „Vai vari vēl?"

Tāvs atsoka: „Varu vēl, īsim tuoluok."
Bet beidzūt tūmār i tāvs naizcīta i atguoja uz sātu.

Is tān jū maklātu juo buoba. īguoja tymā pošā ustobeņā, ku-

rymā jau beja juos tāvs un muote. Jei īleida taipat kacarāgūs i

vieruos, ku gul malns suņs i pret jū uz golda gruomota i svece.

Un kai tikai pušnakts, tyulen atīt juos dāds i soka: „Dīven, Dīven,
muote mani mozu proluodēja."

Tod tyulep jei saprota. kas ar juos dādu nūtika. Jei izleida

nū kacarāgu un pīguoja pī juo, saceidama: „Nu tān īsim uz sātu."

Bet jis tik atsacēja: ,Jsim."
Guoja jī guoja, jau pavysam tyvai eļnei, bet juo buoba nikuo

nasoka. Tod jis soka uz sovu buobu: „Kad pīīsim pi elnes, tad

atsadareis durovas. Kai tikai es elni īīšu, tai tyuleu aizadarēs,
bet tod otkon atsadarēs, i tod ej tu. īīsi elnī, tev pa vīnai 1 ātrai

pusei byus kotli, kur valni cylvākus vard, tod jam nu lobuos puses

kotla cylvākus i svīd par kreisā plaču, bet nu kreisuos puses

kotla svīd par lobū plaču uorā."

Elnes durovas atsadareja, īguoja vydā juos dāds, kai atsada-

rēja ūtru reizi, tai tyulen īguoja jei poša i suoca svīst cylvākus

nu lobuo kotla pa kreisū plaču uorā, un nu kreisuo kotla par labū

plaču uorā. Kad izsvaidēja vysus cylvākus, tod pīskrēja pi juos

pots lelais valns i pavaicuoja: „Kū tu te dor'?"

Jei dasaguodova, kai jei dads sācēja, jei tai i pascēja: „Es

sovu doru, bet na tovu."

Bet laimējuos, ka jei nikai cytaiduok nasaceja lelyjam vainām,

a to jū jis smolkom druponom saplūstu, a tai i aizskrēja. Izsvai-
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dēja jei vysus cvlvākus, guoja pakal dādam i jīm pakal vvsi citi

cvlvāki.

Bet vēl na vysa juo struope, vajadzēja īt caur gunim. Caur

pyrmū guni kai guoja, vvsi tī cylvāki pasataisēja par zūs's. Caur

ūtru guni kai guoja, pasataisēja par vuškys; bet caur trešū kai

guoja, vēl pasataisēja par cvlvākim. Tai jei izgluobe sovu dādu

i cytus cvlvākus, abi atguoja uz sātu un dzeivova laimeigi.

17. A. 477. 1159. 301. Teicējs Jaudzems Makašānu pag.

Kultūras balss kr.

Seņ-senējūs laikus dzeivuoja pasaulī vīns zemnīks ar sovu

sīvu un vīnu dālu. Itys dāls izauga lels, smuks un styprs. Vīnu

reizi sadūmuoja dāls īt pa pasauli meklēt sev laimes. It jis pa

ceļu un ceļā sateik vainu. Valns jam vaicoj, uz kurīni jis īt.

Puiss atbildēja vainām:
,T
Eju pa pasauli meklēt sev laimes."

Valns soka puišam: „Ej pi manis par kolpu un, jo tu man

labi kolpuosi, es tev dūšu daudz laimes!"

„Labi", pasacīja puiss un suoka kolpuot vainām. Vīnu reizi

valns soka puišam: „Ej atnes nu meža molkas, ar kū izkurinuot

cepli."
Puiss nūguoja uz mežu un suoka cierst lelu kūku. Valns

gaida, cikom puiss atness molkas, bet nasagaidijis nūguoja pats
un veras, ka jis cārt lelu kūku. Valns soka: „Man tai daudz mol-

kas navajag!"

Pīcierta pats valns molkas un nūnesja uz sovu elni. Vēl
valns syuta puisi pēc vudeņa. Puiss nūguoja uz olūtu un suoka

rakt olūtu. Valns gaidījis, ka atness puiss yudeņa, bet nasagai-
dijis nūguoja pats un veras, ka puiss rūk olūtu. Valns vaicoi:

„Kū tu dori?"

Puiss jam atbildēja: „Es aprakšu, izjemšu vysu olutu un at-

nesšu."

Valns soka: „Man tik daudz yudiņa navajag!"

Pīsmēla valns pats spaini yudiņa nu nūnesja uz sovu elni.

Vīnu reizi puiss nūguoja uz mežu, nūcierta lelu bārzu, puorškēla

jū pa pusei un pasacīja vainām īleist tymā bārzā. Valns īleida un

puiss jū samīdzja. Tai valns palyka samīgts bārzā, bet puiss nū-

guoja sovu ceļu tuoluok.
It puiss pa ceļu un satyka vīnu ķēniņu. Ķēniņš vaicoj nu pui-

šam, uz kurīni jis īt. Puiss jam atbildēja: „Išu pa pasauli laimes

meklēt."

Keniņš jam soka: „Pajem mani leidza."

„Isim," soka ķēniņam puiss.
Tai ķēniņš ar puisi īt abadivēji meklēt laimes. It jī pa ceļu

un veras, preti lels pūrs un jīm vajag puorīt par itū pūru. Puiss
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ar keniņu īt par puru. Kad jī īguoja pūrā, pakrita cauri un nū-

guoja zam zemes. Tī žam zemes beja lela kēnests. Ķēniņš soka

puišam: „Kū mes te darīsim?"

Puiss soka: „Mes īsim pi ķēniņa ituos kēnests un vaicuosim,
ka jis mvusim dūtu kaidu dorbu."

„Labi", pasacīja kēniņš un jī nūguoja pi tuo ķēniņa. Atīt jī
pi tuo ķēniņa, tys ķēniņš nūsyuta puisi īt gonūs un ganīt gūvis,

bet itū ķēniņu, kurs atguoja ar puisi ,nūsyuta cyukas gonīt. Tai

puiss gona gūvis, bet ķēniņš cyukas. Jau atīt rudens, suocias scl-

tums. Puiss, gonīdams gūvis veras, ka vīnā kūkā ir vonoga pe-
rēklis un tymā perēklī sēd moziņi vonogi, bet paša vonoga nav.

Puiss veras, ka tī putniņi sal un treis. Puiss pajēmja nu sova

vacuo uzvalka atruovja lupotu, īkuopja kūkā, apsedzja ar lupotu
tūs putniņus, otkon nūkuopja nu kūka un gona gūvis. Atskrīn vo-

nogs un vaicoj, kas juo bārnus apsedzja. Puiss soka: „Es ap-

sedžu, par tū ka jī sal zemē."

Vonogs soka puišam: „Kū tu gribi par tovu loba darījumu:
vai duorgus akmeņus, vai zaltu?"

Puiss jam atbildēja: „Navajag man nikuo, es gribātu tikt at-

pakaļ uz sovu sātu, kura ir vierszemē!"

Vonogs jam soka: „Tu pajem nūsit pīcas gūvis, nūplēs uodas

un lelu kubulu ar yudeni un tad sēstīs uz munis. Uz vīna spuorna,

tfiūlīc galu, uz ūtra kubulu ar yudeni. Kad es pagrīzšu golvu, kur

yudeņs, dūd man yudeņu, kad es pagrīzšu golvu, kur gala, dūd

man gaļas!"
Tai puiss padarēja: nūkova pīcas gūvis, dabuoja lela kubula

ar yudeni, šādās uz vonoga un, vonogs jū pacēla un nūnesja. Jau

dreiži vajadzēja tikt uz vierszemes, bet nav jau gaļas un vo-

nogs sluobst un grib nūkrist atpakaļ zamzemes kēnestī. Tūlaik

puiss pajēmja nu sovas kuojas atruovja gobolu gaļas un devja

vonogam. Vonogs atnēsja puisi atpakaļ uz sovu kēnesti. Pulss

jau sovā kēnestī; bet navar īt, jo jam nav puse kuojas. Vonogs

jam runoj: „īsit man par kupru treis reizes!" Puiss īsyta vono-

gam par kupru treis reizes.

Uz reizes puiša kuoja palyka vasaļa. Tad puiss atguoja uz

sovu uzstabiņu pi sova tāva ar muoti un stuosta, kai un kur jis

vysu laiku beja. Suoka puiss dzeivuot ar sovu tāvu un muoti, bet

ķēniņš tagan cyukas gona zamzemes kēnestī!

18. A. 477. Teicēja 90 g. veca Vitkovska Kārsavā.

Kultūras balss kr.

Dzeivuoja dīzgon boguots zemnīks. Jam napatyka dzeivuot

vacā muojā, jis puordevja jū un sataisīja sev natuoļi meža jaunu

muoju. Kaimiņūs nivīns nadzeivuoja tyvu un tys zemnīkam pa-

tika. Jis struoduoja vysaidus dorbus, ari guvis jis pats slaucja.



268

Gūvis jis ļūti mīļuoja un sataisīja juom jaunu kļāvu. Vīnu reizi

atskrēja vīns vacs cvlvāks un soka: „Vai, mīlajs kaimiņ, aiznes

sovu kļāvu tuoluok, jo jis stuov taisni uz muna golda!"
Zemnīks atbildēja: ~Kur tys ir? Maņ tak te nav nivīņa kai-

miņa šeit!"

Vacais cvlvāks soka: „Es tak dzeivuoju taisni zam tova gūvu

kļāva un man tik grvuti tur: kod es ādu, man kreit viersū gūvu

syudi, paleidz maņ, duorgais!"
Tūlaik zemnīks natycādams vaicuoja: „Es gribu pats re-

dzēt, vai tys ir taisnība. Jo tu mani aizvessi sovā muojā pasavērt,
tūlaik es tev paleidzēšu un dreiži puorcelšu gūvu kļāvu citā vītā,
bet jo na, tad, lai vēl stuov, jo es tam navaru nikai ticēt."

Vacais cvlvāks suoka lyugt un apsūlēja cytā reizē aizvest

jū uz sovu muoju, bet zemnīks nabeja ar mīru. Tūreiz vacais cvl-
vāks teicja: „Labi, reit es atnuokšu pēc tevis, tu stuovi vīns pats

gūvu klāvā."

Tad jis aizguoja. Nuokūšā dīnā zemnīks aizguoja tur, kur

teicja vacais cvlvāks un suoka gaidīt, koleidz jis atnuoks pēc juo.

Gaidīja jis nailgi, jo īkrita nazkaidā dziļā dūbē un redz durovas,

un tur stuov tvs pats vacais cylvāks. Jis īvedja zemnīku ustobā,
kur vysur beja tik smuki un atsādynuoja zam nazkaidas bildes,

kaut kū pasacīja tai bildei un veras zemnīks: bildes vītā stuov

golds, un uz golda ir vysaidi lobi ēdīni, bet zemnīks sēd rneikstā

krāslā. Jis tikkū pajēmja lelu gobolu boltmaizes, kai izkrita viersā

uz maizes syuda gobols. Zemnīks nūsvīdja jū zemē un pajēmja

ūtru, trešu gobolu, un vys tys pats. Tūlaik zemnīks nūticēja, ka

vacais cvlvāks runuoja taisnību. Jis, kad aizguoja uz sātu, tyuleņ

puornesja gūvu kļāvu cytā vītā un kotru dīn suoka staiguot pi

sova kaimiņa cīmā. Un tai jī dzeivuoja labi. Kas tys beja par

vacū cvlvāku, pa šai dīnai ni vīns navar pareizi pateikt, jo vīns

dūmoj, ka tys beja Dīvs, ūtrs soka, ka valns,_vai vēl kaut kaids

laupītājs. Es ari nazynu, kas beja tys cylvāks, kurs dzeivuoja

senējūs laikūs zam zemes.

19. A. 477. J. Ezers no Kļavu Jāņa Kalētos Jkr. V. 42 (15).

Mūrniekam nebija ne darba, ne maizes. Viņš atstāja sievu un

bērnus un gāja laimi meklēt svešumā. Ceļā tas satikās ar kungu

un nabagu, kuri sarunājās savā starpā. Nabags, ieraudzījis mūr-

nieku, uzrunā viņu sacidams: „Man vajaga mūrnieka, vai nevari

nākt pie manis?"

„Cik tu tāds nabagelis man varēsi maksāt?" mūrnieks atbild.

~Neesmu jau nemaz tādēļ amatu mācījies, lai savu mākslu izlie-

totu par velti citu labumam."
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„Nac pie manis!'* kungs iesaucas. „Man arī vajaga mūr-
nieka."

Viņi salīga. Mūrnieks gāja kungam līdz.

Šis viņu veda pa mežu mežiem, pa celmu celmiem, pa cērpu
cerpiem. Mūrniekam gribējās ēst, ka nevarēja vairs izturēt. „Labāk
butu gājis pie nabaga — tur man nebūtu jāsalkst," viņš prāto
un ierauga ka kungam nav našu. „Nu esmu velna nagos, iešāvās
tam prata; bet ko darīt, jāiet tālāk. Beidzot ielīda kādā alā, kur

bija briesmīgs tumsums. Kungs pazuda.

Mūrnieks, nabaģelis, nezināja kurp griezties. Viņš vilkās

taisni uz priekšu, un nonācis pie liela ūdeņa, sāka brist. No ūdens

izceļas velns un ieslodzīja mūrnieku savā šķirstā, sacīdams: „Nu,

tēviņ esi krātiņā. Ārā vairs netiksi; vari saukt cik patīk."

Mūrnieks, iedomādamies, kādā nāvē viņam tagad būs jāmirst,
laiž lūdzamo vaļā: „Vai Dieviņ! Vai Dieviņ! palīdz man vēl šo

reizi!"

Nabags klāt un izlaida viņu no šķirsta sacīdams: „Tā kungi
ar ļaudim dara, bet mēs nabagi šitā!"

Nabags paēdinājis mūrnieku un viņu ar visu vajadzīgo ap-

gādājis, izveda to no nezināmām vietām un piekodināja, lai iet

pie sievas un bērniem. Mūrnieks dzīvoja vēl ilgi pilnā mierā uu

laimīgi.

20. A. 477. Lapas Mārtiņš no Rūjienas, Ērģemes un Ēveles

draudzes. ~Gudrais Ansis un velns" I, 1901, 43.

Reiz ziemas naktī viens vīrs apmaldījies lielā mežā. Meklējis,

meklējis ceļu, bet neatradis. Pēdīgi viņš tomēr ieraudzījis mežā

kādu māju, pa kuras logiem spīdējusi uguns gaisma. Viņš braucis

turpu un piegājis pie mājas durvim, bet tās bijušas aizslēgtas.
Viņš piedauzījis vienu reizi, otru reizi, trešu reizi, bet neviens ne-

nācis viņu ielaist. lekšā nekas nebijis dzirdams, viss bijis kluss

kā kapā.

Vīrs nu apgājis mājai apkārt un pēdīgi atradis vienas ma-

zākas durvis. Tās nebijušas aizslēgtas un pa tām viņš iegājis
iekšā. Istabā sēdējis viens pats sirmgalvis, nemaz nekustēda-

mies, un līdzinājies celmam. lenācējs izstāstījis sirmgalvim, ka

esot mežā apmaldījies, un lūdzis naktsmāju. Sirmgalvis viņam

arī labprāt atvēlējis naktsmāju.

Vīrs gājis atjūgt savu zirgu, ievedis to stallī un iebēris tam

silē auzas. Tad viņš gājis atkal atpakaļ uz istabu un, ļoti izsalcis

būdams, gaidījis, ka sirmgalvis viņam kaut ko piedāvās vaka-

riņās, bet neko nesagaidījis.
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Sirmgalvis, laikam noprazdams ceļavīra domas, sacījis pēc

kāda laika: „Klausies, brāli! še tuvumā ciemā ir šodien kāzas,

man jāiet uz tām. Nāc man līdza, jo kāzas jau nav katru dienu."

„Tas nebūtu pareizi!" vīrs atbiļdējis. „Kā gan lai es, gluži

svešs cilvēks, ietu uz jūsu ciema kāzām?"

„Nāc tikai līdza!" sirmgalvis sacījis. „Par to nekas, ka tu

esi svešs, gan vini mūs abus uzņems. Dabūsim tik daudz ēst un

dzert, cik sirds vēlās. lesim!"

Tā nu arī abi aizgājuši, bet ejot sirmgalvis paskaidrojis bie-

dram: „Es tev pasaku jau iepriekš, ka tur kāzās manis neviens

cits nesaredzēs, kā tikai tu. Tu vienīgi arī redzēsi, ko es tur

darīšu, bet tev nav brīvu to stāstīt citiem kāzeniekiem. Kad
mums būs laiks projām iet, tad es tev pasacīšu, un tad nāc man

arī tūliņ līdza!"

Ceļavīrs par to loti brīnījies, bet tomēr apsolījies visu tā

darīt, kā sirmgalvis vēlās.

Jau pēc maza brītiņa viņi nonākuši pie viena ciema meža

malā. Kāzu troksnis jau no tālienes bijis dzirdams. Kad sirm-

galvis to dzirdējis, viņš iesācis priecīgi lēkāt kā jauneklis un iz-

saucies: „Klausies, kā viņi priecājas un trokšņo! lesim ātrāki,

iesim ātrāki!"

Viņi gājuši gar ciema sētu uz vārtiem, pūtis skarbs un auksts

ziemas vējš. Uzreiz bijusi dzirdama savāda plirkšķēšana un sirm-

galvis iesācis trīcēt.

„Na, kas tad tev noticis, ka uzreiz trīci, it kā būtu nosalis?"

vīrs jautājis.

„Vai dzirdi, kas tur plirkšķ?" sirmgalvis atbildējis. „Man

no tā ir bailes, jo tas var mani nogalināt."

„Tā jau ir tikai kāda skabarga, kas no sētas koka atšķē-

lusies, un tagad, vējam pūšot, plirkšķ. Nesaprotu, kā tu, vecs

vīrs, no tāda nieka vari baidīties."

„Ai, ai, ciemiņ, man no tādas skabargas ir jābīstās, jo ja ta

mani aizkārtu, tad es būtu pagalam!"

„Nebīsties par velti! Tāda sētas koka skabarga nevar ne-

vienam kaitēt."

Viņi drīz vien iegājuši ciemā un arī kāzu namā, kur svešais

ceļavīrs tapis tik pat laipni uzņemts, kā aicinātie viesi. Bet ne-

viens kāzenieks neredzējis meža mājas sirmgalvi. Tikai viņa
biedrs to redzējis un vērīgi noskatījies, ko šis tur dara.

Kad ēdienu nesuši uz kāzu galda, sirmgalvis pagrūdis vie-

nam nesējam savu kāju priekšā, un tas ar visu ēdienu-trauku

nogāzies zemē un uzceldamies iesaucies: „Lai velns mani pa-

rauj!"
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Sirmgalvis par to lēkādams priecājies. Svešais ceļavīrs jau
sācis noprast, ka sirmgalvis nav vis cilvēks, bet pats nelabais

cilvēka veida.

Pie kāzu mielasta sirmgalvis brandvīna mīļotājiem vienmēr

slepeni pielējis glāzes, vēlēdamies, lai tie vairāk dzertu. Pēc

mielasta viņš piegājis pie tiem, kas ar brandvīna buteli apsēdu-
šies pie sava galda un dzerdami iesākuši ķildoties. Viņš nu bik-

stījis te vienu, te otru, arvien skubinādams, lai dzer un ķildojas.
Drīz iesākusies diešana, bet arī sirmgalvis lēkādams jaucies

dancotāju pulkā. Vienam un otram viņš pagrūdis savu kāju

priekšā un tie tūliņ pakrituši, par ko viņam bijis liels prieks: viņš
palēcies vai līdz pašiem griestiem.

Pēdīgi arī jaunais pāris sācis diet. Sirmgalvis arī tam pie-
steidzies un pagrūdis kāju priekšā. Jaunais vīrs tik smagi pa-

kritis, ka vairs nespējis uzcelties. Sirmgalvis piepēži izņēmis no

savas kabatas mazu vācelīti, attaisījis vāku, pielicis vāceli pie

jaunā vīra deguna un tad ciešo vāku atkal ātri aiztaisījis cieti.

Jaunais vīrs tūliņ pēc tam gulējis pilnīgi nedzīvs uz istabas klona.

lebāzis vāceli atkal kabatā, sirmgalvis piegājis pie sava biedra

un sacījis: „Tagad mums laiks iet."

Redzēdami, ka jaunais vīrs jau izlaidis garu, kāzu viesi sa-

steigušies kopā, ņēmuši to uz rokām un iznesuši no kāzu istabas

laukā: Visi bijuši loti uztraukti par šo notikumu. Jaunā sieva

vaimanājusi, rokas žņaudzīdama, un citas sievas viņai līdza. Visa

kāzu līksmība bijusi uzreiz beigta.
Visu to redzot, arī ceļa vīrs loti izbijies, bet sirmgalvis tikai

rāvis to sev līdza pa durvim laukā.

„Ko tas viss nozīmē, ko es kāzās redzēju?" jautājis ceļavīrs

sirmgalvim.

„Tas nozīmē, ka es dabūju vienu dvēseli," tas atbildējis.

Ceļavīrs nu pārdomājis: „Tagad skaidri zinu, ka šis vecis ir

velns cilvēka veidā. Viņš laikam ir nodomājis arī ar mani ko

ļaunu izdarīt, jo citādi viņš mani nebūtu aicinājis līdza uz kāzām.

Tādēļ man jārauga no viņa tikt vaļā."

Ejot atkal gar to vietu, kur pirmīt vējš bija plirkšķinajis no

sētas koka atplīsušo šķērbeli, ceļavīrs uzreiz atcerējies, ko vecis

viņam par šo šķērbeli bija sacījis. Viņš_ tādēļ slepeni norāvis

šķērbeli un tad gājis vecim blakus. Sarunājoties, viņš uzreiz aiz-

skāris sirmgalvi ar to šķērbeli, un tas tūliņ nogāzies gar zemi un

bijis pagalam.
Vīrs tūliņ izņēmis vāceli no viņa kabatas un gājis ar to at-

pakaļ uz kāzu namu. Kāzu namā līksmības vieta_ bijušas tikai

skumjas un vaimanas. Bet svešais viņus apmierinājis sacīdams,

ka viņš lūkošot, vai nevar jauno vīru atdzīvināt.

Mirons tapis ienests viena atsevišķa istaba. Svešais tad iz-
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raidījis visus ļaudis laukā, paņēmis vāceli, kurā velns bija ieslo-

dzījis jaunā vīra dvēseli, attaisījis vāku un tad pielicis vāceli pie

miroņa deguna. Mirons tūliņ atvēris acis, uzcēlies kājup un bijis

pilnīgi vesels.

Tagad kāzu viesu prieks bijis vēl lielāks nekā pirmīt. Katrs

sirsnīgi pateicies svešajam vīram par tik lielu labdarību. Viņam
doti vislabākie ēdieni un dzērieni un visi to lūguši, lai paliekot
līdz kāzu beigām. Bet viņš nevarējis palikt, jo baidījies par savu

zirgu, ko bija atstājis pie velna stallī. Viņš nu palicis tur tikai

par nakti un nākošā rītā atkal aizgājis meklēt savu zirgu.
Tai vietā, kur viņš pagājušā naktī ar sētas koka šķērbeli bija

nogalinājis velnu, viņš atradis tikai sodrēju kaudzi. Nonācis mežā

tai vietā, kur vakar vakarā bija stāvējusi velna māja, viņš atra-

dis tikai klaju sniega laukumu un savu zirgu piesietu pie kāda

koka.

Tagad vīrs bez maldīšanās nokļuvis mājā.

Piezīme. Šī pasaka, sevišķi viņas otra puse, ir līdzīga ceturtā sējuma
20. numuram. P. Š.

21. A. 477. Lapas Mārtiņš no Rūjienas, Ērģemes un Ēveles
draudzes. „Qudrais Ansis un velns" (11, 1902, 53 (7).

Kungs liek zemniekam braukt uz pilsētu. Viņš jau laikā iz-

brauc no mājas, lai vakarā nonāktu pilsētā. Atpūtinājis zirgu par

nakti, viņš tad rītā varētu saņemt kungam vedamās preces un nā-

koša vakarā tās atkal aizvest uz muižu. Tā nu vakara krēslā

braucot, viņam piesitas kāds svešs vīrs, kas lūdz, lai to kādu ga-
balu pavedot.

Zemnieksno iesākuma negribējis klausīt, domādams: „Kas
tumsā var zināt, kas viņš tāds par ceļa gājēju, vai labs vai ļauns?"

Bet kad svešais solījis labi aizmāksāt, tad zemnieks arī at-

ļāvis tam uzsēsties uz savām ragavām. Tā nu viņi braukuši abi

kopā uz pilsētas pusi. Laiks bijis loti auksts. Zemnieka zirgs
nemaz vairs neskrējis rikšiem, bet gājis tikai soļiem, it kā vilktu

smagu vezumu. Gan zirgu taupīdams, gan arī kājas sildīdams,
zemnieks bieži izkāpis no ragavām un gājis kājām. Svešais tikai

mierīgi sēdējis ragavās, it kā lielo aukstumu nemaz nemanītu.

Zirgs turpretim svīzdams vilcis ragavas uz priekšu.
Zemnieks jau sācis baidīties un domājis: „Vai tas tikai nebūs

pats nelabais, ko es vedu?"

Te viņam iešāvies prātā vecu laužu padoms, ka velnu varot

redzēt caur zirga sakām. Viņš teicis savam ceļa biedram: „Zir-

gam laikam sakas spiež, ka tik smagi velk. Jāiet jāpaskatās."

Zemnieks izkāpis atkal no ragavām, pacēlis zirga sakas un

ieraudzījis caur tām, ka uz viņa ragavām sēd pats velns kā siena

guba. Zemnieks aizmetis no bailēm krustu priekšā.
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_„Ko tu tur krustojies?" velns tam uzsaucis. „Nāc sēdi ra-

gavas_ un brauc! Man līdz gailu laikam jātiek mājā, citādi tev

nevarēšu aizmaksāt par pavešanu."
Neko darīt. Vīrs trīcēdams nosēdies atkal uz ragavām vel-

nam blakus un paskubinājis nosvīdušo zirgu. Zirgs nu sācis ātrāki

skriet it kā ragavas būtu vieglākas palikušas. Ceļš gājis gar ve-

cas pils drupām, no kurienes pilsēta vairs nebijusi tālu.

„Pieturi!" velns uzsaucis savam vedējam. ~Te ir mana māja.
Pagaidi mazu brītiņu, es tev iznesīšu maksu par pavešanu."

Pēc šiem vārdiem velns iegājis pilsdrupās un tur pazudis.
Zemnieks izbijies domājis: ~Lai nu maksa, kur maksa, kad tikai

tieku no šejienes projām. Tas nav nekāds joks ar velnu kopā
braukt un viņa mājas priekšā gaidīt."

Gan nu viņš skubinājis zirgu, gan sitis tam ar pātagu, bet tas

nekustējies ne no vietas, bijis kā piesiets. Drīz iznācis arī velns

no pilsdrupām un kaut ko nesis savā mēteļa stūrī. Viņš uz-

saucis zemniekam: „Atraisi savu maizes kulīti! Še tev maksa

par pavešanu!"
Piebēris zemnieka maizes kulīti pilnu ar naudu, viņš sacījis:

„Tagad vari braukt uz pilsētu. Velns nav katrreiz tik ļauns kā

izdaudzināts."

Zemnieka zirgs nu atkal skrējis itin čakli.

22. A. 477. L. Bērziņš ar Rezcvski Irlavā. LP, 111, 36.

Viņos laikos divas valdnieku pilis stāvējušas tuvu viena

pie otras, bet paši valdnieki dzīvojuši briesmīgā ienaidā. Tam

vienam valdniekam uzaudzis dēls, tam otram meita. Abiem jau-

najiem nebijis gar vecāku ienaidu nekādas daļas, tie satikuši labi

un beigās vēl norunājuši precēties. Bet vecie par to ne dzirdēt:

viens sunījis savu dēlu, otrs savu meitu, piekodinādami, lai tik

liekot tādas domas pie malas, tur nekas neiznākšot.

Jaunie, to dzirdēdami, norunājuši klusu aizbēgt. Kādā naktī

to arī izdarījuši. Bēgdami tie nonākuši pie kāda ezera, kura ūdens

bijis loti melns. Ezera malā stāvējusi laiva un uz laivas bijis uz-

rakstīts: „Ar šo laivu var visi braukt: tik nav jābrauc ezera vidū,

citādi nelabi klāsies."

Abi iekāpuši laivā un cēlušies pāri. Gan braukuši ar līkumu,

lai vidu neķertu, bet tikpat nekā nelīdzējis. Uz reizi laiva rauta,

rauta, kamēr ierauta vidū un apgāzta. Dēls ar meitu nonākuši

dibenā, lielā pilī, kur milzīgs kara spēks patlaban turējis maltīti.

Šie abi, izbijušies, sākuši mukt, bet kara spēks noķēris mucejus

teikdams, lai nebēgot, nebūšot nekā ļauna darīt, jo paši esot spj-
lēs, kur nu vēl citus spīlēt? Viņi esot priekš sen sen gadiem gā-

juši ienaidnieku apkarot, bet ragana iebūrusi tos ezera, un pa-
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vēlējusi tik ilgi ēst, kamēr kāds cilvēks ezera dibinā nonāktu un

to vārdu teiktu: „Celies!"
To dzirdēdams, dēls ātri iesaucies „Celies!" Tūdaļ pils ar

visiem cilvēkiem gadījusies ezera malā.

Dēls apprecējis savu līgavu un palicis jaunajā pilī ar visu

kara spēku. Jaunie ļaudis dzīvojuši laimīgi jo laimīgi un paziņo-

juši arī saviem vecākiem par savu laimi, izteikdami visu, kā ga-

dījies un ko izdarījuši. Vecāki priecājušies un salīguši arī savā

starpā mieru.

23. A. 477. V. Zacharska no 55 g. vecas K. Ždanovskas Ozol-

muižas Berozovskā. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vīnā muižā vīns jauns un boguots muižinīks, kas

par sovu myužu nikod nalyudzja Dīvu.
_

Vīnu reizi jis pajem šo-

vus divus suņus, blisi un īt uz mežu. īdams pa ceļu, veras, ka

suņi nazkū dzan. Muižinīks stuov un klausuos — veras: nu

kryumim skrīn vylks. Muižinīks pajem sovu blisi un grib šaut —

veras: vylka nav, stuov smuka meita. Sasabreinuoja muižinīks

un vys veras. Itei meita daīt da juo un suoka runuot tai: „Es

jyusus mīlēju un gribu ar jyusim pastaiguot."

Muižinīkam jei cīši patyka un jis nūguoja ar jū pa mežu stai-

guot. Tai jī staiguoja da pašam vokoram. Jau suocja taisītīs

tymss. Muižinīks soka meitai: „Isim uz munu muižu."

Bet meita jam runoj, ka lobuok uz jū.

„Labi!" pasacīja muižinīks un ji nūguoja.

Daīt jī pi vīna azara. Smukuo meita lēcja yudenī un suocja
klīgt, ka jei jau sleikst zemē. Muižinīks daudz nadūmuoja, puor-

zakristēja, īlēcja yudenī, pajēmja smukū meitu aiz motim un iz-

vylka nu azara. Veras, ka te na meita, bet nūsysta vylka uoda.

Dūmoj muižinīks, kas te par breinumu. Pajem jis itū vylka uodu

un dūmoj, kū ar jū darīt.

„Svīsšu atpakaļ azarā."

Kad jau muižinīks gribēja itū uodu svīst, veras: juo suns

stuov pretim un veras saiminīkam acīs.

„Ka tevi lyga pajemtu!" dūmoj muižinīks. „Varbyut te na-

škeists gors!" Muižinīks sadūmuoja sovā golvā: „Puorkristīšu es

itū suni."

Napaspēja jis pacelt rūkas, veras: nav nikuo, stuov jis vīns uz

lela kūka, apleik juo yudeņs. Sasabeida muižinīks un suocja lyugt
Dīvu ar osorom, kab jū Dīvs gluobtu nu naškeista gora. Cikom

jis lyudzjas, par tū laiku puorguoja nakts un veras muižinīks, ka

jis mežā stuov celūs, bet pi juo divi suņi. Tai nūguoja muižinīks

uz sovu muižu un suocja lyugt Dīvu nu tuos dīnas leidz pašai
nuovei.
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24. A. 477. J. Krampis 1865. Skujene. A. Bilenšteina kr.

Viena māte man stāstīja, ka viņas māte reiz strādājusi piektā
vakarā un tad tai naktī redzējusi briesmīgu sapni. Viņa redzējusi
lielu bedri, kur bijis liels pulks cilvēku ierauts, un velni ar dakšām,
sekumiem un šķēpiem vienādi tos čukājuši un dūruši. Velni

gribējuši viņu tur ieraut, bet viens vīrs ar garam, baltām

drebem neesot lavis. Mate prasījusi, kādēļ viņi gribot šo tur

ieraut? Šis baltais atbildējis, tādēļ ka šī sākot strādāt aizliegtā
vakarā. No tā laika māte vairs neesot piektā vakarā strādājusi.

25. A. 477. A. Gari-Juone, no S. Kubinika Domopolē.

Salomons beja lels gudrinīks, jis zvnuoja vysu, kas ir viers

zemes, un vēļ gribēja izzvnuot, kas ir viņā pasaulē. Salomons

aizīt uz elli, redz tur daudzi valnānu un vīnu vysleluoku vainu

Luciperi. Jis vaicoj valnānim: „Kū Jyus dorat?"

„Cylvākus kardynuojam, izdūmuojam vysaidus leidzekļus,
kai cylvākus nūvest da ļaunim dorbim," — atsoka valnāni.

Taidi vainu dorbi napateik Salomonam, jis pajem un Luci-

peri īkaļ dzelžus un pats suok dzīduot: „Allēlūja".

Pēc tam Salomons atstuoja elli, Lucipers palyka īslāgts
dzelžūs un leidz pasaules golam natiks vaļā. Izstaiguojis pa elli,

Salomons guoja meklēt dabasūs, bet tūs tik dreiži naatroda un

varbyut vēļ šūdīn meklej dabasūs.

26. A. 477. Blūms Jaun -
Rozē. LP, V, 352 (153).

Kuods veirs raizuojs pa svešām zemēm. Ceļā viņš satics

citu veiru un prosījs, kas šam vuordā. Tis otbildājs: „Samta-

biksa!"

„Tod tu asi tis Samtabiksa! Muni sauc Ūslabiksu, īsam

raizē." Lobi. Nu guojuši, guojuši obi, baidzūt danuokuši pī

možas muojiņas un touleit guojuši iškā. Potlobon muojiņā vuo-

rīja putru. Uslabiksa loudz ori putru postrābtīs; bet muojinīki

otteikuši: ~Kūkus dabīsat, na putru!"

Neikū doreit guojuši tuolāk un otraduši citu muojiņu, kur

malla sīvīta dzeivājsa. Viņi gon lobi nūprotuši, ko tei ešut malla

veira sīva, bet tūmār prosīši āst. Tikleidz ko bej prosīši ast,

toudoļ mallā sīva izskrāja po durim un īsuoka muojinai riņķī

skrīt. Uslabiksa or Samtabiksu sodzeivaja treis godi tai muojiņā.

Peicuok muojiņas sīnas polika por peirogim un lūgi por bleinim

(plāceņiem). Uslabiksa ar Samtabiksu izada peiragu sīnas līlus

courumus, kuras peicok oistoisīja or eglas un prīdas skujam. Arī

vuovara bejsa īloukājsa, ko tei muojairaadama; vuovara pa-

liāmusa vīnu peiragu un izskrajusa kuka. Uslabiksa tu napocītis;
dzinīs vuovarai pokaļ un gribajs soķiert; bet vuovara lakusa
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ūtra kuka un Uslabiksa, ko lāc's pokaļ, to krits zame un bejs

baigts.

27. A. 477. No 11 onor at a s Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas - Stigl ov a s draudzē. W. Wery ho,

Podania Lotewski c. Varšavā 1892, 24.

Dzīvoja reiz loti bagāts karalis, kam bija kara vadonis, ba-

gātāks par pašu karali. Vini savā starpā dzīvoja loti draudzīgi:
karalis brauca pie viņa pusdienās, un viņš pie karaļa. Arī pus-

dienas bija kara vadonim labākas un sulaiņi labāki ģērbušies,
nekā kārajam. Bet kara vadonis neticēja Dievam.

Viņam bija dēls, kas pazagšus no vecākiem skraidīja uz

latviešu skolu un tur iemācījās lasīt, rakstīt un Dievam ticēt.

Vienu reizi viņš teica vecākiem: „Kāpēc jūs Dievam ne-

ticat, kāpēc nelūdzat viņu, bet pieminat velnu? Jums būs slikti."

„Staigā ar Dievu!"

Kad puisēns jau bija desmit gadus vecs, priekš lieldienām

viņš kopā ar vecākiem aizgāja uz pirti.

Pārnākuši no pirts, viņi istabā atrod divus galdus: vienu

noliktu ar gavēņa ēdieniem, otru ar galu. Kad bija nosēdušies

pie galda, kara vadonis teica: „Es atrodos tādā stāvoklī, ka

man neviens nekā nevar izdarīt; nebaidos nevienu pašu cilvēku,

pat karali, velnu — Dievu arī nē."

Dēls viņam saka: „Tēt, tēt, ko tu runā! Ja tikai Dievs

gribētu, viņš varētu tevi acumirklī par nabagu padarīt."

„Ko! Tu muļķības runā, nekā man Dievs neizdarīs."

Pēcpusdienā viņi dzird, ka kaut kas iebraucis pagalmā, ne-

raugoties uz to, ka dzelzs vārti bija aizslēgti. Kara vadonis

sūta savu dēlu, lai viņ_š izzinātu, kas tur esot iebraucis. Dēls

atnāk un saka, ka karalis esot atsūtījis viņiem zirgus pakal
lai brauktu kopā uz baznīcu, bet no turienes pie karaļa uz

svētībām.

Kara vadonis teic sievai: „Apģērbies visskaistākās drēbēs,

tādās, kādas nevienam nebūtu; dēlu arī apģērbi; pats es ģērbšos
skaistākās drēbēs, nekā karalim.

Viņi aizbrauc. Pēc trim stundām viņi vēl atradās celāļ kara
vadonis uzrunā vedējus, sacīdams: „Ak, jūs, velni, kāpēc tik

ilgi vedat?"

„Mēs bijām iemiguši un nu esam nokļuvuši Amerikas karaļ-

valstī; aizmaksā mums."

Kara vadonim bija līdza tikai tūkstots rubļu, kurus atdeva

viņiem. Vedēji, paņēmuši naudu, teica: „Tagad ņem citus," un

paši nozuda.

„Staiga ar Dievu!"
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JKara vadonis panēm citus vedējus un pavēl aizvest viņu uz

mājam. Pēc vairāk stundu braukšanas, vedēji atkal apstājas

un prasa maksas.

„Uz kurieni esat mani atveduši?" jautā kara vadonis.

„Mēs esam nomaldījušies un nokļuvuši Āzijas karaļvalstī."

Kara vadoņa sievai gan bija līdzu kāda drusciņa naudas,
bet tas nepietika, ko vedējiem aizmaksāt, un viņai vajadzēja at-

dot vēl savu zīda kleiti un zelta puķes, kuras viņai bija līdza,
pati palika tikai veļā ģērbusies.

Kara vadonim bija jāpieņem citi vedēji. Šie viņu aizveda

uz Āfrikas karaļvalsti. Atkal vedēji liek aizmaksāt par no-

braukto ceļu, bet tādēļ ka kara vadonim vairs naudas nebija,

viņš bija spiests noģērbties un atdot vedējiem savas nin dēla

dārgās drēbes. Vedēji saka: „Pa šīm trepēm uzkāp šīs vecās

pils septītā stāvā, tur atradīsi savu karali."

Viņi uziet uz trepēm un, augšā kāpjot, apakšējās pakāpes
nozūd. Uzkāpuši septītā stāvā, ierauga tur sēdam vecīti, kas

ēd maizi un dzer ūdeni. Viņi tam lūdza: „ledod mums arī kādu

mazu drusciņu maizes!"

Vecītis, dodams maizi, saka: „Šodien ir gavēnis."

Viņi tam jautā, kur esot ceļš uz viņu māju.

„Ejiet uz priekšu, citādi iekritīsit apakšzemē."

Tanī pašā laikā karalis ar karalieni atbraukuši uz baznīcu

un, neredzēdami kara vadoni, sūta vēstnešus, lai viņi uzzinātu,
kas ar viņu noticis. Vēstneši atrod dzelzs vārtus aizslēgtus,

zvana un klauvē, bet nekas neatsaucas.
_

Tad karalis pats ar

karavīriem dodas uz turieni, lai tiktu iekšā. Viņi nu mēģina sa-

lauzt dzelzs vārtus, bet tas neizdodas, jo lodes lec

no vārtiem atpakaļ. Tad kaialis pavēl karavīriem pārkāpt par

mūra sienu, bet katrs, kas uzkāpj augšā, nokrīt zemē bez dzī-

vības. Tā visi karavīri tika iznīcināti.

„Nevar neko darīt," teica karalis, „vajaga doties uz baznīcu,

jo dzird jau zvanam."

Kad viņš aiziet, pie kara vadoņa pils, pienāk nabaga vecītis

ar sievu un divām meitām. Viņi jau iepriekš bija apmeklējuši

desmit mājas, bet nekur nebija atraduši viesmīlību. ledami garam

pilij, viņi redz to apgaismotu un visus vārtus plaši atvērtus

vajā. Viņi ieiet iekšā, izstaigā visas istabas, bet neka tur ne-

atrod. Tikai ķēķī podos vārās ēdiens; tad viena istaba atrodas

galds ar gavēņa ēdieniem, tāļāk redz atvērtus skapjus, pilnus

ar naudu un drēbēm. Vecītis saka sievai: „Mes nekā neaiz-

tiksim; meitas lai sargā maju, bet mes, apģērbušies skaistas

drēbēs, brauksim uz baznīcu lūgt par to Dievu, kam pieder

šī pils."
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Vecie ieiet baznīcā. Šoreiz vini negrib palikt kopā ar na-

bagiem pie ieejas, bet aiziet un nostājas pie lielā altāra. Še viņus

ierauga kara vadoņa sievas vecāki. Viņi lūdz tos savā solā un

sarunājās pie sevis:

„Kas šie tādi par kungiem, un kāpēc viņi ģērbušies kara

vadoņa drēbēs?"

Vecie pēc Dievkalpošanas pārnāk mājā. Še kopā ar bērniem

paēd maltīti un pateicas Dievam. Rītā atkal vecie ierodas

baznīcā un ieņem vietas blakus kara vadoņa sievas vecākiem.

Pēc Dievkalpošanas no baznīcas iznāk visi kopā, un kara va-

doņa sievas vecāki prasa vecīšiem, kas šie tādi esot.

„Mēs neesam kungi, bet gan nabagi."

„Kur tad ņēmāt šīs drēbes, kurās esat ģērbušies?"

Viņi nu izstāsta, ka esot atraduši atvērtu pili un tajā skapjus

ar drēbēm, un ka šajās drēbēs viņi esot ģērbušies, gribēdami

lūgt Dievu par to, kam visas šīs mantas piederot: „Pārnākuši

mājās, mēs visu noliksim vecā vietā."

Kara vadoņa sievas vecāki aizgāja pie karaļa, lai viņam

pastāstītu par nabagiem, kas viesojoties kara vadoņa mājā.

Karalis pavēl uzaicināt nabagus pie sevis un izprasa viņiem,
kā viņi tikuši mājā iekšā, kuras viņš pat ar karaspēku nevarējis
atvērt vaļā.

Vecītis pastāstīja karalim visu, ko bija atradis.

Karalis saka: „Droši vien pats Dievs Kungs to ir izdarījis;

par svētdienām palieciet šai mājā."
Pa to laiku karalis uzaicina trīs citus karaļus no kaimiņu

valstim, lai ar viņiem apspriestos, ko darīt tādā gadījumā.
Viens karalis saka: „Še, droši vien, vārti tika atvērti ar

Dieva spēku, lai dotu paspārni nabagiem; ka šī māja paliktu

par vecīša īpašumu."

Nabaga dzimta apmetās uz dzīvi kara vadoņa pilī. Karalis

lūdza, lai jaunie iemītnieki viņu apmeklējot, bet vecītis teica, ka

viņam jālūdzot Dievs, jāēdinot un jādzirdinot garāmejošie

nabagi.

Kara vadonis, pastāvīgi ceļodams, nomira, un pēc kada

laiciņa aizgāja arī viņa sieva: palika tikai viņu dēls, kuram,

beidzot izdevās atgriezties uz savu dzimteni. legājis tēva mājā,

viņš sveicina vecīti vārdiem: „Lai ir Jēzus godināts."

„Mūžīgi mūžam," atbild vēcītis.

Redzēdams, ka puisēns ir izsalcis, vecītis viņu paēdina, pa-

dzirda un apģērbj jaunās drēbēs. Bet puisēns viņam loti patika,

un viņš to paturēja pie sevis. Jauneklis kādu reizi ienāk guļam-

istabā, ierauga tur tēva un mātes bildes un sāk gauži raudāt.

Vecītis lūko viņu apmierināt, grib atdot viņam visu tēva

mantu un iet kopā ar viņu pie karaja.
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Karalis saka: „Es nevaru lauzt savu vārdu, uzaicināšu atkal

karaļus no kaimiņvalstīm aprunāties.

_Svešais karalis dod padomu: „Šo lietu varētu nokārtot šādā

ceļa. Ja vecītim ir meita, tad jauniešus varētu saprecināt."
Vecītis loti nopriecājies, deva bērniem savu svētību un viņi

no tā laika dzīvoja laimīgi.

28. A. 477. J. Zīle Mežmuižā. Etn. IV. 1894. LP, VII. I, 1223 (2).

Kāds augsti mācīts vīrs reiz iedomājies ceļot pa pasauli sa-

krāties vairāk gudrības. Tā gar jūrmalu reiz iedams, ieraudzījis

vecīti, kas ar pavārnīcu smel no jūras ūdeni un lej mazā bedrītē

„Labdien! ko tu te dari?"

„Es gribu jūru izsmelt šai bedrītē", atteica vecītis.

„Ko tu iedomājies, vai tev prāts galvā?" iesaucās gudrinieks.

„lekāms tev atbildu, teic man, ko tu staigā apkārt? Ko tu

meklē šai tukšā vietā?" jautāja vecītis.

„Es gribu visas pasaules gudrības izzināt."

„Nu, dēls, kā es nevaru jūru šai bedrītē izsmelt, tā tu arī ne-

vari visas pasaules gudrības saņemt savā galvā."

„Kāpēc tad nē?" jautāja gudrinieks.

„Nu, es tev to gribu pierādīt. Ej tur tai būdiņā, kas tur kalnā,

un dari, ko tev pavēlēs."
Gudrības meklētājs aizgāja uz būdiņu un, iekšā iegājis, redzēja

sirmgalvi ar garu bārzdu sēžot pie liela, grāmatām apkrauta,

galda. Dzirdējis cilvēku ienākam, vecītis atgriezās pret viņu,
cieši to uzskatīdams. Tad tas pamāja ar roku uz iepretējām dur-

vim. Gudrinieks, domādams, ka sirmgalvis sūta viņu tur iekšā,

attaisīja durvis. Tikko bija spēris pirmo soli, kad tas pa kaklu,

pa galvu iekrita kādā bedrē. Krita, krita, līdz pēc kāda laika

manīja zemi. Apskatījās — ieraudzīja kokus un mājas ka jau,
kur cilvēki dzīvo. Gribēdams pārliecināties, vai arī patiesi uz

zemes atrodas, tas gājis tuvākā mājā un saticis arī cilvēkus.
_

Do-

mājis: tas viņam tā likteņa nolemts, un sācis pūlēties, strādātun

savu dzīvi iesākt. Tā kā viņš bijis krietns cilvēks, tad arī ātri

iedzīvojies un nopircis māju. Pa tam pagājuši trīs gadi un, redzē-

dams, ka te viņam mūžs būs jānodzīvo, tas apprecējies un pec

gada laika tam piedzimis dēls. Viņa mājas bijušas jaukā vieta,

visapkārt dārzs un vidū burbuļojis loti dziļš avots, no kura izte-

cējis mazs strautiņš. Pie šā avotiņa mēdza viņa puisēns darboties,

laiviņas taisīdams un pa strautiņu tālāk laizdams. Tā dzīvojoties,

tas reiz iekritis avotā. Gudrinieks, kas turpat strādājis, to redzē-

jis un skrējis glābt; bet — kas bijis, nebijis — samežģījusies kaja

un iekritis pats avotā. Nemaz nesaprazdams, kas ar viņu notiek,

tas uz reizi atmodies tajā kambarī, kur to vecīti saticis. lerau-
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dzijis arī sirmgalvi istabas vidū stāvam. Nekā neteikdams, tas

paņēma gudrības meklētāju pie rokas un rādīja uz jūrmalu, kur

vecītis, pavārnīcu nolicis, nācis pretī, teikdams: „Nu, vai redzēji
pasaules gudrības un atzini, ka nav iespējams visus noslēpumus
izdibināt? Tu domājies tur septiņus gadus nodzīvojis, un tas tikai

bija viens acumirklis, kamēr es pavārnīcu noliku un tev pretī
nācu."

29. A. 477. Pločkalns ar Vīdneri Skrundā. Brīvzem-

nieka .CfiopHHKi", 78. LP. VII, I, 1223 (l).

Viens cilvēks gribējis izmācīties burt. Viņam teikts: jūras
mala dzīvojot daudz burvju, tur varot iemācīties. Gājis turp. Gā-

jis gājis — gandrīz jau bijis klāt tai vietai; tikai liela upe vien vēl

bijusi priekšā, tur kur burvji dzīvojuši, un šaipus upes bijis liels

krogs. Viņam iegribējies ēst. legājis krogā un ierunājies ar kro-

dzenieku. Krodzenieks vaicājis: „Kur tu ej?"

„Burt mācīties eimu!"

„To te arī vari iemācīties. '

„Ja jau tik tālu esmu nācis, tad arī pār upi iešu pāri."
Un nu apvaicājies krodzeniekam, vai nevarot viņam zivis

pusdienai pagatavot. Krodzenieks to apsolījies, ieteikdamies vēl:

„Kamēr zivis būs gatavas, iesim pa dārzu izstaigāties."

Gājis ar krodzenieku pa dārzu un aizgājuši pie vienas akas.

Te krodzenieks ieteicies: „Paskaties akā un pasaki, ko tur redzi."

Ceļotājs paskatās un saka: „Redzu zivis."

Nu krodzenieks viņu aizved pie otras akas, atkal pavēlēdams
iekšā skatīties. Noliecies skatīties; bet krodzenieks kā šim devis

pa pakausi, tā kukuriski ievēlies akā. Kritis, kritis neapstādamies,

kamēr izkritis zemei cauri citā pasaulē taisni vienā pilsētā uz

ielas. Piecēlies, apskatījies: ļaudis brauc, iet no vienas malas uz

otru un viņš nemaz nojēgt, kur nu ir un ko lai nu dara. Beidzot

pienāks šim klāt viens cilvēks, vaicādams: „Vai neproti rakstīt?

Vai negribi pie viena kunga par skrīveri līgt?"

Viņš atbild: „Protu gan rakstīt un darbu pieņemt arī vaja-
dzētu."

Viņš apmeties par skrīveri, sakalpojis vienu gadu, otru, vel

apprecējies, lai gan labi zinājis, ka jau sieva ir viņam, kas palikusi
te šinī pasaulē. Tā nodzīvojis veselus desmit_ gadus, piedzīvo-

dams ir trīs bērnus. Bet piepēži viņam piestājies krodzenieks

modinādams: „Celies augšā, zivis gatavas!"

Viņš atmodies no miega, piecēlies un brīnījies, ka esot pie

krodzenieka, jo kopš desmit gadiem taču esot izkritis zemei cauri.

Ja, nu redzējis gan, ka arī šaipus upes var burt iemācīties. Pie-

gājis pie galda zivis ēst, ko desmit gadu atpakaļ krodzeniekam
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bija pieprasījis. Paēdis un tad palicis pie krodzenieka burt mā-

cīties. lemācījies burt, tad gājis atpakaļ pie sievas un bērniem.

30. A. 477. A. Le rchis-Pu ška it i s Vec-Zvārdē

LP, IV. 194 (46. 4).

Vienam tēvam bijis viens vienīgs dēls. Tēvs prasījis dēlam,

kadā amatā gribot mācīties?

„Bora (burvja) amatā!" dēls atteicis.

„Neko darīt — lai jau iet arī tai pašā bora amatā!" tēvs no-

domājis.
Dēls nu aizgājis pie liela bora (burvja) meistara mācīties.

Aizgājis un tūliņ prasījis, lai dodot brokastu. Paēdis brokastu.

Bet tur bijuši tādā dārzā divi avoti: vienā bijušas zivis, otrs

tukšs. Dēls prasījis, vai nevarot tās zivis uz pusdienu dabūt.

„Kamdēl nē?" boris atteicis, „gan es izvārīšu!"

Kamēr šis nu vārījis, dēls piegājis pie tukšā avota skatīties.

Bet tai pašā brīdī viens tā kā pagrūstu no muguras un šis avotā

iekšā un nu krīt pa gaisu tālu; beidzot izkrīt vienā pilsētā. Šis

paskatās uz augšu: gaiss tā kā vienā vietā — lūka lielumā — aiz-

rautos cieti, vairāk neko neredzējis.
Palicis dzīvot tai pašā pilsētā; beidzot vēl apprecējies un pie-

dzīvojis dēlu.

Bet vienu dienu pienesis dēlu pie loga un rādījis skaistu skai-

stu putniņu, kas laukā dziedājis. Bērns palēkdams priecājies par

putniņu un — nezin, kā gadījies, kā ne -- izsprucis no rokām, iz-

krizdams pa logu laukā. Tēvs izbailēs lēcis pakal, bet neatradis

vairs bērna — kur palicis, kur ne. Kamēr šis tur tā brīnojies, te

viens piegrūdis pie muguras: „Nāc pusdienā, zivis gatavas!"

Paskatījies — boris, tas bijis, kas tur piegrūdis. Paskatījies
labi: šis atradies turpat, kur toreiz aizgājis — bora dārzā.

Bet boris teicis: „Nu, vai nu redzēji, kas ir burvība?
_

Viss

tas, kamēr apprecējies un dzīvoji, bija tik divu stundu vērtībā."

To dzirdēdams dēls_ atmetis bora amatam ar roku — negri-

bējis vairs mācīties. Pārgājis pie tēva atpakaļ un sācis strādāt.

31. A. 471. 477. A. Lerchis-Ptaškaitis Vec-Zvārd c.

LP, IV. 192 (46. 2).

Reiz kāds bagāts kungs neticējis, ka cilvēks, kas reiz bagā-

tībā iedzīvojies, varot nabags palikt.
Bet vienreiz šī paša bagātnieka dārza ielaidies tads putniņš

pusē zelta, pusē dimanta.

„t:! kad to dabūtu nošaut!" bagātnieks iesaucies
L

izskrējis

laukā. Nu šāvis, nu šāvis, bet ik šāvis ik nevarējis trāpīt. Bei-

dzot putniņš nometies ārpus dārza — bagātnieks pakaļ; necik ilgi
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putniņš nometies mežmalā — bagātnieks pakal. Tur mežmalā

bijusi upe. Necik ilgi putniņš nometies uz upes ūdenī — bagāt-
nieks norāvies pliks un bridis pakal. Bridis, bridis — nevarējis
izbrist upi. Beidzot putniņš nozudis. Nu bagātnieks noskumis

bridis atpakaļ pie savām drānām, bet — tos brīnumus — drānas

pa to laiku kur palikušas, kur ne. Ko nu plikam iesākt? Gājis

tai pašā mežā paslēpties. Bet mežā par laimi gadījušies trīs veci

nabagi. Tie apģērbj viens par otru šo, kā nu varēdami, ar vecām

skrandām un uzaicina staigāt viņiem pakal — būšot uzvest uz

ceļa. Šis gājis arī. Nu gājuši, gājuši — sagājuši trīs gadus —

nemaz ceļa atrast. Trešajā gadā izkūlušies jūrmalā. Bet trīs

nabagi tagad teikuši: „Mums jāšķiras — zini nu pats mājas at-

rast!"

Un tā visi trīs pazuduši. Šis nu nezinājis, ko iesākt, ko nē.

Tās pašas vecās skrandas tik tik vēl uz miesām turējušās un

mājas atrast nevarējis nemaz iedomāties. Sācis gaužām bē-

dāties tur jūrmalā. Te piepēži pamanījuši mazu laiviņu. Saucis,
lai ieņemot arī viņu laivā. leņēmuši. Nu braukuši pa jūru
krustim šķērsām. Beidzot izkļuvuši otrā malā pie lielas ielas.

Tur tie teikuši: „Vadzi, nabags, kāp nu ārā un ej tur pilī dā-

vanas palūgties — mums jābrauc tālāk!"

Šis izkāpis un iegājis pilī übagot. Bet pilī tai brīdī bijušas

dzīrās, tādēļ apsēdies uz krāsns mūrīša un kāri gaidījis kādu

kumosu. Te pienācis sulainis, sacīdams: „Klausies, nabags, pa-

nāc šurpmāk — mans kungs grib ar tevi drusku parunāt!"

Labi, gājis pie kunga. Kungs prasījis: „Saki, vai tu nu at-

zīsti, ka var gan nabags palikt?"

„Atzīstu!" šis atbildējis, un tā acumirklī visas dzīrās, visa

pils nozudusi kā ūdenī un šis, — ko domāt, — atradies savā

pašā dārzā, kā toreiz pēc putniņa izskrējis.

LP, IV, 193 (46. 3).
32. A. 477. A. Lerchis-Puškaitis Vec-Zvardē.

Citreiz valkājuši zilus svārkus. Reiz tāds zilsvārcis ienācis

vienā pilsētā un piestājies pie kāda tirgotāja. Tas tirgotājs bijis

jauns iesācējs un tādēļ vēl gluži nabags. Tomēr visā nabadzībā

bijis ieskatījies bagātā virsnieka meitā. Meita arī būtu gājusi

labprāt, bet tēvs spārdījies: „Pie tāda tirgotāja, kam nav go-

dīgi ko paēst, es jau nelaidīšu savu meitu badā nomirt!"

Tā nu zilsvārcis ienācis pie šā tirgotāja un prasījis, vai

esot precējies?
„Kur nu aprecējies? Man jau godīgas meitas nedod: es

esot par nabagu!"
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„Nu, kas nabags, tas vēl var par bagātu tikt!" zilsvārcis

ieteicies un ta sācis ar pirkstu tādus riņķīšus vilkt; cik riņķu
uzvilcis, tik zelta rubļu tai vietā gadījušies. Tirgotājs, to re-

dzēdams, sācis brīnīties. Bet zilsvārcis skubinājis: „Ko brīnies?

Lasi tik nu maisā un nes savam nākamam sievas-tēvam, gan
tad viņa meitu dabūsi, ja naudu ieraudzīs."

Tirgotājs nu lasījis naudu maisā, bet vēl arvienu brīnījies:
„Vai tik tu neesi velns, tā naudu kaisīdams?"

Zilsvārcis palicis dusmīgs par tādiem vārdiem un teicis:

„Ikkatrs cilvēks ir velns, ja viņš nelabi dara!"

„Tas nevar būt!" tirgotājs pretojies, „kā nu katrs cilvēks

varētu par velnu palikt?"

„Nu, netici, netici — gan pats piedzīvosi!" zilsvārcis at-

teicis un pazudis.
Bet tirgotājs, tas nu aizstiepis zelta maisu virsniekam pa-

rādīt. Virsnieks priecājies par tādu bagātību un tūdaļ atdevis

savu meitu viņam par sievu.

Sadzīvojuši labu laiku mierā un laimē, nopirkuši vēl muižu

un dzīvojuši tur. Te vienreiz tirgotāja sieva nezin ko gribējusi

uztiept savam vīram. Vīrs gan turējies pretim, bet šī ne par ko:

viņai esot taisnība! Vīrs beidzot palicis loti pikts un dusmās

pagrūdis sievu; bet šī kā kritusi, tā bijusi pagalam. Nu se-

nākais tirgotājs saķēris galvu un gudrojis, kas nu izdarāms, lai

cilvēki nemanītu, ka pats savu sievu nositis. Beidzot, itkā ap-

jukdams, pielaidis ēkai uguni un pats, asaras raudādams, bēdzis

pasaulē. Bet otrā jūdzē saticis piepēži senāko zilsvārci; tas

prasījis: „Brāl\ kā iet?"

„Nelabi, nelabi! Nositu, lai gan oietīši, pats; savu sievu,

aizdedzināju muižu — nelabi, nelabi esmu izstrādājies!"

„Tad jau tu, kā pats velns esi strādājis?" zilsvārcis iesaucies.

„Ja, ja! Nudien, kā pats velns!" šis atteicis un sācis atkal

raudāt.

„Nu, redzi, vai nu tici, ka katrs cilvēks var gan par velnu

palikt!"

„Ticu, ticu!"

„Labi, ej tad tik mājā — nekas nekaites!"

Tūliņ griezies atpakaļ uz māju. Pārgājis, — vai tie nav

brīnumi, — ne sieva nosista, ne muiža nodegusi, — viss ka bijis.

Sieva vēl iznākusi pretim: „Vīriņ, kur tad tu biji? Pusdiena

gatava, nenāci nemaz ēst!"

Šis paraustījis plecus un neteicis nekā. Bet no tā laika tam

jau no tālienes riebis, ka kaut kur redzējis, ka sieva ar vīru

baras.
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33. A. 477. V. Zacharska no 55 g. vecas B. Zdanovskas Ozol-

muižas pag. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vīnā cīmā zemnīks ar sovu sīvu. Jī beja cīši

nabadzīgi, bārnu jīm nabeja. Zemnīks beja tik nabadzīgs, ka jis
nikad navarēja nūpelnēt naudu zuobokim, vairuok staiguojk
bosom kuojom.

Vīnu reizi zemnīks aizguoja aiz cīma, sāduos pi pūra un

suocja peit veizes. Daīt pi juo vīns cvlvāks un vaicoj: „Kū tu

zemnīks dori?"

Jis jam atbildēja: „Veizes pvnu, nav kuo kuojas apaut, nav

zuoboku."

Itys cylvāks jam soka: „Es varu tev īdūt taidus zuobokus,

kurus tu par vysu sovu myužu nasanosuosi."

Nu sabreinuoja zemnīks un dūmoj pats sevī: „Kāds itys cvl-
vāks taids, ka jis sūlēj īdūt man taidus zuobokus?"

Tvs cylvāks otkon runoj: „Nu ku, gribi zuobokus?"

Zemnīks jam otkon atbildēja tai: „Ar kū es varu tev aiz-

moksuot, ka man nav nikuo."

Cvlvāks soka: „Nu tu man pasajem atdūt tū, kas pi tevis

byus."

Dūmoj zemnīks: „Kū es jam atdūšu, ka pi manis nav nikuo."

Dūmoja, dūmoja zemnīks un soka: „Nu labi, lai byus tai,

pajem tū, kas man byus."
Pa tū laiku, kad zemnīks runuoja ar cilvāku, nazkai nara-

dzāti jis puorgrīzja pierstu un suocja tecēt asnis. Cylvāks soka:

„Nu tu man paroksti, ka tu atdūsi man tū, kas tev byus," izjēmja
nū karmana papeiru un suocja meklēt tintes, bet juos jam nabeja.

Cylvāks īraudzēja, ka zemnīkam puorgrīzts piersts un tak ašnis.

Jis soka: „Nav tintes, var rakstīt ar itū ašni."

Tai zemnīks parakstēja itam cylvākam uz papeira ar ašni,
ka atdūs tū, kas jam byus. Cylvāks nūguoja pa ceļu, bet zem-

nīks palyka sādūt pi pūra. Napuorguoja pus stundes, atnas cyts

cylvāks lobus zuobokus, padūd zemnīkam. Zemnīks pajēmja itūs

zuobokus un prīcīgs atīt uz sātu. Sātā jis suoka runuot un ruo-

dīt sīvai, kaidus jam īdevja cylvāks zuobokus, un nikaidas moksas

najēmja, kai tikai rokstu uz tuo, kas man byus. Sīva, nikuo na-

dūmuodama, ari palyka prīcīga un tai veirs ar sīvu dzeivoj lobi.

Vīnu reizi sīva juo saslyma un suocja runuot veiram, ka

jei gryuta un dreiži radīs. Zemnīks lizdzierda nū< sīvas itūs

vuordus, uz reizes palyka skumīgs un dūmoj pats sevī: „Es

devu parokstu uz sova bārna, jis varbyut vjāl beja na cylvāks,

bet valns, puorsavilcīs cylvāku drēbēs. Nu kū darīt?"

Laiks īt, zemnīks vys skumīgs. Juo sīva radīja dālu un taidu

smuku, ka navarēja juo ni posokā izstuostīt, ni ar spolvu ap-

rakstīt, un suocja itys dāls augt na pa godim, bet pa dīnom.
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Zemnīks pasaver uz dāla un raud. Dāls izauga jau lels veirs,
smuks un ar lelu spāku. Vīnu reizi dāls vaicoj tāvam, par kū

jis taids skumīgs. Tāvs jam rauduodams izstuostīja, ka jis pa-

rakstīja papeiru vainām!

Dāls izklausīja tāva vuordus un runoj: „Nabādoj, tāvs, es

itū papeiru dabuošu rūkuos. īšu un izsisšu visu elni, izsvaidīšu

vysus valnus un tū papeiru dabuošu."

Reitā dāls taisuos īt meklēt tū papeiru. Jis apvylka mu-

gurā brūņi (bruņas), pajēmja lelu škāpu, pasavasaluoja ar muoti

un tāvu un nūguoja meklēt tū papeiru. It jis dīnas un naktis,

pi vīnas možas ustabiņas. līt jis tymā ustabiņā, veras: tī dzelža
vuorti. Jis kai spēra ar kuoju, vuorti nūkrita zemē un veras:

stuov lels trons, bet tronā nav nikuo. Veras jis, ka zam ituo

troņa otkon vuorti. Jis daīt tūs vuortu, sper ar kuoju, vuorti

izkrita, bet tur dag guns un daudz valnānu skraida un ar dzelža

mītim, maisa kotlus. īraudzēja valnāni itū cvlvāku un suoka

runuot. „Nu, ej šur, mes jau sen tevi gaidījām."
Bet dāls jīm atbildēja: „Klusīt, narunojat niko, cytaidi es

iyusus vysus salikšu itamūs kotlūs un savuoreišu, ka napaliks
kaulu!"

Sasabeida vysi valni un suocja prasīt, ka itū nadarītu. Izīt

vacuoks valns un nas papeiru rūkuos, runuodams: „Labi, ka tu

pats atguojs, puorskaiti itū papeiru un stuojīs pi dorba!"

Sasasirdējās dāls, tvēra vacū vainu aiz kokla, satrina juo

vysus kaulus un īmetja korstā kotlā, lai vuorējas, bet papeiru
saplēsja. Cyti valni vysi sasabeida un nūskrēja, nazyn, kur,
Dāls dūmoj: „Išu es uz sovu sātu, pi sova tāva!"

Tai jis padora. Izguoja nu alnis un īt — veras: īt jam preti
cīši smuka meita veras uz juo un smejas. Jei jam nu reizes

patyka, bet jis dūmoj pats sevī: „Varbyut otkon kaida pa-

syutīta nu elnis. Ak, kū man itei meita? Lobuok īšu uz sātu."

Bet meita suocja jū saukt sev leidz. Daīt jis pi meitas un

jei jū nūvad uz krūgu, pīdzyrda ar brandīni un grib nūvest ju

otkon uz elni parunuot ar valnim. Sasadusmuoja otkon dals uz

ituos meitas un kai tvēra aiz motu, kai lyka uz zemes, nū meitas

palyka vīns dagūts, ar kū skrituļus smērej: Jis pajem ari itū

dagūtu, īsmērēja sev zuobokus un nūguoja uz sovu sātu.

Sātā jis atroda tāvu pavysam slymu un izstuostīja jam vysu,

kai jis dabūja tū papeiru. Tāvs jū par itū svētīja un pats nu-

myra. Bet dāls ar muoti dzeivoj tagad.

34. A. 477. 314. 304. No Latgales Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vīns jauns puisīts, sadūmuoja viņš īt pasaulī.

Guoja, guoja un īguoja mežā, vaina ustobā. Valns izguoja prīškā

un sacīja :.„Ej pi manis par kolpu, es tev labi samoksuošu."
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Puika pasajēme un suocja dzeivuot pi vaina. Valns viņam

paruodēja kū stroduot un sācēja: „Vysūs kambarus vari stai-

guot un vysus malnūs zyrgus baruot. Tikai vīnā kambarī naej,
kas aizzēgēļeits ar vystas syudu."

Kolps suocja struoduot, bet cytaidi darēja: guoja tymā kam-

barī, kas beja aizzēgēleits ar vystas syudu. Tur beja bolts zyrgs.

tys muocēja runuot vysu ar cylvākim. Puika darēja cytaidi, kai

viņam beja pīsaceits: baruoja tikai boltū zyrgu, bet malnūs ni-

vīna nabaruoja. Kad beidzjās gods, saiminīks valns vaicuoja:

„Cik tev moksas vajadzēs?" Boltais zyrgs beja puiku pa-

muocējs, lai naprasa cyta nikuo, kai tik saryusējušūs zūbineņa.
Puika tai prasēja un saiminīks ari atdeve.

Tod puika dzeivuoja otkon ūtru godu pi vaina un baruoja
tikai boltū zyrgu. Kad puorguoja gods, saiminīks valns vaicuoja:

~Kuo tev vajadzēs par šū godu?"

Boltais zyrgs pamuocēja puiku, lai prosa tukšuo vaina

naudas moka. Valns atdeve tukšū moku un puika dzeivuoja vēl

godu pi vaina.

Trešā godā boltais zyrgs pamuocēja puiku, lai prosa

boltā zyrga. Puika arī prasēja, bet vainām nasagribējuos atdūt.

Bet kū darīt? Beja juodūd, tamdēļ ka puika beja paklausīgs kolps.

Boltais zyrgs pamuocēja puiku, lai jis juojūt kreit nu viņa treis

reizes zemē, jo zynuoja, ka tad valns dūs puikai spāka zuoles.
Puika tai padarēja. Kai tik jis suocja juot, tai nūkrita nu zyrga,

un valns viņam īdeve spāka zuoles nu vīnas butelītes. Kad puika
nūkrita ūtru reizi, valns īdeve spāka zuoles nu ūtras butelītes.

Tod puika nūkrita otkon trešū reizi, valns īdeve spāka zuoles nu

trešuos butelītes.

Tagan puika beja cīši styprs. Aizbraucja jis uz vīnu pil-

sātu, sataisēja sev kažūku, kurā salēja divpadsmit dorvas pūdu.

Tad aizguoja uz kēneņa pili, prasējuos pi kēneņa par pavuoru.

Kēneņs viņu pījēme un viņš ļūti labi gatavuoja ēdīnus. Viņš

beja neizsokāmi smuks, kad nūlyka sovu kažūku. Bet kad ap-

valka kažūku, beja bailes vērtīs uz viņu.

Atguoja ķēniņa jaunuoko meita apsavērt, kai pavuors ga-

tavoj ēdīnus. Ķēniņa meitai viņš lūti patyka, viņa gribēja, lai

viņš jū izprecēj. Jei pastuostēja sovom vacuokom muosom, ka

jei ar pavuoru precēsīs. Tad aizguoja muosas, pasavērt, kas

par briutguonu viņu jaunuokai muosai. Pavuors beja apvilcis
kažūku un izzaskatējuos pēc vaina. Muosas tik breinuojuos, kas

tur pateik viņu muosai. Jaunuokuo muosa tik sācēja: „Man viņš

pateik."
Tad abēji sasaprecēja, pavuors apvylka sovu kažuku un

ķēniņa meita, viņa sīva, nūsabeida, tamdēļ ka taida breinuma
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nabeja redzējuse sovā dzeivē. Apvilcis sovu kažūku, jis guluos
uz cepļa un gulēja. Ķēniņa meita tik rauduoja.

Jvurā dzievuoja lelas cvuškas, kas ēde cvlvākus. Beja jau

pazeimuotas vvsas ķēniņa meitas uz jvuras molu cvuškom. Va-

cuokūs meitu veiri tik rauduoja, kai byus atsorguot sovas sīvas

nu cvušku, bet jaunuokuos muosas veirs tik gulēja uz cepļa. Kad

pīguoja jaunuokuo muosa pi veira un sācēja: „Mani mudri cvuškas

apēss!"

Viņš atbild: „Lai ād!"

Kad atguoja pazeimuotā dīna, kēneņa meitas aizvede uz

jvuras molu. Tod aizguoja pavuors, pasaucja sovu boltū zyrgu,

pajēme sarvusējušū zūbineņi, apvvlka sovu kažūku un sāduos uz

boltuo zvrga, aizbraucja un nūkove vvsas cyuškas.
Tai ķēniņa meitas palvka prīcīgas un viņš vairuok nikod na-

vvlka sova kažūka mugorā. Ķēniņš atdeve sovu valdību jau-

nuokuos meitas veiram un jis volda vēl leidz šai dinal.

35. A. 477. Teicējs 65. g. vecs D. Skarbinīks Viļānu

Rimšu ciemā. Kultūras balss kr.

Vīnā muižā dzeivuoja vīns boguots muižinīks. Vvsa jam
beja. Sadūmuoja vīnu reizi muižinīks īt uz mežu dzeivuot, sa-

taisīt sev tur ustabiņu un lyugt Dīvu, lai paliktu par svātu.

Kai dūmuoja muižinīks, tai sataisīja. Metja molā jis sovu

muižu un vysu lobumu. Žāl beja muižinīkam pamest sovu mīlū

zirdziņu, kuru muižinīks cīši mīlēja, bet kū dareit? Pametja
ari zirdziņu. Nūguoja muižinīks uz mežu, un suoka tī dzeivuot un

lyugt Dīvu. Tai dzeivoj muižinīks jau daudz godu.
Vīnu reizi jis jem rūkuos guni un jam nadag rūkas. Dūmoj

muižinīks: „Es jau varbyut palyku par svātu, ka man nadag

rūkas."

Valns tymā stracī dūmoj: „Kai itū muižinīku nūmest nu ituo

svātuo golda?" Valns suoka staiguot pi ituo svātuo muižinīka par

jaunu un smuku meitu, bet nikai navar īkārdynuot.

„Nu", dūmoj valns, „sataisīšu es par zirdziņu, kuru jis, kad

beja muižā, cīši mīluoja."
Tai valns pataisēja. Atskrīn valns par juo mīluo zirdziņu un

suoka pi svātuo muižinīka zvīgt un ar kuojom tapynuot. Svātam

muižinīkam tvka žāl zirdziņa, un jis suoka jū glaudīt un jau gribēja

juot uz juo. Sāduos svātais muižinīks uz zirdziņa un nūnesja jū

itis zirdziņš pa mežim, pa kalnim, pa jyurom. Sasabeida svātais

muižinīks, turīs un dūmoj pats sevī: „Jau varbyut gols dzeivei!"

Bet zirdziņš jam soka: ~Muižinīk. ka tu gribi vēl dzeivuot

ituo pasaulī, tad tu man pīzvērej, ka tu puorstuosi lyugt Dīvu un

atstuosi tū meža ustabiņu. Tūlaik es tevi palaisšu uz zemes."
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Tai svātais muižinīks padarēja, pīzvērēja vainām, ka mess

molā vvsu un klausīs juo. Valns nūlaidja svātū muižinīku uz ze-

mes pi vīna vāca krūga un soka jam: „Te ir krūgs, kur puordūd

brandinu, un itam krūdzinīkam ir jauna sīva, ar kuru tu vari ru-

nuot par mīlestību "

Valns īdevja svātajam muižinīkam daudz naudas un pats nū-

guoja uz sovu elni. Svātais muižinīks īguoja krūgā, veras jaunā
krūdzinīcā. Jis pajēmja pusstūpu brandina un izdzēra ar jaunū
krūdzinīcu un suoka runuot par mīlestību. Paša krūdzinīka na-

beja sātā. Tvmā stracī īīt krūdzinīks ustobā un veras, ka juo sīva

bučuojas ar nazkaidu mūku. Suocja krūdzinīks lomuot sīvu un

dzeit uorā svātū muižinīku. Sasasirdēja svātais muižinīks, sa-

tvēra lelu dzeļža pūdu, lvka krūdzinīkam par golvu un nūsvta.

Atskrēja ļaudis, pajēmja svātū muižinīku un nūtīsuoja jū pakuort.
Jau atvad svātū pi stulpa un izlvka jam viervi uz kokla un

suocja vilkt — veras, ka nav cvlvāka, bet karinej solmu kvuls.

Nūsabreinuoja vysi, kuri beja pi tuos kuoršonas, un padūmuoja,
ka itys beja valns.

Tai daudz godu dzeivoj itys mūks, syt ļaudis, bet satvert jū
nākas navar. Jau mūks palyka pavisam vacs, navar jau vairuok

sist ļaužu. Tūlaik valns jam soka: „Gona jau tev struoduot pa

pasauli. Ej pi manis eļnā teirēt man zuobokus un auklēt muniis

bārnus."

Tai svētais muižinīks tagan auklej vaina bārnus un teirej juo
zuobokus.

36. A. 477. Kazaks 1872. g. Suntažos. LP, VII, I, 99 (14b).

Pašā ezera malā dzīvoja zemnieks, tam bija tēvs noslīcis
ezerā. Reiz zemnieks aukainā laikā braukāja laivā pa ezeru

dziedādams. Te atvērās ūdens un zaļš ūdens vīrs parādījās,
sacīdams: „Tu dziedi jauki, vakarā tevi apciemošu, gaidi!"

Zemnieks pagādāja ēdienus un dzērienus, kas pie rokas,

un gaidīja ūdens vīru, nodomādams: „Labāki gan būtu vēlējies

savu slīkušo tēvu ezerā redzēt, ne ūdens vīru, bet kas man

to dos."

Līdz tā bija domājis, ūdens vīrs jau klauvē pie durvim. Lai

nākot iekšā! lenāk ūdens vīrs tīri zaļš, bet miesa pati bāla.

Padod labvakaru — lai uzdziedot pirmītējo dziesmu. Zemnieks

dzied, dzied, cienā arī ēdieniem, dzērieniem šo, bet ūdens vīrs

atsaka: „Nenācu te ēst un dzert, nācu dziesmās klausīties. Pa-

dziedi man vēl kādu!"

Zemnieks uzdzied itin tādu priecīgu, jautru dziesmeli —

ai, tas šim tikpat kā ugunis pie pakulām. Sāk šis diet un lēkt.

Beidzot, izlēcies, sacīs: ~Bet par to labumu tu nāc rītdien mani

arī apsērst, manā pilī."
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Zemnieks atbildēja: „Kā pie tevis tikt? Es noslīkšu."

„Neslīksi vis, še tev šī pērle pie krūtīm, tad tu iziesi ūdenim

cauri, kā neviens matu galiņš slapjš nepaliks."
Labi. Otrā vakarā zemnieks sāk brist ezerā, — ja, ne-

paliek nemaz slapjš. Brien, brien — aizbrien pie skaistas di-

manta pils. Iznāk zaļais vīrs pretim, paņem aiz rokas, ieved

vienā pils istabā. Tā jau skaista, ieved otrā — vēl skaistāka,
vedīs trešā, ceturtā — atkal skaistākas; un tā katra istaba

arvienu greznāka, arvienu lepnāka. Zemnieks tīri kā apstulbis
brīnās brīnīdamies: „Ai, to skaistumu! To vēl savā mūžā ne-

esmu pieredzējis, cik man te patīk!"

„Tad paliec te, tad paliec te, pie manis labi klājas."
Bet zemnieks groza galvu: „Te jauki, tas tiesa, bet virs-

zemē man vairāk parasts; iešu labāk pēc sērsībām atpakaļ uz

turieni."

Ūdens vīrs atbild: „Nu ja ja, dari, kā tev tīk; bet nu nāc,

ievedīšu tevi citā istabā."

leveda citā, lielā, lielā, — tur bija pods pie poda. Zemnieks

vaicā: „Kas tie par podiem?"

„Tur cilvēku dvēseles iekšā, tās visas saķēru; lūk, te tava

tēva dvēsele tanī podā. Mirušu cilvēku miesas atkal glabājas

tepat sāņu istabā. Tava tēva miesas arī tur ir."

Nu zemnieks lūgšus lūdza, lai jel atdodot viņa tēva miesas

un podā iespostītu dvēseli. Bet ūdens vīrs atsaka: „Ja jaudi
te sāņu istabā tēva miesas sargiem atņemt, tad dvēseli dabūsi."

Viņš raudzīšot. Tūliņ tad arī zemnieks klusi, lēni, lēni sāka

puszagšus vērt sāņu istabas durvis vaļā. Paver drusku — redz:

tēva miesas gul netālu no durvim maigā miegā, bet durvju sargi

staigā no viena gala uz otru sargādami. Tad zemnieks no-

prata, tā pie tēva miesām netiks, un sāka jauki jo jauki dziedāt.

Kā sāka dziedāt, sargi nodur galvas un klausās, klausās nepa-
kustēdamies. Bet kamēr šiem galvas uz zemi, mans zemnieks

dzied un velk, dzied un velk pa pusatvērtām durvim tēva

miesas laukā. Izvilka laukā, ūdens vīrs tūdaļ, kā solījies, ielaida

tēva dvēseli miesās un izvadīja abus, tik zemnieku, tik viņa

tēvu, no dimanta pils. Abi pārnāca sveiki, veseli uz virszemi.

Bet no krūtīs iespraustās pērles virszemē gadījās lepna pils. Tanī

pilī zemnieks ar tēvu ilgus gadus sadzīvoja vienā laimē.

37. A. 477. Teicējs B. Galvāns Višķos. Kultūras balss kr.

,
Vīnu reizi zemnīks ar sovu sīvu aizbraucja uz tiergu. Tī

mīstiņā zemnīks labi īdzēra brandīna. Kad zemnīks braucja

atpakaj uz sātu, jis suoka lomuotīs ar sīvu un soka jai: „Kab tevi

nu manis kas pajemtu, es bvutu prīcīgs!"
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Jī brauc taišņi par mežu un jus panuocja ar zvrgu jūs kyums.
Zemnīks soka kyumam: „Piere nu manis, kyums, munu sīvu!"

„Puordūd!" runoj kyums.

„Es tev tai atdūšu, pajem tu jū!" soka zemnīks.

Kyums apturēja zyrgu, sādynuoja zemnīka sīvu pi sevis un

aizbraucja cīši uotri. Zemnīks atbraucja uz sātu un bārni vai-

coj tāvam: „Kur muote?"

~Muote ar kyumu braucja, jei ir varbyut pi jū," soka zemnīks.

Bārni aizskrēja pi kyuma un vaicoj: „Kur myusu muote?"

Kyums jīm atbildēja: „Jyusu muotes nav pi manis!"

Zemnīks gaidēja, gaidēja sīvas, bet navarēja sagaidīt, tad

aizguoja pats pi kyuma un runoj: „Atdūd, kyum, munu sīvu, pa-

jūkuojām drusku un gona! Bārni vaicoj un raud, grib ēst!"

„Es, kyum, tovas sīvas naredzēju un pavysam tiergā na-

beju!" atbildēja kyums.

Kū darīt? Zemnīks suoka meklēt sīvas, bet nikai nikur

navar atrast. Tad myusu zemnīks guoja pi baznīckunga un iz-

stuostīja jam vysu, kai beja. Baznīckungs apvylka drēbes, pa-

jēmja svātū yudeni un nūguoja ar varganistu uz tū vītu, kur

zemnīks atdevja sīvu. Baznīckungs tymā vītā treis dīnas lyu-

dzjās un catārtā dīnā izguoja nu meža zemnīka sīva, kura suoka

stuostīt, kas ar jū nūtyka.

„Kad es sādūs pi kyuma, mes aizbraucjām, un kad jau veirs

navarēja myusus redzēt, myusu zyrgs ar vysim rotim izkrita

caur zemi un es nūnuocu elnē. Te kyuma vītā es īraudzēju pi
sevis brīsmīgu vainu, kurs suoka smītīs par munu veiru. Pyrmū
dīnu es nikuo nastruoduoju, bet vys staiguoju pa elni un vērūs.

Vysu man valns ruodīja, zaltu un sudobru, kura stuovēja lelas

gubas. Utrā dīnā man pasacēja molku nosuot un likt zam lelu

kotlu, kuri beja aizlykti ar lēlim vuokim. Es vīnu reizi gribēju

pasavērt, kas tī ir tymūs katlūs, bet nikai navarēju vuoku pa-

celt. Tai es treis dīnas nosuoju molku un lyku zam kotlu.

Trejs dīnas atpakaļ mani vacais valns pajēmja un lyka man

yudeni voduot. Mani aizjyudzja rogovuos un uzlyka divi symti

spaiņu buču un suoka mani sist. Es nikai nava/ēju pavilkt

bučas bez yudeņa, bet kad pīlēja yudeņi, es pavysam nu vītas

navarēju pavilkt. Tūlaik pīskrēja pi manis daudz valnānu, un

satvēra mani, kurs aiz rūku, kurs aiz kuoju un vylka mani leidza

ar buču. Tai es vciduoju yudeni treis dīnas. Šūdīn valni suoka

voduot mani pa vysim kambarim un naguoja jī pa durovom, bet

leida pa mozim caurumiņim un taipat vylka mani. Es «asalaisīju

par dīgu un izleidu uorā un tyku te mežā. Es dzieržu, ka jyus
te dzīdīt Dīva dzīsmes un guoju pi jyusu, bet valni vysi nūsa-

beida un pazuda."
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Baznīckungs ar svātu vudeni puorkristīja zemnīka sīvu. Zem-

nīks prīcīgs pajēmja sovu sīvu un aizbraucja uz sātu un suoka

dzeivuot ar sīvu mīrīgi un nikad nikam vairs nadevja sovas

sīvas.

38. A. 477. Teicēja 76. g. veca īva Staleidzāne Atašienē.

Kultūras balss kr.

Kaidā svātdinā divpadsmit godu vāca meitiņa roka duorzā

pusdīņom kartupeļus un nazkur pazuda. Tāvs ar muoti juos
meklēja pa vvsom vītom, bet nikur naatroda un jau Ivka mīru.

Trešdīnom un pīktdīnom tāvs ar muoti vys braucja uz tiergu.
Tai paguoja divpadsmit godu nu tuo laika, kai meitiņa pazuda.

Pēc divpadsmit godim meitiņa otkon atsaroda nū vysa

plyka, tikai krakla apaklīte vēl beja ap kokļu. Tāvs ar muoti

beja prīcīgi, ka atsaroda jūs meita, un prasīja: „Kur tu, meitiņ,
beji?"

„Es beju aiz sova teiruma pīcu stuovu muoja; es jyusus
kotru trešdīņ un pīktdīņ redzēju, kad jyus braucjāt uz tiergu,
bet tuos muojas saiminīks mani turēja aiz rūkas un nalaidja,"
atbildēja meita.

„Kū tu, meitiņ, tur ēdi?" prasīja tāvs ar muoti.

„Vysu kū ēžu," atbildēja meitiņa
~Kur tad tei muoja ir?" prasīja tāvs ar muoti.

rtNu tuos muojas varēja redzēt jyusu sātu un es gribēju atīt

uz sātu, bet durovas beja cīši. Tik pādējā reizē durovas beja
vaļā un es izguoju. īsim, es jyusim paruodīšu tū muoju!" soka

meitiņa.

Tāvs ar muoti un meitiņa aizguoja muojas maklātu, bet

naatroda.

39. A. 477. L. Uljana Latgalē. Kultūras balss kr.

Reiz pele un zvierbuls streidējuos par mīža gryudu. Krauklis

un taisnīgais ērglis guoja viņus tīsuotu. Kad ērglis tīsuoja,

krauklam tys napatyka, un jis nūcierta ērglam spuornu. Aiz-

guoja ērglis pi meža sorga, kas jū izzuolēja. Tod ērglis aiznese

meža-sorgu uz tuoļejom zemēm, kur beja juo dzimtiņa. Par

izzuolēšonu īdeve ērglis meža sorgarn skreinīti, tikai sācēja: „Tu

nazaver, kas tamā skreinītī. koleidz aizīsi uz muojom." Guoja,

guoja meža sorgs — sadūmuoja pazavērt, kas tamā skreinītī.

Kai attaisēja vaļā, izguoja nū skreiņas lela smuka pilsātā. Dū-

moj meža-sorgs: „Muojas vēl tuoli, kū lai doru te pura ar pil-

sātu?" Kur bejs, nabejs — atīt valns un soka: „Jo atdūsi maņ

tū, kuo muojuos napameti, es tev jū salikšu otkon skreinītī."

Meža-sorgs soka: „Atdūšu."
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Meža-sorgam beja muojuos sīvai dāls pīdzimis. Tys pui-

sāns beja juodūd vainām. Valns pejēmje puiku un aizvede uz

sovom muojom. Izauga_ puika un beja vvsod vainām paklausīgs.
Vīnu reizi jis napaklausēja un valns kai suocja bļaut nu dusmem,
tai puorpleisa pa pusei. Puika pajēmje vvsu vaina montu, aiz-

guoja uz tāva sātu un dzeivoj lelajā pilsātā pi sova tāva vēl
šū boltu dīnu.

40. A. 477. L. Ulj an a Latgalē. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja vīns kungs, kam beja divpadsmit muižu. Reiz

kungs puordeve sešas muižas un braucja uz muojom. Aizguoja

vainu lels pulks pretim un gribēja atjimt viņam naudu. Jis

saucja palīgā Dīvu, bet ļaundari vvs leida viersā. Tod jis sā-

cēja: „Lai paleidzātu kaut valns!". Tiuliņ izgaisa lelvjs ļaun-
daru pulks. Pabraucja jis tuoluok, valns aizguoja prīškā un sā-

cēja: „Kū tu map atdusi? Es gluobu tovu dzeivību."

Valns lyudze, lai atdūd tū, ku muojuos napamete. Kungs
dūmuoja: „Kuo tod es napamešu?" Navarēja daguoduot. Tod

ari sūlēja atdūt. Valns īgrīze kungam možajā pierkstinī un kungs

paraksēja ar sovu asni. Atbraucja uz muojom — kunga sīvai

beja pīdzimis dāls, tū vajadzēja atdūt vainām.

Pēc dažim godim puika ari aizguoja uz vainu. Valns sā-

cēja: „Agri tu atguoji!"
Puika lyka, lai_ valns pasaroksta, ka jis agri atguoja, un

valns arī pasarakstēja. Puika atsagrīzēs uz tāva sātu un valns

viņa navarēja vairuok saukt, tamdēļ ka beja pasarakstējis.

41. A. 465. 300. 477. Skolnieks V. Juouins Viļānu pagastā.

Par vīnu kēnesti valdīja ķēniņš, jam nabeja nivīna bārna,
kuo jis gribēja. Vīnu reizi kēninš nūguoja iz baznīcu lyugt Dīvu,
lai jam byutu dāls. Pēc korstas lvugšouas jis īt iz sātu, kur

atrūn pīdzymušu dālu, jam golva leluoka kai pats. Dāls aug

uotri, golva palīk jam arvīnu mozuoka un jis pats gudruoks.

Beidzūt tam tāva kēnests napateik, jis īt pasaulī. It, īt —

daīt pi lelas jyuras, te vērās: skrīn divi bolti balūdīši i nūzamat.

Jis dazalova cops! i obi bolūdīši rūkā. Tyulīt bolūži palīk par

skaistom princesēm, juos izstuosta, ka šuos asūt apbūruse ro-

gona, varbyut ka jis apsajimškūt izdarīt trejus dorbus, tūlaik

juos byuškūt izpestītas, un jis varēškūt pajimt par sīvu, kura

jam patiks. Juos īdūd div ūlas. kuras izadūmojūt, varēškūt pa-

darēt vysu, kas tik pruotā. Dorbi byuškūt taidi. Vyspyrms

nu jyuras dziļuma vajaga iznest speidīgu akmintiņu un nūlikt te

uz akmina saules gaismā. Tūlaik vajadzēškūt iznest nu zemes

dzijuma zalta gradzynu, i nūlikt tīpat uz akmiņa. Pēdējais dorbs:
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vajadzēškūt sagyut mainu strodu, kas skraida natuol ni» zvaigžņu.
Ka bvuškūt sagyuts, tad nūnest zam akmiņa, kur ituovēs gra-

dzyns ar akmini, i palikt zamaškā.

Tūlaik jis apsūla, ka izdarēs, i juos puorzataisa otkon par

bolūžim, pazacel i aizskrīn.

Jis guoja, izstuostēja vysu tāvam, kas atsagadēja pi jyuras,

par ūlom nikuo napīmynādams. Tāvs ni par kū juo nagribēja
laist, a jis atsacēja: „Gon jau, tētīt, kaut kai iztikšu!"

Jis guojis uz jyuru, lēcs īškā, īzadūmojs ūlu i vēlējis, kab

atskrītu leidaka. Leidaka kai zibsnis kluot ar skaistu karetu,
kurā īzasāda ķēniņa dāls. Ceļš guoja pa brīsmīgu tymsu, kur

nikuo navarēja redzēt: malns yudins vīn. Tai jī braucja, cikom

dabraucja da dybyna. Smilktīs drusku speidēja akmistiņš, a

kai jis vīn pajēmja rūkā, laistējās kai saulīte.

Prīceigs princs braucja atpakaļ, a par nalaimi leidaka apsa-

svīda uz suona i jū apguoze. Izkrits, jis īzadumuoja raudu,

rauda beja kluot ar skaistu nalelu karetu i vede jū. Drusku kai

pabraucja, tai lela zivs cops! i raudu nūreja. Jis īzadumuoja

ūlu, itei poša leluo zivs kai devia jam ar asti, tai jis izskrēja
uorā nu jyuras. Nūlicis akmini saules gaismā, jis nūguoja un

pastuostēja tāvam, ka vyss izguojs laimīgi.
Tūlaik jis atsavasaluoja, guoja pēc gradzyna, i īzadūmuoja,

lai byutu pi gradzyna. Jis atminēja ūlu i zeme vīn nūdzinkstēja,
kai jis īskrēja pi gradzyna, kurs beja lels, lels un brīsmīgi
skaists. Jis īzadūmuoja, lai byutu zemes viersā, pīmynādams ūlu,
i tyulīt otkon atsaroda zemes viersā, izmaucja gradzynu iz ak-

miņa, nūguoja i pastuostēja tāvam.

Tūlaik jis atsavasaluoja i guoja pēc malnuo stroda. Jis

īzadūmuoja, ka byutu zam zvaigznēm, pīmynādams ūlu. Tyulīt

jis atsaroda zam zvaigžņu i īraudzēja mainu strodu, kuram pēc

laika skrīšonas sagiva aiz vīnas kuojas, bet strods izspruka i

aizbāga. Tai tys beja vēl div reizes. Trešū reizi jis īzadū-

muoja obi ūlas, sagyva strodam aiz obeju kuoju, nūskrēja zemē

i palyka zam akmiņa strodu. Kai vīn akmins beja izvalts iz

stroda, daguoja pi juo obas princeses, apskuove jū bučuodamas

i saceidamas, ka jis asūt apbreinojams. Varbyut, ka jis varēškūt

izpesteit jūs jaunuokū muosu, kuru aizness valns, i jei asūte cīši

skaista.

„Labi, par kū nā," atsacējis princs.
Juos jam īdavušas taidu dvīli, kuru kaunutīs vajagūt apsit

kristiniski ap sevi, tūlaik jis byuškūt cīts kai dzelzs. Tad otkon

īdavušas taidu zūbynu, ar kū varējis nucierst vysu, kas jam

nabejs pa pruotam.
Juo nūsādušos jū taida vītā storp trejim calmim, tī bejuse

ola, pa kuru varējs tikt pi vaina. Atsavasaluojis, jis leids īška.
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Ola bejusi tvmsa, tymsa, tai ka sarmas viņ par kaulim guo-

jušas. Jis paguojis īraudzējs, ka olas dvbvnā stuov valns ar

acim kai škeivim i kaidom sešom golvom, kurs klīdz, lai labuok

grīžūtīs atpakaļ, cytaiž mierškys. Princs īzadūmojs, lai juo

zūbyns nūcierš vainu. Jis apsējs sev dvīli, beidamīs, ka valns

var byut cīši styprs, a zūbyns kai škēls vainām, tai tys i puor-
lēcs pa pusi.

Jis īt tuoluok, paguojs redz lelu upi, par upi tylts, a iz tylta
kaunas treis lelas leidokas. Princs kai īt kluot, tai cierš ar zū-

bynu leidaku vydā, i juos puorstuoj kautīs. Princs vaicoj: „Kuo

jyus plēšatīs?"
„Myusu muote mierdama myusim pametja taidas veizes,

kuras apmaucūt, var nūskrīt sekundā symtu verstu. I tagad

mes nazynom, kam juos pīdar," atsacējuse leidaka.

„Jyus skrīnīt da upes gola, i kura atskrīs da tylta pa prīšku,
tai byus veizes," pamuocējs princs.

Juos atdūd jam veizi lai patur, cikam juos atskrīs. A jis
kai vīn leidaku naredz, veizi kārmanā, i īt tuoluok. Te, vērās:

prīškā vēl vīna upe ar tyltu, uz kura kaunas treis lelas raudas.

Jis cierš ar zybunu tūs vydā, i juos puorstuoj kautīs. Jis vaicoj:
dēl kuo juos te plēšūtīs.

„Myusu muote mierdama pamatuse taidu capuri, kas jū ap-

mauc, palīk naradzams."

Jis taipat sastuosta kai leidakom, i juos laižās ceļā, īdūdamas

paturēt capuri prinčam, kurs tyulin aizīt, kai vīn raudu naredz.

Tai jis īt tuoluok — te vērās: treis brīsmīgi lovi plēšās
sovā storpā. Princs vaicoj: „Kuo jyus te piesitīs?"

„Myusu tāvs mierdams pamets myusim taidu pili, kuru juo
grib, var pataisēt par zierni," Jei asūte cīši skaista, išī nazynūt,
kam pīdar, dēl tuo plēšūtīs. Princs sastuosta taipat, lai eimūt

skrīt, kas paprīšku daskrīškys, tam byuškūt pils. Labi, lovi ar

mīru, īdūd jam ziernīti (pili), lai patur, cikom šī atskrīškūt. Kai

vīn lovi suoc skrīt, tai princs aizīt.

It, īt — vērās: lela pils, apleik pilei sorkonas guns līsmes.

Jis šķel ar zūbynu, līsme izaškir. Jis īīt pils pogolmā, tī apleik
stuov lovi, cyluodami pameišus depes kai garmanī (harmonikā),
i jam izīt smīkls. Princs cierš ar zūbynu, lovi jam pašķir ceļu,

jis īīt pilī. Pilī tronūs sēd skaistuo princese ar sovu veiru vainu,
kurs blaun, lai jis bāgūt, cytaiž apēškis. Princs naklausa i pa-

smej vīn. Valns, pyrmū reizi radzādams taidu puisi, soka: „Ka

tu tai nazabeist, to es tev dūšu trejus dorbus. Juo tu tūs pa-

dareisi, pajimsi munu sīvu, a ka nā, to smierts."

Pyrmais dorbs beja apcierst lovus. Labi! valns jū pa-

stoda pogolma vydā, i nu vysu pušu laiž lovus. Princs uz kuru

pusi cierš ar sovu zūbynu, tī lovi guožās. Dreiži tai jis apcierts
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vysu_s da padejuo. Princese, tū radzadama, nu prīcas nu-

treisejuse.

Otrā dorbā vajadzēja puorvarēt taidu suni, kuram zūbi be-

juši kai zūbyni._ Pats bijis lels, lels: kaidu desmit prinču varējs
sabuozt suņa vādarā. Valns pajēms princi, izlies iz juo zūbu,
a princs pajēms leidza sovu zūbvnu, izlies iz kryušu. Kai vīn

valns pascējs: treis, tai princs, kai devs ar kryutim, uz kuru

beja zūbyns, suņam asnis vīn pazalējs i jis kuojis vīn nūtricy-
nuojis. Princese nu prīcas īzaklīguse.

Pādējais dorbs bejs pats gryutuokais. Vajadzējs īt ar vainu

spākūtīs. Jis pajēms dvīli, apsējs ap sevi kristiniski un guojis

pi vaina, kurs dzērs stypruma yudini. Kai vīn izdzērs, tai

snēdzīs pēc dzeivības yudina, a princs izsits jam nu rūku, juo
tūlaik vaina navarātu nūcierst: golvas ataugtu par jaunu. Valns

pājēms garu škāpu i jī guojuši kautūs. Valns cierts nu vysa

spāka prinčam, škāps nūskanējs vīn, kai salyuzs četruos daluos.
Prinčam bejs apsīts dvīlis. Tūlaik jis īgryuds vainām kryutīs

zūbynu, nu kuo suokuse īt brīsmīgi najauka smoka. Princese

īzasmējuse nu laimes, ka tykuse izpestīta. Jis pajēms nūlaids

vainu zemē, pi kam izsitis jam nu mutes pošu leluokū zūbu,
kuru ībuozs kārmanā.

Jis pajēms princesi un guojis atpakaļ, vairuok nikas nasa-

ruodējis, i jī bez puorškuodes (polu przeszkoda, kavēklis) nū-

tykuši zemes viersā. Muosas jūs sagaidējušas ar lelu prīcu. Nyu

vajadzējs izlasēt kuru sev par sīvu, bet vysas bejušas skaistas,

un jis izsacējs, ka atsarostu vēl taidi, kas byutu ar mīru pre-

cētīs, šis obu nagribs bādynuot. Tūlaik juos izstuosta, ka vīnu

reizi valns nūness divējus prinčus, kuri tagad asūt zam zemes,

i jūs sorguojūt daudz, daudz vainu. Nūvad jū pi kūka, kur pa-

ruoda taidu klapeiti, pa kuru vareiškūt tikt olā. Tei ola veškūt

iz prinčim, jis nikuo nazabeist, īt drūši.

Atsavasaluojs, jis laižās olā, kur tymss, tymss, — šņuoc

tuorpi, vardives. rupuči, — šārmys vīn īt par kaulim. Naza-

beidams nikuo, jis īt vīn iz prīšku, cierzdams cyuškas un vysu,

kas jam maisuos ceļā. Beidzāt jis daīt pi taidu kai dzelža du-

rovu, sytuos, sytuos — a tuoļuok tikt navar. Tūlaik jis atmin

vaina zūbu, ar kuru nazkai puorsyt durovas. Jis īrauga taidu

kai elni, guns pylna ar valnim, a tuoļuok, jis īrauga prinčus,

kurim valni grauž kuojas. Valns, īraudzējs ju, blaun, lai naejut,

cytaiž smierts. Princs naklausa un valns bryuk jam viersa ar

sovu zūbynu. Jis apkopoj pusi nu vainu, pādējī, pamatuši prin-

čus, aizbāg. Nyu jis pīīt pi tūs, izstuosta, kas par lītu, atpestej

jūs nu važu, līk par placim, juo jim kuojas bejušas apgrauztas:

navarējuši paīt.
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Vysi dūdās atpakaļ pa olu uz zemes viersu. Jūs ar lelu

prīcu sagaida treis muosas, bet tovu nalaimi! obi prinči navar

paīt, jīm valni apgrauzuši kuojas. Kū jam darīt? Jis nūsprīž
īt dabuot dzeivības vudiņa, pajām zūbvnu, vaina zūbu, nara-

dzamū capuri, veizes i dūdās ceļā.
īdams izdzierst, ka nazkur vīns ķēniņš grib karuot ar ūtru,

par tū, ka_ ūtrais ķēniņš pamērcējs vīnu pierstu juo dzeivības

yudinī. Nūskrējis uz tū vītu, jis redz, ka pynnajam ķēniņam
brīsmīgi lels karaspāks, a ūtram i puses nav. Apmaucis na-

radzamū capuri, jis palīk naradzams un nūcierš tū ķēniņu. Tū-

laik uzkreit jam soldoti, a jis pusi apcierš, puse aizbāg.
Jis aizskrīn uz tuo pili, satics vīnu kolpu, tyulen kluot, lai

soka, kur juo kungam stuov dzeivības yudins, a kolps nasoka

ni par kū.

„Lobuok mieršu, aka apsajēmu nascēt, to nascēšu."

Radzādams, ka nikuo nabvus, jis nūdur jū i īt tuoluok. Sa-

teik kolpvuni, soka taipat, lai pasoka, kur stuov dzeivības

yudins. Tei nu reizes līdzās sacēt, kai vīn princs pasoka, ka

byuškūt nuove, izstuosta: zam greidas asūt taida ola, olas bei-

guos dzelža durovas, aiz tūs akmins, tūlaik zalta katliņā stuovūt

dzeivības yudins.
Puorcērt jis greidu, īlīn olā, akai tikt caur dzelža durovom?

Beidzūt jis atguodoj vaina zūbu, ar kuru puorsyt durovuos cau-

rumu, tūlaik pajām atvel akmini, pajām yudini i prīcīgs skrīn

uz pili. Par tū laiku vīns no juo izpestētim prinčim īzamīļoj

jaunuokajā muosā, kuru jis gribēja sev par sīvu. Itū izzynuojs,

jis daīt pi tuo i vaicoj: „Vai tys tīsa, kū man stuosta?"

„Tīsa!" tys atsacējis.

Kai jis naatsakuops, tai ķēniņa dāls pajēms nūdyurs jū ar

zūbynu, bet ūtru bruoli aplējs ar tū yudini, i tys palics vasals.

Beidzūt vysi otkon prosa, lai atdzeivynuojūt ari pyrmū bruoli.

Jis apsadūmoj, aplej ar dzeivības yudini, tys atsadzeivynuoja i

apsajam, ka precēškūt, kuru vīn jis likškūt. Labi! jī nūtaisa

kuozas un kaidu laiku dzeivoj laimīgi.

Vīnu dīnu nazkai jī aizīt pa sovu duorzu pastaiguot. Puiši

suoc runuot sovas darīšonas, meitas palīk drusku nūpakal. Jī i

napamona, kai maina tyucs nūkreit iz jūs sīvu i aiznas. Kai jī

atsagrīž, tai nūprūt, ka valni aiznasuši jūs sīvas. Jī skrīn uz pili

pēc kūrpu, zūbyna, capures. Princs īdūd jīm capures pakūtri

(oderi), lai palīk naradzami. Jis īdūd vēl vīnu veizi, vaina zūbu

un jī dūdās ceļā. Skrīn, skrīn — te vērās: puika spēlējas. Princs

nūprūt, ka te nav vys nikaids puika, jis sājam ju aiz apakles un

vaicoj: „Kas tu taids par putynu?"

„Valns, v-a-a-alns!" atbluovs puika, palykdams par najauku

vainu ar trejom golvom.
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Princs vaicoj: „Kur tu liki treis meitas?"

A valns_ pasoka, ka nasceiškūt, a juo vēl leiškūt, tūlaik šis

tevi saškaides.

Princs tyulīt pajām i īdur zūbvnu vaina vādarā, nu juo izīt

najauka smoka. Jī īt tuoluok — te vērās: tak upe, agruok itymā
vītā upes nabej, juo jis pazins sovu kēnesti kai dainu i nūprūt,
kas par lītu. Par upi bejs tylts, api tylta mauduojusēs raudive.

Jis klīdzs, lai eimūt_ uorā, šis jau zyns, kas par putynu. A rau-

dive ni guojuse uorā, ni kuo sacējuse. Tūlaik jis pajēms i raudivi

nūdyurs. Nu jī gribējuši puorvērst upi, zynuodami, ka tī kas ir

da ir. Tai jī gudrojuši, gudrojuši — cikom princs dazagudruojs.
Jis pajēms zūbynu, puorlics kristā par vaina zūbu i sits div rei-

zes par yudini. Uz trešuos reizes nūšalcs vīn, kai upes vītā

pasaruodējs daudz, daudz vainu, jī brukuš jīm viersā. Tūlaik

princs pascējs, lai jī obēji palīkūt vysod par radzamim, to valni

skrīškūt viersā, a šis stuovēškūt jyus prīškā. I kai kurs valns

byus viersā, tai šis ar zūbynu nūdūrškys. Labi, valni druož viersā,
a jis šķaida vīn, šķaida vīn — par laiku jūs pīzakruoj lela skaudze.

Nazkai vīns dzeivs valns teik tvmā skaudzē. Princs i napamona,

kai valns obus īvalk skaudzē i nūžņaudz. Kai vīn pusi apcierš,
tai palykušī aizbāg. Nyu vīn jis atsajādz, ka nav obēju juo bīdru.

Jis izrušinoj skaudzi i atrūd nadzeivus. Vīns īt maklātu nagrib,

nūdūmoj lobuok dabuot dzeivības yudiņa atdzeivynuot bīdrus un

dūtīs ceļā.

Daudzi nadūmuojis, jis skrīn maklātu yudiņa. Vīnu dīnu skrī-

dams, īrauga vācu, vācu veceli i nūprūt, ka te nav nikaids vecels.

Jis sasavasaloj un vaicoj: kuo jis te meklējūt.

„Oi, puiseit, mani tagad mūka valni. Elnē tī ir taidi divi akmini,
kuri trinās i es asu tūs storpā. Valni mani izlaiž pēc symtu godu
vīnu reizi pastaiguot pa zemes viersu. Senuok mani nūluodēja
vīns ķēniņš, kam es jam nadevu dzeivības yudiņa, i man tagad

juocīš. A kas mani izgluobtu, tam es atdūtu dzeivības yudini."

Labi, princs ar vecīti guoja iz valnim un teica, ka princs gri-
būt jū izgluobt. Valni beja mīrā un princs īstyume akmiņu storpā,

Kai vīn valni aizskrēja, tai princs aplyka golvā capuri i pa-

lyka naradzams. Akmiņi vīns ap ūtru trinuos deviņas stundas

un valni, dūmuodami, ka princs beigts, prīcīgi skrēja _vartūs: Jis

nūjēme capuri un sagaidija valnus smīdamīs. Nyu keniņš ju nū-

vede uz sovu kēnesti, īdeve dzeivības yudeni un jis steidzes atdzei-

vynuot obus prinčus. Kad obēji beja aplīti, pīzatryuka un steidzes

pēc sovu sīvu.

Guoja, guoja - te trešuos dīnas vokorā daīt da lelas upes,

kur maudojas peile. Princs saprūt, ka te nav peile un nazkai

sagyva, a upe palīk par valnim, kurus bejuse vīn puse pret pyrmu
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reizi. Bruoli ar princi jūs dreiži puorvareja, atguoja uz pili un

dzeivuoja laimīgi leidz siermam motam.

42. A. 477. Skolniece M. Sikle Nicā. K. Lielozola kr.

Leišos esot kāds kalns, kur senos laikos esot stāvējusi Ne-

garbes pils. Pils tad nogrimusi, tādēļ ka ļaudis to nolādējuši, kam

bijis tur jānes ūdens no lejas augšā.
Vienā vakarā kādās mājās tuvu pie šā kalna saimniece slau-

kusi govis. Kūtī ienācis melnās drēbēs ģērbies kungs, kas saim-

nieci sveicinājis un vedinājis to līdz uz Negarbes pili. Saimniece

gan nemaz negribējusi iet, bet pretim runāt nedrīkstējusi un tā

beidzot gājusi arī. Viņa jau bijusi nosapņojusi, ka būšot jāiet uz

to pili.
Kalns bijis kā jau kalns, bet tagad pieejot kreisajā pusē biju-

šas durvis. Pie durvim kungs iedevis sievietei akmeni un sacījis:
ka iekšā viņai kāds došot roku, lai tad iedodot tam to akmeni.

Kungs atvēris durvis un nu abi iegājuši gaišā istabā. Tur gan-
drīz tāds pats kungs kā pirmais sniedzis sievietei roku un viņa

nu ielikusi kungam saujā to akmeni. Kungs akmeni tā saspie-
dis, ka putekli vien pacēlušies gaisā. Sieviete tikusi piesēdināta

pie bagāti klāta galda, kur ēdieni bijuši zelta un sudraba traukos.

Sieviete paēdusi un, kungam pavadot, gājusi atkal uz mājām.

Kungs vēl viņu ievedis ķēķī un iebēris tai ogles priekšautā. Gan-

drīz jau bijuši pie mājām, kad iedziedājies gailis un kungs tūliņ

pazudis.

Ogles nu klēpī pārvērtušās par zelta naudu, kas izbirusi zemē,

jo bijusi par daudz smaga. Sieviete aizsteigusies uz mājām, pa-

ņēmusi maisu un pasaukuši savu vīru palīgā aiznest naudu mājā.

Kalns esot loti augsts un kalna galā esot caurums, kura di-

benā atrodoties ūdens. Vasarā, kad gani sviežot akmeņus lejā,

dziļumā arvien noskanot. Kad ejot gar kalna kreiso pusi, tad

reibstot galva.

43. A. 477.X. far zieris Druvienē. Brīvzemnieka „C6ophhkt>'« 109,

LP, VIĪ, 11, 21. 1, 6.

Bija brašs zēns, loti stiprs un gudrs. Tas ielūkoļa ķēniņa

meitu. Viņš aiziet uz pili precībās — ķēniņam nepatīk zēns: esot

nabags, nemācīts. Bet ķēniņam ietikās pajokot ar zēnu, tādēļ

sacīja: „Ja visas manas pavēles divpadsmit mēnešu laikā izpildīsi,

tad meitu došu tev, ja nē — nedošu."

„Labi! Bet vai pavēles būs tādas, ko cilvēks maz iespēj

izpildīt?"

„Kā tad!"
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Nu ķēniņš brašajam zēnam deva pirmo pavēli: „Ej manā

dārza, nogalini vienradzi, kas tur iekūlies!"

Zēns paņēma lielu vāli, noasināja resno galu, iegāja ķēniņa
dārzā. leiet un nostājas aiz apses. Vienradzis pamana šo — do-

sies virsū, bet ieklupa ar ragu apsē. Zēns atspruka no apses

nost, izdūra nezvēram acis un nu mietēja ar vāli, kamēr nosita.

Tagad ķēniņš deva zēnam otru pavēli: „Izbrauc kuģi, ar četriem

cilvēkiem tikai, no Daugavas jūrā bez muitas!"

Bet tobrīd Daugavā bijuši milzumis muitas kuģu. Zēns iekāpis

kuģī ar četriem cilvēkiem vien, raudzījis no muitas kuģiem iz-

manīties. Bet lai manījies kā manīdamies, vienam muitas kuģim

tikpat ieklupis nagos. Muitnieki ievaicāsies: „Kas tur ir?"

Bet zēns noteicis ne vārda neatbildēt. Muitniekiem gribējās

taču redzēt, kas svešā kuģī īsti ir, un nu viens pēc otra līdīs kuģī
iekšā. Bet kurš kuģī ielīdis, to zēns iesprosto kuģa apakšā, ka-

mēr tā visus muitniekus bija saķēris un bez nevienas muitas ie-

braucis jūrā.
Pēc tam ķēniņam izcēlās karš, ienaidnieki jau daudz zemes

gabalus bija viņam izpostījuši. Ķēniņš tad lika zēnam vienam

pašam ienaidniekus aizdzīt, uzsiedams pie tam zēnu zirgam mu-

gurā. Zēns jāj viens pats ienaidniekiem pretim, bet cēlā viņš
aizkampj vecu verstes stabu, nolauž to un uzkrauj zirga mugurā

pats sev priekšā. lenaidnieki pašu laiku ēda azaidu, te izlēks

viens stāvus, ieteiksies: „Skat, kā tur put, tur laikam ienaidnieka

kara spēks."
Izlēks arī otrs sacīdams: „Kas tur aulekšo veiklā kumeļā?

Tas melnais, kas pašā priekšā droši vien Jupis, viņš mūs visus

satrieks, jo esam teitan daudz grēka pastrādājuši. Bet tas, kas

viņam aiz muguras sēž, droši vien pats Jods."

Visi ienaidnieki aizspruka atpakaļ. Tā zēns visus bija aiz-

dzinis. Nu ķēniņš deva jaunu pavēli: „Atnes man vienu zvaigzni,

ko pie debesim redzu!"

Zēns naktī noskatījās to vietu, kur patlaban zvaigzne no de-

besim nokrita, un aiznesa šo zvaigzni ķēniņam. Tagad ķēniņš

ticēja, ka zēnam vajaga būt lielam burvim un, brīnum izbijies no

viņa, deva šādu pavēli: „Izdziedini man tadu slimnieku, kam šo-

dien mirstamais brīdis jau klāt."

Zēns paaicināja pulka slimnieku un piesacīja: ~Kurš no jums

šodien neizturēsies trīs stundas no vietas ka vesels, to sagrau-

zdēšu par iekšā dzeramu_ pulveri citiem slimniekiem."

Viņš izlasīja pašu vājāko no slimniekiem un tas izlikās trīs

stundas par gluži veselu; pret vakaru slimais gan nomira.

Ķēniņš bija licis vienam burvim ķēniņa meitu uz divi mēne-

šiem par vāveri pārvērst. Burvis to izdarīja. Nu ķēniņš lika

zēnam noburto ķēniņa meitu uzmeklēt. Sameklēja veselus divi
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mēnešus —no ķēniņa meitas ne jausmas. Te piepēži pie meža

boga pamanīs lielu skaistu vāveri. Liels vāveru sitējs viņš bija

no laika gala un dzinās tai pakal. Dzinās visu dienu, beidzot pa-

nāca un sāka sist. Līdz tikai aiztika vāveri, tā tūdaļ palika par
cilvēku un nu abi iet uz pilsētu nie ķēniņa. Bet ķēniņš, kauču

divpadsmit mēneši bija jau aiztecējuši, nevēlēja un nevēlēja pre-

cēties. Viņš lika zēnam iznīdēt no pasaules pašu burvi. Zēns

aiziet pie burvja. Aiziet uz burvja mājām, burvis pārvēršas par

briesmīgu un metās tam virsū. Bet zēns neizbijās vis, sa-

tvēra pūķi aiz ausim, burvis tūdaļ saslima. Nu iegrūda pūķi rijas

krāsnī uz kvēlošām oglēm un burvis nomira. Zēns parādīja burvja
miesas un nu pats izdaudzinājās par lielu burvi. Ķēniņš sabai-

dījās — atdeva zēnam savu meitu par sievu. Nosvinēja lepnas
kāzas un dzīvoja labi.

Piezīme. Šī pasaka liekas tik tālu sagrozīta, ka to vairs nevaram

uzskatīt par tautas tradiciju. Sevišķi nevaram ticēt, ka Vidzemes pasakā
būtu runa par Jupi un Jodu Bet tā kā šī pasaka ir parādījusies arī krievu

valodā, tad atmest viņu, neteicot ne vārda, arī nebūtu pareizi. P. š.

20. Raganas svešā zemē.

I. A. 478. 306. K. Bļaus Rrgl o s. Brīvzemnieka „C6opHHKi>" 86.

LP, VII. I, 632 (1).

Vienā mājā reiz dzīvojušas divas raganas. Tās gudrojušas

un prātojušas, kur uz ziemas svētkiem ņemt gardāku kumosu.

Bet tas bijis zināms, ka tālā, tālā apgabalā patlaban esot jauka

vasara: ziedot ābeles, visi ļaudis apstrādājot laukus; mazs bēr-

niņš vien tikai guļot mājā šūpulī. Uz turieni šās tad sarunājušās
braukt ar veciem, tukšiem bišu stropiem, lai bērnu nozagtu un

pārnestu to ziemas svētkos par gardu kumosu.

Viens vecītis šo sarunu noklausīdamies, ielīdis tai vienā bišu

kokā un gaidījis, kas notikšot. Raganas atnākušas pie stropiem,
uzsēdušās virsū, katra uz sava koka, un aizlaidušās pa gaisu. Bet

viena (tā, kurai vecis bijis stropā) arvienu iesaukusies: „Nemaz

nezinu, kāpēc mans zirgs (strops) šoreiz tik smags, laikam pailgi

gulēdams būs piemircis."

Drīzumā raganas jau bijušas tālajā apgabalā klāt. Vecis

ievērojis, ka patiesi jauka vasara teitan, ābeles lai zied. Slepeni

viņš izlīdis no stropa un, redzēdams, ka raganas ziedus no ābe-

lēm plūc, nolauzis arī dažus zarus ar visiem ziediem. Pēc tam

iesteidzies tuvējā mājiņā, kur, pēc raganu vārdiem, tas bērniņš

gulējis. legājis istabā, bērniņš šūpulī iešķaudījies, vecis ieminē-

jies: „Dievs palīdz!"
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Pa brītiņam ienākušas raganas un gribējušas bērniņu grābt,

bet,_atrazdamas jau Dievu par sargu priekšā, bijis jāaiziet tukšām

rokam. Vecis pa tām starpām jau bijis aizsteidzies stropos at-

pakaļ, vecajā vietā. Arī raganas atnākušas atpakaļ, uzsēdušās

katra savam stropam un laidušās atpakaļ; tikai tā viena vien-

mēr vēl guģējusies, ka zirgs viņai smagais. Pārbraukušas, sā-

kušas stropus pārlūkot un atradušas veci tai vienā, Kā atradušas,
tulin pārvērtušās par čūskām, gribējušas viņu nodzelt. Bet vecis

paķēris pārnestos ābeļu zarus, aiztrencis raganas ar tiem. Ra-

ganas aiziedamas notītījušas: „Būtum tevi ceļā atradušas, tad

dzīvotājs tu nebūtu palicis!"

Piezīme. Sal. vēl IV. sējuma 21. numuru. P. Š.

2. A. 478. Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 17 (30).

Reiz kādās mājās dzīvojusi ragana ar trim meitām. Vienu

vakaru ragana sūtījusi savu vecāko meitu laukā skatīties, vai

citas raganas jau nejājot mēnesi maitāt. Meita ienākusi, teik-

dama: ~Vēl nejāj!"

Pa brītiņam sūtījusi vidējo meitu skatīties. Meita ienāk:

„Nē, vēl nejāj!"

Pa brītiņam sūtījusi jaunāko meitu. Tā ienākusi: „Nu sāk

jāt!"

Un tā tūliņ visas četras griezušās ap slotām un murmināju-
šas dažus vārdus; beidzot kāpušas jāteniski slotām mugurā un

aizjājušas pa gaisu.

Bet māju puisis gulēdams bija noklausījies no šīm raganu

vārdus un tūliņ sācis ķēmoties: paķēris turpat piestu, apgriezies

dažas reizes riņķī ap piestu, nomurminājis raganu vārdus, uzlēcis

piestai jāteniski mugurā un aizjājis ka viz vien pirmais mēnesī.

Patlaban arī raganas lasījušās kopā mēnesi maitāt. Bet puisis

nostājies mēnesī labi stipri, saķēris piestu abam rokam un nu tikai

vicojies: kura ragana pie mēneša atlaidusies, tai ar piestu pa

galvu, ka kūleņu kūleņiem aizvēlusies lejup. Ta sacīnījies līdz

pusnaktij, kamēr tad zemes virsū gaiļi iedziedajušies un raga-

nām bijis Jādodas mierā, nedabūjušas mēnesi maitāt. Puisis nu,

zināms, steigšus vien atkal lēcis savai piestai mugura un acu-

mirklī bijis gultā. Pārradušās raganas — mate teikusi: „Va[ zināt,

meitas, ko? Tas, kas nelāva mēnesi maitāt, tīri izskatījās pec

mūsu puiša."

„Mem\ ko muldi? Viņš jau aizmidzis krāc."

„Krāc gan; bet ja es skaidri zinātu — sveiks viņš nepaliktu."
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3. A. 478. A. Lerchis-Puškaitis Pienavā. LP. 111, 108.

Kādā jaungada vakarā pietrūcies Keņču kalpiem sīvā. Katrs

labprāt būtu aizgājis līdz Džūkstes krogam citam pakal, jo šņabis

toreiz maksājis tik deviņas kapeikas stopā, ja tikai sasodītais

Raganu kalns nebūtu bijis ceļā. Kad Keņču drošais kalps redzējis,
ka neviena negadās, kam dūšas pēc cita iet, tad dusmīgs iesau-

cies: „Sēnalu zaķi, dodiet naudu! es nevien sīvā pārnesīšu, bet

izdzīšu arī vēl Raganu kalnā spogus."
Tā lepni un droši tas aizgājis. Citi brīnodāmies par vīra

drošību, nosēdušies gar galdiņu, stāstīdami viens otram Raganu

kalniņa teikas, pasakas un gaidījuši aizgājēju pārnākam. Gaidī-

juši, gaidījuši, bet kā nenāk, tā nenāk, un kad to vēl gailos nesa-

gaidījuši, tad visi sataisījušies iet meklēt. Meklētāji beigās arī

atraduši nabadziņu Raganu kalnā puspaģībušu bez sajēgas. Kad
tas pēc laba laika atkal atžilbis, tad izstāstījis, ka no Džūkstes

krogus atpakaļ nākdams, ieraudzījis Raganu kalnā jauku pili ar

daudz logiem, katru logu ar divām svecēm apgaismotu. No ziņ-
kārības viņš, pielīdis pie viena loga lūkoties, kas īsteni iekšā at-

ronas. Ak brīnumi! acis no spožuma un greznuma apžibējušas.
Viss laistījies zeltā, sudrabā. Plašajā istabas vidū atradies garš

galds dažādiem ēdieniem, dzērieniem, divām slaucenēm un diviem

koka kausiem ar zelta vākiem. Ap galdu, sēdējušas divpadsmit

lielas garas sievas, melnām micēm galvā, sarkaniem lakatiem,
īsiem lindrakiem, baltām zeķēm, ap kurām bijuši apsieti sarkani

prievieti un lielām koku tupelēm. Tupeles bijušas apsistas ar

dzelzs nagliņām. Visas sēdējušas nopietni un klusi. Tik viena

pašā galda galā, pacēlusies un dāvinājusi no lielas sudraba

dozes citām kaut kādas dāvanas. Arī brīnišķīgi jauka mūzika at-

skanējusi. Bet kad viena pamanījusi, ka kāds to visu noskatās,
tad jaukā pils ar pērkona troksni ugunim un zemes trīcēšanu no-

grimusi, no kam viņš tad arī tā nobaidījies, ka palicis uz vietas.

Senāk šinī kalnā raganas esot dedzinātas, no kam tad kalns

minēto vārdu dabūjis. Citi atkal saka, ka tur senču laikos esot

upurēts.

4. A. 475. K. Ziema Ozolniekos. LP, 111. 27 (14).

Kādam saimniekam bijusi jauna sieva, tā dzīvojusi ar raga-

nām biedrībā. Naktīs tā izgājusi priekšnamā, iedzērusi zāles un

tad teikusi: ~Nekur piedurties, nekur aizķerties!"

Pēc tam izskrējusi pa skursteni laukā. Saimnieks nevarējis

izzināt, uz kurieni saimniece iet. Reiz tas pieteicis puisim, lai

raugot slepus noskatīties, kur saimniecei jāiet. Puisis, visu no-

skatījies, iedzēris tās zāles un teicis raganas vārdus otrādi: „Visur

piedurties, visur aizķerties!"
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Tūlīt tas_izrauts pa skursteni laukā un skrējis kā viesulis pa
meža galotnēm, kamēr tad ielaidies kādā pilī un nosēdies pie
krāsns. Tur nu redzējis, ka saimniece ar citām raganām ēdusi

un dzērusi. Bet puisim arī iegribējies ēst, viņš iesaucies: „Vai
Dieviņ, man nemaz nedod!"

To teicot, pils nozudusi un viņš atradies mežā pie apses. No-

gaidījis gaismu un tad gājis uz māju. Pagājusi pilna nedēla, ka-

mēr ticis mājā. Kad saimniekam izstāstījis, ko visu redzējis, ko

piedzīvojis, tad saimnieks dusmās aizdzinis savu saimnieci-ra-

ganu un apprecējis citu sievu.

5. A. 478. A. Mednis Limbažos. Folkloras archīva kr.

Puisis noskatījies, uz sola gulēdams, ka saimniece ar meitu

pie krāsns stāvēdamas, viena pēc otras palaiza no podiņa un

spudūks! krāsnī iekšā. Puisis arī palaizījis un ticis kā ar vēju

ierauts krāsnī iekšā. Tad viņš atradies kādā lielā istabā. Ista-

bas vidū bijusi liela sviesta kaudze. Viņa saimniece stāvējusi
pašā galā, minuši. Apkārt jājušas raganas uz slotām. Saimniece

ieraudzījusi puisi, sabārusi šo, ko nācis, varot iziet slikti. Tad

notupinājusi apakš benķa un pieteikusi, lai sēž mierīgi un ne par

ko nesmejas. Te ienācis vīrs tieviņš, tieviņš kā spička, abi gali

resni, resni. Puisis sācis smieties. Ragana pieskrējusi un teikusi,

ka nu jābēg. Pieteikusi puisim, ka jāiet par augstu, lai nebrīnās.

Raganas laidušās aši prom. Bijis pārāk augstu un puisis iesau-

cies: „Vai cik augstu."
Visi nokrituši zemē upē. Raganas noslīkušas, puisis mācējis

peldēt un izglābies. Raganām bijis palicis daudz mantas, un tās

nu palikušas puisim.

6. A. 478. J. Danovskis Dagdas Zundēs, Kultūras balss kr.

Dzeivuoja veirs ar sīvu. Veira vuords beja Juons, bet sīvas

vuords Muora. Juoņam kaimiņi daudz reižu sacīja: „Juon, tova

sīva Muora būrinīca."

Juons tam naticēja. Vīnu reiz, Juons dūmuoja puorsalīcvnuot, voi

pareizi viņa sīva Muora būrinīca. Viņš sagaidējis Juoņa dīnas vo-

koru, suoka pīsorguot, kū sīva darīs. Juons atsagula gulēt, bet

namīg. Muora naguoja gulēt un par laiciņu suoka saukt:
, Juoņ,

Juoņ!" Gribādama puorsalīcvnuot, voi Juons aizmidzis. Juons

naatsasaucja, pīsametja par aizmvgušu. Tod Muora pajēmja nazi,

daguoja pī cepļa un ruovja ar nazi Tod nazi īspraudusja

cenļa prīškā izskrēja par škūrstini uora. Juons vvsu redzēja. Kai

tikai sīva par škūrstini izskrēja, Juons ari pīguoja pī cepļa, pa-

jēmja nazi un ruovja par cepli. Tod nazi īspraudja cepļa prīškā
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un izskrēja pa škūrstini uorā. Viuš nūskrēja uz vīna lela kolna

līkni un redz: ka pvlna līkņa laužu un vysi stuov rindā, vipa
sīva Muora arī stuov rindā. Juons pīguoja kluot pī vinu un ari

nūstuoja rindā. Tod atguoja Lucipers ar trejom acim, garu da-

gunu, osim garim zūbim, uodas capurīti, pazeltētu mēteli, sorko-

nom biksēm un meikstim sorkonim zamža cymdim un zuobokim.

Pīguojis kluot ar sovaidu zeimi vysus apsveieja un suoka pavēlēt,
kū kuram darīt Juoņa dīnas naktī. Kuram kū pavēlēja, tys tyuleņ
vys pazuda. Juons labtik puorsabeida, bet sajēmis sirdī drūsumu,
palyka stuovēt rindā. Lucipers vysim pavēlējis, kū kuram darīt,

pīguoja kluot pī Juona un labi puorsavērīs sovā malnajā gruomotā
ar sorkonim rokstim, vaicoj: „Kai tu te tyki un kū vēlīs darīt

Juona dīnas naktī?"

Juons nūsabeidīs soka: „Es vējūs īt uz muojom."
Tod Ļucipers īdevja Juoņam zyrgu ar vīnu zalta un ūtru su-

dobra spolvu un pīsacīja: „Še tev zyrgs un juoj uz muojom, tikai

cejā nasoki uz zyrga ni ptrru, ni nu. Kad atjuosi uz muojom, zyrgu

pastoti klāvā ar pakali uz durovom un zvrgu nikam naruodi."

Juons, pajēmis zyrgu, atjuoja uz muojom, nasacēdams ni

ptrru, ni nu, kai i Lucipers pasacēja. un pastatēja klāvā ar pa-

kali uz durovom un nūguoja gulātu. Juoņa dīnas reitā uz Juoni

atguoja viņa kaimiņš un Juons pastuostēja kaimiņam, kaids viņam

zyrgs. Kaimiņš grib redzēt taidu breiniškīgu zyrgu un lyudz

Juoni, lai paruoda. Juons nūīt ar sovu kaimiņi uz kļāvu, atdora

durovas un skotuos: klāvā na zyrgs, bet lela, plota egle, taida ka

navar īīt klāvā.

Pēc tuo Juons nūguoja pī muocītuoja grāku syudzātu un pa-

sacīja muocītuojam par vysu nūtykušū. Muocītuojs napījēmja

Juoņa pī grāku syudzēšonas leidz tam laikam, koleidz Juons at-

vess pī grāku syudzēšonas sovu sīvu Muoru. Juoņam par garu

laiku un ar lelom pyulem izadevja Muoru nūvest pī graku syu-

dzēšonas. Muora, grākus izsyudzējusja, tyulen nūmyra.

7. A. 475. J. M a c v | c v i č s, „Pawujcie jšzona . . . d i c ļ zem-

ni k v Latvvisz v", Vil ņ ā 1850. 202—3 1. p. Vāciski

Fr. Bienemann „Livlāndische Sa g c n", 1897, 167

(207). Rakstu valodā tulkojis LP, VII, I, 634 (4).

Paklausāt dzjeivuotuoju uz Rāznas azara molom. 0, kaidus

breinumus viņi stuosta ap lelū kolnu pi tuo azara, kotru sauc Vol-

kenbergu.

Runoj, ka zam tuo kolna ir pokoji (istabas), škjepi un pogrobi,

tymūs pokojūs sjād, sova tāva nūluodjeita, luti skaista meita.

Tymūs pogrobūs ir daudz naudas un vysaidas boguotjeibas, sor-

goj tuos boguotjeibas div lely suņi.
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Runoj, ka nezkod uz tū kolnu skraidjēja naktim treis raga-

nas, dzjeivuodamas na tuoļi nu tuo azara. Kai juos lēcja par

azaru Rāznu: tjei uz slūtas, cvta uz luopstas, a treša uz pīstas.
Kai uz tuo kolna rakstjēja uz uodas viersja nezkaidas luodjeitas

gruomotas. Kai komova nezkaidu nevaiueigu bārnu.

Kai smīkleigi spīdja zjeimjas (zēģeļus) da tuos gruomotas.

Uz gola, kai tu gruomotu uz mvužeibas svīdja da azara. un daudz

leidzonu (līdzīgu) tom izguodu un posoku. Kad azars naktī cīši

vaid un ryuc, runoj, ka ragaņas ar valnim doncoj pa tū kolnu.

8. A. 478. Teicējs 0. Jaudzems Makašānu pag.

Ku 11 ūr a s balss kr.

Vīns jauns puis's, sadūmuoja precētīs un nūguoja pa pasauli
meklēt sev jaunives. īīt jis par mežu un veras: pa gaisu skrīn

rogona uz slūtas. Kad īraudzēja rogona cvlvāku, tvulen nūsa-

laidja uz zemes un vaicoj puišam: „Kur tu īsi un kuo gribi da-

buot?"

Puis's izstuostija rogonai, ka jis grib precetis un īt meklēt

pa pasauli sev jaunives. Rogona runoj puišam: „Ej pēc manis,
es zynu septiņas smukas meitas, nu kurom tu varēsi izlasīt sev

sīvu!"

Puis's nūguoja tur, kur nūvedja jū rogona. Jī guoja, guoja un

daguoja pi vīnas dzeļža ustabiņas. īguoja jī tymā dzelža usta-

biņā un puis's dūmoj, ka jis tagad tyka rogonas nogūs. Ustabiņā

guoja tauku smoka un vysur vuoļuojās daudz kaulu. Rogona

īvedja puisi smukā kambarī un lyka puišam īt gulātu, bet naktī

jei atvešūt pi juo gultas septiņas smukas meitas, nu kurom jis
varēšūt izlasīt sev jaunivi.

„Labi!" pasacīja puis's un nūguoja gulātu. Naktī atīt pi juo

rogona un runoj: „Nu, moksoj naudu, tūlaik losi sev jaunivi!"

Puis's atdevja vysu sovu naudu rogonai. Jei suoka laist mei-

tas. Beja tai tymss. ka navarēja nikuo redzēt, kaidu pajemt, va-

rēja taustīt ar rūkom, bet runuot navarēja. Suoka puis's ar rūkom

taustīt. Pi pyrmuos meitas jis atroda uz daguna pīaugušus motus

ūtrai un trešai ari taipat. Tad puis's pats sevī dūmoj: „Varbyut, te

vysas vaina meitas!"

Caturtai veras, ka nav uz daguna motu un puis's runoj:

„Gona!"

Rogona aizdadzynuoja guni, veras, ka puis's izjēmja vīnu

smuku un jaunu buorinīti, kura beja cīši nabadzīga. Rogona na-

grib atdūt buorinītes un runoj: ~Utrā dīnā losi vel, kaida tulaik

tev patiks, tū pajemsi sev pa jaunivi!"

„Labi!" pasacīja puis's.
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Reitā rogona otkon tymsā pastatīja puisi un laidja meitas īt,
bet rogona skaita. Kai guoja sastuo, īknībja puišam rūkā. Puiss

klīdzja: „Gona!"

Rogona aizdadzynuoja guni, veras: otkon tū pat buorinīti.

Sasadusmuoja rogona un pasacīja: „Reitā kaidu izlasīsi, tej lai

bvus tova sīva!"

„Labi!" pasacīja puis's.
Trešā naktī rogona vvsas septiņas meitas salyka vīnā gultā,

apsedzja ar deči un pametja vaļā pa vīnai acei kotras meitas.

Rogona pasaucja puisi un runoj: „Te vysas septiņas meitas un

kotrai meitai ir vaļā acs, kuru tu gribi, tū jem!"
Puis's veras, ka vīna acs drusku pasakustynuoja. Puis's

ruoda uz trešū nu lobūs puses. Rogona nūjemja deči veras: otkon

buorinīte. Kū darīt? Rogona atdevja buorinīti puišam par jau-
nivi. Puis's pajēmja buorinīti un atvedja uz sovu sātu, apsapre-

cēja un tagad labi dzeivoj.

9. A. 478. 313. Skolnieks V. Juoņins no P. Šmugā Vijā nu pag.

Vīnu reizi dzeivuojis tāvs, jam bejušas treis meitas. Meitas

bejušas bez gola skaistas un par veiru gribējušas tuo, kas byus tik

skaists kai juos. Nu vvsom pasauļa molom braukuši svāti, a nivīns

meitom nabejs pa pruotam.

Tūlaik valns apsabūrs par skaistu priņci i atbraucs precībuos

uz vacuokū meitji; tei ar mīru un atsavasaluojuse īt ar vainu. Ji

nūguojuši ielā mežā, kur valns dzeivuojs; ustobā jam bejuse nu

dasu, api ustobas gubā sakrauti nabašnīki. Valns soka: „Mēness

spīž, nabašnīks brauc, moža tev baiss?"

„Baiss!"
Kai vīn meita tai pasoka, valns pajām jai nupleš uodu a gaļi

apād. Nu valns brauc otkon uz vidējā meitu, kura ari īt ar

velnu Kai vīn jī pret vaina ustabu, valns vaicoj: „Mēness spīž,
nabašnīks brauc, mož tev baiss?"

„Nav baiss!"

Otkon valns vaicoj, vai baiss. Meita atsoka: „Baiss!"
Valns jam jū i apād. Tūlaik brauks pēc jaunuokuos. Jaunuo-

kuo muosa gan beiduos, ka naizgaist bez vēsts kai muosas, bet

sūlējumu turēja un guoja ar skaistū princi (vainu). Kai vīn jī

daīt pi ustobas, valns, taipat vaicoj: „Mēness spīž, nabašnīks

brauc, mož tev baiss?"

„Nav baiss!" tai jei atsok treis reizes.

Valns juos naād, a vad pi sevis ustobā, daboj varžu, rupuču,

tuorpu i soka, lai ādūt; bet jei naād saceidama, ka šei paāduse.

Vokorā, kad jī atsagulst gulēt, nu vaina mutes īt brīsmīgi naloba

smoka, tai ka meita tikkū var puorgulēt. Reitā valns skrīn naz-
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kur uz pasauli, a jū pamat sātā pīsceidams, lai ap juo montu vīn

nasagruobuojūt, a to šis apēsšūt. Kai vin valns īt pa ceļu, tai

meita suoc vērtīs vīnā kastī un atrūn taidu atslāgu, kuru rūkā

pajamūt, cvlvāks palīk naradzams. Meita nu palvkuse par nara-

dzamu i gaidējuse, kod atīs valns.

Tai ap vokoru jis šņuokdams vīn atskrējs un saucs, kur juo
sīva. Saucs, saucs — a nikas naatsasauc. Sasasirdējis jis sāstas

pi golda un ād rupučus, vardes un cvtus nateirumus. Meita bejusi

tīpat ustobā, i redzēiuse, ka valns tī ād. Jei nu rībuma pajāmuse
i pīspluovuse vainām acis, tys tvulīt palicis par naradzamu un aiz-

skrējis pa ceļu.
Meita tvulīt skrīn uz sātu, pasataisa par radzamu i izstuosta

tāvam ar muoti vysu, kai bejs un ka muosu uodas guļūt pi šuos

veira vaina ustobas. Vainu šei padarējuse par naspēcīgu.

Jī vysi treis aizīt uz vaina pili, apgloboj obas muosas. Vāluok

jei atrūn veizes, kuras apaunūt, par vīnu reizi var nūspert septiņas

jyudzes. Atsavasaluojuse nu tāva ar muoti, jei pajām atslāgu,
veizes i skrīn laimes maklātu. Tai jei nūteik zam zemes, kur

valdējs valns. Tam vainām bejs cīši skaists dāls, kurs jai patics,
bet ruodētīs jei navarējuse, tyulīt tū saplāstu lelais valns.

Vīnu dīnu, kod vaina nabejs sātā, jei pasaruodējuse dālam,
kurs jimā īzamīlējs i sacījis, lai bāgūt, a to tāvs jū saplēškūt. Meita

nabāg i pastuosta par kūrpem i atslāgu. Nu jī nūzarunoj bēgt uz

zemes viersu. Vīns pajām aiz vīna atslāgas gola, ūtrs aiz ūtra,

apmauc katrs pa veizi i bāg.
Valns kai vīn īrauga, ka dāla nav, tai sulaiņus syuta, lai at-

vadūš dālu. Sulaiņi skrīn, skrīn, a nadadzan juo: jī izskrīn uz

zemes viersa. Meita vad savu veiru uz tū ustabiņu, kur dzeivuoja

valns, i izstuosta vysu nu gola da gola. Skaistais vaina dāls da-

saguodoj, ka tys valns apbūrs šuo onkuļa pili. i te vajagūt byut

knopkai, kuru pospīžkūt i pils atsaraškūt. Beidzūt jī knonku at-

roda zam cepl.a styura, paspīde i izzacēla skaista pils. Tūlaik jī

nūtaisēja kuozas i dzeivuoja laimīgi.

21. Bārenīte un mātes-meita akā.

1. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67. g. vecas

Annas Rudzītes Smiltenē.

Tēvam bīsi viena pati meitiņa. Māte nomirusi un tēvs ap-

precējies akai.. Jaunai mātei ar bīsi meitīna. Abas meitenes au-

gušas augušas, kamēr bīšas jau lielas. Jaunā māte glabāsi savu

meitu varēn labi, šī bīsi nesmuka un slinka un pagalam izlutināta

Bet pameita akai bīsi smuka un strādīga un šo pamāte sākusi
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tāpē nīst un visādīgi nerrot un tāpē ar šo iesaukuši par Pelnu-

rušķīti, ka pamāte šo vienu vie strādināsi.

Ziemā pamāte nelaidusi Pelnurušķītei istabā vērpt un dzinusi

šo ar visu ratiņu ārā pagalmā, lei šī vērpot zem klajas debess.

Pelnurušķīte iznesusi ratīnu ārā un vērpusi. Bet šai drīz vie nagi
.nosaluši un sasprēgāši asinīs. Pelnrušķīte notašķīsi.spoli ar

asinim un gāsi pie akas nomazgāt. Bet šai bīši nagi trakoti no-

saluši, kā šī piegāsi pie akas un gribēsi spoli nomazgāt, tā spole
izkritusi 110 nagim un iekritusi akā. Nu Pelnrušķīte gāsi pie

jaunās mātes un stāstīsi šai, ka spole iekritusi akā. Nu jaunā
māte sākusi kliegt un lamāties un vēlēsi, lai Pelnurušķīte tūlītās

lecot akā spolei pakaļā uh lai šās acīs tikmē nerādoties, kamē

spoles neesot rokā.

Pelnurušķīte piegāsi pie akas un lēkusi akā iekšā pēc spoles.
Bet šī, kā lēkusi, tā izkritusi akai cauri un tur akai bīsi tāda

pati pasaule, kā te augšā. Pelnurušķīte nu gāsi, gāsi, un ceļā šai

gadīsies maizes krāsns un tā bīsi pillā kukuļu un visi jau izcepuši.
Maizes krāsns lūgusies, lai Pelnurušķīte izvelkot kukuļus laukā,
citādi šie sadegšot. Pelnurušķīte izvilkusi maizi un gāsi akai

tālāku.
Nu šī piegāsi pie ābeles un šai bīš tik dau ābolu, ka vai zari

lūzt no. Ābele lūgusies, lai nopurinot. Pelnurušķīte nopuri-
nāsi ābeli un gāsi akai tālāku.

Nu šī gāsi, gāsi un dagāsi pie mazas mājīnas, kur dzīvāsi

liela vecene ar varēn lielim zobim un tā bīsi Sniega-māte. Pelnu-

rušķīte grozīsies istabīnas priekšā un nedrīkstēsi iekšā iet. Nu

Sniega-māte saukusi Pelnurušķīti iekšā un prasīsi, kas šī

tāda esot, no kurienes un kā šī te tikusi. Pelnurušķīte

visu Sniega-mātei izstāstīsi un Sniega-māte mācīsi, lai šī

paliekot vie pie šās un palīdzot šai mājīnu apkopt. Pelnurušķīte

palikusi pie Sniega-mātes un šī ar tūlītās devusi Pelnurušķītei

savus spilvinus izdauzīt un izpurināt un vēlēsi, lai labi krietni

purinot, tā kā spalvas pa gaisu šķīstot un tā cilvēki uz zemes

virsas sakot, ka tā sniegs nākot. Nu Pelnurušķīte purināsi Sniega-
mātes spilvinus, ka spalvas vie pa gaisu putēšas.

Pelnurušķīte nodzīvāsi pie Sniega-mātes vienu, otru dienu

un trešā dienā sacīsi, ka šī nu gribot uz māju iet. Sniega-māte

pavadīsi Pelnurušķīt 1 līdz vārtim un tā palaidusi, lai iet uz māju.
Bet kā Pelnurušķīte aizgāsi aiz vārtiem, tā tūlītās sācis līt zelta

lietus un Pelnurušķīte nolijuši ar tīru zeltu, no_ kājām līdz pat

matu galīnim. Nu Pelnurušķīte gāsi mājā iekšā un šo pirmais

pamanīs jaunās mātes gailis un tūlītās dziedāš:

„Kikerīgā, zeltenīte mājā!"
Nu jaunā māte skrēsi ārā skatīties un rokas vie sasitusi:

„Vai manu dienīnu, Pelnurušķītei tīra zelta drēbes mugurā!"
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Nu jaunā māte tēgāsi, kā šī pie tādām tikusi? Pelnurušķīte
stāstīsi. Nu jaunā māte tūlītās aizskrēsi pie savas meitas un šās

nu abas sačukstās vienā čukstēšanā un kur viena, tur otra.

Nu mātes meita iegāsi dārzā, sabakstīsi pie ērkšim nagus

vienās asinīs, iesviedusi spoli akā un tā lēkusi pati pakaļā. Šī

ar izkritusi akai cauri un gāsi tik uz priekšu. Gāsi, gāsi un ceļā
šai gadīsies maizes krāsns. Krāsns bīsi akai pillā kukuļu, visi jau

izcepuši un kukuļi lūgušies, lei velkot šos laukā, citādīgi šie sa-

degšot. Bet mātes meita nevilkusi kukuļus laukā gāsi tik prom

un sacīsi, ka šās dēļ lei sadegot, šī nebūšot vilkt laukā.

Nu mātes meita gāsi, gāsi un dagāsi pie ābeles. Šai bīš

varēn dau ābolu un zari lūzuši vai no. Ābele Jūgusies, lei šo

nopurinot. Mātes meita nepurināsi vis ābeles, gāsi tik prom un

sacīsi, ka šās dēl lei lūztot, šī nebūšot purināt.
Nu mātes meita gāsi, gāsi un dagāsi pie Sniega-mātes mā-

jīnas, tūlītās gāsi mājīnā iekšā un stāstīsi un stāvu melosi, ka

šai cik slikti izdevies, šī esot vērpusi pie akas, šai nosaluši nagi
un sasprēgāši vienās asinīs. Šī nu esot pie akas skalosi spoli un

spole iekritusi akā. Šī nu esot lēkusi spolei pakaļā, jo esot bīš

bailes mātei stāstīt, ka spole pazudusi, un kā šī ielēkusi akā, tā

ar izkritusi cauri. Nu Sniega-māte likusi mātes meitai, lei iz-

purinot šās spilvinus, bet mātes meita nevīžāsi purināt un sacīsi

Sniega-māte, lei laižot šo uz māju un dodot zelta drēbes, tādas

pašas, kā Pelnurušķītei.
Nu ka tā, ta Sniega-māte ar laidusi mātes meitu uz māju un

akai šo pavadīsi līdz dzelzs vārtim. Kā mātes meita aizgāsi aiz

dzelzs vārtim, tā tūlītās sācis līt piķa lietus un nopiķēš mātes meitu

gluži mellu. Ka mātes meita gāsi pagalmā iekšā, ta gailis akai

šo pirmais pamanīš un dziedāš:

„Kikerīgā, piķenīte mājā!"

Jaunā māte izskrēsi laukā un rokas vie sasitusi: „Vai manu

dieniņu, meitīna gluži mella nopiķēta! Ko nu iesāks, ko nu māk

saprast?"
Nu jaunā māte tūlītās Piķenīti uz pirti prom un mazgāsi un

berzēsi un gribēsi šo tīru dabūt. Bet nekā, kā mella, tā mella!

Nu likusi vezumā iekšā un sākusi vadāt no viena pesteļa uz otru,
lei kāds tak šai mellumu noņem. Bet neviens tāds negadījies un

tā vē šās abas div braukājot, ja vie jau no liela vecuma neesot

nomirušas.

Piezīme. Sī ir bez šaubām brāļu Grimmu pasaka, ko tulkojis

J. Zvaigznīte (levads, 111) un iznlatīMs L. Hervāgens ar savu ~Skolas-maizi"

(levads, 117). Jau J. Zaigznīte ir ielicis, kā liekas, izdomāto Sniega-mati

vācu Hollcs vietā. Šī pasaka ir tomēr še uzņemta, jo ir uzrakstīta no tautas

mutes un noder salīdzināšanai ar sekošiem variantiem, kas arī var but lielākā

jeb mazākā mērā atkarīgi no Grimmu pasakas. Tādu pašu pasaku ir uzrak-

stījis arī K. Skujina no M. Šveicares Liel-Vircavas pagastā. P. S.
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2. A. 480. H. Skujina. Andrs Ziemelis, no 46. g. vecas

Emīlijas Trallinās Aumeisteros.

Mātei bīsi sava (īstā) meita un pameita. Savu meitu māte

glabāsi labi, visādīgi lutināsi un nelikusi šai nekā strādāt. Mātes

meita dzīvāsi kā pa Dieva ausi un šai nebīš nekādas bēdas. Bet

pameitu māte visādīgi nerrosi un šai bīš jāstrādā visi grūtie darbi

un mātes meita ne salmīna nepakustināsi.

Reiz māte pārskaitusies uz pameitas un izdzinusi šo ar visu

ratīnu no istabas laukā, lai iet pagalmā vērpt. Pameita dagāsi pie

akas un vērpusi. Arā bīš traki auksts laiks, pameitai nosaluši

nagi, šai izslīdēsi spole no nagim un iekritusi akā. Nu pameita
pārbīsies, ka nu šai no pamātes akai būs drāzienc, un šī nemaz

dau nedomāsi un ielēkusi akā spolei pakaļā. Bet šī, kā lēkusi, tā

izkritusi akai cauri un tur apukšā akai bīsi tāda pati pasaule, kā

te pie mums augšā.

Pameita gāsi, gāsi un šai ceļā gadīsies maizes krāsns un tā

bīsi pillā kukuļu. Kukuli lūgušies pameitu: ~Velc mūs laukā,
citādi mēs pārcepsim!"

Pameita piegāsi pie krāsns, izvilkusi kukuļus laukā un tā gāsi
akai tālāku. Gāsi, gāsi un ceļā gadīsies ābele un pagalam pilia

ar ābolim, tā kā zari vai lūztin lūzt. Ābele lūgusies: „Nopurini

mani, man zari lūzt no!"

Pameita nopurināsi ābeli un gāsi akai prom. Gāsi, gāsi un

satikusi aitīnu un tai bīsi gara, gara villa un aitīna bīsi nokarsusi.

Aitīna lūgusies: „Nocērp mani, es no karstuma cepu vai no!"

Pameita nocirpusi aitīnu un gāsi akai tālāk. Pēdīgi vina pie-

gāsi pie mazas mazas mājīnas un gāsi iekšā. Mājīnā dzīvāsi pa-

galam veca vecenīte un šī lūgusies, lei šai uztaisot vietu un pa-

līdzot mājīnu apkopt. Pameita uztaisīsi vietu un apkopusi mā-

jīnu. Šī sadzīvāsi pie vecenītes div dienas un trešā dienā sacīsi

vecenītei, lei nu šo vadot uz māju, šī vairs nedrīkstot ilgāki palikt.
Vecenīte nu pavadīsi pameitu līdz dzelzs vārtim un palaidusi

pameitu, lei iet uz māju. Bet kā pameita izgāsi pa vārtim, tā

tūlītās sācis līt zelta lietus un pameita nolijuši ar tīru zeltu no

galvas līdz kājām. Kā pameita gāsi mājā iekšā, tā gailis šo pa-

manīš, sasitis spārnus un dziedāš:

„Kikirigī, zeltenīte mājā!"
Nu pamāte ar dzirdēsi, kā gailis dzied, nu skrēsi ārā skatīties.

Šī nu rokas vie sasitusi, ka redzēsi pameitu tīrās zelta drēbēs un

kurpēs. Nu šī tūlītās pameitai klā un prasa, kurt' šī bīsi un kur

tādas drēbes ņēmusi. Pameita arī izstāstīsi. Nu māte ar sariktēsi

savu meitu un šī ar tūlītās ar visu ratīnu no istabas laukā, pie

akas prom un tik vērpt. Mātes meita pavērpusi kādu laicīnu un ta

pati iemetusi spoli akā un lēkusi pakaļā. Šī ar tāpatām izkritusi

akai cauri un gāsi, gāsi un dagāsi pie krāsns un tā bīsi akai pillā
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kukuļu. Kukuļi lūgusies, lei šos velkot laukā, citādīgi šie pārcep-
šot. Bet mātes meita ne vilkusi vis kukuļus laukā un sacīsi: „Man

nav vaļas, lei vellc jūs velk laukā!"

Mātes meita nevilkusi vis maizes laukā un atstāsi šo, lei sa-

deg, un gāsi tik prom. Gāsi, gāsi un dagāsi pie ābeles. Ābele
bīsi akai pagalam pillā ar ābolim un ābele lūgusies, lei šo no-

purinot, citādīgi šai visi zari aplūzīšot. Bet mātes meita nepu-

rināsi vis ābeles un sacīsi: „Rau vellc visus tavus zarus, man

nav vaļas!"
Gāsi, gāsi mātes meita un satikusi aitīnu un aitīna akai lūgu-

sies, lei šo nocērpot. Bet mātes meita necirpusi vis aitīnas un

sacīsi: „Ka tevi vellc parautu ar visu savu villu!" — un mātes

meita necirpusi vis aitīnu un gāsi tik prom.

Gāsi, gāsi un dagāsi pie mazas mazas mājīnas un gāsi mā-

jīnā iekšā. Mājīnā bīsi tā pati vecā vecenīte, gulēsi vietā un vai-

dēsi. Kā mātes meita iegāsi iekšā, tā tūlītās vecenīte šai lūgusies:
„Meitī', uzpurini man vietīnu, es pati nevaru!"

„Lei vellc uzpurina tavu lažu, ved mani pa dzelzs vārtim

laukā."

Nu vecenīte sacīsi akai: „Meitī\ palīdzi man majīnu apkopt!"

„Vellc lei tev kalpo," sacīsi mātes meita, „man nav vaļas.
Ved tik mani uz dzelzs vārtim."

Nu vecenīte ar vairāk nekā nesacīsi un vadīsi mātes meitu

no mājīnas laukā. Šī nu aizvedusi mātes meitu līdz dzelzs vār-

tim un tā palaidusi, lei šī iet vie uz māju. Bet kā mātes meita

izgāsi pa dzelzs vārtim laukā, tā sācis līt pika lietus un mātes

meita nolijuši ar piķi gluži mella no pašas galvas līdz kājām. Kā

nu šī gāsi mājā iekšā, tā gailis akai šo pamanīš pats pirmais. Gai-

lis sasitis spārnus un dziedāš: ~Kikirigī, piķenīte mājā!"

Ka māte dzirdēsi, kā gailis dzied, tā skrēsi no istabas laukā,
savai meitai pretī un rokas vie sasitusi. Nu šai bīš vaimanu bez

gala. Māte tūlī kurināsi pirti un vedusi savu meitu mazgāt. Maz-

gāsi un berzēsi, bet piķis kā negāš, tā negāš no. Nu mātes meita

ar tāda pati piķaina palikusi un vē šodie tāda pati esot, ja vie vē

esot pie dzīvajim.

3. A. 480. F. Rēķis Rendā, Brīvzemnieka mC6ophhkt,'«, 128.

LP, VII, 11, 27, 9. 6.

Bija māte, tā pipēma audzināt nabaga bārenīti._ Mātei arī

bija pašas meita. Bet visus saimniecības darbus bārenei vaja-

dzēja vienai pašai padarīt, mātes meita nedarīja nekā. Augumi

abām meitenēm citādi bija vienādi, tikai bārenes seja dienu pakaļ

dienai metās skaistāka. Māte par to aplam varēja nopukoties.
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Reiz bārene ies uz aku pēc ūdens, pamāte velkas nopakaļus

un kā šī nu lieksies ūdeni smelt, audžu māte iegrūda bāreni akā.

Krita bārene arvienu zemāk un zemāk — iekrita citā pasaulē.
lekrita citā pasaulē — gāja skumdama uz priekšu un sastapa lielu

baru zirgu. Aplam šie zirgi bija noslāpuši, skriešus skrēja viņai

pretim, lūgdamies: .Padzirdini mūs!"

Bārene, pie audžu mātes ieradusi darbos, tūdalin aiztecēja
uz aku, paķēra spaini un iesmēla ūdeni. Padzirdinājusi zirgus,

gāja tālāk, cerēdama kādu cilvēku satikt. Gāja un uzgāja govju
baru. Šīs govis ilgi nebija slauktas — skriešus skrēja pretim,

lūgdamās: „Izslauc mūs!"

Izslauca govis un gāja tālāk. Gāja, gāja — uzgāja baru aitu.

Šīs aitas sen nebija cirptas — skriešus skrēja pretim, lūgdamās:

„Nocērp mūs!"

Nocirpa aitas un gāja tālāk. Gāja, gāja pa svešo pasauli —

uzgāja abru ar maizi un krāsni. Abra lūdzās: „Izcep maizi!"

Bārene knaši, knaši izcepa maizi, paņēma vienu kukulīti līdz

un steidzās tālāk. Gāja, gāja — aizgāja pie mazas mājiņas. legāja

mājiņā — redz uz krāsns mūriņa sēžam vecu vecīti ar garu sirmu

bārzdu. Pieies vecītim klāt — lūgs ceļu uz viņu sauli. Atsaka

vecītis: „Labāk vai nevari, meitiņa, man pirti izkurināt?"

„Kālab nē?" šī atbild un tūliņ tek uz pirti, izkurina to, pasilda

ūdeni, tā atpakaļ, atkal vecītim ziņot, ka pirts jau gatava. Pie-

tecējusi vecītim klāt, viņa aicina: „Vectēv, nāciet nu uz pirti,

slotiņa izsutināta, ūdentiņš pasildīts!"

Viņa paņēma vecīti, nonesa uz pirti, nomazgāja, atnesa at-

pakaļ uz istabiņu. Vecītis tencināja bārenītei, sacīdams: „Pa-
teicos tev, meitiņa mana, bet es viens vien neesmu. Nomazgā,

meitiņa, arī citus, kas tur pirtī!"

Uz vēcīša lūgumu meitene vēl reizi gāja uz pirti un ierauga:

pilna pirts čūsku. Jau gribēja mukt no pirts projām, bet čūskas

teica: „Nebīsties, meitiņ, mēs tev ļauna nedarīsim."

Palika tad bārene pie čūskām, aplaistīja ar remdenu ūdeni

un tecēja atpakaļ pie vecīša mājiņā. Dzirdēt dabūjis, ka visu šī

padarījusi, vecītis sacīja: „Par to, ka visiem pakalpoji, es tev

parādīšu gan ceļu uz viņu pasauli. Še tev šķirstiņš un zizlītis.

Šķirstiņu vaļā never, ar zizlīti piesist nekur nepiesit, iekams

pārgājusi neesi viņā pasaulē."

Paņēma šķirstiņu, paņēma zizlīti bārene — gāja atpakaļ uz

savu pasauli. Pārnāk šai pasaulē — bārenei tā gribās, tā gribās

šķirstiņu atvērt, ar zizlīti paklauvēt. Skaistā meža malā viņa
atvēra savu šķirstiņu — no šķirstiņa izspruka_skaista pils; kal-

niņā viņa atkal paklauvēja ar zizlīti — tur gadījās skaista baznīca.

Pamāte un mātes meita, visu to redzēdamas, ļoti apskauda bā-

reni. Viņas izvaicāja bārenei, kā tādu bagātību iemantojusi. Bā-
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rene izstāstīja: esot bijusi viņā pasaulē, esot vecītis šķirstiņu un

zizlīti iedevis. Izklaušinājusi visu, pamāte aizveda savu meitu pie
akas un iegrūda tāpāt kā bārenīti. lekrita arī mātes meita otrā

pasaulē un nonāca pie zirgu bara. Zirgi līdzās arī viņai, lai pa-

dzirdinot, bet šī atteica: „Man nav vajās — jāsteidzas laimi sa-

meklēt."

Nonāca pie govju bara
— govis lūdzas, lai izslaucot, bet šī

atbild: „Man nav vaļas — jāsteidzas laimi meklēt."

Aizgāja pie aitu bara, aitas lūdzās, lai nocērpot — šī atbild:

„Nav vaļas — jāsteidzas laimi meklēt."

Aizgāja pie maizes abras, pie krāsns — abra lūdzas, lai iz-

cepot maizi, bet šī atbild: „Nav vaļas — laime jāmeklē."

Beidzot aizgāja pie mazās mājiņas — mājiņā uz mūrīša sēž

tas pats vecītis. Vecītis vaicā: „Kurp iedama, meitiņa mana?"

Šī atbild: „Eimu sev laimi uzmeklēt."

Vecītis saka: „Aizej, mana meitiņa, pirti man izkurināt un

nomazgā mani." Aizgāja, izkurināja, atnāca atpakaļ uz istabiņu,

pakampa vecīti aiz bārzdas, aizrāva uz pirti. Pirtī viņa iegrūda
to kaktā, aplaistīja ar ūdeni, satvēra atkal aiz bārzdas, pārvilka

atpakaļ uz mājiņu. Bet vecītis teica: „Neesmu viens pats, no-

mazgā, meitiņ, ir citus, kas tur pirtī."
Aiziet šī uz pirti — redz: pirts pilna čūsku. Kamps šī karstu

ūdeni, aplaista čūskas, paķer metamo un apsit visas. Nu ies pie
vecīša — vecītis pateikdamies iedod šķirstiņu, noteikdams, lai

pārnesot šķirstiņu mājā, ienesot labākā klētī, lai sasaucot visus

savus labākos draugus un radus, un tad tikai lai verot vaļā.
Mātes meita dara, kā vecītis mācījis, pārgāja mājā, saaici-

nāja draugus un radus un gāja vislabākā klētī šķirstiņu vaļā tai-

sīt. Bet tikko šķirstiņu atvēra, izšāvās uguns un aprija visus.

4. A. 480. J. GobziņŠ Durzupē. Jkr. V, 101 (66).
LP, VII, 11, 27. 9, 5.

Meitenītei nebija ne tēva, ne mātes; viņu pieņēma kāda saim-

niece un lika tai akas malā dzijas vērpt. Te vārpsta iekrita viņai
akā. Nabadzīte tecēja pie saimnieces un sūdzējās par to, kas no-

ticis. Saimniece lika viņai pakal lēkt. Meitene lēc akā un iz-

krita cauri uz zaļas zāles. Tur apakšā ganījā cūku gans. Viņa
tam prasīja: „Vai neredzēji manas vārpstas?"

„Redzēju gan," cūku gans atbildēja, „vecs vīriņš nesa to."

Viņa gāja tālāk, uzgāja lopu ganu un prasīja tam: „Vai ne-

redzēji vīriņa ar vārpstu?"

„Rēdzēju gan," lopu gans atbildēja, „viņš tur," uz ceļu radī-

dams, „pa to aizgāja."

Viņa gāja pa šo ceļu un nonāca pie vīriņa.
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„Vai jums nav manas vārpstas?" ta viņam prasīja.

„Ira gan," tas atbildēja, „bet bez maksas jau neatdošu, iz-

kurini pirti. Tur pie staļļa ir virca, uz lauka ir maitas kauli, grāvī
ir ērkšķi."

Bet viņa aizgāja uz mežu, salasīja žagarus, tad sanesa ūdeni,

sasēja bērzu slotu, izkurināja pirti un veco vīriņu nomazgāja.
Vecais sacīja: „Šovakar mājās tevi nelaidīšu, ej no rīta."

Rītā viņš veda meiteni kambarī, kur bija lādes un lādītes un

prasīja viņai: „Kuru lādi tu vēlies?"

„Šito", meitene atteica, uz lādīti rādīdama. Paņēmusi lādīti,

vecais nu viņu pavadīja. Pie lopu gana nonākot gana suņi rēja:
„Am, am! Džindž, džindž!"

Pie cūku gana nonākot, gana suņi rēja: „Am, am! Dzindž,

džindž!"

Viņi nonāca pie vārtiem, pa kuriem sērdienīte bija iekritusi.

Vecais nu viņu uzspūdzināja uz augšu. Meitene steidzās ar lādīti

klētī, attaisīja šo un ieraudzīja, ka tā bija pilna ar zelta naudu.

Savos priekos viņa stāstīja saimniecei, kāda laime tai bijusi.

Nu saimniece sūtīja arī savu meitu akas malā vērpt. Šī ne-

gaidīja vis, kamēr notrūks pavediens, bet pati norāva to, iemeta

vārpstu akā — tad pati ielēca pakaļ un nokrita uz to pašu vietu,

kur sērdienīte bija nokritusi. Viņa satika to pašu cūku ganu un

to pašu govju ganu, prasīja viņiem to pašu, ko sērdienīte bija pra-

sījusi. Tie atbildēja to pašu, ko sērdienītei atbildējuši. Viņa no-

nāca pie vecīša un prasīja tam, vai tas neesot viņas vārpstu da-

būjis.

„Dabūju gan," viņš atteica, „bet par velti neatdošu. Izku-

rini pirti ar maitas kauliem, sasieni slotu no ērkšķiem un pie

staļļa ir virca."

Viņa visu to izdarīja. Kad pirts bija gatava, tad viņa veda

veco uz pirti un sāka to ar ērkšķiem pērt, tā kā vecais uz augšu

lēca, jo ērkšķi viņu briesmīgi durstīja. Vecais arī viņu nelaida

uz mājām. No rīta ieveda viņu klētī un prasīja, kuru lādi vēlo-

tieēs. Viņa sacīja, ka gribot to lielāko. Vecais viņai arī to deva

un pavadīja viņu uz mājām. Kad viņa nāca pie govju gana, tad

gana sunītis rēja: „Am, am. klab, klab!"

Cūku gana sunītis rēja tāpat: „Am, am, klab, klab!"

Kad nu viņi bija nonākuši pie akas, tad vecais viņu uzspūdzi-

nāja augšā, tāpat kā sērdienīti. Lādi klētī ļenesušas, māte un

meita steidzās lādi attaisīt. Bet naudas vieta izšāvās ug.ms un

nodedzināja klēti. Visa manta sadega, tikai sērdienītes lādīte ne.
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5. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 52 gadi veca

J. Gaiļa Aumeisteros.

Vienai mātei bīšas div meitas. Viena bīsi pašas meita un

otra akai bīsi pameita un to saukuši par Pelnurušķīti. Pašas

meļta bīsi laiska un nesmuka, bet Pelnurušķīte bīsi smuka un

strādīga un tāpēc māte šās nevarēsi ieraudzīt un visādī nerrojsi.

Reiz saspēries loti auksts laiks. Toreiz nez' ko tur Pelnu-

rušķīte tādu izdarīsi, kas mātei nebīš pa prātam, māte pārskai-
tusies un iztriekuši Pelnurušķīti no istabas laukā ar visu ratīnu

un vēlējsi, lai šī vērpot pie akas. Pelnrušķīte sēdējs! pie akas

un vērpusi, bet drīz vien šai nosaluši nagi un nez' kā misējies un

spole iekritusi akā. Nu, ko lei nu? Pelnurušķīte gāsi pie mātos

un stāstīsi, kāda šai nelaime notikusi. Bet māte sasunījsi Pelnu-

rušķīti, iztriekuši atkal no istabas laukā un piekliegusi, lei gādājot

spoli rokā, citādi šai iešot plāni. Nu Pelnurušķīte dagājsi pie akas

un sākusi spoli čamdīt rokā. Šī nu tikmēr čuknījsies gar aku, ka-

mēr dabūsi ar spoli rokā. Bet kā šī pāliekuses pār aku, tā uzreiz

aplijuši ar zelta lietu. Bet gailis, kā pamanīš Pelnurušķīti, tā tūlī

uzlēcis uz sētas, sasitts snārnus un dziedās: «Kikeriga! zcltenītemāiā!"

Kā nu gailis tā nodziedāš, tā māte ar pašas meitu tūlī izskrējsi
laukā skatīties. Kā ta, Pelnurušķīte nāk uz istabu, spole rokā un

pati tīrā zeltā! Ko nu? Nu māte ar pašas meitu sarunājšās kopā

un pašas meita tūlī ratīnu ciet un no istabas laukā, pie akas klāt

un vērp. Vērpusi, vērpusi tādu laicīnu un ta pati tīšām iegrūdīsi
spoli akā un ta raudādama gājsi pie mātes un stāstījsi, ka šai

vērpot tā nosaluši nagi, ka spole izkritusi no nagim un iekritusi

akā. Nu māte ar šo tūlī akai stellējsi pie akas, lei velkot spoli
ārā. Kā ta, pašas meita ar tūlī pie akas klāt un čamda spoli rokā.

Kā nu šī vilkusi spoli no akas laukā un pārliekusies pār aku, tā

sācis piķa lietus līt un pašas meita aplijuši ar piķi. Pašas meita

nemaz neieskatījsies, kāda šī nu ir, un tik skrēsi priecīgi uz istabu,

jo domāsi, ka šī nu tāpatēm ir ar zeltu aplijuši kā Pelnurušķīte.
Bet pirmais pamanīš pašas meitu, sasitis spārnus un dziedās:

„Kikerigā! piķenīte mājā!"
Nu māte ar izskrēsi no istabas skatīties. Kā ta, pašas meita

aplijuši ar tīru piķi! Nu māte tūlī kurināsi pirti un mazgājsi un

berzusi un pērusi savu meitu, bet piķa ne par ko ar nedabūsi no.

Tāda pati piķaina ar šī palikusi.
Bet Pelnurušķīte apprecēš ķēnīna dēls un šī dzīvāsi laimīgi

ķēnīna pilī.

6. A. 480. Skolnieks A. Alļis no 61 g. vecas Ģ. Elzbērģes Nīcā.

X- Lielozola kr.

Ļaunai mātei bijusi sava īsta meita un pameita. Reiz pa-

māte likusi nabaga sērdienītci iet uz aku ar sietiņu ūdeni smelt.
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Kā nu pameita aizgājusi un noliekusies pēc ūdens, tā pamāte

iegrūdusi viņu akā. Akas dibenā bijis caurums, sērdienīte ielīdusi

tai caurumā un gājusi arvien dziļāki un dziļāki. Tā vipa nonākusi

vienā laukā, kur ieraudzījusi ābelīti. Ābelīte lūgusi, lai nopu-

rinot vipai ābolus, un tā sērdienīte nopurinājusi arī.

Tālāk iedama, vina sastapusi vienu govi, kas bijusi ķēdē

satinusies, Govs lūgusi: „Mī{ā meitī, atsitini mani!"

Sērdienīte atsitinājusi, tad gājusi atkal tālāk un ieraudzījusi
vienu maizes cepli. Tas ceplis lūdzis:

M
Mīlā meitī, sašau to maizi

krāsnī!"

Sērdienīte ātri vien sašāvusi maizi krāsnī, gājusi tālāk un

ieraudzījusi vienu pili. Tai pilī dzīvojis viens apburts pilskungs,

un sērdienīte nu palikusi pie tā pilskunga par kalponi. Reiz pils-

kungs taisījies iet kur tālu uz medībām, un aiziedams teicis sēr-

dienītei:
„

Visos kambaros tu vari iet, bet tai vienā kambarī tu

neej!"

Meitene nu palikusi viena pati pilī. Ilgi viņa nevarējusi no-

ciesties un pēdīgi tomēr iegājusi arī aizliegtā kambarī. Viņa tur

atradusi trīs bukus, viens bijis deimanta, otrs zelta, trešais sudraba.

Sērdienīte nu uzsēdusies sudraba bukam mugurā un sākusi

jāt atpakaļ uz māju. Kad viņa piejājusi pie maizes cepļa, tas tei-

cis: ~Meitī, izvalkā manu maizi!"

Meitene ātri izvalkājusi maizi, un steigusies atkal projām un

nonākusi pie govs. Govs teikusi: „Meitī, izslauc mani!"

Viņa nu ātri izslaukusi govi, jājusi tālāk un atjājusi pie ābelī-

tes. Ābelīte atkal teikusi: ~Meitī, nopurini man ābolus!"

Meitene arī ātri vien nopurinājusi ābolus un steigusies projām.

Par to laiku kungs pārnācis mājās un tūliņ redzējis, ka nav

vairs ne sudraba buka, ne meitenes. Viņš dzinies bēgļiem pakal,

pienācis pie cepļa un prasījis: „Vai tu te neredzēji meiteni ar

sudraba buku garām jājam?"

Ceplis atbild: „Nē, nē, nē! Neesmu ne viena redzējis garām

jājam."
Tad kungs pieskrien pie govs un prasa: „Vai tu te neredzēji

meiteni ar sudraba buku garām jājam?"

Govs arī atbild: „Nē, nē, nē! Neesmu neviena redzējusi ga-

rām jājam."
Nu kungs piesteidzas ari pie ābelītes un prasa: „Vai tu te

neesi redzējusi meiteni ar sudraba buku garām jājam?"

Tāpat arī ābelīte atbild: „Nē, nē nē! Neesmu neviena redzē-

jusi garām jājam."
Tikmēr sērdienīte jau bijusi laimīgi piejājusi pie ta cauruma

un iznākusi ar visu buku akā ūdens virsū. Buks nu izlēcis ar visu

sērdienīti no akas laukā.



317

Pamātei palicis žēl, ka sērdienīte dabūjusi tādu sudraba buku.

Viņa nu raida arī savu meitu uz aku ar sietiņu ūdeni smelt. Kā
meita smel ūdeni, tā pamāte_ pagrūž un meita iekrīt akā. Šī nu

tāpat pa caurumu uz kādu lauku kā sērdienīte. Pie ābeles

nonākot, tā lūgusi: ~Mīļā rneitī, nopurini man ābolus!"

Meita atteikusi: „Man ir jāsteidzas, nav vaļas!"
Nonākusi pie govs, tā atkal lūgusi: „Mīlā meitī, attin mani!"

Meita tik atteikusi: „Man ir jāsteidzas, nav vaļas!"

Tāpat piegājusi pie cepļa, kas lūdzis: „Mīlā meitī, sašau maizi

krāsnī!"

Meita tāpat atteikusi: „Man ir jāsteidzas, nav vaļas!"

Tā nu meitene gājusi tālāk, kamēr nonākusi pie pils. Viņa

tāpat sākusi kalpot tam pilskungam. Reiz tam kungam atkal bijis

jāiet uz medībām, un tas pieteicis meitai, ka visur vina var stai-

gāt, bet lai tik neiet tai un tai kambarī. Meita nevarējusi no-

ciest un tūliņ iegājusi aizliegtā kambarī, kā tik kungs aizgājis pro-

jām. Tagad tai kambarī bijuši tikai divi buki: viens deimanta,
otrs zelta. Meita steigšus paņēmusi deimanta buku un jājusi uz

mājām. Meitai garām jājot, ceplis to lūdzis: „Meitī, izvalkā manu

maizi!"

Meita atteikusi: „Nav vaļas, nav vaļas, man jāteidzas!"
Govs lūgusi: „Meitī, izslauc mani!"

Meita atteikusi: „Nav vaļas, nav vaļas, man jāsteidzas!"
Ābelīte lūgusi: „Meitī, nopurini man ābolus!"

Meita atkal atbildējusi: „Nav vaļas, nav vaļas, man jāstei-
dzas!"

Kungs drīz pārnācis mājā un arī redzējis, ka nav vairs ne

deimanta buka, ne meitas. Viņš tūliņ dzinies pakal, nonācis līdz

ceplim un prasījis: „Vai tu neredzēji meitu ar deimanta buku ga-

rām pajājam?"

Ceplis atbildējis: ~Ja, ja, ja, tagadīt kā paāja!"

Tāpat stāstījusi arī govs un ābelīte. Kungs nu viegli noķēris

meitu, pārplēsis to uz pusēm un ielaidis pa to caurumu akā. Nā-

košā rītā pamāte gājusi uz aku ūdens smelt un atradusi tur savu

meitu beigtu.

7. A. 480. A. Mikla v a Rūjie n ā. A. Bērzk a 1 ne s krāj urnā.

Vienai mātei bija divas meitas, pameita un īstā meita. Pa-

meita bija čakla un paklausīga, bet turpretī mātes meita slinka

un izlutināta.

Reiz pamāte lika pameitai pakulas vērpt. Pameita tikmēr

vērpa, kamēr pirksti un vērpjamais bija asiņaini. Pamāte par to

bija loti dusmīga, un sūtīja pie akas mazgāt.
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Jikko viņa pieliecas mazgāt, vārpstiņa iekrita akā. Baidī-

damās no pamātes rājieniem, viņa ielēca akā, lai dabūtu atkal

vārpstiņu rokā. Akā viņa vis nenoslīka, bet nonāca apakšzemes
valstī. Apakšzemē viņa satika ābeli, kura lūdzās, lai viņu nopu-

rina un maizes cepli, kas lūdzas, lai izvelk maizi.

Visu, ar prieku padarījusi, viņa aizgāja pie kādas vecmāmi-

ņas. Tur viņa palika trīs dienas un palīdzēja vecmāmiņai pēļus

putināt. Pēc trim dienām pameita dabūja savu vārpstiņu un aiz-

gāja ar zeltu aplijuši mājā.
Mājā pamāte bjia no skaudības dusmīga un sūtīja arī savu

meitu apakšzemē, lai baudītu tādu pašu laimi, kā pameita. Pašas

meita, vārpstiņu iesviedusi, ielēca arī pati. Maizes cepļa un

ābeles lūgumu neizpildīdama, steigšus devās pie vecmāmiņas, kur

tāpat kā mātes meita, palika trīs dienas.

Pēc triju dienu gulēšanas, tā prasīja vārpstiņu, ko arī dabūja.
Pa vārtiem izejot, mātes meita aplija ar piķi. Mājās māte nu bija

pavisam nelaimīga. Atsauca deviņas burves nopirka deviņus ve-

zumus ziepju un kurināja deviņas dienas pirti. Deviņas dienas šis

burves mazgāja mātes meitu, bet nevarēja nomazgāt. Kādreiz

šai mājai garām brauca princis, kas ieraudzījis pameitu, appre-

cēja to.

8. A. 480. Teicējs J. Kečs Rozentovā. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja pasaulī vīns zemnīks, nūmvra juo sīva, palvka
vīna meita, kura beja vēļ moziņa. Kad muote, jei sovai

meitai īdevja par pīmiņu sovu laulību gradzvnu un pīsacīja turēt

gradzvnu, kai lelu muotes duovvnuotu duorgumu.
Zemnīks pēc sovas sīvas nuoves na ilgi nūdzeivuoja par at-

raitni, jam nabeja kam sātā struoduot un lūpus apkūpt, Sadūmuoja

zemnīks precētīs un pajēmja sev ūtru sīvu, atraitni, kurai ari beja
meita. Utra zemnīka sīva beja rogona, kas sovas pameitas cīši

namīluoja: syta un lomuoja, grvuzdama pi grvuta dorba, bet sovu

meitu cīši žāluoja.
Buorinīte vysod nosuoja uz piersta muotes īduovvnuotū gra-

dzvnu. Vīnu dīnu buorinīte nūguoja uz olūtu pēc vudepa, un kad

smēla vudeni, jai īkrita nu piersta gradzvns taisni olūtā. Atīt uz

sātu meitiņa un gauži raud. Vaicoj nu jai pamuote: „Kuo tu

raudi?"

Meitiņa jai atbildēja: „Es kad smēļu vudeni, īkrita nu piersta

gradzvns taisni olūtā."

Suoka pamuote klīgt un jū lomuot, runuodama: „Ej tvuleņ

dabuoj gradvnu. bet jo nadabuosi., tad lobuok uz sātu naej!"

Kū darīt? Meitiņa, rauduodama īt meklēt gradzvnu un dūmoj

paša sevī: „Leisšu olūtā un nūsleikšu, nav jau man dzeives ar

pamuoti."
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īleida meitrņa olūtā un pakrita cauri. Tī zam zemes jei iz-

guoja pi gūvs un vaicuoja: „Gūtin, pīsok tu man, vai tu nare-

dzēji muna gradzvna?"

Gūvs jai atbildēja: „Izslauc mani, man cīši grvuts, tūlaik es

tev pasacīšu!"
Buorinīte izslaucja gūvi un tūlaik gūvs jai runoj: „Ej, meitiņ,

tuoļuok, tur bvus ceplis ar maizi un tī cepļam pavaicoj, jis tev

paruodīs kur tovs gradzvns "

~Paldīs," pasacīja meitiņa un nūguoja tuoļuok. Guoja jei,

guoja un veras: stuov ceplis ar maizi. Meitiņa vaicoj cepļam:

„Geplīt, mīļais, pasok tu man, kur ir muns gradzvns?"

Ceplis jai atbildēja: „Paprīšku, meitiņ, izveļc nu manis

maizi, kura jau sen izcapuse, tūlaik es tev pasacīšu, kur tovs

gradzvns!"
Buorineite pajēmja un izvvlka nū cepļa maizi. Tad_ ceplis

jai soka: „Tu ej tuoluok un tī byus moza ustabiņa, tymā usta-

biņā uz golda stuovēs skreinīte ar zaltu un uz skreinītes vuoka

stuov tovs gradzvns."

„Paldīs", pasacīja buorineite un nūguoja tuoļuok. Guoja jei,

guoja un veras: stuov moza ustabiņa. īguoja meitiņa tymā
ustabiņā un veras: stuov golds, un uz golda skreinīte, bet uz

skreinītes juos gradzyns. Pi golda sēd vacs vecs. Vecs īrau-

dzēja meitini un vaicoj: „Nu, kū, meitiņ, laba pasacīsi?"

Meitiņa jam soka: „Es atguoju pēc sova gradzyna!"
„Labi!" pasacīja vecs, „es tev gradzynu atdūšu, bet tu

paprīšku man atkolpoj!"
Vecs tys beja valns. Meitiņa vaicoj jam: „Kū man darīt?"

Vecs jai soka: „Pajem molku, nūnes uz pierti, pīnes yudeņa,

izkurinoi pierti un pīkloj solmu."

Meitiņa paklausīja veci, izkurinuoja pierti, pīsildēja korsta

yudeņa, atnezja vēl solta un pīkluoja solmu. Atīt meitiņa un

soka večam: „Jau pierts izkurinuota, var īt mozguotūs!"

Vecs jai soka: „Ej, pasauc munus bārnus!"

„Bet kur jī ir?" vaicoj meitiņa večam. Vecs jai soka: „Ej,

izkuop uz ustobas un paklīdz: „Vysi mozī uz pierti!"

Meitiņa izkuopa uz ustobas un suoka klīgt: „Vysi mozī uz

pierti!" Napaspēja jei izklīgt. kai veras: īt vysaidas cyuškas,

vardives v. t. t. Meitiņa suokumā nūsabeida, bet nikuo, dūmoj

paša sevī, ka tik gradzynu dabuotu. Jau vecs taisuos uz pierti

un soka meitiņai: „Tu paliksi sātā, cikom es atīšu nu pierts!"

„Labi!" pasacīja meitiņa.

Nūīt valns uz pierti, bet meitiņa pajēmja nu golda sovu

gradzynu un skreinīti ar zaltu un dreižuok skrīn prūjom. Da-

skrīn meitiņa pi cepļa un soka: „Ceplīt, narunoj, ka es nuskreju!"
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Ceplīts tai atbildēja: „Jo nu manis vaicuos, es napascīšu, bet

tu skrīn dreižuok, vecs vēl pierti!"

Meitiņa nūskrīn tuoluok un veras: stuov tei paša gūtiņa.

Meitiņa otkon runoj: „Gūteņa, narunoj, ka es nūskrēju!"

Gūtiņa jai atbildēja: „Tu man lobu padarīji un es napascīšu,
bet skrīn dreižuok, jau vecs dzanas pēc tevis un jau dreiži vaicuos

cepļam!"

Meitiņa nūskrēja tuoluok. Daskrēja meitiņa pi tū pat olūta

un dreižuok pasacēļās augši. Atīt meitiņa uz sātu un soka sovai

pamuotei, ka jei dabuoja sovu gradzvnu. Rogona cīši brei-

nuojas, bet meitiņa jai skreinītes uz reizes naparuodīja. īrau-

dzēja rogona sovas pameitas skreinīti ar gradzvnu un zaltu. Sa-

sadusmuoja rogona un soka: „Es ari sovu meitu palaisšu olūtā,

jei vēl vairuok atness zalta!"

Tad rogona īsvīdja olūtā zalta gradzvnu un nūsvutīja sovu

meitu dabuot gradzvna nū olūta. Nūsalaidja olūtā rogonas

meita, kura taipat zam zemes izguoja uz ceļa un veras: stuov

gūvs. Rogonas meita vaicoj gūvei: „Pasok, gūtiņ, kur ir muns

gradzvns?"

Gūvs jai atbildēja: ~Izslauc mani paprīšku, man cīši grvuts!"

Rogonas meita soka: „Es nagribu pierstu traipēt!"
Tai gūvs jai nikuo napasacīja. It meita tuoļuok un veras: stuov

ceplis. Vaicoj jei cepļam: „Posok man, ceplīt, kur muns

gradzvns?"

Ceplis jai atbildēja: „Izjem paprīšku izcapušū maizi, tūlaik

es tev pasacīšu!"

Meita soka: „Es nagribu rūku dadzvnuot", un nūguoja tuo-

luok. Veras jei, ka tur stuov ustabiņa. īguoja meita tvmā usta-

biņā. Ustabiņā stuov golds, uz golda skreinīte, bet uz skrei-

nītes juos gradzns. Pi golda sēd vecs. Vaicoj vecs: „Nu,

meitiņ, kū pasacīsi?"
Jei jam atbildēja: „Es atguoju pēc sova gradzvna!"

„Labi!" pasacīja vecs, „es atdūšu, bet tu man paprīšku at-

kolpoj. Meita dūmuoja, dūmuoja un vaicoj: „Bet kū man darīt?"

Vecs soka: „Ej izkurinoj pierti!"

Meita nagrvbādama nūguoja kurinuot pierti, pīnese kotlu

ar vudeni un sasildīja korstu, bet solta nagrvbēja nest. Tad atīt

uz veci un soka: „Nu, pierts jau gotova!"
Vecs jai soka: „Ej, pasauc munus bārnus!"

Meita vaicoj: „Kal man jūs saukt?"

Vecs jai soka: „Izkuop uz ustobas un klīdz: Vysi mozī uz

pierti!"
Meita izkuopa uz ustobas un klīdz: „Vysi mozī uz pierti!"
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Veras jei, ka suoka īt cyuškas, vardives un t. t. Meita

suokumā nūsabeida, bet dūmoj paša sevī: „Nikuo, es dabuošu

gradzvna un zalta skreini!"

Jau taisuos uz pierti pats vecs un runoj: „Nu, tu, meitiņ,
paliksi ustobā, cikom es atīšu nu pierts."

Kad vecs izguoja uz pierti, meita pajēmja skreini ar zaltu

un gradzvnu un suoka skrīt. Pīskrīn meita pi cepļa un soka:

„Ceplīt, narunoj, ka es nūskrēju!"
Bet ceplis jai atbildēja: „Kaidu tu man lobumu izdarīji, taidu

es ari tev izdarīšu!"

Meita skrīn tuoluok, bet jau vecs dzanas pakal un vaicoj

cepļam: „Vai skrēja te meita ar skreini?"

„Ja," runoj ceplis, „jei jau tagad pi gūvs!"
Vecs suoka skrīt dreižuok. Meita daskrēja pi gūvis un soka:

„Qūtiņ, nasok, ka es nūskrēju!"

Bet gūvs jai atbildēja: „Kaidu tu man lobumu izdarīji, taidu

es ari izdarīšu!"

Meita skrīn tuoluok, daskrīn jei pi olūta un jū panuocja

vecs, kurs beja valns. Satvēra vecs jū aiz kokla un nūžņaudzja,

nūplēsja uodu un izplētja uz olūta.

Rogona gaida, kad atīs meita, bet navar sagaidīt. Dūmoj

rogona: „Išu pasavārtu olūtā."

Nūīt rogona uz olūtu un veras: juos meitas uoda izplāsta

uz olūta. Rogona nu lela žāluma un dusmem uz sovas pa-

meitas navarēja izturēt un tī pat uz vītas pakrita un nūmvra.

Buorineite suoka dzeivuot ar sovu vācu tāvu labi un bo-

guoti, un dreiži izguoja pi veira un tagad dzeivoj.

9. A. 480. St. Uļanovska Viļānos. Zbi6r vviadomos'ci do

antropologii krajowej. T. 18. Krakovā 1895.

311—313.

Pajēmja tāvs ūtru sīvu i bjeja jam mjeita nu pvrmuos sīvys.
Jei vysod guoja gonūs, tjei mjeita, a pamuotja vysod jai djevja

sprāst. Jei vysu sasprāž, atnas i padūd sasprāstu, lai cik i

īdūd par dīnu.

Daīt solts laiks i jei cīši rūkys sapleist nu soltuma, a pa-

muotja klīdz iz juos, kam jei dzeji sataisa ar ašni. Daīt jei pi

okys mozguotu tūs rūku, īdama sātā mozguoj jei rūku i jai

īkreit okā dzjeis. Jei aizīt iz sātu i soka: Mamjeņ rnīlū, dzjeis

īkrita okā!"

Pamuotja saka: „Kab tu maņ izvylktu jū nu okys; a na,

to es tjev padareišu!"
Jei nūīt, kai jei valk dzeji, īkreit jei poša oka ir rozkreit

(izkrīt) caur zjemjam. Vot (lūk) jei īt īt i radz, ka maizja
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cjeplī cap. Tjei maizja prosa: „Mjeitiņ mīlū, izvjelc mani nu

cjepla! Ka tu mani naizvilksi, to es sadjegšu!"

Jei jem tū maizi, izvalk nu cjepla i otkon īt. Daīt jei pi

uobjelnīcvs — vjeras: aug uobelnīca, vvsi zori leikst nu uobjeļim.
Jei prosa: „Mjeitiņ mīlū, apkrot munus uobjeleišus! Ka tu mani

naapkratjeisi, vysi zori aplyuzs!"

Jei īt, apkrota uobjeļnīcu; apkrotusja uobjelus, īt jei pa

cjelu i daīt pi vīnas vjacjeirtis. Tjei vjacja prosa: „Dzjeivoj tu

pi maņa par mjeitu!"
Jei soka: „Labi, dzjeivuošu!"
Vot jei dzjeivoj pi tuos vjacis par mjeitu, struodoj, klausa

cīši labi i jei žāloj jū, tjei vjacja. Par cik laika jei soka tai:

~Može (varbūt) tu, mjeitiņ, gribi nūīt iz sātu?"

„Es gribu gon nūīt, bet nazynu, kur nūīt."

„Es tjevi nūvjesšu, mjeitiņ," soka tjei vjacja.
Nu jei vad jū i davad da tuos okys, kur jei īkrita, soka:

„Ej tagad iz sātu jau, mjeitiņ!"
Jei izzacjelas nu okys, ni jei apmierkst nikuo. Itū dzjeji

pajem, īt jei iz sātu. Daīt pi sātys i suok leits leit zalta, i pa-

lej tū vysu mjeitiņu ar zaltu. It jei ustobā, a gails sasyt

spuorn's i aizdzīd: „Kikirigi! atīt myusu zalta mjeita!"
Jei šmuka brīsmjeigi ar zaltu. Nu tagad syuta rogona

sovu mjeitu, lai īt juos mjeita gonūs, lai i jai byus taida laimja

kai buoriņai. īdūd jai lynus sprāst. Jei tūs lyn'c sasprāž —

jau mozguoškūtja rūkys pi okys, kai tjei buoriņeitja mozguoja.
i nūsvīdja jei tuos dzjeis okā. Atīt uz ustobu i raud: „Mamjeņ,

dzjeis īkrita okā!"

Muotja soka: „Kab tu maņ dabuotu dzjeis!"
Jei nūīt i ka jau jei sņāgsīs (snēgsies), īkreit poša okā. Roz-

kreit jei tipat cauri, kur tjei. It jei, īt — radz, ka cap maizja
cjeplī.

Jei soka, tjei maizja: „Mjeitiņ mīlū, izvjelc tu mani nu cjepla!"
Jei soka: „Nu es tjevi atguoju vylktu nu cjepla!"

Maizja soka: „Ka tu mani naizvilksi, to es sadjegšu cjeplī."

~Kas tī maņ par bādu? Djadz sjev, es tjevi na vilkšu

uorāj"
It jai i radz, ka uobelnīca vvsa ar uobjeļim, zori iyuzt

nu uobjelu. Jei prosa: „Apkrat\ mjeitiņ mīlū, munus uobje-

leišus, vysi zori maņ. aplyuzs."

„Nu es tjevi i'atguoju kratjeitu tovu uobjelu! Lai tjev

lyuzt zori ar visim tovim uobjeļim!"

It jei pa ceļu, nūīt iz tū vacjeiti. Tuos vacjeitis jei na-

klausa, nastruodoj. Tjei vjacjeitja soka: „Ka tu naklausi, ej
tu jau iz sātu!"

„Kai es īšu. ka es nazvnu, kur izīt maņ?"
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Vjacja soka: „Es tevi nūvjezšu!"
Jei vad, davad da tuos okvs. Jei izzacjelas nu tuos okvs,

pajem tū dzjeji, īt jau iz ustobu. Isuok leits leit smala (darvas),
aplej jū vvsa ar svječim (sveķim). Sasyt gails spuorn's i aiz-

dzīd: ~Kikirigi! smala mjeita atīt! Dikjerīts myusu sātā!"

Tjeik pamuotjai sirds, ka tjei atguojusja ar zaltu, a itei ar

smalu — pajēmja gaili i nūkova. Jei dūmuoja, ka gails

vainīgs.

10. A. 480. A. Gari-Jone no 42 g. vecas P. Purmalītes

Dricēnos. Kultūras balss kr.

Buorenīte dzeivuoja pi rogonas. Rogona sovu meitu žā-

luoja un nadevja jai nikaida dorba, bet buorenīti spīdja pi vy-

saidim gryutim dorbim par dīnu, bet nakti lvka sprēst lynus.
Buorenīte mēnesnīcā sprēdja lynus, uz okas sādādama.

Reizi jei lyni sagrīzja rūkas, suoka tecēt asnis un skrī-

misniņš īkrita okā. Buorenīte sēd un raud, nazyna, kū darēt.

Vajadzēja atrast skrīmisniņu, tad jei īzalaidja okā. Okas dy-

bynā buorenīte īraudzēja ceplīti un vaicoj: „Mīlais ceplīt, vai

naredzjēji, uz kuru pusi aizzavēle muns skrīmisniņš?"

„Redzēju gon, bet pyrmuok, meitiņ, izvelc maizīti nu cepļa,
redzi, ka dag kūpā," soka ceplīts.

Meitiņa izvylka kukulīšus nu cepļa un ceplīts paruodīja, uz

kuru pusi aizzavēle juos skrīmisniņš. Buorenīte īt īt, redi:

aug uobelnīca pylna lelu uobelu, uobeli lauž zorus uobelnīcai.

Daīt jei pi uobelnīcas un soka: „Mīiū uobelnīciu, voi naredzēji,
uz kuru pusi aizzavēle muns skrīmisniņš?"

„Redzēju gon, tikai, meitiņ, pyrmuok parausti uobelišus,

redzi, ka zorus lauž, tod paruodīšu, uz kuru pusi aizzavēle tovs

skrīmisniņš."
Buorenīte paraustīja uobeļus un uobelnīciņa jai paruodīja,

uz kuru pusi īt. It otkon buorenīte un daīt pi vīnas ustabiņas,
tamā ustabiņā uz gultiņas gul vecīte. Buorenīte īgojuse, pa-

devja lobu dīnu vecītei un prosa: „Mīlū vecīte, voi naredzēji,
uz kuru pusi aizzavēle muns skrīmisniņš?"

„Redzēju gon, bet pyrmuok pacyloj munu gultiņu, asmu

slyma un pate naspēju," soka vecīte.

Buorenīte sataisa vecītei meikstu gultiņu, tod vecīte soka:

„Ej, meitiņ, pi lēlim vuortim, tur ir tovs skrīmisniņš."

Daguojusi pi vuortim, buorenīte atroda skrīmisniņu, bet iz-

ejūt pa vuortim jū aplēja zalta leits. Jei atguoja uz sātu vīnūs

zaltūs. Rogona acs vīn izplētja, īraudzījuse tik boguotū buo-

renīti, un prosa, kur jei tik daudzi zalta pajēmja? Buorenīte

vysu izstuostīja, ka jai īkrita okā skrīmisniņš un ka jei redzēja
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ceplīti, uobelnīcu, ustabiņu ar vecīti — vysu seiki pastuostīja,
kai beja.

Otrā naktī rogona syuta sovu meitu, lai īt uz okas sprāstu.
Rogonas meita sprēž, sprēž. teišam sagrīž pierstus un īsvīž

skrīmisniņu okā. Nūzalaiž pēc skrīmisniņa okā, īt —
redz

ceplīti un soka: „Cepli, voi naredzēji, kur muns skrīmisniņš
aizzavēle?"

„Redzēju gon, uz tū pusi aizzavēle," otsoka ceplīts, ruo-

dīdams, uz kuru pusi skrīmisniņš aizzavēle. „Meitiņ, izvelc

maizīti, redzi, ka dag kūpā," lyudzjās ceplīts.
Bet jei atsoka: „Man nava vaļas maizi volkuot", un aizīt

tuoluok.

Redz uobelnīcu, pylnu uobelu, uobeli lauž tai zorus. Ro-

gonas meita daguojuse pi uobelnīcas, soka: „Voi tu redzēji, kur

muns skrīmisniņš aizzavēle?"

„Redzēju gon, uz tū pusi jis aizzavēle. Bet pyrmuok,

meitiņ, parausti uobelus, redzi, ka zorus lauž," lyudzjās uobel-

nīciņa.

„Man nava vaļas tovus uobelus raustīt," — atcārt jei un

īt tuoluok.

Daīt pi vīnas ustabiņas, īīt īškā — redz: tur gul vīna ve-

cīte, jei i soka: „Voi ta redzēji, kur aizzavēle muns skrīmisniņš?"
„Redzēju gon, bet pataisi, meitiņ, man gultiņu, es asmu

slyma un pate navaru," lyudzjās vecīte.

„Man nava vaļas tev, vacai rogonai, taisīt vītu," borgi at-

soka rogonas meita.

„Nu ej tī pi vuortim ir tovs skrīmesniņš," pasoka vecīte.

Rogonas meita pi vuortim atroda sovu skrīmisniņu, bet kad

izguoja pa vuortim, tad jū aplēja dorvas leits, jei palyka vysa

maina nu galvas leidz kuojom.

Rogona gaidīja sovu meitu ar zaltim, bet sagaidīja ar dorvu

aplējušu, mainu, cīši najēdzīgu. Nu tod i sadevja sovai meitai,

kam atguoja bez zalta.

11. A. 480. Teicēja 55 g. veca A. Melnace Līksnā.

Kultūras balss k r.

Vīnu reizi pamuotja syutīja buorenīti sprāstu. Cik buore-

nīte ni pīsprēž, vysod pamuotei moz. Reizi buorenīte aizguoja

uz oku dīgu mozguotu. Cikom jei dīgus mozguoja, valns iz-

buozja golvu nu yudeņa, izruovja buorenītei dīgus nu rūkom

un aizbāga. Buorenīte aizguoja pi pamuotes rauduodama. Pa-

muote suoka buorenīti sist un lomuot un izdzyna nu sātas, cikam

dīgu naatness. Buorenīte pajēmja sovu bruolīti un aizguoja uz

tū oku, kur valns dīgus izruovja. īleida buorenīte okā, bet
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bruolīti atstuoja pi okas stuovūt un mīrunuoja, kad jei atnuoks,

tad pakustvnuos striči un bruollts jū izvilks.

Tur buorenīte atsaroda zam zemes valstī un guoja, kur

acis redzēja. Guoja, guoja jei un pīguoja pi skaistas uobel-

nīcas, apaugušas ar uobūlim,

„Paleidzi man, buorenīt!" suoka uobelnīca prasīt, „un nū-

raun kaut treis uobūlīšus!"

„Kur lai es tev paleidzu, ka paša sovu badu navaru iz-

badot?" atbildēja buorenīte.

„Paleidzi man, un es tev paleidzēšu!" soka uobelnīca.

Buorenīte pīguoja pi uobelnīcas, nūruovja pīcus uobūlus un

īlvka azūtē. It buorenīte tuoluok un redz pvlnu, pvlnu baigi ar

maizes meikli. Balge suoka prasīt atjemt nu juos kaut drusku

meikles. Buorenīte atjēmja meikles, ībuozia ozūtē un guoja

tuoluok.
It tuoluok un redz gūvi cīši pibrīdušu. Gūvs suoka prasīt

atslaukt jū kaut drusku un par tū apsūlēja paleidzēt buorenītei.

Buorenīte atslaucja gūvi un pi gūvs pabeja tik ilgi, cikom sa-

sēja sīriņu.
Sīrinu ībuozja ozūtē un guoja tuoluok. It buorenīte un pī-

guoja pi vācas ustabiņas. Ustabiņā sēdēja vāca vecīte un sa-

cīja buorenītei: ~Doru, doru, bet gola nav! Paleidz buorenīt,
kaut traukus pīkūpt!"

Buorenīte nūlvka traukus. Tad vecīte soka: „Tu ej tuojuok

un tur bvus ustabiņa. Tymā ustabiņā uz puorta gulēs kačs un

juo prīškā bvus tovi dīgi un zalts. Kad tu īsi ustobā, tvuleņ
salīc kočam prīškā uobūlus. meikli un sīru. Tad pagvun dīgus

un vācu kastīti zalta un bēdz!"

Buorenīte aizguoja un atroda koči, kurs beja valns. Pa-

ķēra buorenīte šovus dīgus un vācu kastīti zalta un laidjās bēgt.
Pasamūda valns un skrēja pakaļ. Pīskrēja jis pi vecītes un prosa:

„Vai naredzēji kuo ejūt?"

„Na, naredzēju", atbildēja vecīte.

Valns suoka lēņuok skrīt un pīskrējis pi gūvs prasīja: „Vai
naredzēji kuo ejūt?"

„Na, naredzēju", atbildēja gūvs.
Valns vēļ lēņuok suoka skrīt. Tai valns apsaprasija pi baļges

un uobelnīcas un vvsi pascīja, ka naredzēja nikuo.

Bet buorenīte pa tū laiku izbāga, pīskrēja pi striča, pakustv-

nuoja jū un bruolīts izvvlka jū. Adevja buorenīte pamuotei dīgus

un zaltu. Sasadusmuoja pamuote un sacīja: „Jo jau itei napraška

atnesja zaltu, tad muna meita vēl vairuok atness!"

Pīsprēdja pamuote dīgu un aizsvutīja sovu meitu dīgu moz-

guotu uz tū pašu oku. Valns izbuozja golvu, izruovja nu pamuotes

meitas dīgus un aizbāga. Pamuote prīcīgi īlaidja sovu meitu okā
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un gaida, kad meita atness zaltu. Pamuotes meita īt un pīīt pi
uobelnīcas. Uobelnīca prosa nūraut kaut vīnu uobūlīti, lai jai
vīgluok bvutu.

_„Man pašai sevi juonas!" atcierta pamuotes meita un aiz-

skrēja tuoluok. Taipat jei paguoja garam balģei, gūvei un vecītei

un īguoja pi kača. Kačs otkon gulēja. Pamuotes meita pagvva

dīgus, pīgruobja zalta un laidjās bēgt. Valns pasamūda un redz,
ka ni dīgu, ni zalta. Laidjās valns dzeitīs pakal un pīskrējis pi
vecītes prasīja: „Vai naredzēji kuo ejūt?"

„Redzēju, redzēju, tikkū paguoja", atbildēja vecīte.

Valns vēj uotruok dzvnuos pakal. Gūvs, balģe un uobelnīca

pasacīja tū pašu. Natuoli valns dzvnuos un sagvva pamuotes
meitu. Valns atjēma nu meitas dīgus, izkratīja juos kauliņus nu

uodas un, uodu ar kaulinim pakuoris uz striča, paruovja.
Pamuote izvvlka sovas meitas uodu un kauliņus. Tāvam

beja kucīte, kura skraidīja apkuort ap ustobu un rēja: „Cjau!

cjau! Buorenītei ar sešim zvrgim svuoti brauc, pamuotes meitas

kauliņus atnas!"

Pamuote sasadusmuoja uz kucītes un dzvnuos pēc juos pakal

pa teirumu, lai jū nūsistu. Pa tū laiku buorenītei sabraucja svuoti

un aizvedja buorenīti. Vēl šūdīņ buorenīte dzeivoj laimīgi, bet

pamuote skraida pēc kucītes pa teirumu.

12. A. 480. Orlovskis ar Seržantu īgenē. LP, VI, 829 (11).

[Vienai mātei bijusi īsta meita un pameita. Pameitai bijis

jāiet ganos un arī jāvērpj pakulas. Viens vecītis pameitu pamā-

cījis, lai dodot pakulas govij apēst, tad tai pa nāsim nākšot gatava

dzija laukā. Pamāte nu sūtījusi arī savu meitu ganos, lai tā no-

skatītos, kā pameita vērpj. īstā meita pamanījusi, ka govs taisot

to dziju. Nu pamāte likusi govi nokaut un tās zarnas aprakt

zemē]
Tai vietā, kur govs zarnas aprakusi, izaugusi ābele ar zelta

āboliem un ābelei blakus gadījies avots ar tik skaidru ūdeni kā

sudrabs, bet avota malas laistījušās kā skaidrais zelts.

Tomēr pamāte, tās ābeles un tā avota dēl, nu vēl jo vairāk

pameitu ienīdējusi un sadevuši tik daudz vērpjamā, ka ne savā

laikā nespējusi savērpt. Neko darīt nosēdusies pie sudraba avota

un vērpusi raudādama. Te —kā gadījies, kā ne — vārpsta iz-

šlukusi no rokām un avotā iekšā. Izbailēs liekusies suiti pakaļ,
bet kāja slīdējusi, pati lai iekritusi avotā un izkritusi cauri, otra

pasaulē pavisam iekritusi. Un tur bijis jauks, plats ceļš. Pa to

gājusi uz priekšu un satikusi vecu vīriņu. Tas vaicājis, ko me-

klējot te.

Tā un tā viņai noticis — lai jele labais tētiņš izlīdzot!
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Vecītis atteicis: „Ej, ej uz priekšu, tu satiksi tad vienu govi

ar slauktuvi uz ragiem, izslauc to govi! Tālāk iedama, redzēsi

ābeli pilnu ar āboliem, nopurini tos ābolus! Vēl gabaliņu gājusi, at-

radīsi mazu mājiņu, pie mājiņas pirti, pie pirtiņas maitas kaulus,

pie kauliem bērza malku. Uzkurini ar maitas kauliem pirti jo
siltu un tad aizvelc pie matiem to vecīti uz pirti, kas mājiņā sa-

līcis sēž, nomazgā veco,-noper lāvā un velc tāpat pie matiem

atkal atpakaļ!"
Labi! pameita nu gājusi. Gabalu pagājusi, satikusi govi ar

slauktuvi uz ragiem un dikti pierietējušu tesmeni. Izslaukusi, ie-

karinājusi slauktuvi ar visu pienu ragos un gājusi tālāk. Pagājusi,

redzējusi ābeli tik pilnu ar āboliem, ka zari turpat jau gandrīz,

gandrīz lūzuši. Nopurinājusi ābeli, atvieglinājusi zarus un gājusi

tālāk. Pagājusi ieraudzījusi mājiņu ar pirti. Sākusi kurināt, bet

viņa domājusi tā: „Kā es nu kurināšu ar maitas kauliem? Kam

tāds smirdoņa gars derēs? Kurināšu labāk ar bērza malku, kā

pieklājas."
Labi! kurinājusi ar bērza malku. Izkurinājusi un gājusi ve-

cītim pakal. Bet viņa domājusi: „Kā es nu tik vecu cilvēku ne-

godam pie matiem vazāšu, nesīšu pa muguru!"
Aiznesusi pa muguru, nopērusi, nomazgājusi krietni mīlīgā

garā un atkal nēšus pārnesuši atpakaļ. Tas bijis tas pats vecītis,
ko ceļā satikusi.

lenesusi istabā, vecītis teicis: „Tencinu, mans bērns! Ko lai

tev maksāju par tik brangu pērumu? Ej, vai dzirdi, uz klēti, tur

būs mazs šķirstiņš un dzelzs kārte; paņem šķirstiņu, pieķēries

pie kārtes, tiksi mājā!"

Aizgājusi klētī, bijis tāds šķirstiņš ar zaļu vāku, paņēmusi

šķirstiņu, pieķērusies kārtei. Kā pieķērusies kārtei, kārte uzrā-

vusi augšā, tai pašā vietā, kur iekritusi, pie avota.

Pārgājusi mājā, rādījusi šķirstiņu pamātei un stāstījusi visu,

ko nule pat piedzīvojusi. Bet pamāte neļāvusi zaļo šķirstiņu
istabā pielikt. Lai nesot cūku kūtī, tur esot vietas!

Neko darīt, jāpaklausa ir. Nesusi cūku kūtenē. Aiznesusi tur,

atvērusi vaļā, cūku kūtene palikusi par zelta pili, tik skaistu pili,

lai acis mielojas.
Nu pamāte, to redzēdama, uz vietas apgriezušies riņķī. Lai

viņas īstā meita tūliņ steidzoties arī uz avotu un metoties dibina!

Ja, ja — tai atkal Dieva dots! Gājusi. legāzušies avota,

iekritusi otrā pasaulē, satikusi platā ceļā vecīti: kur viņa ejot?

Tā un tā — šī melojusi, „netīšu iešjuku avotā, izkritu teitan."

„Ja, ja!" vecītis teicis, „tad tikai ej uz priekšu, tur satiksi

govi, to izslauc, — tur gadīsies ābele, to nopurini, — tur atradīsi

mājiņu ar pirti, to pirti izkurini ar maitas kauliem un aizvelc pie
matiem to vecīti, kas istabā, nopērt un nomazgāt!"
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Labi! Nu gājusi, gājusi — satikusi govi ar slauktuvi uz ra-

giem un pierietējušu tesmeni. Izslaukusi un pieslaukusi pilnu

slauktuvi; bet visu slaukumu ņēmusi izdzert, pakarinājusi tukšu

slauktuvi ragos atpakaļ, un gājusi tālāk. Pagājusi un redzējusi

ābeli, pilnu ar āboliem, ka zari tik nelūzuši. Nu purinājusi ābolus

un ēdusi, ēdusi negribēdama. Apēdusi ābolus, gājusi tālāk un

ieraudzījusi mājiņu un pirti. Tūliņ kurinājusi pirti ar maitas kau-

liem, ka brikst, bet bērza malku taupījusi, sazini, kālabad. Pirts

nebijusi ne izgarojusi labi, vēl pilna sīvuma, jau rāvusi vecīti pie
matiem un pērusi sīvā garā, ka ne atņemties. Nopērusi un vilkusi

tāpat atpakaļ atkal.

Bet vecītis teicis: „Ej tu ari uz klēti, tur būs sarkans šķir-

stiņš, paņem to, pieķēries pie kārts, tiksi mājā!"
Šī tūliņ steigusies sarkano šķirstiņu kampt un dzelzs kārti

tvert, lai ātrāki pārklātu mājā. Pārkluvusi mājā un steigšus vai-

cājusi mātei: „Kur šķirstiņu nolikšu, kur šķirstiņu nolikšu?"

„Liec klētī, liec klētī un tūliņ ver vaļā!"

lenesusi, atvērusi, bet tās briesmas! uguns izšāvusies no sar-

kanā šķirsta un aprijusi klēti, aprijusi visu mantu.

Bet drīzi pēc tam, ķēniņa dēls braucis tur garām un skatījies,

skatījies, kas tā par zelta ābeli, kas tas par sudraba avotu, un kas

tā par pili tik dzidrā zeltā?

Apvaicājies, — tās mantas pameitai piederot!
Nu lai tad pameita nākot viņam vienu zelta ābolu noraut un

vienu malku sudraba ūdens iesmelt!

Pameita gribējusi iet; bet pamāte jau ātrāk bija izstūmusi

savu meitu ķēniņa dēlam ābolu raut un ūdeni smelt. Tomēr vis-

gribei neizdevies. Lai rāvusi kā raudama, lai sniegusies kā snieg-

damās, ābeles zari nedevušies rokā un sudraba ūdens nesmēlies

traukā, bijis jāatlaižas ar negodu. Bet nu nākusi pameita, tai cita

laime: āboli paši iebiruši klēpī un avota ūdens līšus ielijis traukā.

To redzēdams, ķēniņa dēls iesēdinājis pameitu pie sevis un

vedis mājā par līgavu. Bet zelta ābele, sudraba avots un zelta

pils aizgājuši pameitai līdz uz jauno dzīves vietu.

13. A. 480. J. Brūnais Nīcā. LP, VI, 840 (19. picz.).

Pamāte likusi sietā ūdeni nest no akas. Un kad pameita ne-

jaudāja atnest, tad iegrūdusi to akā. Tur apakšā pameita ierau-

dzījusi ābeli; tā lūgusies, lai nobirdinot ābolus. Nobirdinājusi.

Tad atradusi maizes cepēju; tā lūgusies, lai sašaunot maizi krāsnī.

Sašāvusi. Tad nogājusi pie Sniega mātes un palikusi tur par

meitu. Sniega māte likusi pameitai savus spilveņus putināt un

pieteikusi, lai visur ejoL bet tai kūtī lai neejot, kas ar lūku aizsieta.

Pameita negājusi tai kūtī, bet iegājusi labāk tai kūtī, kam durvis
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ar suku bijušas aizgrieztas. Un līdz tur iegājusi, ieraudzījusi
vienu zelta buku (āzi). Tūliņ kāpusi āzim mugurā un jājusi uz

mājām. Jājusi, jājusi — atjājusi pie maizes cepējas — velns dzi-
nies pakal. Nu maizes cepēja sūtījusi pameitu ar āzi projām: lai

pasteidzot jāt! Līdz ko pameita aizjājusi, te velns pie maizes

cepējas iekšā: vai neesot redzējusi meitu uz bucīša jājam?
Neesot, šī atteikusi.

Par to starpu pameita bija aizjājusi pie ābeles. Bet ābele

teikusi: „Velns dzenas pakal, steidz jāt!"
Līdz bijusi gabalā, te velns pie ābeles klāt: vai neesot re-

dzējusi meitu uz bucīša jājam?

Neesot, ābele atteikusi.

Velns nu griezies atpakaļ un pameita laimīgi izjājusi no akas.

Bet pamāte, tik dārgu āzi ieraudzīdama, par varu gribējusi
arī savai meitai tādu sadabūt un tādēļ tīšu iegrūdusi mātes

meitu akā.

Mātes meita to pašu ābeli, to pašu maizes cepēju satikusi;
bet tā ne ābeli purinājusi, ne maizi sašāvusi, jo neesot vaļas. No-

gājusi pie Sniega mātes, tā pieteikusi, lai tai kūtī neejot, kas ar

lūku aizsieta. Bet šī gājusi un tur arī zelta āzi atradusi gan. Kā-

pusi mugurā un sākusi jāt. Atjājusi pie maizes cepējas, velns

dzinies pakal tin vaicājis cepējai, vai meitu ar zelta āzi neesot

manījusi.

„Esmu gan, viņai vajaga tagad būt jau pie ābeles!"

Aizskrējis pie ābeles: vai neesot manījusi meitu ar āzi?

„Esmu gan, viņai vajaga drīzi pie akas būt!"

Velns nu lobīs pakal, panācis mātes meitu pie akas un no-

plēsis.
Pamāte nu raudājusi pēc savas meitas visu mūžu.

Piezīme. L P. ir saņēmis vēl citu variantu no Nīcas, kur sniega

mātes vietā minēta raganas pils. Turpat arī ragana dzinusies meitai pakal,
nevis velns. Sniega māte še atkal ir cēlusies no J. Zvaigznītes tulkotās

pasakas (levads, 111.1. p.), kas ir izplatīta ar „Skolas maizi" (ibid. 117.1. p.) P. Š,

14. A. 480. F. Ankipāns no 79 g. veca J. Kolocanova Ludzas

apr.. Lāču ciemā. Kultūras balss kr.

Dzeivuoja tāvs ar muoti, jīm beja vina meitiņa. Par laiku

muote saslvmst nu nūmierst, meitiņa palīk buorinīte. Paīt laiks,
tāvs apprecej ūtru sīvu, tei beja rogona. Rogonai beja sova eistuo

meita. Muote eistū meitu mīluoja, bet pameitas nažaluoja.

Pēc nagara laika buorinītes tāvs ari saslvma un nūmvra.

Tagad buorinītei vajadzēja dzeivuot pi rogonas, kura kotru dīnu

dūmuoja, kai izgubīt (nogalināt) buorinīti.

Vīnu reiz jei lyka buorinītei sprēst uz okas linus. Sprazdama

jei īsvīdja okā skrīmistiņu. Meitiņa īt ustobā, pastuosta pamuotei,
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ka spūles skrīmistiņš īkrita okā. Rogona suoc buort: „Jo nada-

buosi, tod es tevi pošu īsvīsšu okā."

Meitiņa aizīt uz oku, atsamat ceļus un veras dūmuodama,
kur jū varēs īraudzīt. Rogona nūsavāruse, ka meitiņa skotuos

okā, pīīt kluotu un īgrvuž jū okā, tei meitiņa nūīt okas dybynā.

Tagad meitiņa tur īt pa zemi skrīmistiņa maklātu. īdama

sateik symtu zalta zyrgu skrīnūt, kuri lyudzas, lai meitiņa jūs
padzyrda, šī skrīšūt uz Reigu. Meitiņa atnas yudini, vysus pa-

dzyrda.
Paīt jei gabaliņu, sateik pīcdesmit gūvu uz Reigu ejūt, kuras

ari lyudz, lai jei aizīt un izslauc. Meitiņa paklausa, izslauc vysas

gūves.
Paīt jei tuoļuok, sateik zalta uobelnīcu, kura ari lyudz nū-

kratīt zalta uobeļus. Buorinīte nūkrota ari uobelus.
Otkon meitiņa īt sova skrīmistiņa maklātu. Sateik mozu

ustabiņu, īīt vydā — veras: skrīmistiņš stuov uz golda. Jei

lyudzas vecīti, kura sēd ustobiņā: „Atdūd munu skrīmistiņu!"
Vecīte soka: „Meitiņ, izkurinoj pierti, nūved mani uz pierti,

izmozgoj labi, tod atved uz ustobu, pataisi vītu un atguldinoj!"

„Labi!"

Meitiņa suocas pi dorba, vysu padora, tai kai vecīte beja

runuojuse. Tagad vecīte ataud meitinei skrīmistiņu, pavēlēj īt

uz skreini un jemt tur drēbes, kaidas tik pateik. Meitiņa, pa-

jēmuse skrīmistiņu un skaistas drēbes, It uz uobeļnīcu, pajem

nūpurinuotūs uobeļus un īt uz sātu. Ceļā sateik zyrgus jau nu

Reigas skrīnūt. Tī jai atvedja daudzi vysaida monta. Paīt vēļ

gabaliņu, sateik gūves nu Reigas skrīnūt, juos ari atvad meitiņai
vysaida loba.

Meitiņa, pīlasējuse vysaidu duorgumu, īt uz muojom. Pi

muojas īrauga jū rogonas meita, kūrei īskrīn ustobā un pastuosta

muotei, ka buorinīte atīt ļūti smuka, atnas skrīmistiņu un vysaida
monta. Tod jei soka muotei: „Es ari īšu uz okas sprāstu. Kai

īkriss skrīmistiņš, tod tu mani īgryussi okā."

Muotes meita sprēž, sprēž — īsvīž skrīmistiņu okā. Jei

īskrīn ustobā, pastuosta muotei, ka skrīmistiņš īkritis okā. Ro-

gona syuta jū tyuliņ skrīmistiņa maklātu. Jei izīt uorā, nūsamat

pi okas, veras yudinī. Pīskrīn rogona, īgryuž sovu meitu okā.

Jei īt okas dybynā pa tū zemi skrīmistiņa maklātu. Ejūt sateik

zyrgus uz Reigu skrīnūt, jī taipat lyudz meiteni. Jei soka: „Man

nava vaļas, i juoīt skrīmistiņa maklātu."

Paīt gabaliņu, sateik gūvis, juos lyudz: „Izslauc myusus, mes

tev atvessim nu Reigas daudzi loba."

Muotes meita naklausa, aizīt tuoļuok, kur atrūn uobeļnīcu.

Uobelnīca lyudz: „Nūkroti munus uobeļus!"

Jei atbild:
M

Man nav laika, juoīt skrīmistiņa vaicuotu."
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Tiioļouk ejūt, sateik mozū ustobiņu, kurā dzeivoj vacuo ve-

cīte. Jei īīt vvdā, veras: juos skrīmistiņš stuov uz golda.

Rogonas meita soka: „Es atguoju pēc skrīmistiņa."
Vecīte līk izkurinuot pierti, jei izkurinoj ar elkšņa zorim.

Vecīte soka: ~Velc mani uz pierti aiz motu!"

Tej nūvalk, tī drusku pamozgoj un atvad aiz bizu uz sātu.

Vecīte līk pataisīt gultu nu loda (ledus), jei pataisa un atguldinoj

tymā vītā. Tod vecīte tryukstas kuojuos, aplej meitiņu ar svakim

un meikli un palaiž uz sātu.

Muotes meita aizīt uz muojom, bet juos nikai vairs navar

nūmozguot boltas un teiras.

15. A. 480. A. Bīlenšteina kr. no Saldus apkaimes.

LP, VI. 843 (19. piez.)

Sērdienīte, akas dibinā nogrimusi, atradusi vienu gaņģi ar

puķēm un rozēm apaugušu. Pa to iedama, nonākusi pie liela

bumbiera koka, tas lūdzies: „Purini mani, bet nenopurini visus;

ēd, bet neapēd visus!"

Šī tā darījusi un tad aizgājusi tālāk. Nu satikusi pierietējušu

govi, tā lūgusies: „Slauc mani, neizslauc visu; dzer pienu, ne-

izdzer visu!"

Labi! Gājusi atkal tālāk, nonākusi velna mājā, velns noķēris
šo nu paturējis par nama meitu. Bijis jāvāra ik dienas putra un

vienmēr mazs pulkstentiņš jāčinkstina, lai velna māte istabā zi-

nātu, ka nav aizbēgusi.

Sērdienīte, putru vārīdama, ik dienas raudājusi. Te izlīdusi

pelīte: kam raudot?

„Ja, kā neraudāšu? Nevaru vairs tikt uz mājām!"

„Nekas!" pelīte atteikusi, „dod man to pulkstenīti, es zva-

nīšu un tu bēdz projām; bet paņem to mazo kastīti līdz, kas tur

stāv!"

Labi! Pec kada laika velna mate gājusi putru raudzīt, vai

gatava, bet pele iemukuši caurumā. Velna māte meiteni neat-

radusi un ieskrējusi pie velna: lai dzenoties bēglei pakal! Velns

skrējis krākdams, elzdams. Atskrējis pie govs: ~Govs, govs.

vai neredzēji vienu meiteni skrējām?"

Neesot redzējusi!
Nu aizskrējis pie bumbieres: ~Bumbiere, bumbiere, vai ne-

redzēji vienu meiteni skrējām?"
Neesot redzējusi!
Velns ticēdams griezies uz mājām; bet sērdienīte laimīgi iz-

kāpusi no akas ārā. Pārgājusi mājā, saimniece pretim: „Kur tu

biji tik ilgi?"

Tā un tā — izstāstījusi un_radījusi pārnesto kastīti. Attaisī-

juši kastīti, tā bijusi pilna ar dārgam zīda dranam.
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Nu saimniece sūtījusi arī savu meitu uz aku pēc ūdens, pie-
mācīdama, lai tīši krītot akā iekšā, tad pārnesīšot tādas pašas

dārgas drānas.

Labi! Bet mātes meita bumbierus apēdusi, pienu izdzērusi

un kad velns vēlāk dzinies pakal, bumbiere un govs pateikušas

velnam, lai tikai steidzoties, pa to un to ceļu mātes meita aizbē-

gusi. Velns panācis šo un saplosījis.

16. A. 480. A. Bil enš teina kr. Mū r muižā. LP, VI, 840 (19. piez.).

Pameita iedama ieraudzījusi ābeli; tā lūgusies, lai nopurinot
ābolus. Nopurinājusi. Tad tālāk iedama, ieraudzījusi maizes

cepli; tas lūdzies: maize patlaban esot gatava, lai velkot ārā!

Izvilkusi. Beidzot uzgājusi vienu mājiņu ar vecenīti. Viņa šai

vecenītei kalpojusi tādu laiciņu un tad vēlējusies pie pamātes

mājā tikt. Vecenīte nu pavadījusi pameitu līdz dzelzs vārtiem

un tur tad pameita apbiruši ar zeltu. Nu pamāte arī sūtījusi savu

meitu tādu zelta laimi meklēt. Bet tā atteikusi ābelei: „Lai velns

tevi purina!" un krāsnij: „Lai cits velk maizi laukā!"

Beidzot, kad vecenīte šo vedusi pie dzelzs vārtiem, tad lijis

piķis zemē un sliņķe pārgājusi mājā itin melna.

17. A. 480. T. Blūms Garlenē. LP, VII, 11, 27. 8, 5.

Bārenītei vārpsta iekritusi avotā. Lēkusi pakal — tur bijusi

jauka zaļa maura, saule skaisti spīdējusi, viss izskatījies vareni

jauki. Pa mauriņu iedama, ieraudzījusi krāsni: lai izvelkot gatavo
maizi. Izvilkusi. Tad ieraudzījusi dārzu. Ābeles lūgušās, lai

nopurinot, zari lūztot. Nopurinājusi. Gājusi tālāk, aizgājusi līdz

vienai mājiņai — tur bijusi ragana jeu velna māte ar rāceņu zo-

biem. Prasījusi tai vārpstu. Nevarot dot — lai vienu gadu iz-

Kalpojot, tad ja. Labi. Rītā, kamēr māte gulēja, bārene jau iz-

vārījusi siltu putru. Nu lika pirti kurināt un nopērt. Bārene no-

pērusi un apguldījusi veceni, tā iedevusi bārenei baltu šķirstiņu,
atdevusi zudušo vārpstiņu un laidusi uz mājām. Gar ābeli ejot,
sācis līt zelta lietus un bārene noliedinājusies viscaur zeltā. Par.

gājusi mājā, gailītis dziedājis: „Kikerikū! Zeltgaive mājā."

Attaisīja šķirstiņu, tur bija zelta lietas vien iekšā. Mātes

meitai viss notiek otrādi — tai līst piķa lietus un gailis sagaida:

„Kikerikū! piķgalve mājā!" 'No viņas šķirstiņa uguns izšaujas.

18. A. 480. Kristaps KerkliņšOziņos. LP, VII, 11. 27, 8. 4.

Pameitai vērpjot, pirksti pārdiluši, spole asiņaina notaisī-

jusies. Gājusi pie akas mazgāt, iekritusi spole akā. Lēkusi pakal
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un nonākusi zaļā pļavā, tur ābele lūgusi, lai nopurinājot. Pada-

rījusi to. Tad satikusi aitiņu: lai nocērpot. Nocērpusi. Satikusi

gosniņu: lai izslaucot. Izslaukusi. Satikusi zirdziņu sapītu dzelzs

pinekļiem: lai atpinot. Atpinuši. Beidzot gadījusies mājiņa ar

vecenīti._ Tā liek pirti kurināt un nopērt. Žēlodama, labi nopē-

rusi. Mātes meita tīšu ielēc akā, nepurina ābeli, necērp aitu, ne-

slauc govi, neatpin zirgu. Sērdiene dabūjusi dāvanas top bagāta,
bet mātes meita ņem bēdīgu galu.

19. A. 480. A. Bīlenšteins Puzē. LP, VI. 820 (7).

Reiz nomirusi sieva un atstājusi mazu meitiņu. Vīrs apņēmis
otru sievu, tai arī piedzimusi meitiņa. Nu šī savu īsto meitu vi-

sādi lutinājusi, bet pameitu ne acu galā neieredzējusi: gan darbi-

nājusi pārliekiem darbiem, gan ikdienas nevajadzīgi sunījusi, gan

kā nekā.

Reiz pamāte, nezinādama citādi pameitu ķircināt, sūtījusi ar

slauceni tālu uz mežu pēc ūdens, tur esot veca, piemilzusi aka, tai

būšot varbūt gardāks ūdens, nekā te sētā.

Labi! gājusi —ko var darīt — jāiet. Bet mežā satikusi ve-

cīti; tas nodurtu galvu gājis garām un nelicies pameitu ne redzam.

Tomēr pameita, pazemībā radusi, apsveicinājusi vecīti: „Lab-

dien! vecais tēvs!"

~Labdien! labdien! mans bērns. Uz kurieni tad nu?"

Uz veco aku pēc ūdens!"

„Kam jel tāds ūdens vajadzīgs? Vai mājā jau pietrūkās?"

„Kur nu pietrūka? Bet pamāte sūtīja, jāiet.**

„Ai, meitiņ, tas prātīgi, ka ierunājies ar mani! Tur akas tu-

vumā septiņi nezvēri lokās. Še, ņem šo garozu, sadali septiņiem
kumosiem un katram nezvēram pamet pa vienam."

Labi! paņēma garozu, patencināja, pārlauza septiņas druskas

un aizgāja. Aizgāja tur, zvēri rūkdami nāk pretim. Nu pameta

vienam kumosu, otram, trešam — nedara nekā. Bet kā nu sāks

ūdeni smelt, neiesmel vis ūdeni, iesmel cilvēka galvu. Ko nu

cita darīt? Izņem galvu no slaucenes, ieliek savā priekšauta un

smels otreiz. Kā smel otrreiz, iesmel otru galvu. To arī ieliek

priekšautā un smels trešreiz. Smel trešreiz, iesmel trešo galvu.

To arī ieliek priekšautā un smels ceturtreiz — iesmel tīru ūdeni

kā dzintaru. Nu, ko nu? Nu izrušina bedri, tur_ieliek galvas,

aprok, kā pieklājas, un steigsies ar ūdeni uz mājam.

Bet paiet tādu gabalu, satiek trīs vīrus: tie vaicā: „Nu, kādas

laimes gribēsi, meitiņ?"
Šī atbild: „Kādas Dievs būs velējis, tādas būs labas!"

Tad pirmais vīrs sacījis: „Tu paliksi trīsreiz daiļāka, nekā

tagad jau biji!"
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Otrs sacījis: „Kad runāsi, zelta gabals no mutes tev kritīs."

Trešais sacījis: „Udenī tu nebūsi noslīcināma!"

Pārgājusi mājā, pamāte pretim: „Vai pārnesi vienreiz?"

„Pārnesu, pārnesu!" šī atteikusi un tūdaļ zelta gabals izkritis

no mutes. Pamāte skatās un brīnās, kas tas par zelta gabalu.
leskatās labi: nav zelts vien — tas jāsaka, tas mazākais — bet kur

tad pati pameita daiļa! Kas to viņai mežā piešķīris?
Un nu tiktāl un tiktāl — sūtīs savu īsto meitu arī mežā pēc

ūdens, pēc zelta, pēc daiļuma. Šī nevīžo, nevīžo iet — kas tik-

tālu ūdeni pārnesīšot? Bet kad nu labi triec, kāps ar slauceni

rokā.

Aiziet mežā, vecais vīriņš pretim un gaida labdienas. Bet

gaidi vesels, tā tev dos labdienu! Nu, kad nu pavisam nedod,
vecais dos pirmais: „Labdien, meitin! Uz kurieni tad nu?"

„Ko tu gribi, klaidoņa dvēsele?" šī atcērt.

„Ai, meitiņ, gribēju maizīti iedot septiņiem zvēriem ko pa-

sviest."

„Man pašai maizes līdz; vai tik tālu kāds staigā bez azaida

tiesas?"

„Labi, meitiņ! lai Dievs palīdz tev un man — ej!"
Un šī aiziet pie akas, pasviež zvēriem maizi un sāks smelt.

Smel vienreiz, iesmel cilvēka galvu. Tā šī sakampj: „Lai velns

tevi parauj!" un iemet krūmos kā ripu. Smel otrreiz, atkal galva.

„Lai velns tevi!" un iedrāž krūmos kā ripu. Smels trešreiz, atkal

galva. To kampa ar abām rokām, iemeta krūmos un tad smēla

ceturtreiz. Kā smēla ceturtreiz. iesmēla skaidru ūdeni un stei-

dzās uz mājām. Pagāja gabalu, satika trīs vīrus; tie vaicā: „Nu,

kādas laimes gribēsi, meitiņ?"

„Tādas pat kā pusmāsai, tādas pat kā pusmāsai!"
Tad pirmais vīrs atsaka: „Ne, meitiņ, to tu neesi pelnījusi.

Tu esi pelnījusi tā: kad runāsi, sūda gabals no mutes tev kritīs!"

Otrs sacīja: „Un tik nesmuka tu paliksi, ka netiksies ne acis

tev uzmest!"

Trešais sacījis: „Un beidzot ar zirgiem tevi saraustīs ga-

balos, tā tava nāve!"

Šī pasmējusies par tādiem bezgožiem un steigusies neticē-

dama mājā. Bet pārnāk mājā — būs gan jāsāk ticēt. Ik vārdu

runā, ik sūda gabals laukā, un vaigs, tas palicis tik tumšs, tik

krunkaiņš, kā simtgadu vecenei.

Bet pamāte šo nelaimi uzgrūda pameitai, tā esot iestāstījusi,

lai iet, lai iet ūdeni smelt. Bet, āre, ko nu iesmēla! -

Un no tās dienas viņa ienīda pameitu vēl niknāki: ne ēst

deva, nekā, greizi vien skatījās.

Bet drīz pameitu atpestīja brūtgāns, stalts tēva dēls. Tas, ta

kā rītu, solījās pakal jāt.
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Bet ta ka šodien, pamāte izjauca kazas: aizkrāpa pameitu
uz juras malu un iegrūda ūdenī, cerēdama: „Nu viņš pameitas
vieta paņems manu meitu!"

Tomēr atkal izjuka cerības, neņēma vis; bet solījās tikām
pameitu meklēt, kamēr atradīšot dzīvu, vai mirušu. Meklēja,

meklēja veselu gadu._ Otrā gadā atrada jūras līcī daiļo pameitu
sveiku un veselu. Kā nebūs vesela? Labie vīri taču bija nolē-

muši: „Udenī nebūsi noslīcināma!"

Nu pārveda mājā, nu bija kāzas; bet pamāti ar īsto meitu no-

sodīja bargi, ar zirgiem saraustīja,

20. A. 480. A. Bīlenšteins no Sīpeles. LP, VI, 822 (7. pie z.).

Pamāte ikvakaru dzinusi pameitu uz avotu pēc ūdens un,

ka pie avota lauvas bijušas, tām pasviedusi maizi. Atpakaļ nāk-

dama, satikusi trīs puišus. Pirmais teicis: „Skaista esi, tūkstoš-

kārt skaistāka paliksi!"
Otrs: „Kur vien iesi, dziesmu skaņas tevi pavadīs!"
Trešais: „Ugunī nesadegsi, ūdenī nenoslīksi!"

Un nu šī pārgājusi mājā ar tādām dziesmu skaņām, ar tādu

daiļumu, ka pamāte pabrīnījusies, un tūdaļ arī triekusi savu īsto

meitu uz avotu. Bet tā iesmeltās cilvēka galvas pret akmeni

sadauzījusi un tad, mājā iedama, dabūjusi no puišiem tādu lē-

mumu dzirdēt: „Neskaista un melna paliksi! suņa rējienam tava

balss līdzināsies, ar zirgiem tevi saraustīs!"

Bet pamāte nu par to, ka īstai meitai tik greizi nošāvies,

dusmās paķērusi koku un aizdzinusi pameitu pa kaklu pa galvu
uz mežu.

Labi! aizgājusi. Bet no rīta — kas ir — pamāte redz: kas

Dievs tai meža malā tur laistās un mirdz?

Sūtījusi īsto meitu raudzīt. Aiziet, ierauga dimanta pili un

pameita staigā pa pili kā katra ķēniņiene. Šij nu gribētos tur

ietikt; bet tās lauvas, kas vakar avotu sargājuši, stāv pils priekšā

un nelaiž neviena pilī pie pameitas.
Beidzot viens ķēniņa dēls bija padzirdējis par skaisto pa-

meitu un viņas lepno pili. Tas sūtīja ar kuģi preceniekus, lai no-

precētu pameitu viņam. Labi! pameita nu brauca kuģī uz aiz-

jūras zemi pie ķēniņa dēla. Bet pamāte slepeni bija iekūlusies

ar savu meitu arī kuģī. Un kā nu bija jūrā, tā šī iegrūda pameitu
ūdenī un gribēja, lai kuģinieki aizvestu viņas meitu ķēniņam par

brūti. Bet kamēr šie brauca, pameita sveika un vesela bija jau

izkļuvuši malā, jo ūdenī noslīkt, pēc lēmuma, tā nevarēja nekad,

lai cik dziļš un plašs. Un ķēniņa dēls, gar jūras malu staigādams,

kuģi mājā gaidīdama, piepēži sastapa pameitu un brīnījās, brī-

nījās par tik skaistām dziesmu skaņām, kas ap pameitu skanēja.
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Viņš tūdaļ ievaicājās: „Vai tu esi tā, ko taisījos precēt, jeb kuģī
vēl skaistāka man gaidāma?"

Nu pameita neslēpusi, izstāstījusi visu, kā noticis. Labi!

Pārbraucis kuģis, te pamāte ar savu melno meitu pretim: te nu

esot ķēniņa brūte! Bet ķēniņš par tādu suņa rējienu, par tādu

pamātes nekaunību tik dikti saskaities, ka uz pēdām abas, gan

meitu, gan māti, licis ar zirgiem saraustīt. Bet daiļo pameitu ap-

ņēmis par sievu un dzīvojis laimīgi.

21. A. 468. L. P. Džūkstč- Piena vā. LP, I, 62.

Kādai mātei ir divi meitas: viena īsta, otra pameita. Ar pa-

meitu pamāte loti bargi apietas. Pamātes mājas tuvumā, turpat

mežā, bij tā saukts svētais avots. Šo avotu sargā visi meža

zvēri. Katru, kas pēc ūdens iet, meža zvēri saplosa; retajam tik

kādreiz izdodas zagšus ūdeni dabūt.

Reiz pamāte atkal uz pameitu dusmīga. Viņa grib pameitu

nomaitāt un tādēļ sūta nakti uz svētīto avotiņu pēc ūdens. Na-

badzīte iet raudādama. Te tai piestājas mežmalā vecs vīriņš un

mierina, lai neraudot. Viņš iedod meitiņai maizes klincīti (kam-
piņu) un piesaka, lai zvēriem tik dodot maizi paost, tad it nekā

nedarīšot. Tā arī notiek, nāk šādi zvēri, nāk tādi zvēri, paož
klincīti un aiziet. Pameita netraucēta noiet pie avotiņa un smel:
bet kādi brīnumi! — iesmeļ pliku cilvēka pauri. Viņa nomazgā

pauri, noglauda un tad lēni noliek uz avotiņa malu sacīdama:

„Diezin, kādi zvēri to godīgo galviņu saplēsuši!"_
Nu pameita smeļ otrreiz, bet atkal uzsmeļ tādu pašu pauri.

Ar šo tāpat dara. Nu smeļ trešo reiz, bet atkal uzsmeļ tādu pašu

pauri. Ar trešo tā tāpat dara. Ceturto reiz pameita uzsmeļ tīru

ūdeni un taisās uz māju iet. Te trīs vīri stāv tai priekšā un saka:

„Daiļa esi, desmitreiz daiļāka paliksi, labā nāvē mirsi, zelta matus

līdz zemei dabūsi un zelta dzīvē kļūsi."
Pameita nu pāriet mājā un izstāsta, ko piedzīvojusi. Pamāte

tūdaļ sūta savu īsto meitu., lai tā arī laimes sagrābtos. Tā iet

smiedamās un satiek to pašu vīriņu. Vīriņš prasa: „Meitiņ, kur

tu iesi?"

„Kam tev vajaga zināt?"

„Nu, nu, meitiņ, nerunā tik rupji. Še tev maizīte, ja nāk

kāds zvērs, tad dod tikai paost."

Viņa pakampj no vecīša maizi un aiziet laimīgi pie avotiņa.

Ūdeni smeļot iesmeļas pliks cilvēka pauris. Viņa pakampj pauri

un dusmīgi aizmet pa gabalam. Nu smeļ otru reiz, bet iesmel

atkal pauri.
„Sasper velns, ko tu te kulies!" ta melna no dusmām aiz-

sviež pauri. Nu smel trešo reiz un iesmeļ atkal pauri. Tagad
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īstā meita nokrit gar zemi un raud aiz dusmām. Ceturto reiz

iesmejas skaidrs ūdens, un smēlēja griežas uz māju. Te gadās
trīs vīri tai priekšā un saka: „Nejauka tu esi, desmitreiz nejau-

kāka būsi, mati tev noies un pliku pauri tu dabūsi, uguns grēkā
tu mirsi!"

īstā meita pāriet mājā un dabū pliku pauri. Cik briesmīga

un nejauka tā tagad izskatījās! Pamāte ņem pameitu priekšā,
ka tā par avotiņu melojusi, un izgrūž nabadzīti nakts vidū pa
durvim laukā. Pameita raudādama apguļas dārzā pie tēva ābe-

lītes. No rīta pamātei jāsaņem rokas. Pie ābeles gadījusies liela

zelta pils ar lauvām pie durvim. Lauvas pameitu sargā uz katru

soli no pamātes niknuma. Pilī bez tam vēl zelta gulta, zelta

gardiņi un pameita staigā pa istabām zelta apģērbā. Otrā; trešā

dienā sadzird par brīnuma pili ķēniņa dēls. Tas brauc raudzīt

un apprec pameitu; bet īstā meita nekad neapprecējās. Un kas

tad lai arī plikpauri precētu?

22. A. 480. 510. A. F. Ankipāns no 90 g, veca J. Masaja Ludzas

apr. Mikalavas pag. Kultūras balss kr.

Dzīvoja vīrs ar sievu un viņiem bija viena maza meitenīte.

Reiz sieva saslima un nomira, un meitenīte palika bārenīte. Pēc

neilga laika vīrs apprecēja citu sievu, kurai bija pašai sava mei-

tene. Šī otra sieva bija ragana, kas pameitu pavisam nevarēja
ieraudzīt, bet savu meitu lutināja par daudz.

Reiz ragana sūta pameitu uz upi dziju grīztes mazgāt, pie-
kodinādama: „Izmazgā tu man visas grīztes; bet ja tu kādu pa-

zaudēsi, tad arī tev pašai būs gals klāt."

Bārinīte arī aiziet grīztes mazgāt un izmazgā visas; bet kad

sāk grīztes skaitīt, tad vienas trūkst. Tad viņa atnes nomazgā-

tās grīztes uz māju un parāda pamātei. Redzēdama, ka vienas

grīztes nav, ragana sāk to bārt un sist un vēl piedraud: „Ja tu

tās grīztes nedabūsi, tad tu dzīva nepaliksi."

Bārenīte aizskrien tūliņ atpakaļ uz upi grīzti meklēt. Pie-

skrējusi pie upes, viņa satiek ganus un vaicā: „Vai neredzējāt

manu grīzti?"
Gani atbild: „Mums ir tā grizte, atgriez mūsu aitas, tad

dabūsi."

Meitene steigšus atgriež aitas un nāk pie ganiem atpakaļ.
Bet nu šie saka: „Mums grīztes nav!"

Meitene raudādama skrien tālāk, kamēr pieskrien pie cita

aitu pulka. Viņa vaicā aitu ganiem: „Vai neredzējāt manu grīzti?"

Gani atbild: „Redzējām gan, tik pagriez mūsu aitas, tad

mēs atdosim grīzti."
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Meitene pagriež aitas, nāk atpakaļ un prasa ganiem savu

grīzti. Gani atbild: „Mums nav grīztes."
Meitene sāk vēl vairāk raudāt, skrien tālāk un pienāk pie

trešā aitu pulka. Vina prasa aitu ganiem: „Vai neredzējāt manu

grīzti?"
Gani atbild: „Redzejam gan, tikai pagani drusku aitas, tad

atdosim grīzti."
Meitene gana, gana, tad atnāk atkal pie ganiem un prasa

savu grīzti. Gani saka: „Mums nav grīztes."
Meitene sāk stipri raudāt un skrien atkal projām. Gani sauc

viņai no pakaļas: „Nāc atpakaļ, mēs atdosim grīzti."
Kad meitene atgriežas, tad gani liek tai upē nomazgāties.

Meitene arī nomazgājas un nu paliek tik skaista, kādas otras mei-

tas vairs nav pasaulē. Tad meitene dabūj savu grīzti un steidzas

uz māju. Pie otra aitu pulka nonākot, gani tai dāvina skrīnīti un

pamāca: „Ņem šo skrīnīti un paglabā to pie tā ozola, kas aug

tīruma galā, bet pamātei nedod! Kādu drēbju jeb kurpju tev

tikai vajadzēs, visas tādas būs tai skrīnītī."

Meitene sirsnīgi pateicas ganiem, iet tālāk un nonāk pie

pirmā aitu pulka. Gani te viņai iedāvina atslēgu, ar ko aizslēgt
to skrīnīti. Bārenīte pateicas par dāvanu, steidzas uz māju un

noslēpj savu skrīnīti pie ozola. Mājā pārnākot, pamāte tai tūliņ

bargi uzprasa: „Vai atradi grīzti?"

„Atradu," bārenīte atbild un atdod grīzti pamātei.

Pamāte nevar vien nobrīnīties, cik pameita skaista palikusi.
Sāk viņa prasīt un taujāt, bārenīte arī visu izstāsta! Pamāte

nu steigšus vien sūta ari savu īsto meitu uz upi dzijas mazgāt.
Mātes meita arī ar prieku aiziet, paskalo drusku dzijas un atstāj
tīšām vienu grīzti upē. Tad viņa nāk uz māju, bet māte to tāpat

aizsūta, lai meklējot pazaudēto grīzti. Mātes meita aiziet uz upi.

satiek pirmos ganus un prasa: „Vai redzējāt manu grīzti?"

Gani atbild: „Pagani aitas, tad mēs atdosim grīzti."

„Mātes meita atcērt rupji: „Man nav vaļas."

Viņa aiziet pie otriem ganiem un prasa: „Vai redzējāt manu

grīzti?"
Gani atbild: „Pagani aitas, tad atdosim."

„Man nav vaļas," meita atkal atcērt.

Mātes meita aiziet pie trešiem ganiem un prasa: „Vai re-

dzējāt manu grīzti?"
Gani atbild: „Pagriez mūsu aitas, tad atdosim."

Šī tik nolamā ganus un aiziet projām. Tad gani sauc to mīli

atpakaļ un šī arī tūliņ atnāk. Bet nu gani jēma un nopēra šo ar

rīkstēm. Tad viņa aizbēg pie otriem ganiem, kuri tāpat viņu

noper. Tāpat dara arī pirmie gani un aizdzen matēs meitu ar

suņiem projām. Tā viņa atnāk pie mātes, sasista vienos zilumos.
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Atnāk svētdiena, bārenīte izjem no sava skrīnīša skaistas

drēbes, apģērbjas un aiziet, nevienam nezinot, uz baznīcu. Tur

to ierauga ķēniņa dēls, un viņam tā loti patīk. Bet bārenīte drīz

vien iziet no baznīcas, un neviens nezina, kur viņa palikusi. Mājā
pārbraucis, ķēniņa dēls nevarēja aizmirst skaito bārenīti un tik

vien domāja, kā nu atkal varētu to redzēt.

Otrā svētdienā bārenīte apģērbjas vēl skaistākās drēbēs, aiz-

iet uz baznīcu un nostājas tai pašā agrākā vietā. Ķēniņa dēlam

nu viņa vēl vairāk iepatīkas; bet bārenīte atkal iziet no baznīcas,
nevienam nemanot. Mājā pārbraucis, ķēniņa dēls ne vairs ēd,

ne dzer, par viņu vien vairs domā. Viņš liek baznīcā to vietu

noliet ar sveķiem, kur bārenīte stāvējusi, lai viņa nevarētu vairs

tik ātri aizbēgt.
Trešā svētdienā bārenīte apģērbj viskaistākās drēbes un kur-

pes, aiziet uz baznīcu nostājas atkal vecā vietā. Bet projām bē-

got, vira šoreiz netiek tik drīz no vietas nost un atstāj vienu kurpi,
kas pieķērusies pie sveķiem. Ķēniņa dēls nu paņem skaisto kurpi

un nu meklē pa visu savu valsti to jaunavu, kam šī kurpe derētu,

bet nevar nekur tādas atrast.

Pēdīgi ķēniņa dēls nonāk arī bārenītes pamātes mājā. Ra-

gana jau pie laika pabāž savu pameitu kūtī apakš siles, lai ne-

viens to neredzētu. lenāk ķēniņa dēls un prasa: „Vai te nav

tādas jaunavas, kurai derētu šī kurpe kājā?"

„Ir, ir!" ragana pasteidzas atbildēt un atsūta savu īsto meitu.

Bet mērījot mātes meitas kāja izrādās par lielu. Māte pajem

asu nazi, apgriež meitai kāju un saka, lai mērījot vēl, agrāki ne-

esot pareizi nomērījuši. Mērī otreiz, bet nu ir kāja par mazu,

jo māte bija par daudz nogriezusi.

Ķēniņa dēls saka: „Tev vajaga būt vēl otrai meitai."

Ragana liedzas un saka, ka neesot. Nu sāk meklēt pa visām

malām, kamēr beidzot arī atrada bārenīti. Tai nu kurpe bija ka

uzlieta, ne lielāka, ne mazāka. Ķēniņa dēls tūliņ pazina skaisto

bārenīti, apprecēja to un dzīvoja laimīgi.

Ragana ar savu meitu dzīvoja trūkumā un nabadzība, kainer

abas nomira.

Piezīme. Pasaka atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

23. A. 480. Teicējs A. Taločko Sakstagala pag.

Vīnam medinīkam nūmvra sīva un jei atstuoja mozu meitu.

Medinīks beja vēl jauns un apsaprecēja ar ūtru sīvu. Pec kaida

laika pīdzvma ūtrai sīvai meita un tik nasmuka, ka tavs nazcik

reižu teicja sīvai: „Muna pvrmuo meita tūmar smukuoka par

ūtru!"
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Tys napatyka sīvai, un viņa nu dusmem gribēja kaut kai jū
nūnuovēt. Vīnā dīnā, kad medinīks beja mežā, viņa pajēmja buo-

renīti nūsyta, tad aiznesja jū pi okas un īsvīdja tur, bet paša

atskrēja un suoka rauduot, ka meita īkrita okā. Kad atnuocja
veirs un dabuoja zynuot, kas nūtyka, jis tyulen atskrēja pi okas

un vylka meitu. Meita vēl beja dzeiva. Pamuote nu bailēm ra-

zynuoja kū darīt. Pameita pīnuocja jai kluot un klusiņām teicja:

„Muot, nasabeist, es tāvam nasacīšu, tykai tu cytā reizē tai

nadori."

Muotei kaut kauns beja, bet tūmār viņa naticēja buorenītei un

nu bailēm, ka viņa var kaut kad pasaceit tāvam, īdevja jai paēst
un ēdinī īlyka gifti. Pameita naēdja un atdevja muosai, kura

tikkū atnuocja nu meža un muote vēl juo naredzēja. Muosa tyuleņ

apēdja tū, kū īdevja, jai buorenīte. Muosa nyu gulēja nadzeiva.

Kad muote atskrēja un suoka rauduot, ka buorenīte nūzuolēja juos

meitu, tāvs prasīja: „Kuopēc tu tai darīji?"

Buorenīte jam atbildēja: „Tuopēc, ka viņa tū man īdevja ēst,

es nazynuoju, ka tur beja gifts un atdevu jai. Te es naasmu vai-

nīga."
Tai jei izstuostīja tavam vysu, kū pamuote ar jū darēja un

tāvs vaicuoja: „Kuopēc tu beji dzeiva, kad jei nūsyta tevi?"

Meita atbildēja: „Tuopēc; ka kad jei mani syta, es apsa-

mešu par nadzeivu un viņa nu bailēm kai dreižuok mani kaut kur

nūglobuotu, cikom tu atnuoci, īsvīdja okā. Tai kai tur nabeja tik

dziļi, es stuovēju un gaidīju, kad tu atskrīsi un izjemsi mani nu

okas."

Pamuote, tū dzierdēdama, nūkrita uz zemes un palyka na-

dzeiva. Medinīks ar sovu meitu vēl ilgi dzeivuoja.

24. A. 480. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā,

LP, I, 135.

Kada pamāte deva savai pameitai pelus ēst un visgrūtākos
darbus strādāt. Kādu dienu pamāte pavēl pameitai melnas dzU

jas par baltām izmazgāt un baltas par melnām. Nabadzīte mazgā

vi raud, mazgā un raud. Te piegādās balts suns un saka: „Neraudi,

dod man dzijas, gan es viņas tādas izmazgāšu." -

Suns mazgā un izmazgā. Viņš pasniedz bārenītei dzijas un

tad saka: „No rīta pamāte tevi padzīs. Tomēr nebēdā nekā,

aizej uz muižu pie kunga un lūdz kādu kumosiņu maizes!_ Viņš

tev iedos maizi un aicinās pie galda ēst; bet pie galda neēd, ieej

labāk aizkrāsnē un apēd tur!"

Meitiņa tā izdara un, re, aizkrāsnē tai gadās zelta mati.

Kungam zeltmatīte patīk; viņš apprec to.
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22. Bārenīte un mātes meita pirtī. A.

1. A. 480. Z. Jankovskis Jelgavas apkaimē, A. Bilen-

šteina kr. LP, VI, 824 (9).

Vienai mātei bija divi meitas: īstā un pameita. īstā meita

tai bija mīla, bet pameita netīkama.

Reiz vipa sūtīja pameitu pirtī linus sargāt. Bet pameitai bija
trīs lopiņi: sunītis, kaķītis, gailītis, tos viņa paņēma līdz biedros.

Nogājusi pirtī, paēda vakariņas pati, paēdināja ir lopiņus; uztai-

sīja gultu pašai, uztaisīja ir lopiņiem un tad visi gāja gulēt. Gulēja,

gulēja, te ap pusnakti velns klāt ar tādu troksni, ka zeme vien

rībēja, un sauca, pie durvim dauzīdamies: Meit, meit, meit, laid'

man' iekšā!"

Bet šī vaicāja lopiņiem: ~Sunīti, kaķīti, gailīti, vai laidīšu

iekšā?"

Tie atbildēja: „Nelaid, slikti būs!"

Pa brītiņam velns dauzījās otrreiz: „Meit, meit, meit, laid

mani iekšā?"

Šī vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai laidīšu iekšā?"

Tie atbildēja: „Nelaid, slikti būs!"

Pa brītiņam velns dauzījās trešreiz: „Meit, meit, laid man

iekšāj"
Šī vaicāja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai nu laidīšu iekša?"

Tie atteica: „Laid!"

Labi! ielaida. Velns ienāca pirtī un tūliņ atkal: „Meit, meit,

meit, pūt uguni!"
Bet pameita vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai pū-

tīšu uguni?"

„Nepūt, slikti būs!"

Pa brītiņam velns atkal: „Meit, meit, meit, pūt uguni!"
Šī vaicāja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai pūtīšu?"

„Nepūt, slikti būs!"

Atkal pa brītiņam velns trešreiz: „Meit, meit, meit, pūt

uguni!"
Šī vaicāja: ~Sunīti, kaķīti, gailīti, vai nu pūtīšu?"

„Pūt!"
Labi! iepūta uguni. Bet kad uguni iepūta, velns atkal: „MeiL

meit, meit, dod man ēst!"

Pameita vaicāja lopiņiem: Sunīti, kaķīti, gailīti, vai došu

ēst?"
'

„Nedod, slikti būs!"

Pa brītiņam velns atkal: „Meit, meit, meit, dod man est!"

Šī vaicāja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai došu est!"

„Nedod, slikti būs!"
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Atkal pa brītiņam velns trešreiz: „Meit, meit, meit, dod man

ēst!"

Šī vaicāja: „Suniti, kaķīti, gailīti, vai nu došu est?"

„Dod!"

Labi! iedeva est. Bet kad bija paēdis, velns atkal: „Meit,

meit, meit, nomauc man zābakus!"

Pameita vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai maukšu

zābakus tam?"

„Nemauc, slikti būs!"

Pa brītiņam velns atkal: „Meit, meit, meit, nomauc man zā-

bakus!"

Šī vaicāja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai maukšu zābakus tam?"

„Nemauc, slikti būs!"

Atkal pa brītiņam velns trešreiz: „Meit, meit, meit, nomauc

zābakus man!"

Šī vaicāja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai nu maukšu?"

„Mauc!"
Labi! nomauca zābakus. Kad nomaukuši zābakus, velns at-

kal: „Meit, meit, meit, taisi man gultu!"
Pameita vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai taisīšu

gultu?"

„Netaisi, slikti bus!"

Pa brītiņam velns atkal: „Meit, meit, meit, taisi man gultu!"
„Netaisi, slikti būs!"

Atkal pa brītiņam velns trešreiz: „Meit, meit, meit, taisi man

gultu!"
Šī vaicāja: ..Sunīti, kaķīti, gailīti, vai nu taisīšu gultu?"

„Taisi!"

Labi! uztaisīja gultu. Kā uztaisīja gultu, velns atkal: „Meit,

meit, meit, nāc manim klāt gulēt!"
Šī vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu klat

gulēt?"

„Neej, slikti bus!"

Pa brītiņam velns atkal:,, Meit, meit, meit, nac klat gulēt!"

Šī vaicāja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu klat gulēt?"

„Neej, slikti būs!"

Atkal pa brītiņam velns trešreiz: „Meit, meit, meit, nāc klāt

gulēt!"
Šī vaicāja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai nu iešu klat gulēt?"

„Ej!"
Labi! gāja klāt gulēt Bet nu velns iesāka pameitu žņaugt un

mocīt. Tad pameita iebrēcās: „Sunīti, kaķīti, gailīti! sunīti, kaķīti,

gailīti!"

Tudal sunītis reja, kaķītis ņaudēja, gailītis dziedāja un velns
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kā sprukstiņš aizspruka projām, atstādams ratus ar pāris melniem

zirgiem, ar naudu, gan sudraba, gan zelta.

No rīta, kad pameita piecēlās, tā iesēdās ratos ar visiem trim

lopiņiem un brauca pie pamātes, ka vizēja vien. Pamāte, tādus

dārgumus redzēdama, sagaidīja pameitu laipni un nezināja, kā

cienāt, kā godināt.
Bet otru vakaru pamāte sūtīja savu īsto meitu pirtī linus sar-

gāt un iedeva arī sunīti, kaķīti, gailīti līdz. Nogājusi pirtī, tā paēda

vakariņas pati, bet lopiņiem tikai tādu garoziņu pasvieda. Pēc

vakariņām uztaisīja gultu sev pašai, bet lopiņiem netaisīja ne-

maz. Tad aizgāja gulēt. Gulēja, gulēja — ap pusnakti velns ar

tādu troksni klāt, ka zeme vien rībēja, un dauzās pie durvim un

sauc: „Meit, meit, meit, laid man' iekšā!"

Šī vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai laidīšu iekšā?"

Tie atteica: „Laid! Ne tu mums paēst devi, ne tu mums

mīkstu guļas vietu taisīji!"
Šī ielaida. lenāca iekšā, velns atkal: „Meit, meit, meit, uguni

pūt!"
Šī vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai pūtīšu uguni?"

„Pūt! Ne tu mums paēst devi, ne tu mums mīkstu guļas vietu

taisīji?"
Šī iepūta. Kā iepūta uguni, velns atkal: „Meit, meit, meit,

dod man ēst!"

Šī vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai došu ēst?"

„Dod! Ne tu mums paēst devi, ne tu mums mīkstu guļas
vietu taisīji!"

Šī iedeva ēst. Paēdis labi, velns atkal: „Meit, meit, meit,

nomauc zābakus man!"

Šī vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai maukšu zā-

bakus tam?"

„Mauc! Ne tu mums paēst devi, ne tu mums mīkstu guļas

vietu taisīji!"
Šī nomauca. Bet līdz nomauca zābakus, velns atkal: „Meit,

ineit, meit, nāc klāt gulēt!"
Šī vaicāja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu tam klat

gulēt?"

„Ej! Ne tu mums paēst devi, ne tu mums mīkstu guļas vietu

taisīji!"
Šī gāja klāt gulēt. Bet līdz labi apguļas, velns iesaka žņaugt.

Nu sauca gan uzsaukdama: „Sunīti, kaķīti, gailīti, sunīti, kaķīti,

gailīti!" bet lopiņi ne rēja, ne ņurdēja, ne arī dziedāja.

Un tikām velns saimnieces meitu tur mocīja, kamēr naba-

dzīte par pelnu čupu palika; bet ādu, to jau priekšlaiku bija no-

rāvis un izžāvis uz sētas, lai kalst.

No rīta saimniece, īstas meitas adu ieraudzījusi, teikusi:
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Redzi, redzi, kā mana meitiņa smuki rēgojas: zelta treses izstie-

pusi pār sētu!"

Bet kad aizgāja un tādas briesmas ieraudzīja, tad saimniece

tik dikti sabaidījās, ka turpat pie pirts durvim nomira.

Piezīme. R. Vulfs no Ūziuiem piesūtījis Lerchim-Puškaitim variantu

(VI, 824. piez.), kur pamāte ..sūtījusi pameitu pirtī gulēt". Pameita aizgājusi

ar suni, kakl un gaili. „Velns sacījis ienākdams: ,Nomauc man zābakus!'
Šī nomaukuši, bet tā tūliņ gailis iedziedājies, un velns pa kaklu, pa galvu

aizprucis. atstādams pameitai zirgus, ratus un pilnu maisu zelta naudas aiz

durvim." P. Š.

2. A. 480. Skolniece M. Upmale no 68 g. vecas Sprinces

Nicā. K. Lielozola kr.

Vienai mātei bija divas meitas: īstā meita un pameita. Māte

tai pameitai citas lones nedeva, kā tik piesēra pillu riju ar liniem

un tos viņai vienai pašai bija vienā naktī jāizmīsta. Uz riju ejot,
meita paņēma līdzi šuneli, kaķeli, gaileli un vēl rāceņus ko ēst.

Tad arī māte iedeva tai vēl drusku gaļas.

Nogājusi rijā, meita sakūra uguni un cepa galu un rāceņus.

Kad gaļa un rāceņi bija izcepti, viņa tos atdeva šunelim, kaķelim

un gailelim, bet pati ēda gaļas ādu un rāceņu Tai brīdī

viens bungāja pie rijas durvju un teica: „Meit. nac ar mani

dancāt!"

Meita prasīja šunelim, kakelim un gailelim: „Vai iešu?"

Šunelis, kaķelis un gailelis atbildēja vienā balsī: „Neej! Teic,

lai izmista tavus linus!"

Meitatā pasacīja un lini tika tūlīt izmīstīti. Kad tas bija pa-

darīts, bungāja aka pie durvju un teica: „Meit, nāc ar mani

dancāt!"

Meita aka prasīja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu?"

Šunelis, kaķelis un gailelis atbildēja: „Neej! Teic, lai izkulsta

linus!"

Meita tā pasacīja un lini tika izkulstīti. Te bungāja aka pie

durvju un teica: „Meit, nāc ar mani dancāt!"

Meita prasīja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu?"

Šunelis, kaķelis un gailelis atbildēja: „Neej! Teic, lai iz-

sukā!"

Meita ta pasacīja un lini tika izsukāti. Te bungāja aka pie

durvju un teica: „Meit, nāc ar mani dancāt!"

Meita prasīja: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu?"

Šunelis, kaķelis, gailelis atbildēja: _~Neej! Teic, lai savērpj! 4

Meita tā pasacīja un lini tika savērpti. Te bungāja aka pie

durvju un teica: „Meit, nāc ar mani dancāt!"

Meita aka prasa: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vai iešu!"

Šunelis, kaķelis, gailelis atbildēja: „Neej! Teic, lai noauž!"
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Audekli tika gan noausti, bet bija pienākusi ari jau pusnakts
un pulkstens sita divpadsmit. Nu ari gailelis sāka dziedāt, šunelis

riet un kaķelis ņaudēt. Tai pašā brīdī viss pazuda, tikai meita

palika pie audeklu čupas.
No rīta iet pamāte skatīties, kas ar meitu noticis, un atrod

meitu bagātu ar daudz audekliem. Nu māte arī savai īstai meitai

ser pillu riju ar liniem. īstā meita izprasa visu pameitai, ko tā

darījusi, un tā arī izstāsta visu galu no gala.

Nu iet īstā meita uz riju un paņem līdzi galu un rāceņus, šu-

neli, kaķeli un gaileli. Viņa tāpat cep galu un rāceņus, bet apēd
tos pati. Kad pienāk šunelis, kaķelis, gailelis, viņa atsper tos ar

kaju un pasviež tiem tikai rāceņu mizas. Labi paēdusi, viņa sāk

mīstīt linus, bet viens bungā pie durvju un teic: „Meit, nāc ar

mani dancāt!"

īstā meita prasa: „Suneli, kaķeli, gaileli, vai iešu?"

Šunelis, kaķelis, gailelis atbild: „Ej, ja gribi!"

Kā meita izgāja ārā, tā velns to pārplēsa pušu, nocirta viņai

galvu un iebāza rijas lodziņā. No rīta māte iet skatīties, ko meita

dara, un redz, ka meita jau izbāzusi galvu pa logu. Māte uzsauc

meitai: „Rādi, rādi tās irgnas!"

Bet kā māte ieiet rijā, tā redz, ka tikai galva vien ir lodziņā.

Redzēdama, ka meita nokauta, arī māte nomira aiz lielām bēdām.

3. A. 480. 510. A. Brivnieku Liesma no Elzbetes Olmanes

Rumbeniekos. Jkr. V, 73 (43). LP, VII, 11, 27, 7, 1.

Vienai mātei bija meita. Māte nomira un meitenīti pieņēma
audzināt cita māte. Bet citai mātei bija pašai meita, ko tā daudz

vairāk mīlēja nekā pieņemto. Māte deva savai meitai tik labu

ko ēst un smukas drēbes, bet bārenītei sliktu ēdienu, drēbes ne-

maz, tā ka tai vajadzēja pusplikai iet. Bārenīte bija dikti laba

un no citiem mīlēta; sievas, kas pie viņas audžu mātes kalpoja,
deva klusu viņai ēst. Meitene neapēda visu, bet deva dalu ari

saviem lopiņiem: sunītim, kaķītim, gailītim, vistiņai. Audžu māte

veda bārenīti uz pirti vaktēt. jo deģis solījies to nodedzināt. Viņa

teica, lai meitene divi naktis vaktējot, tad_ atkal vaktēšot divi

naktis viņas pašas meita. Bārenīte, paēdinājusi savu sunīti, ka-

ķīti, gailīti un vistiņu, aizgāja ar saviem lopiņiem uz pirti. Uguui

iededzinājusi un noģērbusies, grib meitene patlaban iet gulēt, te

kāds dauzās pie durvim un sauc: „Meita, laid iekšā!"

Meitene apvaicājas pie saviem lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gai-

līti, vistiņa, vai laidīšu?"

Lopiņi saka: „Nē!" Atkal dauzās kāds pie durvim un sauc:

„Meita. laid iekšā!"
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Meitene no jauna apvaicājas pie saviem lopiņiem un šie

saka: „Nē!"
Trešo reizi dauzās pie durvim un sauc: „Meit, laid iekšā!"

Meitene vēl reiz apvaicājas pie saviem lopiņiem un nu šie

saka: „Laid!"

Viņa ielaiž. Pa durvim ienāk vīrietis un teic: „Meita, aun

kājas zeme!"

Meitene apvaicājas pie saviem lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gai-
līti, vistiņa, vai aušu?"

Lopiņi saka: „Nē!"
Vīrs otrreiz pavēl: „Meita, aun kājas zemē!"

Meitene no jauna apvaicājas pie saviem lopiņiem un tie saka:

„Nē!"
Vel reiz pavel vīrs: „Meita, aun kājas zeme!"

Meitene vēl reiz apvaicājas pie saviem lopiņiem un šie saka:

„Aun!"

Viņa noaun vīram kājas. Šis saka: „Meita, taisi gultu!"
Meitene apvaicājas pie saviem lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gai-

līti, vistiņa, vai taisīšu?"

Lopiņi saka: „Nē!"
Vīrs atjauno pavēli: „Meita, taisi gultu!"
Meitene vēl reiz apvaicājas pie saviem lopiņiem un tie saka:

„Nē!"
Vīrs trešu reizi pavel: „Meita, taisi gultu!"
Meitene vēl reiz apvaicājas pie saviem lopiņiem un nu tie

saka: „Taisi!"
Meitene uztaisa gultu vīrs apgulstas. Meitene izdzēš uguni

un pati arī iet gulēt, krustu pārmezdama, Dievu pielūgdama, lai

viņš viņu apsargātu. Sunītis palien apakš lāvas, kaķītis ielien

krāsnī, vistiņa un gailītis uzlēc uz krāsni. Pusnaktī iedziedas gai-
lītis un vīrs šmauc projām, atstādams podu ar zelta un sudraba

naudu.

Otru nakti meitene atkal iet uz pirti un līdzi ar viņu viņas

lopiņi: sunītis, kaķītis, gailītis, vistiņa. Meitene noģērbusies tai-

sās patlaban iet gulēt, te dauzās kāds pie durvim un sauc: ..Meita,

laid iekšā!"

Viss atkārtojās kā vakarnakt. Meitene izdzēš uguni un iet

gulēt, krustu pārmezdama, Dievu pielūgdama, lai viņš viņu ap-

sarga. Sunītis palien apakš lāvas, kaķītis ielien krāsnī, gailītis

un vistiņa uzlēc uz krāsni. Pusnaktī iedziedas gailītis un vīrs

šmauc projām, atstādams pulka smalku zīda kleišu, raibu, lielu

lakatu, spožas kurpes ar sudraba sprādzēm un ko neko, kas tik

ir smalks ko apģērbt.

Bārenīte, mājās pārnākusi, rādīja no lieliem priekiem ari

savai audžu mātei un viņas meitai savas smukās lietas un to
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naudu. Audžu mate nu deva viņaiēst to labāko un ko tik tā

vien gribēja un tikmēr nerima, kamēr nebija no viņas izkrāpusi,
kur ta visu to ņēmusi. Nākošu nakti gāja īstā meita uz pirti un

panema arī sunīti, kaķīti, gailīti un vistiņu līdzi, bet ēst tiem nekā

nedeva. Kad viņa bija noēģērbusies, kāds pie durvim dauzās un

sauca: „Meita, laid iekšā!"

Meita prasīja lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vistiņa, vai

laidīšu?"

Lopiņi teica: „Laid!"
Meita ielaiž. Pa durvim ienāk vīrietis, apsēžas un uzsauc:

„Meita, aun kājas zemē!"

Meita prasīja lopiņiem: ~Sunīti, kaķīti, gailīti, vistiņa, vai

aušu?"

Lopiņi saka: „Aun!"
Meita noaun vīram kājas. Nu šis pavēl: „Meita, taisi gultu!"
Meita prasa lopiņiem: ~Sunīti, kaķīti, gailīti, vistiņa, vai tai-

sīšu?"

Lopiņi saka: „Taisi!"
Meita gultu uztaisa, vīrs apgulstas. Meita izdzēš uguni un

pati arī iet gulēt; bet priekš gulēt iešanas ne apkrustās, ne arī

Dievu pielūdz. Sunītis ir palīdis zem lāvas, kaķītis ielīdas krāsnī,

gailītis un vistiņa uzlēkuši uz krāsns. Pēc laiciņa uzsauc vīrs:

„Meita, nāc klāt gulēt!"
Meita prasa lopiņiem: „Sunīti, kaķīti, gailīti, vistiņa, vai

iešu?"

Lopiņi saka: „Ej!"
Nu meita noliekas pie vīra gulēt. Pusnaktī gailītis iedziedas,

vīrs, par velnu pārvērties, izšmauc ar meitu pa durvim. No rīta

brauc ceļinieki gar pirti un apstājās pārtraukti. Māte, to redzē-

dama, domā: „Mana meitiņa tur būs izkārusi savas zīžu drānas,
ka visi viņu apbrīno!"

Viņa pati arī tur noiet redzēt. Un ko tā ierauga? Savu

meitu pakārtu. Māte saslimst un vairs neceļas.
Bārenīti pieņēma cita māte, kam arī bija meita. Svētdienā

gribēja bārenīte pašas meitai līdzi iet uz baznīcu. Bet audžu

māte, ieraudzījusi bārenītes košo apģērbu, un redzēdama ka tā

smukāka par viņas meitu, nelaida bārenīti ne par ko uz baznīcu,
iebēra sieku linsēklu pelnos un lika viņai izlasīt linsēklas no pel-

niem pa to laiku, kamēr viņas meita ir baznīcā.

4. A. 480. E. Rezev sk i s Irlavas apgabalā. LP, IV, 160 (33, 1).

Vienai mātei divas meitas: īstā meita un pameita. īsto meitu

māte visādi lutināja, bet pameitu nevarēja ne acu gala ieredzēt.

Reiz māte bija apmānījusi, ka pirtī velns ieviesies. Un ko nu tā
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izgudro? Vina vienu nakti sūta tīši pameitu pirtī gulēt, lai velns

to nomāktu. Nekā darīt — pameita paņem sunīti, kaķīti, gailīti
biedros un aiziet raudādama. Pirtī nabadzīte atminas, ka pamāte
iedevusi vakariņu tiesai sausu garoziņu. Izvelk to pašu no ka-

batas un sāk grauzt. Bet sunītis, kaķītis, gailītis tik žēlīgi skatās,

viņiem arī gribas ko pagrauzt. Pameita pārlauž garoziņu uz trim

dalām un grib katram vienu gabaliņu atdot. Te izskrien pelīte,
tai arī gribas pagrauzt. Nekā darīt — jālauž garoziņa uz četrām

dalām un jādod arī pelītei; pašai vairs nekā nepaliek.

Ap pusnakti viens dauzās pie pirts durvim, tas bija pats velns.

Pameita prasa; „Sunīti, kaķīti, gailīti, pēlīte, vai laidīšu iekšā? 4*

Sunītis, kaķītis, gailītis, pelīte atbild: „Nelaid vis!"

Pēc laba brīža dauzās atkal.

„Sunīti, kaķīti, gailīti, pelīte, vai laidīšu iekšā?"

„Vēl ne, bet drīzi ja!"
Pēc brīža dauzās atkal.

„Sunīti, kaķīti, gailīti, pelīte, vai laidīšu iekšā?"

„Laidi, laidi, bet eji labi gausi!"
Pameita iet, cik gausi vien varēdama un attaisa durvis. Velns

ienāk pirtī: lai taisot viņam gulu! Pameita sāk velnam gulu tai-

sīt, bet labi gausi: pa vienam salmiņam vien ņem, pa vienam

salmiņam vien liek. Kamēr šī čubinās, velns uzkāpis uz lāvu un

skaita naudu. Pēc liela liela laika nauda izskaitīta un gula arī

uztaisīta. Velns sastumj naudu čupā un uzsauc pameitai, lai nākot

klāt gulēt. Bet tai pašā brīdī gailītis iedziedas: ķiķerikū! un tā

velns, klupdams, krizdams, nezin kur pazūd un visa nauda paliek

uz lāvas. Pameitai aizgāja līdz brokastam, kamēr lielo naudas

kaudzi sagodīja. Pēc brokasta pamāte smiedamās nāk uz pirti

paskatīties, kā velns pameitu saplosījis; bet sunītis izskrien no

pirts pamāti riet: „Ķiv, viv, viv! vedīs mantiņu vizēdami!"

Pamāte iesper sunītim ar kāju pa degunu, sacīdama: „Se,
krupi, se! vedīs kauliņus grabēdami!

leiet nu pirtī — kad tevi visi brīnumi! — pameita gluži ve-

sela un vēl tāda kaudze naudas, ka ne panest nevar.

To redzēdama, pamāte prom pie īstās meitas: lai taisoties

gatava, lai ņemot baltmaizi vakariņām līdz, lai nesot spilvenus

un lai guļot nākamu nakti pirtī, tur esot laime bez gala, tur da-

būjot naudu bez apziņas. īstai meitai tas bija kā sviests uz

maizi — palēkdama vien aizgāja ar sunīti, kaķīti, gailīti uz pirti.

Metās tumšs, sāk vakariņas ēst: sunītis, kaķītis, gailītis arī gri-
bētu no baltmaizes —šī nedod. Izlien pelīte, tai arī ne. Nu, nekas!

Lopiņi apgulstas apakš lāvas un nesmilkst nemaz par viņas cieto

sirdi.

Ap pusnakti viens dauzās pie durvim, tas bija pats velns. Un

tā īstā meita nemaz nociesties vairs, tūliņ skriet durvis atvērt.
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Sunītis, kaķītis, gailītis gan lūdz, lai vēl neverot; bet šī iespēr
ar kaju sunītim pa degunu, tā ka sāk asinis tecēt, un atver. Velns

ienāk pirtī: lai taisot viņam gulu! Šī mudīgi mudīgi steidz gulu
taisīt, jo domā, ka tad naudu vēl vairāk dabūšot, un necik ilgi —

gula gatava!
Velns iegulas un uzsauc īstai meitai, lai nākot klāt gulēt. Šī

līdz ko apguļas, velns saplosa īsto meitu gabalos: ādu uzsvieda

pār kārti, rumpi iemeta ballā, galvu pirts lodziņā un tad nezin,

kur pats palika, kur ne.

No rīta itin agri māte šauj uz pirti skatīties, cik naudas labai

meitiņai būs. Pirts lodziņā tā ierauga galvu.

„Vai re, mans luteklītis nevar ne sagaidīt mani; izbāzusi pa

lodziņu galvu un smej vien!"

Bet tai pašā brīdī sunītis izskrien no pirts pamāti riet: „Xiv!
viv! viv! vedīs kauliņus grabēdami!"

„Se, krupi, se! vedīs mantiņu vizēdami!"

Tomēr neveda vis mantiņu vizēdami — paskatās: vai! —

velns luteklīti noplēsis.

5. A. 480. P. Briedi uš Durzupē. LP, IV, 161 (33, 2).

[Mātei divas meitas: īsta meita un pameita. Pamāte aiz-

sūtījusi pameitu uz pirti gulēt, kur velns bijis ieviesies. Pameita

aiziet tur ar sunīti, kaķīti un gailīti. Atnācis velns un], pie pirts
durvim klauvēdams, tā runājis: „Bum, bum! meitiņ, laid man

iekšā — naudas kule aiz durvim, tā pieder tev!" (trīs reizes velns

tā sacījis).

„Sunīti, kaķīti, gailīti, vai laidīšu?"

„Nē, vēl nav laiks!"

Kad trešo reizi sērdiene prasījusi, tad tikai lopiņi atbildējuši:

„Laid, nu ir laiks!"

lekšā velns atkal teicis: „Bum, bum! meitiņ, tais' man gulu —

naudas kule pirtī — tā pieder tev!" (tā pa trim lāgiem).

Sērdiene prasījusi trīs reizes: „Vai taisīšu?"

Trešo reizi lopiņi atbildējuši: „Taisi, nu ir laiks!"

Trešo reizi velns teicis: „Bum! bum! meitiņ, nāc gulēt —

naudas kule pirtī — tā pieder tev!" (tā par trim lāgiem).
Bet sērdiene katrreiz prasījusi: „Vai iešu?"

„Neej!" lopiņi atteikuši. Trešo reizi prasot, gailītis sācis

dziedāt, sunīts riet, kaķis ņaudēt. Velns aizbēdzis un visa nauda

palikusi pirtī.

Bet mātes meita, tā neprasījusi sunītim, kaķītim, gailītim pa-

domu; velns tādēļ to saplosījis, līdz ko apgūlusies viņam blakus.
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6. A. 480. K. Corbiks no V. Beķera Jelgavā uzrakstījis ar

turienes izrunas savādībām.

Vienai pamātei bija īstā meita un sērdienīte. Abas bija skai-

stas. Pamāte neieredzēja sērdienītes un to nicināja. Sērdienīte

mīļoja dzīvniekus, bet īstā tos spēra ar kājām un neieredzēja.
Sērdienītei bija sunīts, kaķīts un gailīts, kurus tā kopa un mīļoja.

Vienu reiz pamāte gribēja sērdienīti nonāvēt, un tāpēc to

vakarā sūtīja uz pirti. Sērdienīte nosēžas pie ratiņa un vērpj.

Sunīts, kaķīts un gailīts sēž tai blakus. Te, kā pulkstens desmit,

pie durvim viens klauvē un rūc: „Laid iekšā!"

Sērdienīte prasa sunītim, kaķītim un gailītim: „Sunīt, kaķīt,

gailīt, vai būs laist iekšā?"

„Nē, nelaid!" tie atbild.

Klauvē otru reizi. Sērdienīte tāpat: „Sunīt, kaķīt, gailīt, vai

būs laist iekšā?"

„Nē, nelaid!"

Klauvē trešo reizi. Sērdienīte prasa: „Sunīt, kaķīt, gailīt,
vai būs laist iekšā?"

„Ja, laid!"

lenāk velis tulin uz lavas augša un sauc: „Nac klatgulet!"

„Sunīt, kaķīt, gailīt, vai būs iet klātgulēt?"

„Nē, neej!"
Pec kada laika velis atkal sauc: „Nac klatgulet!"

„Sunīt, kaķīt, gailīt, vai būs iet klātgulēt?"

„Nē, neej!"
Pec kada laika velis sauc trešo reizi: „Nac klatgulet!"

„Sunīt, kaķīt, gailīt, vai būs iet klātgulēt?"

„Ja, ej!"
Nu šī arī pieiet. Pec kada brītiņa, kad velis iesnaudies, su-

nīts, kaķīts un gailīts sacel traci: sunīts rej, kaķīts ņaud, gailīts

dzied. Velis domā, ka nu jau rīts un ļaudis kājās, plūkš! pa dur-

vim ārā, tā ka aizmirsa pat naudas maisu.

Otrā dienā iet pamāte un redz: sērdienīte sēž pie ratiņa vērpj,

bet kaktā naudas maiss. Nu ir sērdienīte bagāta.

Pamāte apskauž sērdienīti, un vakarā sūta arī savu meitu

uz pirti gulēt. Arī šī tagad nu paņem sunīti, kaķīti un gailīti līdzi.

Kā tad! tiklīdz pulkstens desmit, velis dauzās pie durvim.

„Vai laist?" prasa īstā meita.

„Ja, laid!" atbild sunīts, kaķīts un gailīts.

lenāk velis —un uz lāvas augšā. „Nāc pie manis klatgulet!"

„Vai iet?"

„Ja, ej!" atbild sunīts, kaķīts un gailīts.

Šī arī pieiet. Bet ko nu? Velis ņem to un samučī pavisam.

Rumpi uzkar pirts durvīs, bet galvu iebāž pirts loga.

„Nē, nelaid!"

„Ja, laid!"

„Ne, neej!"
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Otrā dienā nāk pamāte un redz pa gabalu, ka meita stāv jau
logā un gaida viņas, lai varētu naudas maisu pārnest mājā. Bet

tavu brīnumu! viņas meita beigta. Neko darīt, iet mājā un raud.

No tā laika pamāte sāka mīlēt sērdienīti.

7. A. 480. li. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

, P1 āvu pa g.

Vienai mātei bīsi īstā meita un pameita. īsto meitu māte

glabāsi, kā jau īsto meitu un šo visādīgi lutināsi un bīsi. Bet pa-
meitu māte nevarēsi ne pa acu galam ieraudzīt un šo visādīgi
nerrosi un bīsi.

Reiz, vakarā, pamāte izdzinusi pameitu no istabas laukā. Kur

nu pameita paliks pa nakti? Šī aizgāsi uz pirtīnu. Bet šai bīš

pirtiņā bailes vienai pašai pa nakti gulēt un šī paņēmusi līdz suni,
kaķi un gaili. Ap pusnakti rijā ienācis vellc ar lielu naudas zuti

un sācis naudu skaitīt. Kā suns, kaķis un gailis pamanīši vellu.

tā suns sācis riet, kaķis ņaudēt un gailis dziedāt. Vellc nu pārbi-

jies, aizskrēš, ka zemes vie nodimdēšas un atstāš naudas zuti pir-

tiņā.

Ritīnā pameita gāsi uz istabu un ņēmusi vella naudas zuti

ar līdz. Ka pamāte redzēsi, ka pameitai pasaulīgi dau naudas, tā

šī prasīsi, kurt' šī naudu ņēmusi. Pameita izstāstīsi, kā bīš, kā

vellc ienācis pirtīnā ar visu naudas zuti un akai aizgāš un naudas

zuti atstāš pirtīnā.
Otrā vakarā pamāte nu stellēsi savu īsto meitu uz pirtīnu.
Šī jau nu akai domāsi, ka nāks vellc un atstās naudas zuti

un īstai meitai ar tiks pūra naudas. īstā meita un pamāte jau bīšas

uz naudu kā sadegušas. Kā ta, vakarā īstā meita aizgāsi uz pir-
tīnu un neņēmusi sev ne kaķa, ne suņa, ne gaiļa līdz.

Ap pusnakti akai pirtīnā ienācis vellc ar naudas zuti un sācis

naudu skaitīt. Bet šis pamanīš īsto meitu un klupis šai virsū,
nomušīš un norāvis galvu. Rumpi vellc apēdis, bet galvu ieslēš

pirts lodzīnā.

Pamāte ar tūlī pēc pusnakts gāsi uz pirtīnu kā nu

šās meitai izgāš, un palīdzēt vella naudas zuti stiept uz māju. Jau

pa gabalu šī pamanīsi meitas galvu lodzīnā un domāsi, ka meita

šo sauc palīgā naudas zuti aiznest. Šī nu vēja modē drāzusies

uz pirtīnu. Bet ka ieskrēsi pirtīnā, ta ar tūlī redzēsi, kas nu ir no-

ticies. No lielām errastībām pamāte ņēmusi un nomirusi. Bet

pameita dzīvāsi laimīgi un bagātīgi.

8. A. 480. J. Vāceris Liel-Aucē. A. Bīlenšteina kr.

LP. VI, 824 (9. pie z.).

[Mātei divas meitas: īstā un pameita. Pameitu māte] aiz-

dzinusi no istabas pirtī dzīvot. [Pameita aizgājusi ar suni, kaķi
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un gaili.] Pirtī ienācis velns ar trim galvām un ar lielu naudas

summu pa muguru. Nosviedis naudas summu palāvē, viņš teicis,

lai pameita to noperot un nomazgājot. Nu pērusi un mazgājusi;
bet drīzi pulkstenis apsitis divpadsmit, sunītis sācis riet, kaķītis
ņaudēt, gailītis dziedāt

— velns aizbēdzis, atstādams visu naudu

palāvē.

Bet otrā vakarā ienācis tāds velns ar sešām galvām. Ar to

tāpat noticis. Trešo vakaru atnācis tāds ar deviņām galvām.

Ar to tāpat. Nu pameitai no šiem trim velniem bijis naudas bez

gala.
[Mate, to redzēdama, suta nu arī savu meitu uz pirti. Ta

tāpat aiziet ar suni, kaķi un gaili.]

Kad velns klauvējis pie durvim, saimnieces meita vaicājusi:

„Sunīti, kaķīti, gailīti, vai laidīšu iekšā?"

„Nelaid!" tie atteikuši.

Bet šī palikusi dusmīga, paņēmusi rungu, izsukājusi lopiņus

krietni, ietriekusi palāvē un tūliņ vērusi durvis vaļā. Atvērusi,

ienācis liels ragains velns ar lielu lielu rungu pa muguru un sa-

cījis, lai viņu noperot un nomazgājot.
Saimnieces meita smējusies: „Lai es tevi noperu un no-

mazgāju! Maksā, tad varbūt to darīšu!"

Tad velns pakampis rungu un sācis maksāt drīzi pa vienu

pusi, drīzi pa otru pusi, kamēr gala no kauliem nolobījusies. Bei-

dzot norāvis galvu, iebāzis pirts lodziņā, ādu atkal iespīlējis pirts
durvīs un aizgājis.

[Kad rītā māte gājusi meitas raudzīt un redzējusi viņas galvu

pirts lodziņā, tad viņa priecājusies, domādama, ka meita no prieka
skatās caur logu.]

9. A. 480. Pogu Jānis, Bechmanis, Brambergniekos.

LP, VI, 824 (9. piez.).

[Māte, kas bijusi ragana,] sūtījusi pameitu pirtī gulēt. [Pa-
meita arī gājusi un paņēmusi suni, kaķi un gaili līdz.] Atnācis

velns un saucis: „Meit, meit, laid mani iekšā!"

Vina prasījusi sunītim, kaķītim un gailītim, bet tie divreiz at-

bildējuši: „Nelaid!"

Trešo reiz viņa atvērusi durvis. Nu velns ienācis: „Meit,

meit, klāj galdu!"
Lopiņi divreiz teikuši, lai neklājot, trešo reizi, lai klājot. Velns

saēdies labi un teicis: „Meit, meit, nāc klāt gulēt!"

Lopiņi divreiz teikuši: „Neej!", bet trešo reizi suns sācis r.et.

kaķis sprauslāt, gailis dziedāt — velns sabijies, aizskrējis ka traks

prom, atstādams naudu un mantu turpat.
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Rīta pameita radījusi savu bagātību pamātei, kas tai brīdī

vārījusi putru. Ta tikām brīnījusies, brīnījusies, kamēr aiz brī-

numiemgluži netīši iemērkusi savu garo degunu putras katlā un

noplaucējusi.
Otrā naktī māte vairs nelaidusi vis pameitu, bet sūtījusi savu

luteklīti pirtī gulēt.

Atnācis velns un dauzījies pie durvim, bet lopiņi teikuši: „Ne-
laid!"

Pameita uzsaukusi: „Mūdži, krupji, pirts kaktā!"

Velns klātgulēdams tad saplosījis lutekli.

Rītā ragana paņēmusi lielu maisu pa pleciem un gribējusi pa-
līdzēt luteklei zeltu pārnest; bet atradusi meitiņu nodīrātu, ādu uz

krāsns un galvu lodziņā.

10. A. 480. L. P. Džūkstē-Pienav ā. LP, I, 45.

Kādai mātei ir divas meitas: viena īsta, otra pameita. īstajai
meitai bijušas labas dienas, bet pameitai grūtas, grūtas.

Reiz pameitai naktī jāiet uz pirti linus sargāt. Viņa paņem

sunīti, kaķīti līdz un aiziet. Ap pusnakti kāds grabinās gar dur-

vim. Pameita, to dzirdēdama, prasa: „Sunīti, kaķīti, vai laidīšu

iekša?"

Sunītis un kaķītis atbild, lai nelaižot. Pēc brītiņa atkal dau-

zās. Viņa prasa: „Sunīti, kaķīti, vai laidīšu iekšā?"

Sunītis un kaķītis atbild, lai nelaižot. Pēc brītiņa dauzās vēl

diktāki. Viņa parsa: „Sunīti, kaķīti, vai nu laidīsim iekšā?"

Sunītis un kaķītis atbild, lai nelaižot. No rīta pameita pie

pirts durvim atron lielu maisu naudas. Pamātei tas grauž sirdi.

Viņa nākošu nakti nelaiž vairs pameitu linus sargāt, bet sūta īsto

meitu. Ap pusnakti kāds dauzās pie durvim. īstā meita prasa:

„Sunīti, kaķīti, vai laidīšu iekšā?"

Sunītis, kaķītis atbild, lai nelaižot.

„Vai jūs krupji atkāpsities!" tā pasper ar kāju sunīti un kaķīti

un atver durvis. Bet velns tūlīt satver īsto meitu un pārrauj to

pa vidu. Vienu gabalu tas uzsviež uz jumta un otru iebāž pirts

lodziņā. Māte nevar meitu sagaidīt, tā iet raudzīt, bet atron to

pagalam. No tā laika māte pameitu labi turēja.

11. A. 480. Skolnieks J. Kļava n064 g. vecas J. Rite nes Nīcā,

K. Lielozola k r.

Senos laikos meitas gājušas sestdienas vakaros pirtī vaka-

rot, tas ir: ņēmušas darbu līdz un tur strādājušas. Tā arī vienā

pirtī gājušas vakarot saimnieka meita un kalpu meita, pati saim-



354

niece nesusi viņam galu ko ēst. Tā nu viņas pirmo vakaru iz-

strādājušās, paēdušas un gājušas atkal mājā.
Otru sestdienas vakaru gājušas atkal vakarot un paņēmušas

līdzi suni, kaķi un gaili, lai būtu īsāks laiks. Saimniece atkal at-

nesusi galu, bet saimnieka meitai nepaticis strādāt un tā aizgājusi
uz māju. Nu palikusi kalpu meita viena pati pirtī, ēdusi atstāto

gāju un devusi arī sunim, kaķim un gailim. Te pienācis kāds pie
durvim un dauzījies. Meita prasījusi: „Sunīt, kaķīt, gailīt, vai

laidīšu iekšā?"

Kustoņi atteica visi kā vienā balsī, lai nelaižot. Pusnaktī gai-
lis sācis dziedāt un tas, kas bijis pie durvim, aizmucis projām.
Pēc pusnakts pienācis atkal viens pie durvim un sācis dauzīties.

Meita prasījusi: „Sunīt, kaķīt, gailīt, vai laidīšu iekšā?"

Nu visi trīs teikuši: „Ja, ja, ja!"
Meita attaisījusi durvis, ienācis viens vīrs, līdzīgs eņģelim,

uzvilcis tai skaistas drēbes mugurā un atstājis tai arī vēl citas

mantas. Meita nu pārnākusi ar dāvanām priecīga mājā.
Saimnieku meita, redzēdama, ka kalpu meita tā apdāvināta,

aizgājusi nākošu sestdienas vakaru viena pati uz pirti un paņē-

musi arī suni, kaķi un gaili līdz. Tad viņa sākusi ēst galu, bet

sunim, kaķim un gailim sviedusi ar kauliem. Pienācis atkal kāds

pie durvim un sācis dauzīties. Meita prasījusi: „Sunīt, kaķīt, gai-

līt, vai laidīšu iekšā?"

Visi atteikuši: „Laid!"
Meita atvērusi durvis, bet nu ienācis velns un sācis meitu

žņaugt. Suns, kaķis un gailis paspējuši izmukt. Velns nogali-
nājis meitu, nogriezis tai galvu un iebāzis to pirts lodziņā.

No rīta māte gājusi lūkot savu meitu. Redzēdama par ga-

balu savas meitas galvu lodziņā, viņa priecājusies, domādama,

ka meita jau viņu gaidot. Bet piegājusi klāt, viņa tūliņ sapratusi,
kas noticis. Gan nu viņa raudājusi un brēkusi, bet ko tur lai dara,
kad palīdzēt vairs nevar?

12. A. 480. A. Ozola Baunu pag. J. A. Jansona kr.

Kādai mātei bijušas divas meitas: īstā meita un pameita,

īstā meita bijusi izlutināta, bet pameitai vajadzējis visus darbus

darīt. Pameita aizvien ēdinājusi visus dzīvniekus, un tādēļ tie

bijuši viņas draugi. Reiz pamāte sūtījusi audžu meitu uz pirti

linus sukāt. Kaķītis, sunītis un gailītis, kā bārenītes draugi, gā-

juši līdz. Tikko darbs bijis iesākts, te velns pie pirts durvim klāt,

lai laižot iekšā. Meita prasa: gailīt', kaķīt', vai laist velnu

iekšā?"

Šie atbildējuši: „Nelaid, dumi būs!"_
Meita tā prasījusi trīs reizes, kamēr biedri teikusi: laid.
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Nu velns licis izvārīt putru un pēc tam uztaisīt gultu. Meita katru

reizi prasījusi biedriem padomu un tie visu atļāvuši. Beidzot

meitai bijis jāiet velnam līdzās gulēt. Ar draugu atļauju meita arī

gājusi. Nu velns sācis meitu žņaugt. Sunītis sācis riet, kaķītis - -

ņaudēt, gailītis — dziedāt, un velns izbaidījies un aizbēdzis, aiz-

mirzdams savu lielo naudas maku. Nu meita paņēmusi naudu un

devusies ar saviem biedriem mājā.

Pamāte dabūjusi to zināt, sūtījusi savu meitu arī linus sukāt.

Šī ņēmusi atkal sunīti, gailīti un kaķīti līdz. Pēc brītiņa velns aiz

durvim saucis, lai laižot iekšā. Nu īstā meita prasījusi saviem līdz-

nācējiem: „Vai laist velnu iekšā?"

Šie atbildējuši: „Laid, kas mums par dalu!"

Sliņķe ielaidusi ar' velnu. Nu atkārtojies viss tas pats, kas

ar pameitu. Beidzot meitai jāiet pie velna gulēt. Sunītis, gailītis

un kaķītis nav teikuši ne viena laba padoma. Meita nav nocie-

tusies gaidīt, kamēr velns viņu aizskars, sākusi žņaugt velnu, lai

dabūtu naudu. Nu velns saskaities, nožņaudzis meitu un saplēsis
to gabalos. Ne sunītis rējis, ne gailītis dziedājis, ne kaķītis ņau-

dējis, bet visi klusītiņām aizgājuši.

Otrā dienā māte nākusi meitu raudzīt, bet ieraudzījusi sa-

lauztos meitas locekļus, no žēlabām nomirusi.

13. A. 480. K. Pelns Žaga res pagastā. LP. VII, 11, 27, 7, 2.

Pameita uz riju sūtīta gulēt. Paņēmusi līdz sunīti, kaķīti, gai-

līti, pelīti. Pusnaktī, kad klauvētāju ielaiduši, ienācis velns un

nometis zemē naudas maisu. Kamēr velns ar meitu tiepies, pe-

līte pārkodusi maisu un drīz arī gailītis iedziedājies. Nu velns

sprukdams kampis naudas maisu, bet nauda izbirusi plānā —

palikusi pameitai.

Rītā sunītis aiztecējis uz pagalmu rējis: „Au, au, uu, bagātā

pārnāca!"
Pamāte uzsaukusi: „Se būdā, ko grābsties!"

Te pameita ienāk ar naudas klēpi. Mātes meita lopiņus līdzi

neņem, to velns nogalina.

14. A. 480. Vilis Veidemani s Oziņos. LP, VII, 11, 27. 7, 3.

Tai brīdī, kad meita piegulusies pie velna, tā saukusi lopi-

ņiem: „Glābiet mani!" Tad sunītis kampis velnu aiz kajam, ka-

ķītis aiz galvas, gailītis atkal dziedādams saucis: „Padodiet man,

es viņu pakāršu laktā!"

Velnam palicis bail — aizbēdzis un atstājis savu naudas zutni

gultā.
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Mātes meita lopiņus lamājusi par mēriem, krupjiem un ne-

klausījusi, kad teikuši, lai tūliņ iekšā nelaiž. Velns saplosījis mā-

tes meitu.

15. A. 480. K. Bļaus Ērgļos. Brīvzemnieka ..Cfiopmua,",
127. piez. LP, VII, 11, 27. 7, 6.

Bārene ņēmusi uz pirti līdz savus vienīgos draugus: gaili,
suni un kaķi. Bārene nebraukuši uz kungu namu, bet ļoti gausi

vilkusi kungu dotās zvaigžņainās drēbes mugurā, iebilzdama, ka

tās trūkstot. Beidzot atcerējusies savus draugus un iesaukusies:

„Gailīti, dziedi, sunīti rej, kaķīti ņaudi!"
Lopiņi tūdaļ klausījuši, ko bārene pavēlējusi. Velli (kungi)

pārbijušies un aizmukuši, atstādami dārgo apģērbu bārenei.

Pēc tam pamāte sūtījusi savu īsto meitu uz pirti: mātes meita

visādā ziņā iemantošot vēl labāku apģērbu. let mātes meita uz

pirti — gailis, suns, kaķis grib pavadīt, bet šī aizdzen tos projām.
Nu māte izgaidās meitu no pirts atpakaļ — nevar sagaidīt.

Otrā rītā viņa ies pati meitai uz pirti pakaļ — ierauga no-

tālēm: meita izbāzusi galvu pa lodziņu un smejas. Māte priecā-
jās: „Lūk, kā meita līksmo!"

Bet ieiet pirtī — redz: galva vien rēgojas lodziņā, rumpis guļ
kaktā pie durvim.

16. A. 480. A. Lerchis-P vš ka it i s Džūkstē- Pienav ā.

LP, I, 138.

Kādai sērdienītei bija pie pamātes grūtas dienas: pirtī bija

jāiet strādāt un uz plikas grīdas jāguļ. Kādu dienasvidu pameitai,

sērdienītei, aiztek uz pirti līdz sunītis un kaķītis. Te uz reizi vecs

vīriņš klauvē pie durvim, lai laižot iekšā.

Pameita prasa sunītim, kaķītim: „Vai laidīšu?"

„Nelaid!" lopiņi atbild.

Pēc brītiņa vīriņš atkal klauvē. Pameita prasa lopiņiem: „Vai

laidīšu?"

„Nelaidi!"
Pec brītiņa vīriņš vel diktāki klauvē. Pameita prasa: „Vai

nu laidīšu?"

„Nu vari laist!" lopiņi atbild.

Vīriņš ieiet pirtī un lūdzas, lai meitiņa viņam sirmo galviņu

paieskājot. Šī tūlīt. Bet galvu ieskājot vīriņš paliek par naudas

čupu. Tagad sērdienīte bija bagātākā jaunava visa apgabala.

17. A. 480. N. Rancāns Preiļos.

Vīnai rogonai beja pameita, kuru jei naīredzēja un gribēja
kai navīn [kaut kā] jū nūnuovēt. Tod rogona pajēme komuleiti,



357

nūnese jū uz pierti un lyka buorineitei sorguot. Nūguoja buo-

rineite uz pierti, pajēme leidza sovas vakarerjas, ari pajēme ar

sevi suni, kaki un gaili. Pabaruoja jūs ar šovam vakariņām,
bet paša [pati] nikuo naēde. Leidza ap pusnakti atskrīn uz

pierti valns ar lelu naudas maisu un suoc buorineiti kaitynuot.
Tam laikam suns zam luovas suoc rīt, kaķis ņaut, gailis dzī-

duot. Valns nūsabeist, aizskrīn prūjom un nu bailes aizmierst

i naudas maisu.

Reitā atīt rogona, dūmuodama atrast tik pameitas kaulus,
bet te veras, ka buorineite dzeiva un vēl lela naudas kule piertī
uz luovas. Tad ūtrā naktī rogona pasyuta sovu meitu uz pierti
komūleiša sorguot. Rogonas meita taipat pajem suni, gaili un

kaki, bet vakariņas paša apād, a suņam, gailam un kakeišam

napamat nikuo. Otkon ap pušnakti atskrīn valns ar naudas

kuli un suoc plēst rogonas meitu. Gailis, kaķis un suns, pa-

lykuši olkoni, nūsagloboj zam luovas un sēd klusu. Valns sa-

plēš rogonas meitu, golvu aiz cakula pakar jumtā un pats aiz-

skrīn prūjom ar vysu naudas maisu.

Atīt reitā rogona uz pierti, veras, ka tik meitas golva ka-

rinej jumtā. Sajem jū lelos dusmes uz vaina, un rogona, gribā-
dama atrībt vainām, palīk piertī. Taipat ap pušnakti atskrīn

valns. Rogona kreit vainām mugurā un grib jū nūžņaugt, bet

valns napasadūdas. Un tai sasatykuši div leidzani spāki, navar

vīns ātra īveikt. Valns, kad tik aizdzīd gailis, bāg prūjorn, bet

ap pušnakti otkon atskrīn uz pierti, un mož vēl tagad valns

ap pušnakti kaunas ar rogonu.

Tuodēļ ir baile byut piertī ap pušnakti. Valns, kaudamīs

ar rogonu, izskraida vysas piertis; navar golvuot, ka myusu

piertī nava bejis kaidu reizi... Tam laikam buorineite izīt pi

veira un dzeivoj laimeigi.

18. A. 480. K. Bļaus Ērgļos. Brīvzemnieka „C6ophmk 127.

LP, VII, 11, 27, 5.

Bija māte, tai bija īsta meita un pameita. Savu īsto meitu

viņa visādi lutināja, bet pameitai klājās grūti. Ja sestdienas

vakarā citi mājinieki gāja uz pirti, tad pameitu nelaida pamāte

citiem līdzi; lai vēlāk ejmot viena pati.

Reiz, kad bārene nomazgājusies sēdēja viena pati pirtī,

šuvusi un rakstījusi mēneša gaismā, atbraukuši divi kungi pie

pirts trijūgā. Kungi un viņu zirgi bija izpušķojušies ar zvaig-

znēm pierē, bet aizjūgs bija zvaigžņains. Kungi sacīja bārenei:

„Saposies, esam tavi precinieki — brauksi tudalmums līdza!"

Bet bārene liedzās: „Nevaru jums bez pamātes ziņas braukt

līdzi."
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Ilgi satiepās bārene ar kungiem, līdz, beidzot, gailis iedzie-

dājās un šie klupdami aizlaidās. Par visu to bārene ne vārda

citiem nestāstīja.
Otrā sestdienas vakarā, kad viya atkal pirtī sēdēja, at-

brauca tie paši abi kungi. Šoreiz abi bija daudz staltāki no

redzes: katram kungam, katram zirgam pierē, tāpat arī uz aiz-

jūga, laistījās mēnesis. Atkal šie uzplijās bārenei: „Posies,
brauc mums līdza!"

Bet bārene atteica: „Mana nelaiķe māmuliņa mani godam

un saulītei audzinājusi, — nevaru jums līdza iet."

Tiepās, tiepās, beidzot aizdziedāja gailis — kungi aiz-

brauca. Trešo sestdienas nakti abi kungi atkal atbrauca. Šo-

reiz tik viņiem, tik zirgiem pierē, tāpat arī uz aizjūga, laistījās
saule. Atkal viņi uzplijās bārenei, lai līdza braucot, sacīdami:

„Pie mums tev visādi labumi būs pārpilnam; pie mums tu pa

saulīti vien staigāsi."
Beidzot bārene apņēmās līdz braukt. Abi kungi sāka nu

viņai dāvināt visskaistākās drēbes, un katrai drēbei bija virsū

saulīte. Viņi sacīja: „Qērbies, bet iekams neesi .apģērbusies,

nepiemini domās ne laimi, ne arī sauli."

Bet bārene ģērbdamās skaita pātarus. Tiklīdz skaita pā-

tarus, kungi ģērbj drēbes šai atkal nost. Tā nu viņi noga-

lējās ar bāreni diezgan ilgi. Beidzot taču pierunāja pātarus

neskaitīt. Tudal bārene beidza pušķoties un aizbrauca līdza.

Netālu no kungu nama bārene ieraudzīja vienu veceni un veci.

Tie, ieraudzījuši bāreni, priecājās, sacīdami: „Skāde, vajadzēja
krāsni vēl karstāku sakurināt."

Aizveda bāreni līdz kungu namam — ieveda istabā — tur

uz galda stāvēja visādi gardumi, turpat arī laulības gulta un

krāsns lai kurējās. Kāmēr bārene tur pabija istabā, visa istaba

sāka piepildīties ar biezu miglu. Nu noprata bārene, labi ne-

būs — un no istabas ārā, projām uz savu būdiņu. Mājā pa-

māte jautināja, kur esot bijusi, pameita izstāstīja visu :_ kā divi

kungi šo bildinājuši, kā aizveduši, kā atpakaļ uz mājām pār-
skrējusi. Pamāte par visu to neteica pameitai neviena ļauna

vārdiņa, nodomādama: „Pagaidi, gan es savai meitai šo laimi

piešķiršu."
Otru sestdienas nakti māte sūta savu meitu uz pirti, bet

šī aiz bailēm paņem bāreni biedros. Apsēdīsies mātes meita,

zeķi adīdama, un gaida gaidīdama brūtgānus, bet bārene pa-

slēpjas palāvē. Ap pusnakti atbrauc abi kungi, ieiet pirtī, vaicā

pēc bārenes. Mātes meita atbild: „Nava bārenes, bet ja jums

patīk, ņemat mani."

Kungi bija mierā, izgreznoja to un aizveda. Ceļā šo to

pārrunājot, mātes meita izpauda, ka bārene esot bijusi palāvē
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paslēpusies. To padzirdējis viens kungs, tūdaļ steidzās atpakaļ,
bet neatrada vairs tur, bija jau istabā šī.

Trešā sestdienā bārene atkal šuva rakstus pirtī, bet nu bija
apdrošinājusies sevi: bija nolauzusi trejdeviņām adatām acis un

bezacu adatas saspraudusi pirts takā. Ap pusnakti atkal at-

brauc abi kungi, nobrauc līdz adatām un apstājās, sacīdami:

„Tālāku nevar braukt: dzelzs kārtis ceļā. Redzēt gan redzam

viņu, bet dabūt nejaudām."
Aizbrauca atpakaļ abi kungi. Drīzi pēc tam vienu rītu

atrada mātes meitas lindrakus pirts lodziņā iebāztus, bet pati
viņa bija pazudusi uz visiem laikiem.

Šie kungi bija velli. Viņi bija izlietājuši mātes meitu

kaislībām un pēc' tam izcepuši krāsnī. Bet pie bārenes) viņi
vairs braukt nebrauca.

19. A. 480. J. Rubenis Erg'os.

Saimniece aizliegusi bārenītei iet reizē ar citām sievietēm

pirtī. Viņa varējusi tikai tad mazgāties, kad šās jau bijušas iz-

pērušās. Reiz bārenītei peroties un mazgājoties, piebraucis pie

pirts velns ar mantu vezumu. Viņš izbēris veselu kaudzi kreiļu

un pogu un pavēlējis, lai verot drīzi diegā. Bārenīte nu gan vē-

rusi, bet tīšām kavējusies. Vēl iztecējusi pelīte no sienmalas un

teikusi: „Meitiņ, man ar' pa podziņai!
'

Bārenīte metusi arī pelei pa pogai un tā strādājot aizdziedājis

gailis. Velns tūliņ aizskrējis uz elli un visa manta palikusi bā-

renītei.

Kad nu arī mātes meita redzējusi visu šo bagātību, tad viņa

gribējusi iet pēdējā pirtī. Arī saimniecei tas bijis pa prātam.

Tikko nu mātes meita paliek pirtī viena, te arī uz reiz ir velns

ar mantu vezumu klāt. Viņš uzkliedz, lai tik ātri ver krelles

diegā. Mātes meita arī paklausījusi velnam un sākusi naski vien

vērt. Te iztecējusi pelīte un teikusi: ~Meitiņ, man ar pa po-

dziņai!"
Matēs meita saukusi: „Vecais, vecais, pele prasa pogu."

Velns atņurdējis: „Svied ar akmeni." Meita arī sviedusi.

Rītā māte iet uz pirti meitas lūkot un redz, ka meita izbā-

zusi galvu pa ladziņu it kā smietos. Piegājusi klat viņa atrod,

ka tikai vairs galva ir lodziņā — ne meitas ne mantas!

23. Bārenīte un mātes meita pirtī. B.

Ļ A. 480. Erg lo s 1864. g. A. Bllen§temak r. LP. VI, 823 (8).

Viena saimniece izdzinusi bārenīti no ustubas un nekur ne-

devusi rūmes. Nabadzīte tad aizgājusi uz pirtiņu. Bet tur
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viena pelīte čīkstējusi. To paņēmusi uz rokām un glaudījusi, lai

nečīkstētu. Bet tā pelīte bijusi Dieviņš un stāstījusi bārenītei

šitā: „Ap pusnakti nāks vel(n)s un sauks: „Laid iekšā!", tad

nelaid, kamēr sauks trīs reiz; bet trešo reizi ielaid. Un tad

vel(n)s sacīs: „Uzcel(i) man(i) uz krāsni!", bet necel, kāmēr

sacīs trīs reiz. Un tad vel(n)s sacīs: „ledod man akmini rokā!"

tikai nedod, kamēr sacīs trīs reiz, bet trešo reizi iedod. Un tad

vel(ns) sacīs: „Apskrien trīs reiz ap pirti!", bet neskrieni, pirms
trīs reiz saka. Pēdīgi, kad ienāksi pirtī atpakaļ, viņš sviedīs

tev ar akmini pa galvu un sviezdams pārplīsīs kā pupa."
To sacījusi, pelīte ielīdusi savā alā.

Pienākusi pusnakts, vel(n)s klāt: „Laid iekšā!"
Šī nelaidusi. Saucis vēl otrreiz, arī nelaidusi. Kā saucis

trešo reiz, ielaidusi. lenācis iekšā: „Cel mani uz krāsni!"

Necēlusi. Teicis otrreiz, vēl necēlusi. Kā teicis trešo reiz,
tad uzcēlusi. Bet nu teicis tālāk: „ledod man akmini rokā!"

Nedevusi. Teicis otrreiz, vēl nedevusi. Kā teicis trešo

reiz, iedevusi akmini rokā. Ta teicis: „Apskrieni trīs reiz ap

pirti!"

Neskrejusi. Teicis otrreiz, vēl neskrējusi. Kā teicis trešo

reiz, tad skrējusi. Apskrējuši ap pirti, nākusi pirtī atpakaļ. Bet

nu_ velns sviedis bārenītei ar akmini pa galvu un vairs ne-

spējis iesviest, kritis gar zemi un pārplīsis kā pupa; bet tanī

vietā gadījies liels blāķis ar naudu — bija visāda nauda: vara,

sidraba, zelta.

Otrā rītā saimnieces meita arī gājusi uz pirti. Un pelīte

tāpat čīkstējusi. Bet viņa pelīti neglaudījusi — situsi. Pusnaktī

atnācis velns un saucis: „Laid iekšā!"

Jā, šī tūliņ. Tad saucis: „Cel uz krāsni!"

Šī tūliņ cēlusi arī. Nu teicis: „Dod man akmini rokā!"

ledevusi. Tad teicis: „Apskrieni trīsreiz ap pirti!"
Tūliņ apskrējuši. Bet tiklīdz nu nākusi atpakaļ, velns svie-

dis ar akmini pa galvu un šī gar zemi. Nu velns norāvis saim-

nieces meitai galvu un apēdis rumpi; bet galvu atstājis mazā

lodziņā.
Tur nu galva stāvējusi, zobus atviezusi; bet saimniece,

rītā piecēlusies, sacījusi: „Ak kā mana meitiņa jauki smejas —

nu gan būs pulka naudas dabūjusi!"

Aizgājusi raudzīt — kur nu nauda? — briesmas, ne nauda.

2. A. 480. Mārtiņš Stārķis Lielvārdē. LP, V, 130, 2.

Kāda pamāte svētvakarā, gulēt ejamā laikā, raidīja savu

pameitu pirtī drēbes mazgāt. Neviens nabadzītei nenāca biedros;

tikai pelīte izlien no spraudziņas parunāt ar grūtdienīti.
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Šī mazgā, mazgā — piebrauc velns lepnā karītē. Pelīte

saka: „Tas atbrauca tev pakaļ, bet neej līdz — atbildi: „Man

nav kurpju, man nav zeķu, man nav goda vilnainītes!""

Velns ienāk: lai braucot līdz!

„Brauktu, brauktu — man nav kurpju!"
Velns ienes zelta kurpes: „Še!"

Pameita aun, aun, laiku garumā vilkdama — uz reizi at-

minas: „Brauktu, brauktu — man nav zeķu!"
Velns ienes zīda zeķes: „Še!"
Pameita velk, velk tīšu čūrodamās — te atminas: „Brauktu,

brauktu — man nav goda vilnainītes!"

Velns ienes dārgu vilnaini: sudraba rakstiem izrakstītu, di-

manta bārkstēm, gariem karuļiem nokarinātu. Nu vems vil-

naini, nu izskatīsies ilgi jo ilgi. Velns nevar vairs sagaidīt —

skubinās atkal; te, ķikerikū! gailis iedziedas nojumā un velns

pa kaklu pa galvu projām; neattapa ne karītē ielēkt, ne šo, ne to.

Saulītei lecot, pameita iesēdās zeltai karītē un aizbrauca

kalnā, spīdēdama, mirdzēdama.

Pamāte pa logu rāda īstai meitai: „Re, brīnumi nedzirdēti —

cik lepni mūsu pelnrušķe brauc! Nu, meitiņ, nākamā svētvakarā

tev arī jāiet pirtī drēbes mazgāt."

Labi. Otrā svētvakarā īstā meita mazgā pirts namiņā

drēbes, lai blīkst. Nekad to nebija darījusi: drēbes mazgāt! Līdz

šim pelnrušķe apkopa sliņķi, bet re, šovakar sava lieta. Pa

brītiņam izlien pelīte biedros pastāvēt; bet īstā meita pasper

ar kāju: „Tiš, mūdži orgās pūt!"

Piebrauc velns: lai nākot karītē!

„Jā, jā — tūliņ!" šī itin priecīga atstāj sārma trauku un

tečiņus vien karītē iekšā. Bet karītes durvis amplīgi vērdama

klaikt! ievēra pati sev galvu un izdzisa. Velns dusmās iesvieda

galvu pirts lodziņā un aizbrauca purpinādams. No rīta pamāte
rāda pa logu: „Re, re, kā mana meitiņa pirts lodziņā smejas!"

Bet drīzi atrada, kas īsti bija noticis.

3. A. 480. Alfrēds „Pasaka s'\ 4 (2). LP, VII, 11, 27, 7, 7.

Vienam vīram nomira sieva un atstāja septiņi gadi vecu

meitiņu. Vīram trūka saimniece, bija jāapprecē otra sieva. Šī

bija gauži nikna un pameitai bija jāredz grūtas dienas.

Kādu gadu vēlāk viņai pašai piedzima meita. Nu pameitai

dzīve palika vēl sliktāka. Visi darbi tai vienai pašai bija jā-

padara, un tomēr pamāte to vēl vienmēr bāra un sita.

Tā aiztecēja vairāk gadi. Pameita, jeb, ka pamāte to sauca,

pelnurušķe, bija izaugusi par ziedošu jaunavu, turprtī viņas pus-
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masa, lai gan tikai vieglas dienas vien baudīja, bija gluži ne-

smuka un melna, kā čigāniete.

Reiz pamāte ar īsto meitu aizgāja uz pirti. Pelnurušķes tās

līdzi neņēma, jo viņas turēja par kaunu ar to reizē mazgāties.
Kad tās bija atpakaļ pārnākušas, tad arī pelnrušķe aizgāja

mazgāties. Bija jau labi vēlu — pats veļu laiks —nu pameitai

parādījās pats velns, sacīdams: Skaistulīte, tev jāpaliek man

par sievu!"

Meita loti iztrūkās. Bet, ko darīt? Ar velnu jokot neva-

rēja. Viņa sacīja: „Cienīgs kungs! labprāt pildītu, ko vēlies,
bet man trūkst brūtes apģērba un rotas."

Velns to visu īsā laikā atnesa. Drīz stāvēja meita skaistās

drēbēs apģērbusies, it kā pati princese. Meita tālāk runāja:
„Bet kas es par brūti? Man jau trūkst pūra?"

Arī pūru velns drīz atnesa un teica: „Nu tik nāc man līdz!"

Bet mums jau nav zirgu, ar ko braukt."

Drīzi stāvēja skaisti rati pie pirts durvim un nu tā vairs

nekā nevarēja izvairīties.

Patlaban kā taisījās ratos iekāpt un velns to nu būtu vedis

uz savu baznīcu, elli, te gailis sāka dziedāt un velns pa kaklu

pa galvu devās uz elli, atstādams pelnrušķi ar visiem lepnajiem

zirgiem, ratiem un visām citām mantām.

Meitene sēdās ratos un aizbrauca uz istabu. Pie istabas

durvim viņa piesēja zirgus un gāja iekšā. Pamāte domāja, ka

kādi viesi atbraukuši, un nāca pameitai loti pazemīgi pretī,

laipni sveicinādama. Bet šī devās drīz pazīstama un stāstīja,
kas bija noticis.

Zināms, pamāte par pelnrušķes laimi nemaz nepriecājās,
bet to apskauda un prātoja, kā savu meitu tikpat bagātu pa-

darīt. Nākošu reizi viņa aizsūtīja savu meitu ap pusnakti uz

pirti mazgāties. Drīz arī velns atnāca un vaicāja, vai negribot

pie viņa par sievu iet? Šī atteica: „Gribu gan, tikai sagādā

man lepnu brūtes rotu, bagātu pūru un skaistus zirgus, ar ko

uz baznīcu braukt."

Velns to visu knaši apgādāja. Meita iesēdās ratos un gai-

dīja, kad gailis dziedāšot, bet, velti: gailis nedziedāja un velns

ratos ielēcis, uzcirta zirgiem, rati aizripoja ar izlutināto mātes

meitu uz elli.

Pamāte ilgi gaidīja savu meitu atpakaļ braucam, bet velti.

Uz pirti aizskrējusi un to tur neatrazdama, viņa zināja, kas no-

ticis, krita pie zemes un bija pagalam. Bet pelnurušķc ar savu

tēvu dzīvoja daudz gadu laimīgi.



363

4. A. 480. A. Smagars Līksnas pag,

Vienai mātei divas meitas: viena īstā meita un otra pa-
meita, īsto meitu māte ļoti mīl un lutina, bet pameitai liek darīt

visus grūtos darbus. Reiz pamāte nodomā pameitu nogalināt
un sūta to uz riju gulēt, ticēdama, ka viņu tur velni nomocīs.

Pameita vakarā paņēma gaili, aizgāja rijā, un likās uz cepļa
gulēt. Ap pusnakti rijā sanāca velni. Viens velns aizgāja pa-
meitu lūgt uz balli, bet pameita teica: „Kur es lai iemu ar melnu

muti?"

Velns aizgāja pēc ūdens ar sietu, ilgu laiku viņš smēla

ūdeni, bet nevarēja piesmelt. Tad viņš atnāca uz riju un pa-

stāstīja meitai, ka šis nevarot sietā ūdens piesmelt. Pameita

sacīja, lai ņemot spaini Drīz ūdens bija atnests un pameita

nomazgājusies. Velns lūdza, lai ejot nu uz balli, bet pameita
atbildēja: ~Kur lai iemu, ka man zābaku nav?"

Velns atnes zābakus un lūdz uz balli, bet pameita saka:

ka šai kleitas neesot. Velns atnes kleitu un lūdz uz balli, bet

pameita saka: „Kas es par brūti bez gredzena?"
Velns atnes gredzenu un lūdz uz balli, bet pameita saka:

„Kur lai iemu bez naudas?"

Velns atnes veselu sieku zelta naudas, un lūdz uz balli, bet

pameita paņem gaili, un tas sāk dziedāt. Velni visi aizbēg pro-

jām un visu pamet pameitai.

Pameita rītā atnāk uz māju. Pamāte viņai prasa, kur viņa
ņēmusi drēbes un naudu? Pameita arī visu pastāsta, bet pa-

māte nu nākamu nakti sūta savu meitu uz riju. Vakarā pamātes
meita aiziet un liekas tūliņ uz cepļa gulēt. Naktī sanāk velni

un lūdz pamātes meitu uz balli. Šī ir arī ar mieru. Velni nu

sāk viņu mocīt, kāmēr nomoka beigtu un tad pašu iebāž lodziņā.

No rīta pamāte, nevarēdama sagaidīt savas meitas, iet viņai

pakal. Viņa redz, ka meita pa logu skatās, un priecīga skrien

turpu. Piegājusi tuvāk, viņa redz, ka meita ir nedzīva, un sāk

gauži raudāt. No tā laika pamāte vēl vairāk spieda savu pa-

meitu pie grūta darba.

5. A. 480. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. kom. kr.

LP. VI. 825 (9. piez.).

Pameitai katru nakti bijis jāiet pirtī būkēt. Te vienreiz

melns kungs atnācis pie pirts durvim, saukdams: „Nac man

līdza!"

Pameita atteikusi: ~Man nav jaunu drēbju!"

Velns aizskrējis jaunam drebem pakal, atnesis un saucis

atkal. Pameita atteikusi: „Man nav kurpju!"

Atkal atnesis tas; bet nu teikusi: „Man nav zeķu!"
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Atnesis zeķes, meita teikusi: „Man nav zirgu, kājām ne-

varu aiziet!"

Melnais tad atbraucis ar karīti un lepniem zirgiem; bet pat-
laban pusnakts bijusi pāri, gailis dziedājis un velns aizmucis,
atstādams karīti un visu dārgo apģērbu pie durvim. Rītā pa-

meita iebraukusi sētā, ka laistījies vien.

Nu saimniece arī savu meitu sūtījusi uz pirti, cerēdama tai

tādu pašu laimi. Tā ari itin priecīga aizgājusi. Bet kad melnais

to aicinājis sev līdza, tā arī tūliņ izgājusi laukā, un melnais to

aizvedis uz elli.

6. A. 480. Skolnieks V. liorkovskis Latgalē.

Viens jauns vīrs apprecēja vecu un bagātu sievu. Viņam

sieva ātri nomira un atstāja vienu mazu meiteni. Jauns būdams,

atraitnis nevarēja iztikt bez sievas un ātri vien atkal apprecējās.
No otras sievas viņam bija vēl vairāk bērnu, bet nabaga bā-

renītes viņš vairs nežēloja.

Vienu reizi pamāte ar savām meitām un bārenīti aizgāja

uz pirti. Nopērušās, viņas aizgāja, bet bārenīti atstāja pirtī un

aizslēdza durvis, lai viņa tur nobeigtos. Bārenīte, palikusi pirtī
viena pati, sāka raudāt. Pienāk velns pie pirts un prasa: ~Ko
tu raudi, kas tevi te ieslodzīja?"

Bārenīte atbild: „Kā man neraudāt, ka man visa kā trūkst?"

Velns saka: „Ja tu gribētu nākt pie manis par sievu, tad

tev nekā netrūktu."

Bārenīte atbild: „Nu, iešu ar'!"

„Ja tu gribi nākt pie manis, tad saki, kā tev vajaga."

Bārenīte atbild: „Man vajaga vispirms krekla."

Velns aizskrien atnes kreklu un saka: „Tagad mēs varam

precēties."
Bārenīte atbild: „Vai tad es ar vienu kreklu precēšos?

Dabūn man vēl skaistas drēbes, zeķes un zābakus."

Velns aizskrien un atnes sarkanu drēbi, baltas zeķes un

dzeltēnus ādas zābakus. Nu velns atkal saka: „Tagad gan

brauksim."

Bārenīte atbild: „Ar ko es braukšu, ka durvis aizslēgtas

un zirga nav?"

Velns drīzi attaisa durvis un atved divus zirgus ar ratiem.

Kad velns visu bija sataisījis, bārenīte saka:_ „Kā man sēsties

tādos sliktos ratos ar savām skaistām drēbēm? Es tur varu

saplēst savas drēbes."

Velns nu aizskrēja meklēt labākus ratus. Kamēr viņš skrai-

dīja meklēdams, tikmēr jau sāka dziedāt gailis. Kad gailis no-

dziedot, tad velnam neesot vairs nekādas varas par cilvēku.
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Bārenīteaiziet gan uz sētu, bet tūliņ vēl neiet istabā. Par

nakti viraa pārgul pūnī, un rītā agri uzcēlusies, nāk uz istabu.

Pamanījusi bārenīti tādu skaistu, pamāte nobijusies vaicāja:
„Kā tu varēji izlīst no pirts? Kur tu ņēmi tādas skaistas drēbes,

zābakus un zeķes?"
Bārenīte atbild: „Man pirtī Dievs iedeva."

„Ko tev Dievs teica?'

Bārenīte atbild: „Nekā nesacīja. Tikai pavaicāja, kādēi

es tik ilgi pirtī sēdot. Es viņam atbildēju: kā man nesēdēt, ka

nav nekā ko kājās aut un mugurā vilkt. Tūliņ man atnesa

drēbes un zābakus un lika man izmeklēt, kas man patīk. Tā nu

es paņēmu šo sarkano drēbi."

„Bet kā durvis attaisīji?"

„Mani Dievs izlaida, sacīdams: „Durvis ir piesalušas, un

tu, meitiņa, nevari tikt ārā." Tad es izgāju ārā un aizgāju uz

sētu."

Pamāte grib nu sūtīt savas meitas, lai tās arī atnestu dārgas
mantas. Atnāk sestdiena, izkurina pirti un pamāte tagad iesloga

tur savu vecāko meitu, lai gaida mantas. Viņas meita sēd, sēd

pirtī un klausās, ka kas atskrien pie pirts un prasa: „Ko tu te

gaidi?"
Meita atbild: „Dievu gaidu, lai man mantas dotu."

Velns saka: „Nāc pie manis par sievu, tad es tev došu, ko

prasīsi."

„Ja tu man dosi, tad es iešu pie tevis par sievu."

Velns saka: „Ko tu prasīsi?"

„Es gribu, lai tu man dotu skaistas drēbes, zābakus un

zeķes."
Velns ātri aizskrien un dabūn visu, kas prasīts. Nu jau jā-

brauc ar velnu uz kāzām — neko nevar darīt. Velns tūliņ to

sagrāba un pakāra pirts griestos pie sijas.

Rītā agri aiziet viņas māte un redz, ka meitai ap kaklu

apsiets valgs un viņa jau ir beigta.
Otrā sestdienā sūta otru meitu, lai iet uz pirti pec mautam,

jo pirmā bijusi mulķe, saņēmusi mantu un nogalinājusies.

Otra meita gaida, gaida — neko nevar sagaidīt. Māte at-

nāk rītā un vaicā: „Vai ko dabūji?"

„Nē, nekā nedabūju un nekā arī neredzēju."

Trešā sestdienā māte ar meitu aiziet abas uz pirti, nosēd

līdz tumsai un nu arī velns ir klāt Māte saka: „Vai tads ir

Dievs? Būtu nomirusi, nebūtu redzējusi."

Velns saka: „Vai tu mani nepazīsti?"

„Nekad nebiju redzējusi tadu zvēru. Ka cilvēks, tikai ar

lielu spalvu un ar lieliem ragiem, ka aitai."
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Velns saka: „Vai tu negribētu savu meitu man par sievu

atdot?
4

;
Mate atbild: ~Nem meitu un mani arī līdz! 44

Velns apņēmās dot, ko tik gribēšot. Viņas saka, lai atnesot

visādas drēbes.

Velns arī tūliņ aizskrien un apgādā visu, ko vien prasījušas.

Viņš pasteidzās, lai tik jo drīzāki varētu viņas nogalināt, kamēr

vēl nav divpadsmitā stunda. Māte ar meitu izmeklējušas la-

bākās drēbes, saka: „Nu mēs varam precēties. 44

Kā tikai viņas to bija teikušas, tā tūliņ vecais velns pasauca

vienu velnēnu palīgā un pakāra abas pie pirts sijas. Tā nu pa-

lika bārenīte viena pati. Viņa drīz apprecējās un dzīvoja ba-

gāti un laimīgi.

7. A. 480. D. Ozoli ņ š Jaun-Rozē. LP. V. 130, 4.

Kuodraiz dzeivāja bogāts veirs. Tam nūmira sīva un ot-

stuoja maitu. Pēc kuoda loika viņš precājās ūtrraiz un opņiema

bogātu otroitni, kurai ori maita bej. Bet šī ūtra sīva naīredzēja

pomaitu; turpretim sovai maitai (īstai meitai) vusu deva, kū

vīn īgribējās. Pamaita neikū. Bet or tū napītika. Beidzūt pa-

muota nadeva na gūdīgas drābes — popeira drābes tuodai ori

pītīkūt; nadeva na gādīgi poāst, — gorūzas, kos īstai maitai

otlikās, ori ešūt lobās. Tūmār pamaita neikū: jūpocīšūtīs!
Bet kos ir? Raizi pamuota sogoudrū pomaitu vēl jū voirak

poķircināt: viņa souta tū pošā zīmas vidū ūgūt un naīdūd voirāk

neikū leidz, kuo tik sokaltušu gorūzu. Pomaita roudādama guoja
mežā īškā, orvīn dziluok un dziluok, bet naīroudzēja navīnas

ūgas, un kos vēl? Tuodās nīka popeira drābēs suoka brismīgi

solt. Beidzūt, por loimi, nobadzīte navilūt otrāda možas muo-

jiņas un īguoja sasildītīs. Sildūtīs suoka ori sovu gorūziņu

grouzt. Te — kur gadījīs, kur na — pīrūnas mozs veiriņš, so-

cīdams: „Maitiņ, voi mun ori dūsi āst?"

„Kuopēc na? Adi vīn, kos mun te ir! 44

Veiriņš apsādās un nu obi divi grouza gorūzu. Kod tī po-

āda — veiriņš prosīja: „Nū kurinās, maitiņ, nuoci? un kos

tuoda asi?
44

„Asmu nobaga buorenīte — pamuota soutīja muni ūgu losīt,

bet navaru dabīt44

„Neikas, maitiņ, nasoki na vuordiņa! aij vīn uora un losi

ūgu, cik gribi!'4

Pomaita guoja uorā un turpot īroudzīja doudz doudz ūgu.

īsā breidī pīlosīja pillu kurvi. Muojā ajūt, veiriņš, vai loimi vā-

ļādams, socīja: „Loi tev runājāt pī kotra vuorda zalta uobuli nu

mutes kristu!
44
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Muojā, tikleidz buoranite pirmū vuordu or pomuotu runāja,
toulīt zalta uobūli krita nū mutes; un tuo nu kotru dīnu: jū
voirak viņa runāja, jū boguotāka polika.

Tis skouda. Un viņa soutlja togad ori sovu maitu

zemeņu losīt. Tā apģārbās siltās drābēs un oizguoja mežā muo-

jiņu meklēt. Otroda gon. Nu īguoja īškā un suoka āst boltmaizi,
kū muota leidz bej īdavusa. Te īnuoca tis pots veiriņš un pro-

sīja ori kuodu kumūsiņu. Bet muotas maita rupji atbildēja: „Ar
tuodu vāci mun vis napīkluojas kūpā āst."

Veiriņš, na vuorda nasocīdams, uorā izguoja. Paādusa,
muotas maita nu guoja ūgu meklēt: bet navīnas naotrada. Nū-

sirdījsīs ta nūsvīda kurvi un steidzās muojā. Bet veiriņš smī-

damīs tai pokal souca: „Kod tu tik vīnu vuordu runāsi, tod tev

nū mutes najouka vārda uorā lāks!"

Muojā puornuokusa, to teica muotai: „Zemeņu nava!"

Bet leidz tū teica, toulīt divas vardas izlāca nū mutes.

Muota sobeijās un lika vēl runāt; bet jū voirāk runāja, jū voirāk

vardas izlāca, tuo ko beidzūt vusa ustuba or vardām pillā bej.

Raiz muota guoja or maitu iz pierti: pomaita ori guoja leidz.

Bet muota dusmās nūņiema pomaitai kraklu un nadeva neikuoda.

Pomaita plika polika piertī un gouži rouduoja. Tod nuoca valli

un prosīja: kuopēc roudūt?

„Kuo naruodāt? Mun pomuota nūņiema kraklu un nadeva

neikuoda."

Tū dzierdājs, vacīs valis koktā īsoucās: „Lec, lec, dāls, bous

loba sīva!"

Jounīs valis toulīt nūlāca un otnesa kraklu. Pomaita kraklu

opvilkusa, socīja: „Mun vojag brunču!"

Vacīs valis koktā īsoucās: „Lec, lec, dāls, bous loba sīva!"

Jaunīs valis nūlāca un otnesa brunčus. Tūs apvilkusa, po-

maita socīja: „Mun vojag lokata!"

Vacīs valis koktā īsoucās: „Lec, lec, dāls, bous loba sīva!"

Dāls nūlāca un otnesa lokatn. Lokatu opsājusa, pomaita

socīja: „Mun nav zeķu!"

Vacīs valis koktā īsoucās: „Lec, lec, dāls, bous loba sīva!"

Dāls nūlāca nu otnesa zeķas. Zeķas apuovusa, pamaita so-

cīja: „Mun vojag kuorpju!"
Vacīs valis koktā īsoucās: „Lec, lec, dāls, bous loba sīva!"

Dāls nūlāca un otnasa kuorpas. Kuorpas opuovusa, po-

maita socīja: „Mun nova jokas!"
Vacīs valis koktā īsoucās: „Lec, lec, dāls, bous loba sīva!"

Dāls nūlāca un otnasa joku._ Joku opvilkusa, pomaita guoja
uorā. Uorā jau ziergi duru prīškā stuovēja korīta ījougti, bet poti

korīta bej pillā or zalta noudu. Tikū nu vacīs valis teica, loi

kuoptu korītā īškā, te īdzīdājās goils un vusi valli oizbaga iz elli.
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Buorinīta polika or sešim ziergim vīna poti stuovūt un nazi-

nāja, kū doreit. Bet Dīs toi īdeva spīķi un nūruodīja vīnu okmini,
socīdams: „Kuopi okminim viersū, pīsit or spīķi trīs raiz un

soki tūs vuordus: „Okmini, otdorīs!" tod viņš otviers līlas līlas

durs, un tu tod brouci tur or vysim ziergim īškā. Bet kod ībrouksi

un uorā iznuoci, soki otkal: „Okmini. oizdorīs!" tod tis oizdorīsīs.

Tuo vorēsi, kod tik vīn gribi, ziergus zam okmina poņamt, iz-

brouktīs un otkal nūlikt, kur bejš."

Un nu, nū tuos dīnas, pomaita orvīn brouca lapni jū lapni:
ori zalta tai natrouka.

Pomuotai, tū radzūt, bej lūti žāl, ko viņas maitai tuodas

lapnas lītas nav — pomaitai ir. Neikū doreit — pamuota sa-

gudruoja ori sovai maitai piertī kraklu otņemt un pliku otstuot.

Lobi — tuo nūtika. Ap pušnokti otbrouca valli noudas karītā,
kuo rogi vīn nulouškāja un nauda nūskonēja. Tī īguoja piertī,
prosīdami, kū maita tur goidūt? Šī otbildēja: „Mun vojag
drābju!"

„Kuodu drabju?"
Nu viņa īsuoka goru meldiņu: „Mun vojag krakla, mun vojag

brunču, mun vojag jokas, mun vojag lokata, līla skoista lokata or

zalta molām, mun vojag baltu zeķu, mun vojag suorkanu kuorr ju."
Jounīs valis tū vusu sorokstīja; bet vacīs valis koktā socīja:

„Lec, lec, dāls, bous tev sīva!"

Jounīs valis nūlāca un sodabija vusu, kū tei bej vālējusīs.
Bet muotas maita posavierās un eigni īsoucās: „Vuss boutu gon,
bet noudas nav!"

Vacīs valis koktā īteicās: „Lec, lec, dāls, bous sīva!"

Toulīt jounīs valis nūlāca un otnesa līlu kuli noudas. Nu

muotas maita opsagierbās, kuo mamzulla, pībāra pillus kar-

maņus or noudu un līlījās: „Nu mun bous muotai kū ruodīt!"

Bet velti: vacīs valis naloida prūjam — loi por tū lobumu

otnasūt solmus, skoistus deķus un uztoisūt viņa dālam guļu.
Muotas maita uztoisīja gulu un otkol gribēja oizīt; bet vacīs valis

vēl naloida: loi polīkūt pī viņa dāla. Šī opsagulās pī jouna valla

un dūmāja leidz reitam pogoidīt; bet neikā: vacīs valis izlāca

nū kokta, krita maitai gor kokļu un nūžņoudza kuo vilks. Tod

sokopāja viņas mīsu gobaliņūs, bet golvu izlika iz pierts lūdziņa

un otplāta muti voļā, loi muota dūmātu, kuo viņas lobā maita

smajas. Tū padarījš — valli oizguoja iz elli.

Nū reita itin ogri jau muota goida, kuo naita nuoks ustobā,

bet nanuoca vus. Nu muota dūmāja: „Maita līlā bogātībā boidas

vīna nuokt, kuo citi nanūņam duorgumus — īšūt lobā* tuodāl

pretim. Izguoja po durim — radz: maita caur lūgu smajas;

pīguoja tivuok — un polika buola: lutaklita pogolam.
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8. A. 480. 530. Skolnieks J. Atteka no 42. g. vecas A. Kalnes
Nīcā. X- Lielozola kr.

Reiz dzīvojusi viena sieva ar divi meitām :īsto meitu un sēr-
dienīti. Matēs meita bijusi nesmuka, bet sērdienīte bijusi skaista
ka roze. Mate likusi sērdienītei iet katru vakaru pirtī vakarot un

iedevusi sveci un zēveles līdzi.

Vienu vakaru sērdienīte, pirtī adīdama, dzirdējusi, ka kāds

pie loga bungā un prasa, lai laižot iekšā. Sērdienīte, nekā ļauna
nedomādama, arī ielaidusi. Bet nu ienācis liels ragains velis un

aicinājis sērdienīti, lai nākot dancāt. Sērdienīte teikusi atkratī-

damas: „Es nevaru iet dancāt, man jau nav jaunu svārku."

Vells_ tūlīt pa durīm laukā, atnes jaunus svārkus un vāc to at-

kal dancāt. Sērdienīte teic: „Es nevaru iet dancāt, man jau nav

jaunas drāneles."

Velis atkal pa durīm laukā, atnes jaunu drāneli un tikai vāc,
lai nākot dancāt. Sērdienīte saka: „Es nevaru iet dancāt, man jau
nav jaunas jakas."

Velis izskrējis ārā, atnesis jaunu jaku un tāpat vācis, lai nākot

dancāt. Sērdienīte palikusi loti bēdīga, ka viss jau ir izprasīts un

ka nu tomēr būšot jāiet ar vellu dancāt, bet te viņa paskatījusies
uz savām kājām un redzējusi, ka viņai vēl trūkst kurpju un zeķu.
Tā nu viņa atkal prasījusi vellam jaunu apavu, kas arī tikpat ātri

ticis apgādāts. Nu sērdienīte ipģērbusies greznajās drēbēs un iz-

skatījusies kā kāda bagāta kunga meita. Velis tomēr nekustējies

ne no vietas un tik aicinājis to dancāt. Bet te uz reizi iedziedājies

gailis, velis tūlīt aizmucis un bārenīte palikusi viena pati ar visām

dārgajām vella drēbēm.

No rīta bārenīte pārgājusi mājā, bet pamāte nevarējusi vien

izbrīnīties, kur viņa tik skaistas drēbes dabūjusi. Viņa arī visu

izstāstījusi, ka velis tai atnesis dārgās drēbes. Otrā naktī nu bijis
mātes meitai jāiet uz pirti vakarot, lai viņa arī dabūtu tādas pa-

šas skaistas drēbes. Viņa arī aiziet uz pirti uzdedz savu sveci un

sāk adīt. Drīz vien sāk kāds pie loga bungāt, meita attaisa dur-

vis un pirtī ienāk ragains velis. Tas teic, lai viņa nākot dancat,

bet mātes meita sākusi žēloties: „Man nav svārku, man nav drā-

neles, man nav iakas, man nav ne kurpju, ne zeķu. Kā lai es eju
dancāt?"

Velis tūlīt skrējis pa durīm lauka un pecmaza laiciņa atnesis

visas drēbes, ko tik meita bija prasījusi. Mātes meita nu apģēr-

busies greznajās drēbēs, bet tad bijis arī jāiet ar vellu dancat.

Velis to sagrābis kā spalvu, nožņaudzis un iespiedis pirts loga. lai

viņa tur smejoties.

No rīta māte gājusi lopus kopt un redzējusi, ka meita tik ska-

tās pa pirts logu un smejas, un ir vēl ģērbusies tik greznas drebēs,
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ka tik spīd un mirdz. Mate smiedamās uzsaukusi meitai: „Ko tu,
blēde, tur sēdi? Vai nenāksi mājā?"

Bet ilgu laikumeita palikusi logā, un nu māte sākusi saprast,
ka nebūs labi. Gājusi to vilkt no loga laukā, bet nevarējusi nekā

arā dabūt, tā tur viņa arī palikusi. Pamāte nu pavisam padzinuši
bārenīti: kālab šī viņas meitiņu iegrūdusi tādās mokās.

Sērdienītei nu bijis ilgu laiku jāklejo pa pasauli. Bet viņa bi-

jusi loti skaista un pēdīgi to kāds ķēniņa dēls apņēmis par sievu.

Jaunai ķēniņienei drīz piedzimis mazs puisītis, kas bijis atkal tik-

pat skaists kā pati māte. Tā nu viņi nodzīvojuši ilg is gadus
mierā un laimē.

Ķēniņa pils tuvumā bijis liels mežs, kur dzīvojuši visādi zvēri.

Dēls bijis kādu trīspadsmit gadu vecs, kad viņš plijies tēvam virsū,
lai laižot viņu medīt, bet tēvs nelaidis, teikdams, ka mežā esot

daudz plēsīgu zvēru. Tā nu viņš plijies vairāk reižu, kamēr pē-
dīgi tēvs arī Ķēniņš ar ķēniņieni gan loti baidījušies, vai

tik dēls vairs vakarā pārnāks, bet dēls atnācis vēl ar lielu lomu:

vienā padusē bijis viens zaķis, otrā otrs un uz muguras stirna.

Ķēniņš ar ķēniņieni priecājušies par savu dūšīgo dēlu un atļāvuši
tam arī otrā dienā iet medībās. Šoreiz dēls pārnesis trīs zaķi un

vienu stirnu. Nu vecāki atļāvuši tam iet medībās, kad tik viņš

pats gribējis.
Vienu vakaru dēls tomēr vairs nepārnācis no meža. Ķēniņš

nu izsludinājis dot tam lielu maksu, kas atradīšot viņa dēlu. Visi

gājuši meklēt, bet neviens nekur neatradis.

Tai pašā valstī dzīvojis arī viens tēvs ar trim dēliem: diviem

gudriem un trešo muļķi. Abi gudrie dēli arī izmeklējušies ilgu

laiku, bet nekā neatraduši. Nu gribējis arī muļķītis iet meklēt,

bet gudrie to izsmējuši: „Ja mēs, gudrie, neesam ķēniņa dēlu at-

raduši, tad tu, muļķis, domā viņu uzmeklēt. Zvēri saplēsīs tevi

pašu, un tad būs jāiet arī tevi meklēt."

Arī tēvs paklausījis dēlu padomam un negribējis laist muļķīti

laukā, bet muļķītis aizgājis bez atļaujas. Muļķītis izmeklējis meža

visas malas un pēdīgi ielīdis arī kādā biezoknī. Tur nu viņš at-

radis cepuri, kurpes, šaujamus rīkus un blakus cilvēka kaulus.

Muļķītis visu prātīgi salasījis, sabēris maisā un pārnesis ķēniņam.

Ķēniņš ar ķēniņieni tūliņ pazinuši sava dēla drēbes un šaujamus
rīkus. Muļķītis visu izstāstījis no viena gala līdz otram un

ķēniņš bijis viņam ļoti pateicīgs. Ķēniņš apglabājis sava dēla at-

liekas un samaksājis muļķītim vēl lielu naudu sacīdams: „Uzcītīgi
tu esi meklējis un par to tu pēc mūsu miršanas mantosi visu mūsu

valstību."

Kad vecais ķēniņš ar ķēniņieni miruši, tad muļķītis palicis par
valdnieku viņa vietā. Muļķīša tēvs nevarējis vien par to diezgan
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nobrīnīties un nopriecāties, bet gudrie brāli bijuši par to loti skau-
dīgi.

9. A. 480. St. Ulanovska Viļānos. Zbi6r wiadomosci do

antropologii krajowej. T. 18. Krakovā, 1895,
313—315.

Soka vāci lauds, ka navar piertī gulāt, djēl tam, ka soka: ti

valns bīdjēj. Bjejusja pamuotja vīnai mjeitiņai, jei bjeja buori-

neitja. I nūguoja pamuotja sasdīnis vokorā iz pierti ar sovom

meitom. Jei izzamozguoja, nūīt jei iz sātu i prosas tagad buo-

riņa: „Mam, palaissi man iz pierti?"
A jau bjeja pavjēli. Jei soka: „Ej, ej, lai tjevi koč [kaut] valns

nuraun!"

A jei nazabjeidas i nūīt — vvlkas zjemjā i radz, ka atskrēja

bolūdjeits i atzatupa iz lūga. Pjēc tuo atskrīņ valns i syt durovos,
klabynoj, klīdz: „Voi mudri?"

A bolūdjeits soka iz buoriņeiti: „Nazabjeist, tu mjeitiņ, i na-

zastjeidz! Pasoki, ka tjev jiudiņa nava!"

Jei i soka kluseņom: „Jiudiņa maņ nava!"

Jis pajēms spaņņi pīci, īsvīž jai pa dur's, pa tam ka jam nava

pazvaleits [atļauts] īt vydā.
Par cik laika otkon jis syt durovas i klīdz: „Voi mudri?"

Bolūdjeits soka: „Nazabjeist i nazastjeidz, buoriņeit! Pasoki

jam, ka tev slūtu nava!"

Jei soka klusjeņom, ka šai slūtu nava, ar kā pjārtīs. Valns

īsvīdja jai pa dur's vysu klēpi slūtu, a par šalti otkon syt durovas

i klīdz: „Voi mudri?"

Bolūdjeits soka: „Pasoki jam, ka tjev zīpu nava!"

Jis īsvīdja cik gobulu zīpu pa durs. Bolūdjeits vys [arvien]

vuicjēja [mācīja] jū, kab jei sacjeitu, ka jai tuo, vai tuo, vys jai

navaida: to krakla, to zječu, to kurpu, to lyndraku, to grebjeņu

[ķemmju], vys nava jai. Valns ņasja i ņasja i pīņasja vysa kuo.

Akai gails aizdzīduoja, to jis i nūbāga pa cjelu.

Reitā syuta pamuote sovu mjeitu iz pierti, lai jau jei buoriņis

kauleņ'č salosa, ka jau byus jū valni apāduši._ A jei atskrīņ iz

muoti i soka: „Mameņ, jei dzjeiva ira. Jei sjēd iz vyds drebu,

vysa loba gona jai!"

Nūskrīņ pamuote poša i prosa, kab jei ītu iz ustobu, i vaicoj:

„A kas tjev cik monta djevja daudz?"

„A maņ valns pīņasja."

Nu iz ūtru sasdīni nūīt pamuote ar buoriņeiti iz pierti, a sovu

mjeitu pamat sātā. Jei izzamozguojusja, atīt atpakaļ i soka tai,

tjei mjeita: „Mam, voi palaissi mani tagad iz pierti?"

A jei soka tai kai aiz dusmjam: „Ej, ej, lai tjevi koč valns

nūraun!"
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Bjeja jau pavjēli, jei nūguoja, suok pjārtīs, a valns atskrīņ,
suok sist durovas i klīdz: „Voi mudri?"

Bolūdjeits nabjeja atskrējs iz jū i napavuicjēja juos. Jei

atsoka: „Tiuleņ, tiuleņ!"
Jei izzamozguoja mudri i attaisjēja dur's vaļā. Ka jei at-

taisjēja dur's, tai jū valns sagiva aiz pīrys, dvjāsjali izruovja,
kaul's i mīsu saraustjēja i izsvīdja iz kruosnis, a ar dvjāsjali nū-

skrāja iz elni.

Atīt jau muotja iz reita i vjeras, ka mjeita nadzjeiva, gotova

jau, iz kruosnis izcapta. I bjeigta!

10. A. 480. Teicēja 89 g. veca A. Rasnaea Nīcgalē.

Kultūras balss kr.

Kaida rogona lūti namīluoja sovas pameitas: vysur jū syutēja

pi gryutuoka dorba, bet sovu meitu — pi vīgluoka. Reizi, sast-

dīnas vokorā, rogona ar sovu meitu aizguoja uz pierti, izzamo-

zguoja, tad pasacēja buorinītei, lai īt uz pierti, un kad paša izza-

mozguos, lai suoc mozguot vysus lokotus.

Tai buorinīte palyka piertī, lai gon jai smagi baist beja naktī

piertī, bet jei nikuo navarēja padarīt. Buorinīte pajēmja spaini
un aizguoja uz oku pēc yudeņa, īsmēla yudini un redz, ka varglīte

[vardej spainī. Varglīte suoka prasīt, lai jū buorinīte pajem aiz-

nas uz pierti un izmozgoj. Buorinīte pajēmja varglīti, izlyka uz

luovas izmozguoja, izsildīja labi un gribēja nest otkoņ uz oku at-

pakaļ, bet varglīte soka: „Nanes mani, es tev byušu vajadzīga!

Klausīs, kū es tev pastuostīšu: ap divpadsmytū stundi, atskrīs ļau-
nais gors, kurs gribēs tevi paķert, bet tu soki: „Kai lai es braucu

ar tevi, ka man nav kūrpu?" Kad jis tev atness kūrpes, soki ka

nav tev zeču. Jo atness zečes, soki, ka nav tev saišķu. Jo atness

saišķus, soki, ka tev nav kleitu. Jo atnes kleitas, soki, ka nav

mēteļa. Jo atness mēteli, soki, ka nav skusta, ar kū golvu apsīt.

Kad atness skustu, soki, ka tu kuojom navari īt, lai daboj zyrgu.

Kad atvess zyrgu, tad paprosi puotogas, karetes un vysa kuo,
kuo tik vajag zyrgam, ka varātu braukt. Kad byus vyss gotovs,
pasoki, lai aizjyudz; kad aizjvugs, tad sēstīs vydā un pajem mani

leidza."

Tik varglīte beidzja runuot, kai dzierd, ka atskrēja ļauns gors

un soka buorinītei: „Tev vajadzēs braukt ar mani!"

Buorinīte soka: „Ks nabraukšu par tū, ka maņ kūrpu nav."

I tuo vvsa jis jai dabuoja, aizjyudzja zyrgu un soka: „Sēstīs!"

Jei pajēmja varglīti sev klēpī un brauc. Te varglīte suoka

dzīduot kai gailis un Jaunais gors_ pazuda. Buorinīte pagrīzja

zyrgus uz rogonas sātu. īīt ustobā, un rogona vaicoj: „Vai tad

tevi nanūruovja ļaunais gors?"
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„Na*\ soka buorinīte, „nanūruovja, bet vēl itū vysu montu

īdevja. 44

Tad rogona syuta ūtrā sastdīnā sovu meitu uz pierti vālu

naktī. Aizguoja juos meita uz pierti un taipat īt yudeņa smelt.

Isasmēla jai varglīte. Varglīte soka: „Pajem mani leidza uz

pierti, izmozgoj, sasildi, es tev byušu paleigā! 44

Bet meita atsoka: „Jemšu es tevi, lobs tu maņ paleigs! Nav

laika maņ tevi mozguot! 44

Meita izsvīdja varglīti nu spaiņa un aizguoja uz pierti atpakaļ.

Divpadsmvtā stundī atskrēja ļaunais gors un soka: „Sasatais! Tev

juobrauc ar mani! 44

„Kū tu maņ dūsi, ka es braukšu ar tevi? 44

prosa meita.

„Kū gribi?44
— soka ļaunais gors.

Tad meita soka: „Atness maņ kleitas, zečes, kūrpes un ka-

retu ar puori skaistu zyrgu! 44

Ļaunais gors aizskrēja, atnesja vysu un soka: ~Nu sēstīs! 4 '

Rogonas meita atsasāda karetā un aizbraucja. Gailis kai na-

dzīduoja, tai jū ļaunais gors aizruovja uz elni. Rogona gaida, gaida

sovas meitas, bet kai nav, tai nav.

„Varbyut, daudz monta ir dabuojuse un navar atnest! 44

pa-

dūmuoja rogona.
Aizīt jei uz pierti un redz, tik meitas uoda vīn pakuorta, bet

meitas nav!

11. A. 480. A. Brencis no A. Žnipcrcs Varakļānu pa c.

Vīna buorenīte dzeivuoja pi rogonas. Tai rogonai beja ari

sova meita. Buorenīte vysod struoduoja un rogonai tys patyka.
Ap pušnaktim rogona kotru reizi syutīja buorenīti uz pierti. Kaidu

reizi buorenīte aizguoja mozguotīs — veras: pi durovom pīguoja
valns un vaicuoja: „Vai tu gotova?

44

Buorenīte nimoz nanūsabeida un atbiļdēja: „Nā, vēl tikkū nū-

sagērbu! 44

Pēc laiciņa otkon pīguoja valns pi durovom un vaicuoja: ~Nu,

vai gotova?
44

Buorenīte atbildēja: „Nā, vēl mozguojūs!' 4

Valns aizskrēja prūjom. Par laiciņu otkon valns pīguoja pi

durovom un vaicuoja: „Vai_jau gotova? 44

_

„Nā, vēl tikkū suoku pērtīs!
44

atbildēja buorenīte.

Valns aizskrēja. Puorguoja vēl nazcik laika un otkon pīguoja

pi durovom valns un vaicuoja: „Nū tagad gotova? 44

Buorenīte teicja: „Gotova, jau gotova, bet kai es īšu, ka maņ

nav lakatiņa! 44

Valns aizskrēja dabuoja lakatiņu, atnesja buorenītei un īsvīdja

piertī. Pagaidīja laiciņu valns un otkon vaicuoja: „Nū gotova

jau?
44
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,,Vēl nā", teicja buorenīte, „maņ nav kopkas, nav svuorku,

nav kūrpu!"
Valns aizskrēja dabuoja vvsu, īsvīdja piertī un vaicuoja: „Go-

tova tagad?"

„Gotova jau esmu", teicja buorenīte, „bet maņ nav zyrga,

nav naudas!"

Valns aizskrēja un dabuoja vvsa. Pagaidīja laiciņuvalns, un

kad buorenīte izguoja, jis gribēja jū pajemt un aizvest uz sovu

muoju, bet buorenīte izsvīdja kristu vainām taišņi uz kokla. Valns

pazūda un buorenīte atbraucja pi rogonas.

Rogonai palvka dusmes un jei aizsvutīja sovu meitu uz pierti.
Valns dūmuoja, ka piertī ir buorenīte. Jis vēl reizi pavaicuoja pi

durovom: „Vai gotova?"

Rogonas meita atbildēja: „Jā, tik dūd maņ zyrgu un buču

naudas!"

Valns izskrēja uorā, dabuoja vvsa, un kad meita šādās karētā

lai aizbrauktu, valns jū nūžņaudzja, uodu applētja ap kruosni un

golvu ībuozja pierts lūdziņā.

Rogona gaida, gaida un sagaidīt navar. Aizsyutīja buorenīti,
bet buorenīte teicja tai: „Es navaru tur īt, maņ vajaga ar zyrgu

un ar naudu aizbraukt tur, jo valns byus dusmīgs un jyusu meitai

nikuo nadūs, jo jam ļūti pateik, ka ar juo duovonu līlējas!"

Rogona īdevja jai vysu, kū prasīja buorenīte un aizsyutīja.
Buorenīte naaizbraucja tur, bet aizbraucja uz sovu sātu un mīrīgi
dzeivuoja. Bet kod rogona vysu izzynuoja nu dusmem tur pat

piertī nūmyra.

\2. A, 480. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķos.

Kultūras balss kr.

Kaidai buobai beja eistuo meita un pameita. Eistuo meita beja

nasmuka, bet buorinīte smuka. Tuodēl pamuote gribēja buorinīti

nūnuovēt.

Kaidā piertī kotru nakti skrēja valns un aiznesja leidza kotru

cylvāku, kurs piertī atsaroda. Pamuote salasīja vācas lupotas,

īdevja buorinītei un aizsyutīja uz tū pierti puorgulēt par nakti.

Buorinīte aizguoja, pakluoja uz luovas lupotas un guļ.

Pašuos pusnaktīs pīskrēja pi pierts durovom valns, gribēja

īskrīt piertī un aizraut buorinīti sev par sīvu. Pa tū laiku uz

pierts beja izaudzis lyns un tys suoka runuot vainām: „Pagaidi,

pagaidi, na tai mudri var sīvu pajemt. Pyrmuok pasaklausi, kai

saiminīks teik pi lynim, un tad jem sīvu!"

Valns nūstuoja pi pierts durovom un klausuos. Lyns runoj

tai: „Saimiuīks pyrmuok izar zemi, izecēj, apsēj, tad otkon izecēj.

Liniņš aug. Tad jū nūplyuc, izsukoj, izmērcēj, izkluoj, sacel, sa-
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vad kūlā, izmal, izkulsta un tik tad atdūd saiminīcai drēbes pa-

gatavuot!"

Lyns sovu dzeivi tai ilgi stuostīja, ka pīnuocja pusnaktis un

gailis suoka dzīduot. Valns pazuda un reitā buorinīte salasījuse
vacuos lupotas, aizguoja uz ustobu. Pamuote nūsabreinuoja, ka

pameita palyka dzeiva, bet vairok nikuo nazynuoja darīt, kai pa-

meitu nūnuovēt.

Piezīme. Šis variants stāv tuvu trešā sējuma 11. pasakai. P. Š.

13. A. 480. L. Bērziņš ar Rezevsku Irlavā. LP, 111, 33.

Vienai mātei bija divas meitas: īstā meita un pameita. Savu

īsto meitu māte loti izlutināja, bet pameitu spieda pie grūtiem
darbiem. Reiz pameitai bija jālasa no pelniem pupas ārā. Viņa

cauru dienu dzīvoja raudādama, kamēr tās no pelniem izdabūja,

bet viena pupa tomēr bija aizmirsusies. Pa nakti šī pupa pelnos
bija izaugusi līdz pašām debesim. No rīta pameita bija pirmā
kājās; viņa priecājās par garo pupu un uzlīda pa zariem debesīs.

Augšā tā ieraudzīja mazas mājiņas ar pussakritušu istabiņu. Ista-

biņā bija slims vecītis. Tikko pameitu ieraudzījis, tas sirsnīgi lū-

dzās, lai izkurinot pirti.
Slimais vecītis bijis Dievs.

„Ja, ja — tētiņ; tik pasaki man kur malka."

„Malkas te, meitiņ, tuvumā nav; ej aiz kūtim, tur atradīsi

maitas kaulus, kurini ar tiem pašiem!"
Bet pameita domāja: „Kā ar kauliem lai pirti kurina? La-

bāk tecēšu uz mežu pēc malkas un pārnesīšu to uz muguras

mājā."
Drīzi malka bija pārnesta, pirts izkurināta. Viņa iegāja pie

vecīša sacīdama: „Tētiņ, pirts nu gatava, bet kur ņemšu ūdeni?"

„Tuvumā, meitiņ. ūdens nekur nav; ej aiz kūtim, iesmel vircu

un ņem to par ūdeni!"

Bet pameita domāja: „Kā ar vircu mazgāties? Labāk tecešu

uz mežu, uzmeklēšu avotiņu un pārnesīšu labāko ūdeni."

Kad ūdens bija sasildīts, tā iegāja pie vecīša sacīdama: „Te-

tiņ, ūdens nu pasildīts, bet kur ņemšu pirts slotu?"

„Tuvumā, meitiņ, pirts slotas nekur nedabūsi. Lj aiz kūtim,

tur dabūsi veca zirga asti."

Bet pameita domāja: „Kā ar zirga asti pērties? Labāk te-

cēšu uz mežu pēc bērza zariem."

Kad pirts slota bija apgādāta, tā iegāja pie vecīša sacīdama:

„Tētiņ, nu viss pagādāts, nāc uz pirti!"

Bet vecītis sacīja: „Labprat ietu, bet nevaru paiet. — Ņem

mani aiz kājām un velc uz pirti!"

To dzirdēdama, pameita paņēma vecīti par pleciem un aiz-
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nesa to nēšus uz pirti. Kad vecītis bija balts, tad tā to aiznesa

atkal tāpat atpakaļ gultiņā.

~Klausies, meitiņ, tagad gribu par tavu labo sirsniņu aizmak-

sāt. Ej uz klēti un ņem no šķirstiņa zīda drāniņu; tik neņem no tā

šķirsta, kur sarkanais kaķis virsū."

Pameita paņēma zīda drāniņu, nokāpa pa pupu zemē un pa-

glabāja drāniņu savā klētī. Otrā dienā, uz klēti iedama, tā atrada,
ka klēts bija pilna ar dārgām mantām.

Nu pamāte bija gaisā pa to, ka pameita bagātāka par īsto

meitu. Beidzot tā sagudroja īsto meitu sūtīt arī pa pupu uz de-

besim pēc mantām.

īstā meita uzlīda debesīs un atrada to pašu vecīti vecajā ista-

biņā. Vecītis lūdzās, lai izkurinot pirti.

„Ja, ja, kurinātu gan, bet tev jau nav malkas."

„Tuvuma malkas nav; ej aiz kūtim, tur atradīsi maitas kaulus

ko kurināt."

īstā meita paņēma maitas kaulus un izkurināja pirti. Nu tā

iegāja istabā ūdeni prasīt.
„Tuvumā ūdens nav, ej aiz kūtim, tur atradīsi vircu."

īstā meita iesmēla vircu un tad iegāja istabā pirts slotu

prasīt.

„Tuvumā pirts slotas nebūs; ej aiz kūtim tur atradīsi veca

zirga asti."

īstā meita nolika zirga asti par pirts slotu un tad gāja vecīti

uz pirti aicināt.

Bet vecītis sacīja: „Labprāt ietu, bet nevaru paiet. Ņem mani

aiz kājām un velc uz pirti."

īstā meita paņēma vecīti aiz kājām un aizvilka to uz pirti;
kad vecītis bija balts, tad tā atkal paņēma to aiz kājām un atvilka

gultā atpakaļ. Nu vecītis arī viņai sacīja, lai ejot uz klēti un

paņemot no šķirstiņa zīda drāniņu; tikai lai neņemot to, kur sar-

kanais kaķis virsū guļot.

Bet klētī īstā meita paņēma to drāniņu, kur kaķis virsū tupēja,

jo tā bija daudz jaukāka par to otru.

Tagad tā steidzās pa pupu zemē un nolika zīda drāniņu klētī.

No rīta īstā meita pirmo reizi savā mūžā pacēlās agri jo agri

un steidzās uz klēti, dārgās mantas skatīties. Bet līdz ko klēts

durvis atdarījās, tad uguns versme izšāvās pretim un aprija visu

ēku.

Piezīme. Šo pasaku ir tulkojis ~Draugs" latgaliešu izloksnē (Myusu

tautas teikas un pasakas, 11, 8). P. Š.

14. A. 480. Kāds nīcenieks uzrakstījis turienes izloksnē.

Etn. 11. 1892. 47.

Vieni saimnieci bij duj meitas: pašas meita un kalpone. Saim-

niece raidīja kalponi pirtes kurt; viņa pirti kurinādama, ēda pupas.
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Ēdot viņi viena pupa izkrita un izauga līdz debesim. Kalpone
saka kapt pa pupas zaris uz debesim; viņa uzkāpuse debesīs, sa-

tika vecu vīriņu. Vīriņš traļi lūdzās: „Meitiņ, nosvied mani

zeme!"

Kalpone te atbildēja: „Ne, vectēv, tu jau sasitīsies, es tevi

nonesīšu."

Kalpone nonesa veco vīriņu zemē. Vīriņš atkal lūdza: „Mīlā
meitiņ, noper mani ar nātras slotu un ar ledus gabaliņu noziepē!"

Bet kalpone nedarīja vis tā, bet nopēra viņu ar mīksta bērza

slotu un ar ziepēm noziepēja. Vecītis sacīja: „Nomazgā mani ar

aukstu ūdeni!"

Bet kalpone nomazgāja veco tēvu ar siltu ūdeni. Vecais tēvs

vēl lūdzās: „Meitiņ, uzsvied mani atkal debesīs!"

Kalponīte nesvieda, bet uznesa ar nešanu viņu uz debesim.

Kad viņa to bija uznesuse, vecītis sacīja: ~Kad tu pāreij, tad skati,
kas tavā lādē būs."

Kalpone, mājās pargaise, tūlīt skatījās lādē. Ak, kā viņa iz-

brīnījās, kad attaisīja lādes vāku un ieraudzīja to pilnu ar zelta

un sudraba drānām! Kalpone, prieka pārjemta, ieskrēja iekšā un

izteica saimnieci savu laimi.

Saimniece nu sūtīja ari savu meitu pirtes kurt. Saimnieces

meita, kurinādama pirti, arī ēda pupas un nokritināja tīšu vienu

pupu pie zemes. No tās pupas ari izauga viena pupa līdz pat de-

besim. Uzkāpuse debesīs, viņa satika vecu vīriņu, kas lūdza:

„Meitiņ mīlā, nosvied mani no debesim!"

Saimnieces meita nosvieda vīriņu. Vīriņš atkal lūdza: „Mīlā

meitiņ, noper mani ar nātru slotu, ar ledus gabaliņu noziepē un ar

aukstu ūdeni nomazgā!"
Saimnieces meita nopēra veco vīriņu ar nātru slotu, noziepēja

ar ledus gabalu un ar aukstu ūdeni nomazgāja. Vecītis lūdza vel:

..Mīlā meitiņ, uzsvied mani atkal debesīs!"

Saimnieces meita uzsvieda veco vīriņu debesīs._ Vecais vī-

riņš nu sacīja: „Kad tu pārej mājā, tad skati, kas tava lāde!"

Saimnieces meita pārskrēja teciņus vien maja, un skrēja tūlīt

pie lādes. Vāku pacēluse, viņa ieraudzīja lielu pulku čūsku, kas

viņai aptinās apkārt un to nokoda.

Piezīme. Kalpone un saimnieces meita te gan laikam būs ielikta

bārenites un mātes meitas vietā. P. S.

15. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

P1 ārju pag.

Vienai mātei bīsi īstā meita un pameita. īsto meitu māte tu-

rēsi kā jau savu meitu un visādi lutināsi, bet pameitu matē neva-

rēsi ne pa acu galam ieraudzīt, šo visādi nerrosi un mozesi._ īsta

meita bīsi nesmuka un pameita akai smuka, un tāpēc pamāte ar



378

nerrosi pameitu. Ka visi gāši pie miera, ta pamāte sabērusi pelnos

pupas un likusi, lei pameita tās pa nakti izlasa no pelnim. Ja nu

pameita nevarēsi pa nakts mellumu pupas no pelnim izlasīt, ta

šai rītīnā pamāte nedevusi ēst un neganti kūlusi.

Tāpat akai reiz pamāte sabērusi pelnos veselu vāceli pupu

un likusi, lai pameita pa nakti pupas izlasa no pelnim. Visi aiz-

gāši pie miera un pameita viena pati stāvēsi pie pavarda un lasīsi

pupas no pelnim ārā. Rītīc jau nācis virsū un pameita vēl ne-

bīsi izlasīsi pupas no pelnim. Šī nu sākusi gaužām raudāt un lasīsi

tāpat raudādama. Pēdīgi šī izlasīsi ar pupas no pelnim un, pašai

nemaz nezinot, pelnos palikusi viena pupa. Ka nu rītīnā visi cē-

lušies augšā, ta tā pupa bīsi izaugusi liela gara, līdz pašām debe-

sim augšā. Pa tās pupas zarim nu pameita kāpusi augšā, kamēr

uzkāpusi pašās debesīs. Šī nu skatīsies apkārt un redzēsi, ka te-

pat jau ir veca maza mājīnā. Pameita gāsi mājīnā iekšā. Mājīnā
dzīvāš vecs vecs vecīts, un kā šis pamanīš pameitu, tā tūlī sacīš:

„Meitī, izkurini man pirti, es ilgi neešu pēries, visas malīnas niez

un tā kā pēršanās vie gaida."
Pameita nu veikli vie uz pirtīnu prom un grib kurināt, bet

malkas nevienas pagalītes ar nav. Pameita izskatīsies, izmeklē-

sies, bet kā nav, tā nav. Nu šī akai pie vecīša prom un prasa, kur

esot malka. Vecīts sacīš, lei šī aizejot vie aiz kūts pakaļas, tur

esot veci zirga kauli, lei šī ar tiem iskurinot pirti. Pameita aizgāsi
aiz kūts pakaļas un apskatīsies. Kā ta, vecu zirga kaulu tur ne-

trūkst, bet apdomāsies: „Kā tas nu būs, ka ar kauliem kurinās

krāsni?"

Nu pameita neņēmusi vis kaulus, bet aizgāsi uz mežu, salasīsi

žagarus un malku un izkurināsi pirti, kā pienākas. Ka pirts bīsi

jau puskurā, ta šī akai gāsi pie vecīša un prasīsi, kur ņemšot ūdeni,

jo akas nekur neredzēsi. Vecīts sacīš, lei šī ejot vie aiz kūts pa-

kaļas, tur esot vircas pa pillam un to apsildot, šim jau akas tūlumā

neesot. Pameita nu atkal domāsi: „Tā lieta tā nav ritīga, vircā

jau cilvēks nevar mazgāties."
Šī nu aizgāsi uz avotiņu, piesmēlusi ūdeni un apsildīsi. Pirts

nu bīsi izkurināta, ūdens nosildīts, tik slotas vie vēl trūcis. Pa-

meita gāsi akai pie vecīša un prasīsi, kur slotu ņemšot. Vecīts akai

sacīš, lei šī ejot vie aiz kūts pakajas, tur esot veca zirga aste, ta

pati būšot laba slota. Ne, pameita vis negāsi pēc zirga astes, bet

aizgāsi uz mežu un salauzusi ritīgu bērzu slotu. Nu vecīts aizgāš

pērties. Ka šis bīš nopēries, ta nācis uz istabu un sacīš pameitai,

ka šī nu varot iet uz māju un lei ta papriekšu aizejot uz klēti. Klēti

būšot div šķirsti, uz viena gulēšot sarkans kaķis,_un lei no tā šķir-

sta nekā neņemot. Uz otra šķirsta nebūšot neka, lei no ta šī ņe-

mot, kādu drēbes gabalu vie gribot. Pameita pasacīsi labvakaru

un gāsi prom. Klētī bīši ar div šķirsti un uz viena gulēš sarkans
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kaķis, uz otra nebīš nekā. Pameita nu dagāsi pie tā šķirsta, kur

vecīts sacīš, un paņēmusi drēbes gabalu. Ta nu viņa akai pa

pupas zarim nokāpusiJejā un iegāsi pamātes istabā. Ka pameita
no rītīna cēlusies augšā, ta šās istabīna bīsi pillā ar visādīgām dār-

gam mantām un lietām.

Nu pamāte ar īsto meitu bīšas tikpat, kā uz karstām oglēm un

nevarēšas vie beigt šai prasīt, kurt' šī tādas ņēmusi. Pameita nu

izstāstīsi visu, kā bīš. Pamāte nu savīkšusi īsto meitu un stellēsi,
lei šī ar kāpot pa pupu augšā, jāču šī ar tikšot pie tādām pašām
mantām. īstā meita nu raususies pa pupas zarim augšā un da-

gāsi akai pie tās pašas mājīnas. Šī nu gāsi mājīnā iekšā un tur

bīš akai tāds pats vecs vecs vecīts. Kā vecīts pamanīš īsto meitu,
tā tūlī šai sacīš, lei iskurinot pirti. īstā meita gāsi ar un apskatī-

sies, ka nav malkas. Nu šī pie vecīša prom un prasa, lei do malku.

Tur aiz kūts pakaļas esot veci zirgu kauli, lei šī ņemot tos kau-

lus un izkurinot, citādākas malkas šim neesot. īstā meita ar

darīsi, tā kā vecīts sacīš, un iskurināsi pirti ar zirga kaulim. Bet

nu vaidzēš ūdens. īstā meita akai gāsi pie vecīša un prasīsi ūdeni.

Vecīts akai šo stellēš aiz kūts pakalu pēc vircas. īstā meita aiz-

gāsi ar un piesmēlusi vircu un apsildīsi, ko vecīšam mazgāties.
Bet nu vē vaidzēš slotas un tās nebīš. īstā meita gāsi akai prasīt
vecīšam. Vecīts šo stellēš uz kūts pakalu pēc zirga astes, lei to

atnesot un citādīgas slotas šim neesot. īstā meita atnesusi ar zirga
asti vecīšam ko pērties. Vecīts aizgāš uz pirti un nopēries. Kā

nu šis atnācis apakal »no pirts, tā sacīš, ka šī varot uz māju iet

un par pirts kurināšanu, lei paņemot klētī no šķirsta, kādu drē-

bes gabalu vie gribot. Bet lei tik šī neejot pie tā šķirsta, uz kura

guļot sarkanais kaķis. Nu īstā meita pleskām vie no istabas laukā

un pat labvakaru vecīšam nesacīsi un uz klēti prom, kā tik drīzāki

dabū dārgās mantas rokā. īstā meita dagāsi pie tā šķirsta, kur

nekā uz vāka nebīš un pacēlusi vāku. Šķirstā bīši šādi un tadi

lenckari un drēbu gabali. īstā meita aizsitusi vaku cie _un_ nodo-

māsi pati pie sevis: „Tai otrā šķirstā gan vaiga būt labākām lie-

tām. Vecis tik man negrib dot. Bet es paņemšu pati."

Nu šī pie otra šķirsta klā, nogrūž kaķi no vāka un nu ceļ vāku

augšā. Kā ta, šķirsts pilis zeltirn, sidrabim un visadīgim dargu-

mim. īstā meita nu ņēmusi visādīgus dārgumus, cik vie uziet,

un ta kāpusi akai pa pupu lejā. Šī nu visu sanesusi klētī un pati

priecāsies, ka nu šai esot dau vairāk, ka pameitai.

Rītīnā īstā meita akai, kā galva augšā, tā uz klēti prom un

priecāsies ap saviem dārgumļem. Bet ka šī pavērusi klēts dūris,

tā baltas ugunis vie izšāvušās pa durim lauka, apņēmušas pašu

meitu un visu klēti ar. īstā meita ar visu klēti sadegusi. Bet pa-

meita dzīvāsi laimīgi un šai neka netrūcis.
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16. A. 480. E. Abole Vijciemā, A. Bērzkalnes krājumā.

Vienai mātei bija divas meitas: pašas meita un pameita jeb
Pelnrušķīte. Kādā dienā pamāte pavēl Pelnrušķītei izlasīt pupas

no pelniem. Šī nu lasa visu cauru dienu, bet viena pupa tomēr

palikusi pelnos.
Otrā rītā pelnos atrod pupu līdz debesim izaugušu. Pelnruš-

ķīte nu uzkāpj debesīs un sastop tur vecu vecīti. Vecīts saka, lai

izkurinot pirti. Nu labi, labi! šī izkurināšot, bet kur lai malku ņe-
mot? Tur kūts galā esot veci kauli, tos lai paņemot. Pelnrušķīte
neņem vis kaulus, bet aiziet uz mežu pēc malkas un izkurina pirti.
Pēc tam viņa iet pie vecīša un saka: pirts gatava, kur lai slotu

ņemot. Tur kūts galā esot zirga aste, to lai ņemot. Bet Peln-

rušķīte aiziet uz mežu un nogriež bērza slotu. Nu viņa iet pie
vecīša un prasa, kur ūdeni ņemt? Lai iesmeļot vircu. Pelnrušķīte
aiziet uz avotiņu un atnes ūdeni. Tad viņa iet pie vecīša un aicina

to uz pirti. Lai paņemot aiz kājām un aizvelkot, jo pats iet ne-

spējot. Viņa paņem vecīti uz muguras un aiznes. Pēc tam, kad

vecītis balts, viņš saka meitiņai, lai viņu aizvelkot. Meitiņa pa-

ņem to uz pleciem ņn aiznes.

Par to viņš grib tai atmaksāt un saka, lai ejot uz klēti, tur uz

šķirsta esot divi naudas maki, lei to mazāko paņemot. Pameita

arī to paņem un nokāpj lejā. Viņa attaisa maku un redz tur daudz

dārgas mantas, un top bagāta.

Nu arī īstā meita, to redzēdama, grib dabūt tādas pašas man-

tas, un arī uzkāpj debesīs. Viņa arī satiek to pašu vecīti, izku-

rina ar kauliem pirti, par slotu paņem zirga asti un par ūdeni vircu.

Pēc tam aizvelk vecīti aiz kājām uz pirti un tāpat atvelk atpakaļ,.
Vecītis dod viņai algu, bet viņa mazā maka vietā paņem lielo.

Nokāpjot lejā, viņa attaisa maku un no viņa izšaujas uguns un

nodeg visa māja un mantība un tā paliek nabadze.

17. A. 480. Gobzioš Durzupē. LP, IV. 56. 1.

Viņos laikos vienai sērdienītei bijis jākalpo pie niknas saim-

nieces. Nabadzīte, kaut arī nezin kā gribējusi, nekad nevarējusi
saimniecei izbēdāt pa prātam.

Reiz saimniece likusi sērdienītei uz akas malu dziju vērpt. Bet

vērpjot pavediens neviļot notrūcis un vārpsta iekritusi akā. Nekā

darīt — gājusi pie saimnieces žēloties, cik netīši noticis. Bet saim-

niece piecirtusi ar kāju: „Tu man te stāstīsi — netīši: tūliņ akā

pakal lēkt pēc vārpstas — jeb pēriens kā lietus!"

Sērdienīte raudādama aiztecējusi uz aku un lēkusi arī, lai

kas būdams: vai paliek dzīva, vai ne. Bet tos brīnumus! Kā

lēkusi, tā izlēkusi akai cauri uz zaļu pļavu. Šinī pļavā cūku gans

ganījis cūkas.
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„Puisīti labais, vai manu vārpstu neesi redzējis?"
„Redzēju gan: vecs vīriņš tagadin aiznesa; ej tik uz priekšu,

gan panāksi viņu!"
Sērdienīte tecējusi uz priekšu. Pa gabaliņam ieraudzījusi

govju ganu.

„Ganiņ labais, vai neesi redzējis vīriņu ar vārpstu?"

_„Redzēju gan: tagadin pagāja garām. Teci labi mudīgi, gan

panāksi."
Sērdienīte tecējusi un panākusi vīriņu pie mazām mājiņām.

Nu lūgusies: „Labais tētiņ, vai jums nav mana vārpstiņa? 44

„Ir gan meitiņ, bet bez maksas nedošu. Izkurini man pirti,

uz lauka ir maitas kauli, tā laba malka; laidarā ir virca, tas labs

ūdens; grāvī ir ērkšķi, tur laba pirts slota.
44

Bet sēridenīte domājusi: „Tā nu gan ne! Kas nu ar kauliem

ies krāsni kurināt, kas vircu nesīs pirts ūdenim, kas ērkšķus ņems

pirts slotai? Aiztecēšu uz mežu pēc žagariem, uz avotu pēc ūdens,

uz birzi pēc slotas."

Kā domājusi, tā uz mata arī izdarījusi. Vakarā vecais vīriņš

nopēries, kurinātājai tencinādams. Nu sērdienīte atkal ieminēju-
sies par vārpstu, bet vīriņš atteicis: „Še, čaklā meitiņa, tava

vārpsta, tomēr uz mājām šovakar netieci — pāriesi no rīta diez-

gan."
Labi! sērdienīte labprāt palikusi. No rīta vīriņš ievedis sēr-

dienīti īpašā istabā, tur bijušas divas kastītes: viena lielāka, otra

mazāka.

„Kuru kastīti tu vēlies? 44 vīriņš prasījis.

„Mazāko!" sērdienīte atbildējusi.

„Labi! Ņem mazāko; es tevi pavadīšu līdz vārtiem.
4 '

Pie vārtiem viņš teicis sērdienei: „N_āc man pakal!"

Sērdienīte gājusi pakal. Drīz bijis jāiet govju ganam garam.

Gana suns sācis riet: „Am, am, am! džiņdž, džiņdž, džiņdž!"

Sērdienīte neko. Drīzi bijis jāiet cūku ganam garam, tam ari

bijis sunītis, tas sācis riet tāpat: „Am, am, am! džiņdž, džiņdž,

džiņdž!"

Sērdienīte neko. Drīzi pie lieliem vārtiem. Vecaļs
vīriņš attaisījis vārtus im uzpūkstinājis sērdienīti saimnieces sē-

tas vidū. Bet kastīti sērdienīte tai diena neattaisījusi vālam, no-

likusi klētī, lai stāv. Otrā rītā tad attaisījusi, un ka nu visi pār-

brīnījušies: kastīte bijusi pilna ar spožu zeltu.

To redzēdama, saimniece plijusies virsū, lai sērdiene izstā-

stot, kā pie zelta tikusi.

„Tā un tā," viņa teikusi, „lēcu akā pēc vārpstas — izkritu

zaļā pļavā, pa zaļo pļavu iedama, uzgāju mājiņas ar vecu vīriņu,

tam bija mana vārpsta. Bet viņš atrak neatdeva, kamēr izku-
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rināju viņam pirti. Nu, un tā vīriņš nopērās, atdeva man vārpstu
un iedāvināja vēl šo kastīti."

„Tā, tā!" saimniece atteikusi pilna skaudības un tūliņ sūtī-

jusi savu meitu arī pie akas vērpt, lai nepaliktu sērdienei apakšā.
Saimnieces meita vērpusi, vērpusi, bet pavediens negribējis

un negribējis trūkt. Beidzot tīšu pārrāvusi pavedienu un iesvie-

dusi vārpstu akā. Saimniece tūliņ izskrējusi: „Lec tik nu pakaļ,
lec tik nu pakaļ!" Lēkusi arī un izlēkusi zaļajā pļavā, kur cūku

gans cūkas ganījis.

„Vai neredzēji manu vārpstu?"

„Redzēju gan: vecs vīriņš tagadīn aiznesa; ej tik uz priekšu!"

Pa gabaliņam ieraudzījusi govju ganu.

„Vai neredzēji manu vārpstu?"

„Redzēju gan: vecs vīriņš tagadīn aiznesa, ej tik uz priekšu."

Saimnieces meita gājusi un panākusi vīriņu pie mazām mā-

jiņām. Vai neesot pacēlis viņas vārpstu?

„Esmu gan, bet par velti neatdošu. Izkurini man pirti; uz

lauka ir maitas kauli — tā laba malka; laidarā virca — tas labs

ūdens; grāvī ērkšķi — tā laba pirts slota."

Un tā tūliņ saimnieces meita pagrābj tos pašus kaulus, iegrūž

pirts krāsnī un vairāk nemaz neprasa, lai ir, kā būdams. Tāpat

ņem ar' vircu, lai kāds dumbrs, kad tik slapjš, un ar ērkšķiem
arī labāki ne; lai kāda slota, kad tik slotas izskatā. Vīriņš aiz-

gājis pērties, bet ko viņš atradis? Spriesli nemaz nečūkstējuši,

tik nenosalis uz lāvas. Vircā nemaz nomazgāties, vēl melnāks

palicis. Ar pirtsslotu nemaz pērties, viscaur gandrīz sabakstījies.

Pēc pirts saimnieces meita ieminējusies par vārpstu. Vīriņš at-

devis vārpstu, ne vārdiņa nesacīdams. Bet šī vēl gaidījusi zelta

lietas, tādēļ nočūrojusies šā tā un negājusi tai vakarā mājā.

No rīta vīriņš ievedis īpašā istabā un prasījis, kuru kastīti

gribot, vai mazāko, vai lielāko?

„Lielāko!" saimnieces meita atteikusi, domādama par sēr-

dienīti vairāk zelta pārnest. Vīriņš atdevis lielāko un vadījis uz

mājām. Pie vārtiem tas teicis: „Ej pa priekšu, tu pati ceļu zini,

es iešu pakal."
Šī gājusi pa priekšu. Drīzi bijis jāiet govju ganam garam.

Gana suns sācis riet: „Am, am, am! klab, klab, klab!"

Saimnieces meita nesapratusi to. Drīzi bijis jāiet cūku ganam

garām. Tas suns atkal tāpat rējis: „Am, am, am! klab, klab,

kalb!"

Beidzot nonākuši pie lielajiem vārtiem. Vīriņš atvēris tos

un uzpūkstinājis saimnieces meitu sētas vidū. Saimniece tulin

aizskrējusi pie meitas, lai nesot kasti klētī, lai rādot, cik pār-

nesuši.
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lenesušas klētī un_ smiedamās taisījušas vaļām. Bet tavas

briesmas — zelta vietā no kastes uguns izšāvusies. Visa klēts

nodegusi; bet sērdienītes kastīte nedegusi ne par ko.

18. A. 480. Jansonu Pāvu1 s Dzirciemā. Jkr. V. 141 (10).
LP. VIL 11. 9- 1.

Viena bārenīte reiz ganīja ceļmalā pie saimnieka cūkas. Tās

bija ļoti nemierīgas: skrēja un bļāva, ka meitene nemaz neva-

rēja noganīt. Gāja vecs vecs vīriņš ar baltu bārzdu pa ceļu. Tas

redzēja, ka meitene mocījās un prasīja: „Ko tu, meitiņ, tur mo-

cies?"

„Kā nu nemocīšos, tēt? Cūkas ir nemierīgas un nemaz

neēd."

Vecais vīriņš iedeva meitenei savādu nūjiņu un teica: „ledur
to zemē, tad cūkas nekur neies."

Viņa tā darīja un patiesi cūkas raka mierīgi gar nūjiņu un

vairs nekur neskrēja. Pēc laiciņa vecītis teica: Jzkurini pirti,
es palikšu pie cūkām."

Meitene mudīgi vien to padarīja un nu vecais teica: ..Meitiņ,

nomazgā arī mani!"

Viņa prasīja, kādu ūdeni viņš vēloties, siltu vai aukstu.

„Ko tu, meitiņ, nu manis dēļ tik daudz pūlēsies? Dod to pašu

karsto, kas tev pie rokas un — vai tu redzi tur kaktā tās dzelzs

mēslu dakšas? Nogrūsti ar tām man muguru."
Bet meitene sataisīja mīlīgu, siltu ūdeni un pati savām rokām

izkasīja vecā muguru. Vecītis nu bija ļoti pateicīgs un aiziedams

solīja sērdienītei rītu atlīdzēt. Cūkas mājās pārdzinusi, bārenīte

stāstīja, kas viņai šodien ar vecīti atgadījies. Saimnieces pašas

meita, kas izlutināta un slinka bija, to dzirdēdama, no rīta_ vairs

nelaida sērdienīti ganos, bet pati izgāja cūkas ganīt, nodomādama

sērdienītes vietā ko labu dabūt. Viņai arī cūkas neēda. Te pie-

nāca atkal vecītis un prasīja, ko viņa te mocās.
_

Lai ejot viņam

pirti izkurināt, viņš cūkas paganīšot. Viņa aizgāja un izkurināja

pirti. Vecītis iedūra atkal nūjiņu zeme, lai cūkas neskraida, un

teica meitenei, lai viņu nomazgā. Meita prasīja: Kadu ūdeni viņš

gribot?
Vecītis teica: „Labs būs kāds tev pie rokas, tas pats karstais.

Pagrūd arī drusku manu muguru tur ar tam dakšām!"
_

Meita, pie vecīša vārdiem turēdamas, noplucināja gandrīz

vecīša muguru ar karsto ūdeni un saskrāpēja viņu ar dakšām

jēlu.
Vecītis nu gāja projām un teica,_lai abas meitenes atnākot

pēc maksas rītu uz pirti. Otra diena abas aizgāja tur. Vecais

vīriņš jau biia priekšā un atnesis divus šķirstus: vienu jaunu,

otru vecu, nesmuku, un prasīja matēs meitai: kuru ta gribot — to
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jauno, vai to veco? Tā tūlīt ķērās pie jaunā klāt, bet sērdienīte

paņēma otru šķirstu.
Līdz ko taisīja mātes meita savam šķirstam vāku vajā, te

čūskas tai šņāca pretī, ierāva viņu šķirstā un saplēsa. Otrs šķirsts,

kuru sērdienīte paņēma, bija pilns ar naudu.

J9. A. 48G J. Dīcmanis Liegos. „Pasaku vācelīte". 22.

LP. VII, 11, 27, 8, 3.

Reiz bija loti nikna un nežēlīga saimniece. Pie viņas bija

nabaga sērdienīte par cūku ganu. Saimniece bija tik nežēlīga, ka

ganu meitenei istabā nemaz nelāva ne ēst, ne gulēt. Ik vakaru,
kad sērdienīte cūkas pārdzina, saimniece tai lika iet ēst pie cū-

kām un turpat ari nakti gulēt. Nabaga bērniņam klājās par daudz

grūti. Nevarēdama vairs izciest šo grūtumu, sērdienīte naktī aiz-

bēdza uz mežu. Gāja nu meitene pa mežu, biezo tumšo mežu,

arvienu tālāku uz priekšu, bet nekā nevarēja uziet. Viņai palika

ļoti bail un sāka gauži raudāt. Tā ejot viņa piepēži ieraudzīja

netālu sev priekšā mazu būdiņu. Steigšus tā devās uz būdiņu.

Tur iegājusi, viņa atrada vienu veceni. Šī loti laipni uzņēma

meiteni un prasīja, kurp iedama. Meitene raudādama atbildēja:

„Pati nezinu, kur iet, kur palikt!"
Vecā pierunāja meiteni palikt pie viņas: „Nekādi grūti darbi

tev pie manis nebūs jāstrādā, tev itin labi klāsies."

Meitene bija pilnīgi mierā un palika pie vecenes. Kad mei-

tene bija jau labi atdusējusies, vecā to raidīja izkurināt pirti. Mei-

tene izkurināja un izslaucīja pirti, uzsildīja ūdeni un nokārtoja

visu, kā vajaga. Visu padarījusi, mudīgi pārtecēja mājās, paziņoja
savai maizes mātei (vecenei), ka pirts izkurināta. Vecene teica:

„Tad ņem mani tūliņ pie kājām un novelc uz pirti!"

Meitene atteica: „Tas_jums būs par grūtu."

Viņa viegli paņēma vājo veceni, nonesa nēšus uz pirti.

„Ņem manas drānas, tā kā tagad uz maniem kauliem stāv,

norauj no muguras!"
„Nē, māt\ tas jums būs par grūtu!"

Viņa paņēma vecenei drānas un vieglītiņām novilka.

„Ņem mani pie matiem un svied uz lāvu!"

„Nē, nē māt', tas jums būs par grūtu!"

Viņa itin viegli, viegli paņēma veceni, kā mazu bērniņu, un

uzcēla uz lāvu.

„Ņem slotas stumbru (resno galu) un noper mani!"

„Nē, nē, tas jums būs par grūtu!"

Viņa paņēma mīkstu, mīkstu slotiņu un koši nopēra veceni.

„Ņem vārošu ūdeni, nomazgā mani un noziepē ar cietajam

kaulu ziepēm!"

„Tas jums par grūtu!"
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Viņa pasmēla siltu ūdeni, paņēma mīkstas ziepes un viegli,
viegli nomazgāja veceni.

„Ņem manas drēbes un uzrauj uz muguru!'
Meitene tas viņai vieglītiņām uzģērba.

„Nem mani pie kājām un velc uz mājām!"
„Tas jums par grūtu!"

Viņa pārnesa to gluži viegli mājās. Tālāku vecene lika mei-

tenei uztaisīt gultu un pagalvī ielikt divus akmeņus. Meitene uz-

taisīja vecenei mīkstu, mīkstu gulu un palika mīkstu spilvenu pa-

galvī. Beidzot vecene pavēlēja meitenei: „Nem mani pie matiem,

iesvied gultā!"
Meitene paņēma veceni un viegli, viegli iecēla to. Kad nu

vecene bija apguldīta, viņa meitenei iedeva atslēgu un lika iet

priekšnamā uzslēgt trešo skapi.

„Tur skapī būs trīs glāziņas," vecene piebilda: „Viena sar-

kana, otra zila, trešā dzeltēna. Zilo glāziņu tu paņem, un pār-
gājusi mājās, ieej cūku stallī, uzliec to glāziņu uz acim, gan tad

tu ko redzēsi."

Meitene tūliņ izgāja, atslēdza skapi, izņēma zilo glāziņu, at-

vadījās no labās vecenes un pārgāja atkal uz savas nežēlīgās

saimnieces mājām. Saimniece lika viņai atkal ganīt cūkas. Va-

karā pārdzinusi cūkas, viņu atkal izdzina gulēt ārā pie cūkām.

Meitene, stallī iegājusi, uzlika zilo glāziņu uz acim. Nobijusies
un brīnīdamies tā redzēja pastara dienu: visi ļaunie, nežēlīgie

sērdieņu un atstātu nabaga bārenīšu mocītāji tapa bargi sodīti

ar neizdzēšamu uguni, turpretim sērdienīši, bārenīši un visi labie,

dievbijīgie tapa aplaimoti, viņu asaras noslaucītas. Sērdienītes

cūku stallis bija tagad par skaistu, greznu pili pārvērties. Vakarā

saimnieces meita nesa uz stalli cūkām ēst, bet nevarēja vairs

stalli atrast. Pēdīgi viņa iekūlās zelta pilī un tur atrada sērdienīti

staigājam. Saimnieces meita nevarēja izbrīnīties, kā cūku stallis

bija palicis par tādu staltu pili. Viņa tūliņ prasīja sērdienītei, kā

tas noticis. Meitene nu sāka galu no gala saimnieces meitai stā-

stīt : „Es gāju pa mežu, man palika loti bail — gauž[ raudāju. Te

man laimējās netālu ieraudzīt mazu būdiņu. Būdiņā iegājusi, at-

radu vecu vecu veceni. Mani ieraudzījusi un laipni apsveicinā-

jusi, viņa vaicāja, uz kurieni es ejot, vai negribot pie viņas palikt

kalpot. Man pie viņas labi klāšoties. Biju armieru, paliku pie

vecenes. Visu, ko viņa man lika darīt, es labprātīgi un paklausīgi

padarīju. Viņa mani tamdēļ mīlēja un ta man itin labi klajas.

Tagad esmu atkal mājās, zelta pilī."

Saimnieces meita, dzirdēdama to no sērdienītes, domāja pie

sevis: „Ak, kaut arī es varētu izpelnīt zelta pili no vecenes, cik

laimīga tad būtu!"

Otrā rītā itin agri, nevienam nemanot, saimnieces meita pie-
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cēlās un steigšus vien notecēja uz mežu uzmeklēt veceni. Čakli

uz priekšu dodamās, viņa drīz vien ieraudzīja būdiņu, tās pašas

vecenes būdiņu, kur sērdienīte bija izpelnījusi zelta pili. legājusi

būdiņā, viņa atrada veceni gultā gulošu. Saimnieces meita tuhn

prasīja vecenei, vai viņai nevajagot kalpones?

„Ja, ja, mīlā meitiņ, vajaga gan!"

Saimnieces meita nu bija loti priecīga, ka vecene viņu pie-

ņēma, viņa cerēja izpelnīt zelta pili. Vecene lāva jaunai kalponei

druzciņ atpūsties, tad lika iet kurināt pirti. To padarījusi, saim-

nieces meita pārnāca un dzedrā balsī vecenei paziņoja, ka pirts
esot izkurināta. Vecene nu teica viņai: „Ņem mani pie matiem un

aizvelc uz pirti!"

Saimnieces meita paņēma veco, vājo, nespēcīgo veceni pie
matiem un aizvilka uz pirti. Tad vecene teica: „Ņem manas drē-

bes, norauj no kauliem!"

Meita tūliņ sagrāba loti samocīto, tikko elpojošo veceni, no-

rāva viņai drēbes. Tālāku vecene sacīja: „Ņem mani pie kājām

un uzsvied uz lāvu!"

Saimnieces meita tūliņ sagrāba veceni pie kājām un uzsvieda

uz lāvu.

„Ņem to slotas stumburu, noper mani!"

Saimnieces meita saņēma slotu pie lapotā gala un tad ar kātu

vecenei pa muguru noskaitīja no vietas vien. Tad vecene lika
meitai cietām kaulu ziepēm viņu noziepēt un vārošā ūdenī no-

mazgāt. Meita tūliņ paņēma cietās kaulu ziepes, noziepēja ve-

cenes miesas it sarkanas, paņēma spaini vāroša ūdeņa un no-

mazgāja veceni. Zināms, ka viņa noplucināja vecenei jēlas miesas.

„Ņem manas drēbes un uzrauj viņas mugurā!" Vecene do-

mīgi sacīja.

Meita tās ātri vien paķēra un uzgrūda vecenei uz muguru.

„Paņemi mani pie kājām un pārvelc uz mājām. l^
Meita pagrāba veceni pie kājām un pārvilka mājas. Tad ve-

cene sacīja uz saimnieces meitu: „Uztaisi manu gultu un paliec

divus cietus akmeņus pagalvī."

Meita piegāja pie gultas, drusciņ pakustināja gultas drebēs un

ielika divus itin cietus akmeņus pagalvī.

„Ņem mani pie kājām un iesvied gultā!" vecene pavisam pie-

kususi un nopūzdamās teica.

Meita paķēra veceni un iesvieda ar joni gultā. Kad nu meita

bija apguldinājusi veceni, tad vecene izņēma kadu atslēgu no gul-

tas stūra, iedeva to saimnieces meitai, sacīdama: „Ņem šo at-

slēgu, izej priekšnamā, atslēdz pirmo skapi — tur bus sarkana

glāziņa. Šo glāziņu paņem un mājās uzliec sev uz acim, tad tu

redzēsi ko labu."
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Saimnieces meita paņēma sarkano glāziņu un loti priecīga pār-
tecēja mājas, cerēdama dabūt stalto zelta pili.

Kādā dienā, kad visi mājas ļaudis bija pie darba izgājuši,
saimnieces meita paņēma savu sarkano glāziņu, nogāja uz klēti

un uzlika glāziņu uz acim. Bet tavu brīnumu! — redzēja, ka tai

paša acumirklī visa zeme sāka degt. Nevis zelta pili viņa bija

izpelnījusi, bet tādas varenas briesmas. Loti pārbijušies, viņa
bez samaņas turpat nokrita. Uguns ātrāki nerima, līdz visa zeme

nebija sadegusi. Arī saimnieces meita sadega, tikai sērdienīte

vien palika dzīva un dzīvo vēl šodien savā staltā zelta pilī, ja
nav mirusi.

20. A. 480. J. Ansbergs Evēlē, Etn. IV. 1894, 169. LP, VII, 11, 279,7.

Vienai_ mātei bīšas divas meitas: viena īsta meita un viena

pameita. īsto meitu tā visādi izlutinājusi, pameitai tā visādi da-

rīsi pāri un tai bīši visi grūtākie darbi jāpastrādā.

Reiz vienu sestdienas vakaru pamāte ar īsto meitu nopērušās

un aizgāšas. Pameita, kurai šās bīš pirtī jāapdien, palikusi vēlāk.

Pirtī lenācis vecs vecs vecīts. Vecīts sacīš: „Mīlā meitī, noper

mani ar'!"

Pameita ar mieru. Vecīts sacīš: „Cel mani lāvā ar dzelzs

dakšām!"

Pameita uzcēlusi ar rokam. Vecīts sacīš: „Nomazga mani ar

vārītu ūdeni!"

Pameita nomazgāsi ar siltu ūdeni. Kad vecīts bīš nomazgāts,

tas meitai sacīš, kad šī aiziet kalnā, lai paskatās savā Jīnītē. Pa-

meita darīsi, kā pavēlēts, un re! tīne bīsi pillā visu visādu skaistu

drēbu, kādas vie var iedomāties.

Mātes meita gribēsi dabūt tādas pašas drebēs un otru sest-

dienas vakaru arī palikusi pirtī vēlāk kā citi. lenācis atkal tas

pats vecīts. Vecīts sacīš: „Mīļā meitī, noper mani ar'!"

Šī ar mieru. Vecīts sacīš: „Uzcel mani lava ar dzelzs dak-

šām!"

Šī uzcel arī ar dzelzs dakšām. Vecīts sacīš: „Meitī, nomazgā

mani ar vārītu ūdeni!"

Šī nomazgā arī ar vārītu ūdeni. Vecīts aiz_gaš. Mate gaidīsi,

gaidīsi meitu, visu nakti gaidīdama, nav varēsi sagaidīt. Gāsi

rītā uz pirti lūkot, kas tur ir. Ka ta(d)J meita iebāzusi galvu

pirts lodziņā — smejas vien. Mate doma: nu būs labi, iet pirtī

iekšā. Galva uz lodziņa, rumpis zeme. Velli bīši meitu nomušīši

(nobeiguši).

21. A 480. M. Ferl i n a oziņ o s. LP, VII, 11, 27, 8, 6.

Pameitai bijis jāiekurina ugunskurs, bet pamāte uguni nede-

vusi. Beidzot pamāte sviedusi kukulīti zeme, teikdama: „Kur

kukulītis ripo, tur ej, tad uguni dabūsi!"
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Gājusi pakaļ, kukulītis ievēlies tādā caurumā, līduši tur pakaļ
un iegājusi pie raganas apakšzemē. Lūgusi: „Dod man uguni!"

„Izkalpo man nedēlu, tad uguni dabūsi."

„Kas tad man jādara?"

„Izkurini pirti!"
„Kur ir malka?"

„Aiz pirts ir maitas kauli!"

„Kur slota?"

„Aiz pirts ir ērkšķi!"

„Kur ūdens?"

„Aiz pirts ir virca!"
Bet pameita nedara vis tā: izkurina ar žagariem, sasien Ijērza

slotu, ienes ūdeni. Nu liek ragana, lai raujot šo pie kājām uz pirti.
Pameita kārtīgi noper un vaicā: „Ko nu darīšu?"

„Ej izslauc govi, un ja vina dīžļājas — dod ar stibu."

Bet šī govi ar labu izslaukusi.

„Ko nu darīšu?"

„Tur kaķēni ņaud pēc piena — dod tiem ar rīksti pa sā-

niem!"

Šī nesitusi vis — ielējusi kaķēniem pienu.

„Ko nu darīšu?"

„Ej tur tai istabā, ņem to sarkano šķidrumu un ej uz mājām."
Gājusi arī, bet te gosniņa un kaķīši pretim: „Neņem sarkano šķir-

stiņu, ņem zaļo!"

Mājā atradusi zaļajā šķirstiņā pulka zelta.

Mātes meita visu dara otrādi, un tai nu viss notiek citādi.

22. A. 480. Mārtiņš Veidemanis Džinos. LP, VII, 11, 27. 9, 2.

Pamāte triekusi pameitu uz pirti audeklus sargāt. Pienācis

vīriņš, licis meitai pirti izkurināt ar kaut kādiem akmentiņiem,

grunčiem. Šī tā ne — aizgājusi pēc malkas, izkurinājusi kārtīgi.

Tad licis pirts slotu no nātrām siet. Šī no bērzu zariņiem sasē-

jusi un nopērusi veci mīlīgā garā. Par to vecis iedevis baltu lādi

ar naudu. Mātes meita iet arī šādu naudu pelnīt, bet izdara visu

otrādi — dabū lādi ar čūskām.

Piezīme. Oziņos vēl teikts, ka pamāte dzinusi pameitu pirti kurināt.

Kamēr pirts kurējusies, šī iestādījusi pupu palāvē. Pupa ātrumā izaugusi

līdz debes-m sazarota. Pameita pa zariem uzkāpusi debesis, satikusi vīriņu.
Tas bijis Dievs. Vīriņš licis pirti kurināt ar maitas kauliem, ūdeni no vircas

bedres pasmelties, s. tu no ērkšķiem siet. Šī tā nedarījusi un dabūjusi lielas

dāvanas. īsta meita izdara visu otrādi un ņem briesmīgu galu. L- P.

23. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 55 g. vecas

K. C īru I c s Smiltenē.

Vienai mātei bīsi īstā meita un pameita. īsto meitu māte varēn

labi glabāsi un lutināsi, bet pameitu visādi nerrosi un šai nelikusi
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ne drusciņas ar mieru, likusi šai strādāt no agra rīta, līdz vēlam
vakaram, un šī ar gasi un strādāsi, vai kaklu lauzdama. Pameitu

visi cilvēki iesaukuši par Pelnurušķīti.

Reiz, sezdienas vakarā, pamāte pārskaitusies uz Pelnurušķītes
un nelaidusi šo uz pirti citiem līdz, bet vēlēsi, lai šī viena pati iet

pa pašu pusnakti uz pirti un viena pati mazgājas. Pelnurušķīte

aizgājusi ar' un mazgāsies viena pati. Ka šī bīsi jau nomaz-

gāsies, tā sabraukuši pie pirts lepni kungi un nākuši iekšā.

Kungi vēlēši Pelnurušķītei, lai šos nomazgājot un noperot. Pelnu-

rušķītei nebīš peramās slotas un šī prasīsi, kur ņemšot slotu. Ta

kungs sacīš, lai šī pakāpoties vie uz pirts augšas, tur esot vecs

maitas kauls, lai paņemot to un šo noperot. Bet Pelnurušķīte vis

tā nedarīsi. Šī sameklēsi slotu un nopērusi kungu, kā pienākas.

Ka nu šī bīsi nopērusi un nomazgāsi, ta kungi sadevuši šai visā-

das dārgas lietas un mantas un drēbes un prasīši, vai šai šķirsts

ar esot kur ielikt. Pelnrušķīte sacīsi, ka šai gubenītī esot gan

veca mātes lāde un tur jau varēšot visu salikt. Ka nu kungi visu

sadevuši, ta tūlī visi pazuduši. Pelnurušķīte gāsi uz gubenīti un

līduši tik cisās iekšā.

No rīta nu Pelnurušķīte stāstīsi tēvam, kādas nu šai esot

smukas lietas un mantas un kā šī pagāšnakti pie tām tikusi. Tēvs

akai visu izstāstīš jaunai mātei un šī nu vakarā ar tūlī stellēsi savu

meitu uz pirti, lai kungus perot un ar dabūjot dārgas mantas. Kā

ta, akai ap pusnakti sabraukuši pie pirtīpas tādi melli vie kungi,
nākuši iekšā un akai sacīši, lai mātes meita šos noperot un no-

mazgājot. Mātes meita prasīsi, kur ta slotu ņemšot. Kungi sa-

cīši, lai šī uzkāpot uz pirts augšas, tur esot vecs maitas kauls,

lai paņemot to un šos noperot. Mātes meita ar tūlī pēc kaula un

nosvētīsi ar kungiem muguras. Bet nu lai nolaistot šiem (kun-

giem) ar vārītu ūdeni muguras. Kā ta, mātes meita ar pasmēlusi

ķipītī vārītu ūdeni un gāzusi tik kungiem uz muguras. Ka nu tas

bīš padarīts, ta mātes meita sākusi pati prasīt kungiem tādas pa-

šas dārgas un smukas lietas, kādas Pelnrušķītei bīšas. Kungi nu

sadevuši mātes meitai ar un prasīši, vai šai šķirsts ar esot, ko

mantas ielikt. Nu mātes meita sacīsi, ka esotgan tads nesmuks,

bet lai šie dodot šai smukāku un aiznesot uz klēti, tur jau šas man-

tas stāvot. Kungi nu aiznesuši savu tīni uz klēti un ka nākuši

apakal, ta nožņauguši mātes meitu un iestutēši ar galvu logā.

Jaunā māte gaidīsi, gaidīsi, ka meita nāks no pirts ar dārgām

mantām, bet nevarēsi un nevarēsi vie sagaidīt. Nu šī gāsi pati

skatīties. Kā nu šī vairs nebīsi np pirtīnas talu, ta pamanīsi, ka

meita izbāzusi galvu pa logu un nu jauna mate sacīsi:

„Re\ re', kā mana meitīna smējās, naudas un mantas pieņē-

musies!"
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Bet ka nu gāsi pirtī iekšā, ta gan redzēsi, ka šās meitiņa no-

žņaugta. Nu māte skrēsi uz klēti un rāvusi tīni vaļā. No tīņa iz-

vēlušās ugunis un visa klēts ar māti nodegusi.

24. A. 480. Liepa Mežotnē. LP. VI. 837 (17).

Vienai mātei bija divi meitas: pašas meita un pameita. Vien-

reiz vina sūtīja pameitu pirti kurināt. Pirti kurinādama, pameita
ēda pupas. Ēdot viena pupa izauga līdz debesim. Pameita kāpa

pa pupas zariem — uzkāpa debesīs — satika vecīti. Vecītis teica:

„Nosvied mani zemē, gribu pērties!" Šī atbildēja: „Nē, nē, tētiņ,

tu sadauzīsies!"

Viņa paņēma vecīti pa muguru un nēšus nonesa pa pupas

zariem pirtī. Nonesa, vecītis sacīja: „Noper mani ar nātru slo-

tiņu, noziepē mani ar ledus gabaliem un nolaisti ar aukstu ūdeni!"

Bet viņa nopēra vecīti ar bērzu slotiņu, nomazgāja ar ziepēm

un siltā ūdenī noskaloja. Par to vecītis bija itin priecīgs un sacīja
atkal: „Uzsvied mani debesīs, no kurienes nonesi."

Bet pameita nesus uznesa pa pupas zariem, kā nonesusi.

Augšā vecītis tad sacīja: „Ej mājā, skaties pūrā!"

Nokāpa, skatījās, atrada pūru pilnu ar zeltu. Nu mātes meita

arī kurināja pirti un ēda pupas, bet tā sviešus nosvieda vecīti

zemē, mazgāja ar ledus gabaliem, skaloja ar sutru, pēra ar ērk-

šķiem. Mātes meita atrada savā pūrā čūskas, tās aptinās tai ap

kaklu un nožņaudza.

25. A. 480. A. Bllenštēina kr. no Sesavas. LP, VI. 840 (19).

Pameitai vajadzēja pie akas ar dzijām un ratiņu strādāt. Te

nu viņai iekritis skriemelis akā. Sūdzējusi savas bēdas pamātei;
bet tā uzsaukusi, lai tikai tad lecot akā pakal skriemelim! Neko

darīt — lēkusi. Bet tur apakšā satikusi aitas, tām visām dzirkles

jau bijušas kaklā un lūgšus lūgušas pameitu, lai nocērpot viņas!

Nocirpusi, uzsējusi vilnu visām kaklā un gājusi tālāk. Pagājusi

un satikusi pulka govju ar slaucenēm ragos. Tās lūgušās, lai iz-

slaucot. Izslaukusi, slaucenes ar pienu iekarinājusi ragos un gā-

jusi tālāk. Pagājusi un ieraudzījusi mazu, mazu mājiņu ar vecu,

vecu vīriņu. Lūgusi tam, lai pasakot, kur viņas skriemelis. Vī-

riņš atteicis: ~lzkurē pirti, aizvelc mani pie matiem uz pirti un

noper labi ar slotas kātu!"

Šī izkurinājusi, aiznesusi vīriņu nēšus uz pirti un nopērusi ar

mīkstu pirts slotu. Tad vīriņš teicis: „Ej augšienē un pameklē

kādu smuku lādīti!"

Pameita paņēmusi sarkano lādīti: lai atdodot to. Bet vīriņš

atsacījis: „To neņem vis, pameklē citu!"

Tad nonesusi melnu lādīti; pie tas arī bijis zudušais skrie-

melis. To vīriņš vēlējis nest mājā. Pārnesuši un atvērusi: melnā
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lāde bijuši visādi ēdieni iekšā, tadi, kas nekad nenoplok un ne-

izsīkst.

Nu pamāte sūtījusi arī savu meitu, lai tīšu lec akā un skriemeli

meklē. Labi. Bet ta atteikusi aitām un govim: „Man nav vaļas

jus cirpt, jūs slaukt!"

Un vīriņu atkal vilkusi pie matiem uz pirti un nopērusi ar

slotas katu. Par to šī tad dabūsi sarkano lādīti. Kad to pārnesuši
mājā, izšāvusies uguns un aprijusi visas mājas.

26. A. 480. Kreicbergs Dzirciemā. LP, VI, 836 (16).

Bārenītei pie audžu mātes daudz kas bija jāstrādā, gandrīz
visi darbi vienai pašai jāpadara. Reiz tā mazgāja mālu podiņu
un tas izkrita no rokām un sasitās. Par to audžu māte iztrieca

bāreni pa durvim: lai meklējot citu tādu podiņu vietā! Bārene

meklēja, meklēja — iegāja lielā mežā un gauži raudāja. Tikmēr

raudāja, kamēr aizmiga. Un sapņos tā redzēja vecu vīriņu, tas

sacīja: „Tavs podiņš ir vesels pie manim mājā!"

Bārene atmodās, neraudāja vairs un tik meklēja vecīša mā-

jiņu. Meklēja, meklēja — satika govs ganu un prasīja tam ceļu.
Govs gans parādīja, uz kuru pusi jāiet. Gāja atkal, satika cūku

ganu; tas parādīja ceļu vēl labāki. Nu gāja tādu gabalu un ierau-

dzīja vecīti, to pašu, kas sapņos bija rādījies. Vecītis paņēma bā-

reni aiz rokas, ieveda istabā; bet bārene lūdzās: „Mīlo krusttēv,
kur mans podiņš?"

„Te viņš ir, meitiņ! Bet cik dosi paceļamās naudas?"

„Ai, krusttēv, ko lai maksāju? Man naudas nava ne graša!"

„Nu, tad izkurini man pirti! Par malku vari ņemt kaulus tur

kainā, ūdens vietā vari sanest vircu un pirts slotu sasien no

ērkšķiem!"
Bet bārene aiztecēja uz mežu, saraudzīja sausu malku, iesmēla

tīru avota ūdeni, sasēja lapainu bērza slotu un tad aicināja vecīti

pērties. Vecais nopērās, atdeva podiņu un_vel iedāvināja mazu,

mazu šķirstiņu. Nu bārene steidzās uz mājam. Ejot cūku ganam

garām, cūku gana šunelis rēja: „Am, am! džiņ, džiņ!"

Gāja govs ganam garām, govs gana šunelis rēja: „Am, am!

džiņ, džiņ!" Pārgāja mājā, atvēra šķirstiņu, šķirstiņš bija pilns ar

iedzelteniem dukātiem.

Nu audžu mātes īstā meita tīšām arī sasita podiņu un mal-

dījās pa mežu. Viņa visu izdara otrādi, ka vecais licis ta. Vecais

tad iedeva lielu šķirstu, lai nes_maja;_bet ganu šuneļi reja: „Am,

am, grab, grab!" Un kad mājas atvēra šķirstu vaļa, ta itin pa-
pēži mātes meitai neredzams spēks norāva drānas no miesām

un iegrūda šķirstā; bet šķirsts tomēr bija tukšs. Nu vilka citas

drānas mugurā; bet līdz uzvilka, atkal tāpat. Un viņa varēja vilkt,
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ko gribēja, viss norāvās no miesām šķirsta iekšā, un tomēr tas

bija un palika tukšs.

27. A. 460. Trežiņu Emma Kauguriešos. LP, VI, 828 (10).

Sniega mātei bija divas meitas: viena īstā, otra pameita. Un

pameitai katru sestdienu bija jāizkurina pirts un visi jānoper, kas

tikai vien nāca. Te vienu sestdienu pirtī ienācis sirms, sirms ve-

cītis, lai noperot arī vinu!
Labi! nopērusi mīlīgā garā. Par to vecītis tad iedevis skaistu

lādīti, teikdams: „Saaicini, meitin, visus radus un tad taisi lādīti

vaļā!"

Saaicinājusi radus, attaisījusi lādīti, lādīte bijusi pilna ar tīru

zeltu.
Nu otru sestdienu Sniega māte tīšām sūtījusi savu īstu meitu

pirti kurināt. Labi! lenācis atkal tas pats vecītis, lai noperot

vinu!
Šī sametusi labu sīvu garu, paņēmusi vecīti pie matiem, uz-

rāvusi lāvā un ar pirts slotas rezgali devusi, ka devusi. Vecītis

neko, iedevis tādu pašu lādīti par pērumu un aizgājis.
Nu īstā meita arī saaicinājusi visus radus un taisījusi lādīti

vaļā. Attaisījusi — tur bijusi uguns iekšā; tā izšāvusies un apri-
jusi visu labumu.

Piezīme. „Sniega māte" gan būs nākusi no J. Zvaigznītes tulkotās

vācu „Frau Holle". Skat. levads 111. 1. p. P. Š.

28. A. 480. Erg 1 v Zilē no s, 1864: g. A. Bilenš te m a kr.

LP. VI, 828 (10. piez.).

Pie bārenītes pirtī ienācis tēvainītis un teicis, lai tā ceļot vipu
lāvā, noperot ar maitas kaulu un pēdīgi lai pasviežot zem gultas.
Bet bārenīte nopērusi tēvainīti ar mīkstu bērza peramo slotu,

nesin aiznesusi uz istabu, uztaisījusi mīkstu gultu un apseguši ar

savu apsegu.

Tad rītā tēvainītis viņai iedāvinājis mazu stibiņu, teikdams:

„Dasit ar to pie tā un tā ozola celma!"

Bārenīte dasitusi, tūdaļ no celma apakšas iznākuši zirgi, ka-

rīte, lopi un visāda manta. Nu bijusi bagāta meita.

Otrreiz tas pats tēvainītis iegājis pie vienas saimnieka meitas,

to pašu teikdams, lai ar kaulu noperot, lai zem gultas pasviežot!

Saimnieka meita nebijusi tik godprātīga: pērusi ar kaulu un

ievilkusi aiz matiem pagultē. Rītā arī tai iedevis mazo stibiņu,

lai piesitot tam un tam ozola celmam! Bet tiklīdz šī piesitusi,

nākušas čūskas, nākuši čirgaiji laukā, un tinušas viņai apkārt un

dzēlušas, kodušas, kamēr nodzēlušas.
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29. A. 480. R. Vulfs Ūziuos. LP. VII, 11. 27, 10. 1.

Vienai mātei divas meitas: īsta meita un pameita. īsto meitu
mate lutina, pameitu verdzina. Reiz pamāte sūtīja nakts laikā pa-
meitu pirti izkurināt. Aizgāja un kurināja — izlīda no vītola do-

buma trīs putniņi, nometas uz pirts sliekšņa un čivināja, čivināja:
lai jel pajaujot nopērties arī viņiem. Pameita tūdalin sataisīja

remdenu, mīlīgu ūdeni, ātri sasēja lapotas pirts slotas, izsautināja
pirts krāsns virsū uz akmeņiem, tik mīkstu kā vilnu, un aicināja
putniņus: „Nāciet nu nāciet — perieties veseli!"

Salaidās putniņi visi trīs lāvā — tā pērās, tā pērās, tencinā-

dami: „Paldies, paldies pirts kūrējai, malkas nesējai, ūdens sil-

dītājai — paldies, paldies!"

Nopērās — tad teica katrs putniņš uz pameitu tā: „Še tev

laimes. Tev gadīsies zelta vaiņags galvā (tā pirmais putniņš).
Tev tecēs zelta auniņš blakus — būs tev labs biedrs, kavēs tev

laiku (tā otrs putniņš). Kad tu runāsi — zelts tev birs no mutes

(tā trešais putniņš)."
Rītā aizgāja pameita uz istabu, pamāte tīri sašļūk, tādas man-

tas pameitai — kur tās esot grābusi? Šī lēnā garā atteic: „Die-

viņš deva par pirts kurinājumu!"
Kad tā tā lieta — sūtīs pamāte savu meitu arī pirti kurināt.

Aiziet vakarā, izkurina — trīs putniņi no vītola ārā, nometas uz

pirts sliekšņa: lai ļaujot viņiem arī papērties.

„Perieties, perieties, veseli!"

Putniņi salec lāvā, gaida ūdeni, izgaidās peramo slotu — ne-

vienas nav, kas pasniegtu, neizjuka nekas ar pēršanos. Beidzot

putniņi pa kārtai novēlēs mātes meitai laimi. Pirmais: „Kaut
tavs vaigs īgns un neskaists izskatītos!"

Otrs: „Kaut tev pierē ragi gadītos!"

Trešais: „Kaut tev runājot utis birtu no mutes!"

Pārgāja mājā — māte ierauga tādas klizmas savai meitiņai

un nu sirds gurst nost skaidri aiz žēluma. Nevarēja mātes meita

nekā darīt — gulēja gultā vien un nemaz nerunāja vairs
L

Bet

zelta auniņš no pameitas nešķīrās ne dienu, ne nakti: lēkāja tai

apkārt, kavēja laiku un ielīksmināja bēdās.

30. A. 480. A. Andersons Lielvārde, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 835 (15).

Citiem laikiem pie viena saimnieka dzīvoja bārenīte. Un

viņš neieredzēja bārenīti, labprāt vēlējās no viņas vaļa tikt, bet

nevarēja sagudrot, kā lai to izdara. Te vienu dienu tas sadomāja:

sūtīšot bāreni dziļā mežā ogot, lai apmaldās. Bet bārene atteica:

„letu, ietu, labprāt ietu; tikai nezinu, kur tai lielajā meža ogas

atronamas."
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Tad saimnieks viltībā pamācīja: „Es pats rītu iešu mežā

malkas cirst un parādīšu, uz kuru pusi jāiet. Kad ogu vāceli būsi

pielasījusi, tad nāc turp, kur dzirdēsi mani egles galā cērtam."

Labi. Otrā dienā ogu vācelīti pielasījusi, bārene gāja turp,

kur troksnis klaudzēja. Gāja, gāja — pieiet pie egles, egles galā

nav saimnieka. Spriguļa vāle egles galā piesieta, un tā vējā sitās

pie egles un klaudzināja. Nu nabadzīte, ceļa nezinādama, maldī-

jās pa mežu un uzgāja mazu mājiņu. legāja iekšā un redzēja vienu

māmiņu; tā patlaban posās aiziet un sacīja uz bāreni tā: „Paliec,

meitiņ, manā mājiņā un izvāri putru! Un ja te kāds melns kaķis
atnāktu un putru prasītu, nedod viņam, sit ar kausu (pavārnīcu)
pa galvu un saki: „Kaķam kaķa tiesa!"

Labi! māmiņa aizgāja, šī vārīja putru, ienāca melns kaķu

tēvs, ņaudēdams: „Miau ņau! man nav, man nav! putras man

nav!"

Nu bārenei vajadzēja ar kausu sist kaķam pa galvu; bet viņa
nesita vis, ielēja skutulī putru un pabaroja īsti, cik vien kaķam
līda. Un par to labumu kaķis tad sāka bārenei stāstīt: „Kad mā-

miņa nāks mājā, viņa tev dos galvu ieskāt un tad tu atteiksi:

tev nava nekā, ar ko ieskāt, tad viņa atbildēs: „Ej, tur sētmalā

ir maitas kauls, izieskā ar to pašu." Bet tad neeji vis, paņem

smuki nazi un ieskā ar to, kā pieklājas. Un pēcāk viņa tev dos

galvu ari sukāt ar ecēkšu (ecēšām); bet tu paņem godīgi susekli

un izsukā, kā pieklājās. Pēdīgi viņa tev liks pirti izkurināt, teik-

dama, lai labi sūru izkurini un lapu slotas vietā lai sasien paegles
zarus un garu metamā kausa vietā, lai ņem maitas kaulu; bet tā

nedari vis. Izkurini pirti ar mīlīgu garu, sasien pirts slotu no

bērzu zariem, izsautini to krietni un kausu izgrebini no labākā

koka!"
Velak māmiņa pārnāca un ienāca iekša: „Meitiņ, paieska man

galvu!"

„Ar ko lai ieskāju, māmiņ, tavu galvu?"

„Ej sētmalā, paņem maitas kaulu, ar to!"

Bet bārene paņēma godīgi nazi un tad izieskāja galvu. Otrā

rītā māmiņa atkal: „Meitiņ, izsukā man galvu!"

„Ar ko lai tev sukāju galvu?"

„Ej sētmalā, paņem ecēkšu, ar to!"

Bet bārene paņēma susekli un izsukāja galvu, kā pieklājas.

Tad māmiņa atkal aizgāja uz lauku un sacīja: „Izkurini šodien

man pirti, labi sūru, maitas kaulu ņem par kausu,_ slotu sasien no

paegles zariem ar skujām ar visām; un kad te kads kaķis atkul-

tos, ēst prasīdams, svied tam ar pavārnīcu pa galvu, pārsvied par

sētu un saki: ,Kaķam kaķa tiesa!"

Un tikko māmiņa aizgāja, šī iesaka putru vārīt, melnais kaķis



395

klat atkal ņaudēdams: „Miau, uau, man nav, man nav, putras
man nav!"

Bārene iesmēla skutulī putru, pabaroja paudētāju labi jo labi.

Un nu kaķis iesaka stāstīt: „Rītu tevi māmiņa laidīs vaļā un ve-

dīs klētī. Tur būs visādi skaisti jo skaisti šķirstiņi, bet tos skaistos

neņem vis, tur uguns iekšā, ņem pašu vienkāršo!"

Bārene patencināja kaķim, vārīja putru, kurināja pirti ar mī-

līgu garu, sasēja slotu no lokaniem bērza zariem, izsautināja
mīkstu jo mīkstu, un izgrebināja kausu no labākā koka.

Pārnāca māmiņa, tā pērās, tā pērās, vai galu ņemdama. Rītā,
tikko cēlusies, māmiņa paņēma bāreni aiz rokas, ieveda klētī un

rādīja, lai ņemot kuru šķirstiņu pati labāki gribot. Bārene paņēma

vienkāršāko, paprasīja ceļu uz māju un šķīrās no māmiņas. Pār-

gāja mājā, atvēra šķirstiņu, tur bija mantas, bija mantas skaistas

jo skaistas, dārgas jo dārgas.
Bet saimnieka meita, to redzēdama, apskauda bāreni un nu

tīšām maldījās mežā, lai to pašu laimi gūtu, ko bārene guvusi. Bet

kur nu neliete tev izpelnīsies? Paradusi mājā darīt visu pēc sava

prāta, tā māmiņas mājiņā domāja tāpat. Putru vārīdama ne

diezgan laistīja, ne bija, tā pievira dibinā. Kaķi, to sita labi ar

kausu, pirti kurināja sūru, slotu sēja no paegļiem, par kausu ienesa

maitas kaulu un vistrakākais vēl tas: māmiņai galvu ar kaulu

sabakstīja, ar ecēkšu izskrāpēja tik briesmīgi, ka vaidēdama tik

tik izcieta sāpes. Nu, un tad nu mātes meita arī izpelnījās varenu

laimi. Pārnesa no māmiņas klēts šķirstiņu gan skaistu jo skaistu,
bet kad atvēra, uguns vien izskrēja laukā un sadedzināja meitu

pašu, ir klēti, ir visas mājas. Bet bārenītes šķirsts palika vesels,

itkā uguns liesmas ne redzējis nebūtu.

31. A. 480. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. kom. kr.

LP. VI. 838 (18).

Vienai ļaunai vecenei bijušas divi meitas: pašas meita un pa-

meita. Savai meitai nelikusi nekā darīt, bet pameitai likusi govis

ganīt un linus vērpt.

Reiz pameitai izkritusi vārpstiņa un pazudusi. Ta bija iekri-

tusi avotiņā, bet viņa to nezinājusi.
Nu pameita raudādama tecējusi pa ceļu, vārpstiņas meklē-

dama, un satikusi aitu ganus: pavaicājusi tiem: „Vai neredzējāt

manu vārpstiņu?"
Aitu gani atteikuši: „Atgriez mums aitas, tad mes tev pa-

teiksim."

Labi! atgriezusi. Un nu šie pateikuši: „Mes redzējām gan

tavu vārpstiņu, viņa aiztecēja te pa ceļu!"

Meitiņa raudādama tecējusi atkal uz priekšu un satikusi

gov(j)u ganus: „Vai neredzējāt manu vārpstiņu?"
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„Atgriez mums govis, tad mēs tev pateiksim!"'
Labi! atgriezusi. Un nu šie pateikuši: „Mēs redzējām gan

tavu vārpstiņu, viņa te aiztecēja pa ceļu!"
Meitiņa raudādairia tecējusi atkal uz priekšu un satikusi zirgu

ganus: „Vai neredzējāt manu vārpstiņu?"

„Atgriez mums zirgus, tad mēs tev pateiksim!"
Labi! atgriezusi. Un nu šie pateikuši: „Mēs redzējām gan

tavu vārpstiņu, viņa aiztecēja tur pa ceļu!"

Meitiņa raudādama tecēja atkal uz priekšu un nonākusi pie
mazas mājiņas. Tur iegājusi un atradusi vecīti ar baltu, baltu

bardu; pavaicājusi tam: „Vecais tēvs! vai nerezējāt manu vārp-
stiņu?"

„Eļ izkurē pirti, nomazgā manus bērnus, tad es tev teikšu, kur

tava vārpstiņa."
Meitiņa izkurējusi pirti un gaidījusi vecīša bērnus. Sanākuši

vecīša bērni, visādi kustoņi, pirtī: gan zalši, gan čūskas, gan ru-

puči. Tad meitiņa laistījusi tos ar remdenu ūdeni un nopērusi ar

mīkstu pirts slotu. Nopērti un nomazgāti, kustoņi visi devušies

priecīgi kalnā.

Bet vecītis par to iedevis meitiņai skaistu lādīti, teikdams, ka

tur esot viņas vārpstiņa iekšā. Labi.

Mājās attaisījusi lādīti vajā, tā bijusi pilna ar zelta naudu. Nu

pameita palikusi bagāta.

Bet pamāte, redzēdama, ka pameita tik bagāta, likusi arī sa-

vai meitai govis ganīt un vērpt vērpjamo. Mātes meita vērpusi,

vērpusi, par laimi pazudusi gan vienreiz vārpstiņa. Nu skrējusi

meklēdama un satikusi aitu ganus: „Vai neredzējāt manu vārp-
stiņu?"

„Atgriez mūsu aitas, tad mēs tev pateiksim!"
Bet šī, dusmīga, atteikusi: „Ganiet paši savas aitas!" un de-

vusies uz priekšu. Tad satikusi gov(j)u ganus: „Vai neredzējāt

manu vārpstiņu?"

„Atgriez mūsu govis, tad mēs pateiksim!"

Bet šī atteikusi: „Ganiet paši savas govis!" un devusies uz

priekšu. Tad satikusi zirgu ganus: „Vai neredzējāt manu vārp-

stiņu?"

„Atgriez musu zirgus, tad mes tev pateiksim!"

Bet šī atteikusi: „Ganiet paši savus zirgus!" un devusies uz

priekšu. Tad nonākusi pie mazās, smukās mājiņas un vaicājusi

vecītim: „Vai neredzējāt manu vārpstiņu?"

„Ej izkurē (izkurini) pirti, nomazgā manus bērnus, tad es tev

pateikšu, kur tava vārpstiņa!"

Mātes meita izkurinājusi pirti loti karstu, novārījusi karstu

ūdeni un gaidījusi vecīša bērnus. Sanākuši vecīša bērni, pērusi ar
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sakaltētu slotu, lējusi varošu ūdeni virsū, ta kā visi pīkstēdami
uzgājuši kalna.

Nu vecītis arī viņai iedevis smuku lādīti, teikdams, lai ceļā
vaļa netaisot.

Mātes meita, mājā iedama, gan gribējusi jau ceļā lādīti atda-
būt, bet nevarējusi. Pārgājusi majā, vērušas nu abas ar māti vaļā,
tad atdabūjušas; bet no lādītes izskrējusi uguns, aprīdama gan

mājas, gan mati, gan mātes meitu. Tikai pameita ar savu naudu

Izglābusies, to uguns neaiztikusi.
Un no tas dienas pameita dzīvojusi laimīgi.

32. A. 4SO. M. Stārķis Lielvārdē, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 834 (14).

Vienam tēvam bija trīs dēli un trīs meitas. Un tie trīs dēli

nomira un divas meitas nomira, tik palika kā viena vienīga meita.

Reiz tēvs gāja uz mežu un sacīja tā: „Meitiņ, ēdiena laikā

nes man mežā ēst; es piesiešu dēlīti pie koka, lai vējojas un klaudz,
tad dzirdēsi, kurā vietā strādāju un zināsi atrast." Labi.

Ap azaida laiku meita gāja, gāja — arvienu iegāja dziļāk

mežā, jo velns tēva dēlīti bija nozadzis un pakarinājis dziļā mežā,
lai meitu aizkrāptu turp. Un tā arī tad notika. Meita aizgāja ne-

ceļu un ieraudzīja pie uguntiņas melnu vīru guļam, tas gulēdams

bija salocījies kā čūska. Meita padeva labdienu un vaicāja: „Ko
tu še guli bez darba?"

Melnais saņēma labdienu un tūliņ derēja meitu par kalponi —

lai no saknēm izvārot biezputru! Izvārīja sakņu biezputru — lai

kurinot pirti un nomazgājot viņa bērnus! Kad pirts bija gatava,
meita vēl neredzēja bērnus un cerēja: tie nenāks nemaz; bet te

pa brīdim nāca viens rupucis, nāca otrs rupucis, nāca rupuči lie

lām rindām lieli un mazi, visi salēca pirtī un šī nu mazgāja ap-

nikdama.

Nomazgāja rupučus, atnāca pats velns arī pirtī, kāpa lāvā —

lai meita nu noperot viņu! Nopēra velnu mīlīgā garā, stiprā

garā — velns nokāpa zemē. Lai nu kāpjot pati kurinātāja lāvā.

būšot nopērt arī viņu. Bet kurinātāja nekāpa vis lāvā, palīda pa-

lāvē un sačunčinājās kaktiņā. Velns nokrēsla neredzēja un do-

māja: šī lāvā! Un nu iesāka pērt pēc savas parašas: grāba ak-

miņus no karstās krāsns un svieda un svieda uz lavu, kamēr dar-

bodamies apnika un nosacīja: „Diezgan!" tad aizsteidzas kalna.

Meita palika cauru nakti palāvē; bet kad gaismiņa svīda, ierau-

dzīja pilnu lāvu ar zelta gabaliem. Sarausa zeltu un aizmuka pa

vecām pēdām pie tēva uz māju.

Bet kunga meita, padzirdējusi, ka nabaga vīra meitai tik liela

laime mežā gadījusies, tīšām skrēja pie velna, vārīja biezputru

no saknēm, piededzināja to. kūra pirti, mazgāja rupučus nevis ar
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ūdeni, berza ar dubļiem, noskaloja ar dugainu rāvu. Rupuči aiz-

lēca tīri melni un sūdzēja velnam. Tad velns pats nemaz ne-

gāja pirtī.

Rītā kunga meita atmodas, ieraudzīja lādi pie pirts durvim

un domāja: „Te tie zelta gabali iekšā!" Bet kad pārnesa lādi

mājā, klētī atvēra vaļā — uguns izspruka no lādes un aprija visu

agrāko bagātību.

33. A. 480. Brīvzemnieka kr. no Bērzaunes.

LP, VI. 838 (18. piez.).

Pamāte cepusi maizi. Pameita dikti bijusi izsalkusi un lūgusi
maizi ko ēst. Tad pamāte izrāvusi abrakasi no krāsns, sviedusi

pa roku galam un teikusi: «Velies, kukulīt, uz elli, lai pameita
tek pakal!"

Kukulītis aizvēlies un pameita gājusi uz elli pakal. Nogājusi

ar', bet velna sieva ātrāk kukulīti neatdevusi, lai izkurinot pirti,
un izperot viņas bērnus vārošā ūdenī ar ērkšķu slotu, tad at-

došot.
Pameita nepērusi vis velna sievas bērnus vārošā ūdenī ar

ērkšķu slotu, bet izpērusi ar mīkstu bērzu slotu remdenā ūdenī.

Bērni tad, priecīgi lēkādami, ieskrējuši pie velna sievas un stā-

stījuši, cik mīlīgi pameita mākot apieties. Velna sieva par to tad

iedevusi pameitai div kastītes. Kad to vienu mājā atvērusi kūtī,
tad iznākušas pulka raibu govu; to otru atvērusi klētī, tur biju-
šas dārgas drēbes iekšā.

[Tāpat nonāk nu arī īstā meita ellē. Šī nu visu izdara tā, kā

sacījusi velna sieva. īstā meita nu arī dabū kastīti par dāvanu.

Mājā no kastītes izšaujas uguns, kas aprij visu māju ar māti un

meitu. Turpretī pameita ar savām dāvanām paliek neaizkārta.]

Piezīme. Pasakas iesākums atgādina pirmās daļas 235. pasaku par

rausi. P. Š.

34. A. 480. F. Bana1i s no M. Vyso cka s Rēzeknē.
Kultūras balss kr.

Vīnai muotei beja divi meitas: eistuo un pameita. Sovu meitu

muote lūti žāluoja, bet pameitu nycynuoja. Pameitai vvsod lvka

lasēt pupas nu palnim.
Vīnu reiz pameita izlasēja pupas un vīna palvka. Atlykušuo

pupa izauga lela, lela leidz pošim dabasim. Vīnā skaistā vosoras

dīnā pameita kuope pa pupu uz dabasim. Te jei kuope, kuope un

pēdīgi izkuope. Izkuopusi dabasūs, jei suoka tur celuot, guoja,

guoja un satyka vecīti. Vecīts soka: „Meitiņ, esi tik loba, izkuri-

noj maņ pierti!"

„Labi!" meitiņa apsūlēja un vaicuoja: „Kur molka, ar kuru

varātu kurinuot?"
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Vecīts soka: „Tur aiz pierts ir zyrga kauli, paņem tūs un

izkurinoj!"
Bet meitiņa dūmoj: „Kai lai ar kaulim izkurinoj?"
Tad viņa, nikuo nasokūt, nūguoja uz mežu pīlasēja molkas un

izkurinuoja. Kad pierts beja izkurinuota, tad meitiņa vaicuoja
vecīšam: „Kur ta yudiņs?"

Tad vecīts soka: „Tur aiz kryumu ir seivs, pajem tū un

atnes!"

Meitiņa dūmuoj: „Kai lai ar seivu jis mozguojās?"

Meitiņa aizskrēja, atnesja vudiņa, nūguoja uz vecīti un soka:

„Kur ta slūta?"

Vecīts atbild: „Titf pi pierts gul zyrga aste, paņem tū, byus

loba slūta."

Meitiņa dūmoj: „Kai jis izzapērs ar taidu slūtu?"

Jei nūskrēja uz mežu un pajēmja pīlauzja bārzu zariņu: kad

vyss beja padarīts, tad meitene nūguoja uz vecīti un aicynuoja
uz pierti. Bet vecīts soka: „Es īt navaru, jem mani aiz kuojom
un velc pa zemi!"

Meitiņa navvlka vis vecīti pa zemi, bet pajēmja uz placim un

aiznesja. Kad vecīts izzamozguoja, tad viņš otkon sacīja: „Velc

māņi aiz kuojom uz muojom!"

Meitiņa pajēmja jū uz placim un nūnesja uz muojom. Tad ve-

cīts soka: „Ej uz klēti un ņem sorkonū komūlīti, tik najam nu tuos

skreiņes, kur sēdēs sorkons kačs."

„Labi!" meitiņa pateikusi nūguoja, pajēmja komūlīti un pa

pupu nūkuope zemē. Tikkū nūkuope zemē, viņa palyka skai-

stuoka, dailuoka un boguotuoka kai beja. Tū radzādama, pa-

muote svutīja ari sovu meitu uz pupu. Eistuo meita ari izkuope
dabasūs un satvka vecīti. Vecīts soka: „Meitiņ, izkurinoj pierti!"

Meitiņa nūguoja, bet īprīkš vaicoj, kur molka. Vecīts soka:

„Aiz pierts ir kauly."

Meitiņa nūguoja, pajēmja kaulus un izkurinuoja ar kaulym. Jei

atguoja un vaicoj, kur yudiņs. Vecīts soka: „Tur aiz krvumim ir

seivs, atnes tū un byus vudiņs."
Eistuo meita atnesja un otkon vaicoj. kur sluta. Vecīts soka:

„Tur pi pierts gul zyrga aste, tei byus loba slūta."

Meitiņa pajēmja asti, nūnesja par slūtu, tad atguoja un vedja

vecīti uz pierti. Vecīts soka: „īt navaru, velc māņi aiz kuojom!"

Eistuo meita pajēmja vecīti un nūvvlka aiz kuojom. Kad ve-

cīts izzamozguoja, jis sacīja: „Velc maņi uz muojom!"
Kad meita nūvvlka, tad vecīts soka: „Tu manis klausīji, tuo-

dēl es tev duovinuošu sorkonu komūlīti."

Meitene, pajēmusi komūlīti, aizguoja. Tikku viņa nūkuope

zemē, īguoja klētī un nūlvka komūlīti, bet pate nūguoja un pa-

stuostēja muotei vysu, kai beja. Muote nusaprīcuoja un abējas
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ar meitu nūguoja uz klēti vārtūs. Bet tovu nalaimi! Tikkū muote

attaisīja durovas, kai uz reizes guņs skrēja jai acīs un pamuote

palvka okla.

Nu tuos reizes buorinītes dzeive palvka prīcīguoka un bo-

guotuoka, bet pamuote ar sovu meitu palvka lūti nalaimīgas un

bēdīgas.

24. Bārenīte un mātes meita pie vecīša.

I. A. 480. J. Gobziņš Rudbāržos. LP, VI, 831 (12).

Vienai mātei divas meitas: viena īsta, otra pameita. Pa-

māte pameitu neieredzējusi nemaz un vienu dienu izdzinusi pa-
visam no mājām. Nabadzīte iegājusi mežā, tur uzgājusi vienu

mājiņu. Mājiņā dzīvojis vecītis; bet tas pašadailglnebijis mājā,
kad šī iegājusi. ]Jn vecīša gulta nebijusi uztaisīta,' afi-arī istaba1

it-čaieslaucīta. £ad<jameita uztaisījusi gultu, izslaucījusi istabu, ap-

kopusies, kā pienākas, un ielikusies gultā atpūsties drusku. Gu-

lējusi, gulējusi — te pārnācis vecītis un saucis: ~Meitiņ, meitiņ,
laid mani iekšā!"

Šī ātri izlēkusi no gultas un atvērusi durvis, Vecītis atkal

saucis: „Meitiņ, meitiņ, cel mani pa slieksni -pfžfl!"
Šī paņēmusi vecīti un iecēlusi istabā. Istabā vecītis atkal

saucis: „Meitiņ, meitiņ, dod man ēst!"

ledevusi. Vecītis paēdis un teicis: „Meitiņ, meitiņ, dod man

dzert!"

Pasniegusi dzērienu. Nodzēries un teicis: „Meitiņ, meitiņ, nu

iešu gulēt!"

Apguldinājusi, apseguši, un vecītis aizmidzis. Rītā pamodies,
saucis atkal: „Meitiņ, meitiņ, cel mani augšā!"

Uzcēlusi, apģērbusi, paēdinājusi un tad vecītis gājis projām, .
aicinādams: „Meitiņ, meitiņ, nāc man līdzi"

Gājusi līdz. Vecītis ievedis zelta dārzā, tur sācis līt zeltajic-
tus.un meitiņa nolijuši viscaur ar zeltu. Tad vecītis skubinājis:

„Mēitiņ, meitiņ, ej nu uz pamātes mājām!" ■
Pārgājusiļļfmātes meita ieraudzījusi: šī viscaur zeltā!_un-mi ņ

skrējusi klupdama ari uz mežu zeltā liedēties. Skrējusi, skrējusi ~~

ieskrējusi vecīša mājiņā un ne gultu taisījusi, ne istabu slaucījusi —

tūlīt likusies gulēt. Pārnācis vecītis un saucis: „Meitiņ, meitiņ,

laid mani iekšā!"

Šī atņurdējusi: „Ver pats vaļa, vai roku nav?"

Vecītis atvēris durvis un teicis atkal: „Meitiņ, meitiņ, cel

mani par slieksni!"

Šī atteikusi: ~Kāp pats, vecais kraģi, vai tev kāju nav?"
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lekāpis istaba un prasījis: „Meitiņ, meitiņ, dod man ēst!"
Šī pretim: „Ed, kas tev ir atlicis!"
Vcītis paēdis, teicis: „Meitiņ, meitiņ, liec mani gulēt!"
Šī atrukusi: „Ej pats gulēt, vai gultu neredzi?"

Vecītis apgulies un pēc brītiņa saucis: „Meitiņ, meitiņ, dod

man nodzerties!"

Šī atteikusi: „Meklē pats dzert!"

Rītā pamodies — atkal pirmais vārds: „Meitiņ, meitiņ, cel

mani augša!"
Šī teikusi: „Celies pats!"

Apģērbies, saucis aicinādams: „Meitiņ, meitiņ, nāc man līdz!"

Šī domājusi: „Diezin, ko nu rādīs!" un mudīgi vien steigusies
pakal. Gājuši_— iegājuši zelta dārzā; bSMur šoreiz lijis piķa lie-

tus un noliedējis mātes meitu tik melnu, ka bailes. Nu vecītis

skubinājis: „Meitiņ, meitiņ, steidzies pie. mātes!"

Pārgājusi pie mātes, iegājusi klētī, /flfate skrējusi sagaidīt un

tik tik nepārbijusies: viscaur bijusi ar piķi. Nu māte bēdās sa-

vākusi deviņas vecenes, deviņus vezumus grīstu, deviņus podus

ziepju. Vecenes kurinājušas pirti deviņas reizes, noberzušas vi-

sas grīstes, izmazgājušas visas ziepes, bet mātes meita kā nebijusi,
tā nebijusi balta.

2. A. 480. Ernsts Birznieks Dzirciemā no Billes Trei-

bergas. Jkr. 111, 64 (26). LP, VII. 11. 27, 5.

Sērdienītei bija katru dienu jāplucina spalvas. Jau sen viņas

pirkstiņi no lielās plucināšanas sāpēja, ka nevarēja tos ne kopā

salaist, bet pamāte nodeva arvienam vairāk spalvu plucināt, un

ja noliktais mērs nebija saplucināts, tad ēdiena vietā bija pēriens.
Kādā dienā pamāte iedeva sērdienītei pilnu kuli ar spalvām

un ņuciņu maizes, noteikdama, lai ātrāki nerādoties viņas acīs,

kamēr spalvas saplucinātas, citādi to sitīšot pie nabadzības. Sēr-

dienīte paņēma spalvu kuli, maizes ņuciņu un aizgāja pa čirk-

stošo sniegu uz mežu. Viņai ļoti sala. Apakš lielas, kuplas egles

viņa atrada cik necik patvērumu pret auksto ziemeļa vēju. No-

sēdusies savai spalvu kulei blakus, viņa sāka raudat. Pienāca

vecs, sirms vīriņš.

„Ko tu, meitiņ, tādā aukstā laikā sēdimeža?" vecītis prasīja.

„Pamāte mani izdzina. Nedrīkstu atraki viņai rādīties, kamēr

spalvas izplucinātas Man tā salst, tā salst!" Sērdienīte kla-

bināja zobiņiem un raudāja.

„Neraudi vis, meitiņ," vecītis mierināja, „citiem bērniem iet

vēl grūtāki: tiem nesalst vien, bet tie ir ļoti izsalkuši."

Vecais vīriņš piesita ar balto ķeģīti paris reizes pie egles.

Salaidās visvisādi putniņi: pelēkie zvirbulīši, raibie dzenīši _un
citādi; pietecēja stirniņas, pielēca zaķīši un vaverītes, visi tukšam
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guziņām, iekritušiem vēderiņiem. Sērdienīte sadrupināja savu

maizes ņuciņu, pakaisīja drupatiņas putniņiem, tad aizskrēja uz

šķūni un atnesa smalki smaržojošu sieniņu izsalkušiem zvēriņiem.
Pati viņa apsēdās atkal zem egles, bet nejuta vairs bargo vēju un

salu. Putniņi paēduši, čūrināja miega dziesmiņas un sērdienīte

aizmiga.
Kad viņa atkal pamodās, atrada spalvas saplucinātas un pilnu

klēpi ar spožiem zelta dukātiem. Priecīgi viņa steidzās uz mā-

jām un izstāstīja pamātei, kāda tai gadījusies laime.

Pamāte otrā dienā satuntuloja savu paša meitu kažokos un

drānās, iedeva tai rausi un kulīti ar spalvām un likās tai noteicam,
lai ātrāki mājās nenākot, kamēr spalvas saplucinātas, citādi būšot

pēriens. Pašas meita nogāja pa sērdienītes pēdām pie tās pašas

egles, kur vakar bijusi sērdienīte, un apsēdās. Pienāca vecais

sirmais vīriņš.

„Ko tu, meitiņ, tādā aukstā laikā nāci sēdēt mežā?"

„Vai stulbs, ka neredzi, ka man jāplucina spalvas?" mātes

meita dusmīgi atteica, rādīdama ar cimdu uz spalvu kuli.

„Vai tev, meitiņ, nesalst?"

„Nē, man jau nesalst — es jau no raga! Kā tik muļķīgi var

prasīt?"

„Tev, meitiņ, vien nesalst, maniem citiem bērniņiem nevien

salst, bet tie vēl pie tam izsalkuši."

Vecītis piesita ar balto ķeģīti pie egles; nu salaidās, saskrēja,
salēca atkal vakarējie putniņi, zvēriņi, visi šlokanām guzām, iekri-

tušiem vēderiņiem. Mātes meita atminējās par savu rausi, izvilka

to no azotes un ēda, kamēr to nenoēda. Paēdusi, viņa pavilka

spalvu kuli pagalvī un aizmigās. Vakarā uzmodusies, viņa atrada

klēpī brunčus, tos cieti turēdama, viņa steidzās uz mājām. Pus-

ceļā satika māti.

„Nu, meitiņ, kā bija, ko dabūji?" māte prasīja.

„Pilnu klēpi."

„Dod man, es palīdzēšu pārnest!"
Meita iebēra mātei pusi no brunčiem klēpī. Bet tikko brunči

bija pārbērti abu klēpjos, sāka pa tiem jtriudžināties čūskas un no-

koda māti un meitu.

3. A. 480. Teicējs J. Jakuškins Rēzeknē. Kultūras balss kr.

Kaidai meitiņai nūmyra muote. Tāvs ilgi nagaidīdams, ap-

precēja ūtru sīvu. Pamuote pret buorenīti izzaturēja lūti naidīgi.

Reizi, kad pamuote cepja maizi, buorenīte pīguojuse pi viņas

prosa: „Mamiņ, izcep maņ ari vīnu kukulīti!"

Pamuote sasadusmuoja un klīdzja: „Ak tu grīvonka [streņģe,

valgs], vēl tu kū izdūmuoji!"
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Buorenīte redz, ka pamuote par tū dusmūjas, un aizguoja pi
dorba. Struoduojūt grvutū dorbu, buorenīte tai pavadīja vvsu

nedēļu. Sastdīn pamuote otkon cepja maizi. Šū reizi buorenīte
ari prasēja, lai izcap kukulīti, kū pamuote ari izpildēja. Izcapuse

maizi, pamuote buorenītes kukulīti napadevja vvs viņai rūkuos,
bet nūsvīdja zemē. Buorenīte paskrēja pi kukulīša, lai tū pa-

caltu, bet te uz reizes durovas atsataisēja un kukulīts izzavēla
uorā. Buorinīte dzvnuos pakaļ pēc viņa, bet kai tik daskrīn pi
kukulīša un grib paceļt, kukulīts palāc uz augšu un otkon tuoļuok.
Tai kukulīts savēla leidz ļūti augstam kolnam un buorenīte vēl
vvs dzvnuos viņam pakaļ. Pi šuo kolna atsaroda lūti lels akmeņs
un kukulīts kai tik pīsavēja pi viņa, tai akmeņam atsataisēja taidas

kai durovas. Kukulīts tvuleņ nūstuoja veltīs un buorenīte tū bez

vysaidom pyulem vīgli pacēla un suoka ēst. Tod buorenītei nu

atsataisējušuo akmeņa izskrēja klīgdamas daudz mozu meitiņu:

„Mums byus muosiņa! mums byus muosiņa!"
Buorenīte pi viņom doguojuse, sovu kukulīti izdalēja uz daudz

vinaidom daļom un kotrai meitiņai īdevja pa gabaliņam. Pi šuom

meitiņom buorenītei beja ļūti labi dzeivuot un viņai izzalyka, ka ir

pavadējuse tur tik dažas dīnas, bet tur beja pavadējuse daudz godu.

Buorenīte gribēja īt atpakaļ uz sovu pamuoti, bet meitiņas na-

laidja un sacīja buorenītei: ~Pagaidi, tu tak vēl naesi redzējuse

mvusu vactāva."

Pēc nailga laika atguoja ari meitiņu vactāvs un pīguojis pi

viņom sācēja: „Nu kū jyus viņai duovynuosit?"
Tad meitiņas atsacēja: „Viņai vajaga kū lobu duovvnuot,

tuopēc ka viņa sovu pādējū kukulīti izdalīja storp mums un paša
ari pajēmja taidu pat gabaliņu, kaidu devja mums ikkotrai."

Vecīts pasagrīzīs uz buorenīti teicja: „Tu esi loba meitiņa, un

tev par itū vajag kū duovvnuot. Tagad īsim uz klēti un tu varēsi

izlasēt, kas tev lobuok patiks."

Klētī tur beja treis skapi: sorkans, bolts un zyls. Vecīts ar

buorenīti aizīt uz klēti un vecīts devja viņai izlaset, kurs skaps

vairuok pateik. Buorenīte sev izlasēja zvlas kruosas skapi un tad

vecīšam socēja: „Es gon izlasēju zylas kruosas skapi, bet tei

bāda, ka es viņa navarēšu aiznest uz muojom/'

Vecīts padūmuojis sacīja: „Nikas par tu, tu nabadoj, skaps

byus aiznasts uz muojom. Tik nazyn, vai tova pamuote viņu

atļaus īlikt ustobā."

Tad vecīts pasaucja pi sevis sunīti, skapi puorvertja par mo-

zim dēlīšim un lvka suņam uz placim un pīteicja, ku vīn buorenīte

teikšūt, tū kab viņš izpyldītu.

Buorenīte par skapi vecītim pateicjas un ar sunīti, kurs nesja

viņas skapi, laidjās īt uz muojom. Guoja, guoja un beidzūt ari

sasnēdzja buorenīte sovas tava muojas. Buorenīte skapi puor-



404

vērtja par lelu un gribēja Inest ustobā, kad viņai pretim aizguoja

pamuotes meita un paša pamuote. Pamuotes meita, daguojuse pi

skapa, labi apsavēra un teicja uz sovu muoti: „Dīzgon skaists

skaps, es ari ar mīru bvutu taida dabuot."

„Ej nu, meit, kas te par skapi? Viņa par šū laiku nadzei-

vuodama muojuos ir tik vīnu skapi nūpeļnējuse. Par itim godini

viņa varēja na tik vīnu skapi nūpeļnēt, bet taidu desmit skapu

un desmit reižu lobuokus," — dusmuodamuos atsoka pamuote,
lai gon pruotā dūmuoja, ka labi bvutu, jo ari viņas meita varātu

taidu skapi nūpelnīt.

Šū skapi buorenīte beja pastatējtise pi kļāva un attaisēja du-

rovas pasavērt, kas tur atsarūn vvdā. Tad īraudzēja, ka tur izza-

skata na skaps, bet lūti lela piļsāta ar vvsaidom duorgom muojom,
kaidu vēl nikod te nivīns storp cvlvākim nabeja redzējuši. Un

storp tuom atsaroda vēļ vīna vvsleluoka un vvsskaistuoka, kurā

vajadzēja dzeivuot buorenītei.

Pamuote nu buorenītes vvsu labi izzvnoj, kai viņa pi šuo

skapa tvkuse.

Buorenīte skapi gribēja nest ustobā, bet pamuote viņai naat-

ļuova un pateicja, lai pastata pi kļāva.

Tad pamuote izcap ari sovai meitai kukulīti, un izvylkuse nu

cepļa, napadūd vys tai rūkā, bet nūsvīž zemē. Eistuo meita nu

zemes kukulīša nagrib nimoz i celt, bet kad pamuote labi sasyt,

tad gon snādzās pakaļ un kukulīts taipat kai buorenītei izzaveļ pa

durovom uorā. Uorā pēc kukulīša eistuo meita naīt ni sūļa pakal,
bet kad muote uzlīk uz beņča un labi nūsukoj, tad pamozam aiz-

kustās pakal kukulīšam. Golu golā kukulīts aizzavēļ pi tuo pat

kolna, pi tuo pat akmiņa, kur dasavēla borenītes kukulīts un uz

reizes apstuoj. Eistuo meita paceļ kukulīti un suoc ēst. Tad

atsataisa akmeņam vīna mola un eistai meitai aizskrīn prīškā tuos

pašas meitiņas, kuras atskrēja prīškā buorenītei. Vvsas suoc

klīgt: „Mums atguoja otkon cyta muosiņa, taipat maizīti āzdama,
kai pyrmuo. Varbyut, īdūs ari mums pa gabaliņam."

„Es jvusim byušu loba muosiņa, vai ari maizes īdūšu! Gaidīt

vīn nu manis. Paša bvušu naāduse un te taidas baruošu!" atbild

pamuotes eistuo meita ar osorom acīs un aizsmokušu kokļu.

Kad eistuo meita maizi jau beja apāduse, atguoja meitiņu vac-

tāvs un prasēja: „Nu munas meitiņas, kū tad šitai muosiņai duo-

vvnuosit?"

Meitiņas atsoka: „Viņa mums nagribēja bvut ni par muosiņu,
ni ari īdūt kaut pa gabaliņam maizītes, tai mes nazynam, kū viņai
i duovvnuot."

Tad vecīts pasagrīzīs uz eistū meitu soka: „Kas vīn pi mums

atīt, lobs vai slvkts, mes vvsod dūdām lasīt taidu lītu, kaida kuram



405

pateik. Nu īsim uz klēti un tu izlasīsi nu divhn skapim, kurs

lobuok patiks."
Vecīts areistū meitu aizīt uz klēti un meita suoc lasēt sev

skapi. Apsavaruse, apsavāruse un izlosa sev sorkonū skapi. Tad

pasagrīzusc uz vecīti viņa soka: „Es jemšu sorkonū skapi, tik

nazvnu, kai viņu byus aiznest uz muojom."
Tad vecīts atsoka: „Jem, kuru gribi! Par aiznesšonu na-

badoj, byus, kas aiznas."

Vecīts pasaucja otkon tū pašu sunīti, kurs aiznesja buorenītes

skapi. Pēc tam sorkonū skapi puorvērtis par mozim dēlīšim,
uzlyka sunīšam uz placim un pīsacēja, lai ari šuos meitiņas tai pat
kai buorenītes klausa. Eistuo meita vecīšam i paldīs napasacēja
un ar sunīti, kurs nesja skapi, palākdama aizskrēja uz muojom.

Sunīts skapi tikkū pīnas pi sinču durovom, pamuotes eistuo meita

nūruovja nu sunīša placim dēlīšus, puorvērtja otkon par taidu pat

skapi, kaids beja. Tvuleņ īskrēja ustobā un pastuostēja sovai muo-

tei, ka skapa jau asūte dabuojuse. Muote ar tāvu izīt uorā, skapi
īnas ustobā un tvuleņ suoc vērtīs, kas tur atsarūn vydā. Attaisa

pvrmuos durovas — tur nav nikuo Attaisa ātras — tur ari nikuo.

Trešuos kai attaisēja, pa tuom guņs kai šuovjās uz pamuotes, tāva

un meitas un sadadzynuoja. Guņs izzacēla pa vysu viņu sātu un

sadadzvnuoja leidz pūdējam mītam, bet tei kļāva sīna, pi kuras

atsaroda buorenītes skaps, pat nanūkvāpa.
Pa tū laiku, cikom daga muojas, buorenīte beja īskrējuse sovā

skapī un izagluobja. Pēc tam viņa dzeivuoja taipat, kai kad beja

dzeivi pamuote, tāvs un muosa. Apkūpja taipat šovus pučīšu duor-

zus un struoduoja ari cytus dorbus.

Reizi svātdīn buorenīte īdama palauku molu, vērās: skrīn

sunīts. Sunīšam viņa apsīn ap kokļu kukuliņu un aizvad uz sovu

skapi, kur dzeivuoja. Sunīti labi pabaruoja, apsēja jam ap kokļu

zalta, sudobra un briljantu ķēdi, tad izlaidja uorā paskraidīt. Bet

sunīts nu lelas prīcas, ka viņš tai labi paēdja un ap koklu jam

pīkuorts tik daudzi skaistuma, aizskrēja uz sovu satu. Šis sunīts

nabeja vys kaida vīnkuorša zemnīka, bet paša keniņa. Kad sunīts

beja aizskrējis uz sovu sātu, un tu īraudzēja keniņa dals, jis na-

varēja atsabreinuot, kur šū vvsu sunīts jemis. Tad keniņa dāls

jau nūraisa nu sunīša kokla kedi un nulīk pi sevis. Atīt utra dīna,

sunīšam otkon īsagrib aizīt uz buorenīti un paēst gordūs edīņu.

Sunīts kai tik tvka uorā nu ķēniņa pilis, tai tyulūi cik var dreižuok

aizskrēja taisni uz buorenīti.
_

Buorenīte sunīti pījemja taipat kai

pyrmū reizi, pabaruoja jū, apsējaap koklu taidu pat kedi un izguoja

pastaiguot, bet sunīts otkon laidjās un aizskrēja uz sovom muojom.

Kēnina dāls redz, ka i utrā dīna sunīts ir bejis cīma un tu pat

nūpelnējis, kū i paguojušu reizi. Tad keniņa dals nūdumoj nusor-

guot sunīša, uz kurīni skrīs.
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Atīt trešā dina, sunīšam otkon īsagrib ēst gordūs ēdīnu. Ķēniņa
dāls izlaiž sunīti uorā un pats vērās, kur sunīts skrīs. Sunīts laižās

skrīt un ķēniņa dāls ari tuo veras, bet sunīts aizskrīn uz sadagu-
šim kuormim [no krievu choromv, mājas] un izgaist nu ķēniņa dāla

acim. Ķēniņa dāls aizīt leidz sadagušim kuormim, apīt vvsapkuort,

apsaver, bet nikuo naatrūn un aizīt uz muojom. Pitam šis skaps,
kur dzeivuoja buorenīte, un kurā īskrēja sunīts, ķēniņa dāla acim

palvka naradzams. Iz vokora sunīts otkon atskrēja atpakaļ uz

ķēniņa sātu tai pat apkuorstīts ar duorgū ķēdi. Tagad ķēniņa
dāls apsajam nūsorguot.

Catūrtā dīnā ķēniņa dāls pajem pi duorguos ķēdītes, pīmat
siksniņu un īt sunīšam pakal siksniņu rūkā turādams. Bet sunīts

valk tik uz sadagušim kuormim. Šimā reizē ari buorenīte izguoja

nu skapa un pasaruodēja ķēniņa dālarn. Tagad ķēniņa dāls, īrau-

dzējis skapi, nūprota, ka paguojušu reizi šimā skapī īguojis sunīts

un viņam tymā reizē šis skaps beja naradzams. Tad buorenīte

ķēniņa dālu īsaucja sovā skapī. Ķēniņa dāls īguoja skapī vydā un

īraudzēja tur daudz skaistu un duorgu muoju, kaidu leidz šam viņš

vēl nikod nabeja redzējis. Pēc tam buorenīte ķēniņa dālu labi

pabaruoja un padzirdēja ar taidim ēdīnim un dzērīnim, kaidu ķē-

niņa dāls vēl nabeja nikod ni paūšņuojis. Ķēniņa dāls pasēdējis

laiciņu, sacīja buorenītei: „Zyni, ka es tevi par sīvu gribu jemt."

„Ej nu, kū tu runoj? Buoreni ķēniņa dāls īs jemt par sīvu."

Sācēja buorenīte.
_

Bet ķēniņa dāls atteicja: „Es najūkuoju, patīši gribu jemt tevi

par sīvu."

Tad buorenīte teicja ķēniņa dālam: „Nu tad tu te pasēdi un

es aizīšu pateikšu šovam vactāvam, kū viņš par šitū teiks."

Buorenīte atstuoj ķēniņa dālu sovā ustobā un pate laiž īt uz tū

vecīti, kurs viņai īduovynuoja skapi. Paguojuse gobolu nu sovom

muojom, buorenīte īrauga tū vecīti ejūt pa teirumu ar tū pašu su-

nīti, kurs viņai atnesja skapi. Buorenīte pīguojuse pi vecīša soka :

,Mīlū vactētiņ, aizej uz munom muojom, maņ tevis tur lūti vajag."
Tad vecīts atsoka: „Nu pasoki, kas tad tur ir par lītu, varbyut

svuoti sabraucja?"

Buorenīte atsoka: „Jā, ir atbraucis ķēniņa dāls. un es nazynu,

vai īt pi viņa, vai nā."

„Dzieržams, ka puisis ir dīzgon pateikams, tu vari drūši īt

pi viņa, bet tagad maņ nav laika: juoīt tuoluok, un jvus dzerīt

kuozas un dzeivuojīt vasali!"

Tai buorenīte izzaškeira ar vecīti un aizguoja uz sovu muoju,
kur sēdēja ķēniņa dāls, un pateieja, ka pi viņa īšūte par sīvu.

Pēc dažom dīnom ķēniņa dāls sataisīja lelas kuozas un buo-

renīte īlvudzja tur sovas agruokuos muosiņas un nūdzēra kuozas.

Šimuos kuozuos kas vīn atguoja, tvs cik vīn gribēja, varēja dzert,
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kakli tik patvka dzērīni.. bet kurs vīn dzēra, tam par lvupom vīn

tecēja un mute nidruskas natyka.

25. Bārenīte un mātes-meita pie briesmoņa.

1. A. 480. ātur v Atis Grāven dā 1 ē. LP, VI, 841 (19. pie z.).

Vienai mātei bijušas divi meitas: īstā un pameita. Reiz
mate likusi pameitai kurt uguni, bet nedevusi kociņus (sērko-
ciņus), teikusi, lai ejot prasīt suņpurnim kociņus.

Pameita_ iegājusi mežā jau labu gabalu un satikusi aitu. Tā
lūgusi: „Mīla meitiņ, nocērp mani!"

Viņa nocirpusi un gājusi tālāk. Gājusi, gājusi, satikusi govi.
Ta lūgusi: „Mīļa meitiņ, izslauc mani!"

Viņa izslaukusi un gājusi tālāk. Gājusi, gājusi, satikusi zirgu.
Tas bijis sapinies saitē un lūdzies: „Mīlā meitiņ, atraisi mani, ka

varu zaļi aizsniegt!"

Attinusi un gājusi tālāk. (Aita, govs, zirgs bijuši pats Dievs.)
Gājusi, gājusi — nonākusi pie suņpurna pils; tā bijusi celta uz

vistas kājas, un pats suņpurnis sēdējis durvju priekšā. Pabu-

čojusi roku suņpurnim uu lūgusi kociņus. Suņpurnis ievedis

meitu iekšā un iedevis pulksteni ko skandināt, kamēr viņš iz-

nākšot. Bet nu izskrējusi maza pelīte no pamata un sacījusi:

„Dod, es paskandināšu, kamēr suņpurnis iznāks, jo viņš iegāja

apdomāties ar kādu nāvi tevi sodīt. Ņem tādēļ kociņus — tur

krāsns augšā ir — un šo mazo naudas maku un bēdz uz mājām.
Labi! bēgusi. Pēc brītiņa iznācis suņpurnis, ieraudzījis pe-

līti, gribējis to sakampt un saplosīt; bet pelīte iemukuši pils pa-

matā. Suņpurnis gan izjaucis visus pamatus; bet pelītes ne-

atradis, dzinies meitai pakal.

Noskrējis pie zirga un prasījis, vai redzējis kādu meitu

garām skrējām. Zirgs teizis: „Nesen viena meita skrēja uz

tavu pili!"
Nu skrējis atpakaļ, izmeklējis visus kaktus, bet nenieka ne-

atradis, skrējis atkal meklēt.

Noskrējis pie govs: vai neesot redzējusi kādu meitu garām

skrējām? Govs atteikusi: „Tagadiu viena meita aizskrēja uz

tavu pils pusi!"

Skrējis atkal atpakaļ, izmeklējis visus_ kaktus pa mājām,

bet neatradis un neatradis meitu. Nu skrējis vel reiz tāluma

meklēt. Noskrējis pie aitas: vai neesot redzējusi kadu meitu

garām skrējām?

~.Ia gan! tikko aizskrēja uz tavu pils pusi!"
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Tagad suņpurnis atskrējis aizelsies atpakaļ uz pili, izjaucis
visus pakaktus, bet neatradis un neatradis meitu.

Bet meita par to laiku jau bijusi mājās, nolikusi naudu skapī
un gājusi uguni kurt. Kamēr tur kūrusi, pamāte pamanījusi
naudu un gribējusi, lai naudu atdodot viņai, bet pameita nedevusi.

Nu, kā nu nedevusi, tā otrā dienā tīšām likusi savai meitai

uguni kurt un arī kociņus nedevusi, lai ejot uz suņpurna pili pēc

kociņiem! (Zināms, nevis kociņu dēl sūtījusi uz pili, bet

naudas dēl.)
Mātes meita tad gājusi, gājusi pa mežu — nonākusi pie

aitas, šī lūgusi: „Mīlā meitiņ, nocērp mani!"

Bet mātes meita atteikusi: „Lai velns tevi cērp!" un gā-

jusi tālāk. Gājusi, gājusi — nonākusi pie govs, tā lūgusi: „Mīlā

meitiņ, izslauc mani!"

Bet mātes meita atteikusi: „Lai velns tevi slauc!" un gājusi
tālāk. Gājusi, gājusi — nonākusi pie zirga, tas lūdzies: „Mīlā

meitiņ, attin mani, jo esmu satinies ap koku un nevaru pie-
liekties ēst!"

Mātes meita atbildējusi: „Lai velns tevi tin!" un gājusi tālāk.

Gājusi, gājusi — nonākusi pie suņpurņa pils, pats suņpurnis sē-

dējis uz bruģa (lievenēm). Meita tam ne labdienu nedevusi un

iegājusi iekšā. Suņpurnis domājis: tā tā meita, kas aizbēgusi!

un tūliņ iedevis pulkstentiņu, lai paskandinājot, kamēr iznākšot.

Skandinājusi — izskrējusi pelīte *no pamata: „Dod, meitiņ, man

pulksteni, es paskandināšu; tu ņem no krāsns augšas kociņus,

mazo naudas maku, un bēdz projām!"
Bet meita neņēmusi vis mazo naudas maku, paņēmusi lielo

un tad bēgusi. Skrējusi, skrējusi, nevarējusi necik paskriet, jo
naudas maks — lielais — bijis pārlieku smags; beidzot pie-
kususi pavisam un iekritusi krūmos bez elpas.

Suņpurnis atkal kā nācis ārā, ķēris pelīti; bet pelīte pamatā

iekšā. Nu skrējis meitai pakaļ, un nonācis pie zirga, prasījis:

„Vai neredzēji kādu meitu garām skrējām?"

Tas atbildējis: „Ej tik vien uz priekšu!"

Gājis, nonācis pie govs un prasījis: „Vai neredzēji kādu meitu

garām skrējām?"

Tā atbildējusi: „Ej tik vien uz priekšu!"
Nonācis pie avs. tā rādījusi: „Ej tik vien uz priekšu; redzi

kur viņa krūmos guļ!"
Tā suņpurnis aizskrējis, sakampis meitu, aiznesis uz vienu

pils kambari un ieslēdzis tanī.

Otrā dienā suņpurnis gājis pa mežu pastaigāties un ierau-

dzījis vienu sievu nākam. Tā bijusi meitas māte, nākusi meitai

pretim, jo domājusi: meitai, laikam, laimējies dabūt daudz naudas,
ka vairs viena nemaz nevarēšot pārnest. Bet suņpurnis arī māti
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pakampis, pārnesis mājas un pēc neilga laika licis abas divas
uz dzelzs restēm un sadedzinājis.

2. A. 480. Skolnieks 1. Attekano42g. vecas A. KalnesNlcā.

K. Lielozola kr.

Vienai mātei_ bijušas divas meitas: īstā meita un pameita.
Vienu dienu pamāte likusi pameitai, lai ejot uz sumpurņa pili un

atnesot uguni. Pameita arī tūlīt aizgājusi. Ceļā viņa satikusi

aitu, kas lūgusies, lai viņu nocērpot. Pameita nocirpusi, gājusi
talak un satikusi govi- Govs lūgusies, lai viņu izslaucot. Pa-
meita izslaukusi arī, gājusi atkal tālāk un satikusi zirgu. Zirgs
lūdzies, lai viņu attinot no mietiņa. Pameita attinusi un, tālāk

iedama, nonākusi pie sumpurņa pils, kas stāvējusi uz gaiļa kājām.
Bārenīte nu iegājusi pilī iekšā un satikusi tur vecu vecenīti,

pats sumpurnis bijis izgājis. Pilī viņa prasījusi vecenītei uguni,

bet_ vecenīte iedevusi viņai mazu skandeklīti un teikusi, lai ejot
otrā istabā un pagaidot. Ja paliekot garš laiks, tad lai pa-

skandinot, gan viņa tikmēr ienesīšot uguni. Pameita iegājusi
otrā istabā, gaidījusi, gaidījusi, bet nevarējusi sagaidīt. Tad iz-

līdusi maza pelīte no cauruma un teikusi: „Meitiņ, dod man

skandeklīti! Kukņā uz mūrīša ir zēveles un divi naudas maki.

Tu nu ej un paķer zēveles un mazāko naudas maku un mūc

projām. Citādi pārnāks sumpurnis mājā un tevi saplēsīs."
Bārenīte atdevusi pelītei skandeklīti, iegājusi kukņā, pa-

ņēmusi zēveles un mazāko naudas maku un tad mukuši uz

māju.
_

Ka meitiņa izgājusi laukā, tā arī sumpurnis pārnācis mājā.
Vecīte tam tūlīt visu izstāstījusi, kas mājā noticis. Tai brīdī

pelīte paskandinājusi zvaniņu un sumpurnis tūlīt skrējis laukā

meitiņu saplēst. Neatradis tur meitiņas, sumpurnis ķēris pelīti,
bet tā pasviedusi skandeklīti un iebēgusi savā caurumā. Tad

sumpurnis izmeklējis visu pili, bet meitiņas nekur neatradis.

Pēdīgi viņš pamanījis, ka trūkst viens naudas maks. Nu sum-

purnis sapratis, ka meitiņa aizbēgusi, dzinies viņai pakaļ, sa-

ticis ceļā zirgu un prasījis tam, vai neesot redzējis kadu sievieti

aizskrējām. Zirgs atteicis: „Aizskrēja gan uz to pili, kas stāv

uz gaiļa kājām."
Tad sumpurnis skrējis tūlīt atpakaļ uz savu pili, izmeklējis

visas malas; bet kad nekā neatradis, tad skrējis atkal projām.

Ceļā saticis govi un prasījis, vai neesot redzējusi kadu sievieti

aizskrējām. Govs atteikusi :_,,Redzēju gan. Tagadīt aizskrēja

uz to pili, kas stāv uz gaiļa kajam."
Tad sumpurnis skrējis atpakaļ uz pili un izmeklējis tur visus

stūrīšus; bet nekā neatradis, skrējis atkal projām, ceļa saticis
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aitu un prasījis, va[ neesot redzējusi kādu sievieti aizskrējām.
Aita teikusi: „Redzeju gan. Vina aizskrēja uz to pili, kas stāv

uz gaiļa kajam."

Sumpurnis devies atkal atpakaļ, izmeklējis visus atlikušos

kaktiņus un tad aizelsies licies gulēt, kā bijis piekusis.
Pameita laimīgi_pārgājusi māļā, pārnesuši pamātei uguni un

nu pati bijusi bagātāka meita visā valstī. Pamāte nobrīnījusies
vien par to lielo bagātību un jau tūlīt otru dienu sūtījusi savu

meitu uz sumpurņa pili.

īstā meita ātri vien steigusies projām un ceiā satikusi aitu.

kas lūgusies, lai šo nocērpot. Bet meita tikai atcirtusi: „Man
nav vaļas."

Tālāku steidzoties, viņa satikusi govi, kas lūgusies: „Meitiņ,
izslauc mani!"

Meita atkal atcirtusi: „Man ātri jāsteidzas projām."
Gājusi tālāk, satikusi zirgu, kas lūdzies, lai viņu attin.

Meita tam uzsaukusi: „Lai piķis tevi tin! Man nav vaļas gar
niekiem darboties, man ātri jāsteidzas projām."

Tā steigdamās, viņa pēdīgi nonākusi pie sumpurņa pils. Pilī

iegājusi, viņa satikusi vecenīti vienu pašu; sumpurnis atkal bijis

izgājis. īstā meita prasījusi vecenei uguni, bet vecene iedevusi

viņai tik skandeklīti, sacīdama: „Ej tur otrā istabā, ja tev paliek
garš laiks, tad paskandini, gan es tev ienesīšu uguni."

Meita gaidījusi, gaidījusi, bet nevarējusi sagaidīt. No cau-

ruma iznākusi pelīte un teikusi: „Do man to skandeklīti, bet pati

ej kukņā._ Tur uz mūrīša ir zēveles un divi maki pilli ar naudu.

Paņem zēveles un to mazāko maku un tad mūc uz māju projām,

jo drīz pārnāks sumpurnis un tevi saplēsīs."

Meita iegājusi kukņā, paņēmusi zēveles un lielāko naudas

maku un tad bēgusi uz māju. Tūlīt ari pārnācis sumpurnis un

vecene tam izstāstījusi, ka atnākusi viena meita. Uz reizi pelīte
paskandinājusi skandeklīti, un sumpurnis tūlīt skrējis laukā meitu

meklēt. Meitas vietā viņš redzējis pelīti, kas pasviedusi skan-

deklīti un tikko, paspējusi ieskriet alā.

Tad sumpurnis devies meitai pa ceļu pakal, saticis zirgu
un prasījis, vai neesot redzējis kādu sievieti aizskrējām. Zirgs

teicis, ka viņa nupat noskrējusi garām. Tad saticis govi un tai

atkal tāpat prasījis. Govs sacījusi: tagadīt pat esot aizskrējusi.

Tālāku skriedams, sumpurnis saticis aitu un prasījis, vai neesot

kādu sievieti redzējusi. Aita atbildējusi: „Turpat jau viņa ceļ-
malā sēd."

Smago naudas maku nesdama, meita bijusi nokususi un at-

sēdušies ceļmalā atpūsties. Sumpurnis pieskrējis klāt, sagrābis
meitu cieti un saplēsis to gabalu gabalos.
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Pamāte gan ilgi gaidījusi savu meitu, bet nevarējusi sa-

gaidīt. Nu arī pameita bijusi viņai laba.

3. A. 48. 1880. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģos. Brīv-

zemnieka „Mūsu tautas pasakas".

LP, VII, 11, 27. 11. 1.

Vecos ļaikos dzīvoja atraitne, nikna ragana. Viņai bija īsta

meita un sērdienīte, pameita. īstā meita bija nejauka, kā pati
ragana, garu, līku degunu, nolutušām ausim, lielām lūpām, krum-

paiņiem vaigiem, bet sērdienīte bija skaista, daiļa vaigā un

smuidri, stalti noaugusi, kā niedre ezerā. Zināms, ka uz ne-

matēs meitas neviens nemeta ne acu virsū, bet pēc
skaistās sērdienītes tīkot tīkoja jau daudz precinieku. Tas ra-

grauztin grauza sirdī un savās domās tā apņēmās no-

galināt pameitu.
Kādu dienu pamāte izdzēsa mājā visas ugunis un sūtīja tad

pameitu pēc uguns uz sumpurņa pili, kas nebija tālu no raganas

mājas. Tā zināja, ka negantais sumpurnis saplosīs cilvēku savā

pilī gabalu gabalos. Sērdienīte, godīga, klausīga meitiņa, tūliņ

darīja, ko tai lika, un teciņus tecēja taisni pa ceļu, pa lielu

biezu mežu uz sumpurņa pili. Mežam cauri tapusi, tā satika

brangu govi ar loti pierietējušu tesmeni. Govs mīli lūdzās:

„Meitiņ, izslauci mani: ar pierētējušu tesmeni iet grūti."
Sērdienīte tūdaļ ņēmās un izslauca govi, kā labāki nevarēja.

„Paldies, paldies, tev, meitiņ," sacīja govs un nu gāja katra

savu ceļu.

Tālāku iedama, sērdienīte satika baltu aitiņu, ar loti garu

pinkainu vilnu, kas karājās līdz pat zemei. Aitiņa mīli lūdzās:

„Meitiņ, nocērp mani: ar biezu vilnu grūti iet karstā laikā."

Sērdienīte tūdaļ ņēmās un nocirpa aitiņu, ka labāki nevarēja.

„Paldies, paldies, tev, meitiņ," sacīja aitiņa un gāja katra

savu celti.
Atkal kādu gabalu pagājusi, sērdienīte ieraudzīja zirgu, kas

ar virvi pie mieta pavisam bija notinies. Zirgs mīli lūdzas:

„Meitiņ, nocērp mani: ar biezu vilnas kārtu grūti iet karsta laika."

Sērdienīte tūdaļ ņēmās un attina virvi no mieta un gāja

savu ceļu tālāk uz sumpurņa pili pēc uguns. Sumpurņa pils

bija gaužām grezna māja, uztaisīta uz vistas kajam. Šurp at-

nākusi, sērdienīte padeva labvakaru un lūdza uguni. Sumpurnis,

labvakaru saņemdams, atteica: ..Dabūsi gan_ uguni, bet še tev

šīs podziņas, — skandini un dej, kamēr izgulēšos."

To teicis, sumpurnis iegāja citā istaba pārdomāt, ka vis-

labāki meiteni nogalināt, lai pats pie tam labi izpriecātos. Bet

tikko velns izgāja, izlīda pelīte no pamata un sacīja: „Mīļa

meitiņ, dodi man podziņas, es par tevi padiešu, bet pati bedz
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projām, cik ātri vien vari, — taisni pa laukiem, mežiem, tiešām

uz mājām. Šīs pils kungs, no savas istabas ārā iznācis, tevi bez

žēlastības saplosīs gabalu gabalos; izej kukņā, tur dabūsi uguni;

turpat uz šķirsta ir divi naudas maki: viens liels, otrs mazāks,
abi ar zelta naudu un dārgiem akmeņiem. Paņem to mazo

līdz, tas lielais būs par grūtu."

Sērdienīte atdeva pelei podziņas, izgāja kukņā, paņēma

uguni un mazo naudas maku un steidzās mudīgi vien projām —

pa laukiem, pa mežiem, tiešām uz mājām.
Pēc kāda laika sumpurnis iznāca ho savas istabas un redz,

ka ne meitene, bet pele činkstina podziņas. Sapīka sumpurnis

un grābj saviem lieliem dzelzs nagiem pēc pelītes. Bet šī mudīgi,

mudīgi ieskrēja pamatā un sumpurnis saviem nagiem velti vien

noskrāpējās gar sienu, kā kaķis gar aizkritušām lamatām. Nu

sumpurnis meklēja meiteni visās istabās un kambaros. Nekur

to pilī neatradis, tas izskrēja laukā un gribēja bēgli panākt.

Viņš laida savas ķepas vaļā, bet nevarēja vis meiteni pa-

nākt, jo tas neskrēja tiešām pa laukiem un mežiem, bet apkārt

pa ceļu. Skriedams sumpurnis satika zirgu un prasīja, vai nav

redzējis kādu sievišķi. Zirgs labu brīdi apdomājies, atbildēja,
ka gan vienu redzējis; tā nupat aizskrējusi uz to pili, kas stāv

uz vistas kājām, bet atpakaļ neesot vēl neviens nācis. Sum-

purnis nu skrēja kā traks atpakaļ uz mājām, izmeklēja vēl reiz

visas istabas, kambarus, visus kaktus, bet neatrada ne nieka,
tad lielās dusmās iekaucās un skrēja atkal tiešām pa ceļu mei-

tenei pakal.

Pusceļu noskrējis, sumpurnis satika aitu un prasīja, vai nav

redzējusi kādu sievišķi. Aita, labu brīdi apdomājusies, atbildēja,
ka gan vienu redzējusi; tā nupat aizskrējusi uz to pili, kas stāv

uz vistas kājām. Sumpurnis nu rāva atkal elsdams, pūzdams

atpakaļ uz savu pili, izmeklēja cauri visas istabas no augšas
līdz apakšai, visus kaktus, kaktiņus un meiteni nekur ne-

atrazdams, varenās dusmās nošķaudījies un norūcies, skrēja

atpakaļ pa ceļu, ka smiltis vien putēja.
Vairāk nekā pusceļu noskrējļis, sumpurnis satika govi un

prasīja, vai nav redzējusi kādu sievišķi. Govs, labu brīdi ap-

domājusies, atbildēja, ka gan vienu redzējusi; tā iten nupat kā

aizskrējusi uz pili, kas stāv uz vistas kājām. Sumpurnis, kā pats

velns, laida atpakaļ uz savu pili, izmeklēja visas istabas, kam-

barus, visus pēdīgos kaktiņus un stūrīšus, pagaldes, pabeņķus,

visus šķūņus, staļļus, laidarus, klētis un, pēdīgi, vēl reiz kukņu

un visas citas malu maliņas, un nekur meiteni neatradis, devās

mierā, jo viņš bija no lielas skriešanas un meklēšanas pavisam

noguris, piekusis. Bet pilī ieiedams, sumpurnis atminējās savu

naudas maku, ko tas vakar kukņā aizmirsis uz šķirsta. Viņš
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iegāja kukņa paņemt savu naudiņu, bet mazo maku tur vairs

neatrazdams, tas noprata, ka meitene aizbēgusi ar lielu dalu no

viņa mantas. No dusmām zils un melns, zobus griezdams, tas

galvu nokāris gāja gulēt neganti domādams, kā meitenei at-

spītēt.

Ap to pašu laiku sērdienīte pārnāca sveika, vesela mājās,

iedeva pamātei uguni un izstāstīja, kā viņa sumpurņa pilī tikusi

pie lielas mantas. Pamāte, kā jau ragana, loti kāroja pēc mantas

un nu tai par varu iegribējās, lai viņas īstā meita nāktu pie vēl

lielākas mantas, nekā pameita. Tā izdzēsa atkal mājā visas

ugunis un ar savu meitu sarunājusies, sūtīja to uz sumpurņa pili

pēc uguns.

Raganas meita skrēja, lēkdama vien, pa lielo mežu uz pili,
lai drīz sagrābtu jo daudz zelta un dārgu akmeņu. Mežam cauri

izskrējusi, tā satika govi ar pierietējušo tesmeni. Govs mīli

lūdzās: „Meitiņ, izslauc mani!"

Bet raganas meita pagāja govij garām, degunu gaisā iz-

cēlusi. Gabaliņu pagājušai, tai nāca pretim pinkaina aitiņa un

mīli lūdzās: „Meitiņ, nocērp mani!"

Bet raganas meita dusmīgi iesaucās: „rij pie malas, man

nav vaļas kulties ar niekiem."

Vēl tālāk ejot, tā tikko neuzskrēja zirgam virsū, kas cieši

satinies ar virvi ap mietiņu. Zirgs mīli lūdzās: „Meitiņ, attaisi

mani vaļā."
Bet raganas meita, garām skriedama, tikai pikti jo pikti no-

ņurdēja: ~Griez ceļu, sasodītais badakāsi. Man nav vaļas kulties

ar tevi."

Sumpurņa pilī nonākusi, raganas meita nedeva ne pašam

sumpurņam labvakaru, bet tūliņ prasīja uguni. Sumpurnis pa-

smiedamies, atbildēja: „Dabūsi gan uguni, bet še tev podziņas —

skandini un dej, kamēr uguni sameklēšu."

Sumpurnis iegāja citā istabā gudrot, kā jo briesmīgi no-

mocīt savu vislielāko ienaidnieci. Izlīda atkal no pamata pelīte

un sacīja: „Mīlā meitiņ, dod man podziņas, es par tevi padiešu,

bet pati bēdz projām, cik ātri vien vari. Šīs pils kungs, no

istabas ārā iznācis, tevi saplosīs gabalu gabalos. Izej kukņa,

tur tu dabūsi uguni, turpat uz šķirsta divi naudas maki, viens

liels, otrs mazāks; paņem to mazo maku līdz, tas lielais bus

par grūtu."

Raganas meita nosvieda pelītei podziņas, iešavas kukņa, pa-

kampa lielo naudas maku un skrēja kā viesulis uz mājam. Pat-

laban arī sumpurnis mokas sagudrojis, izlēca no_ savas istabas

un ieraudzīja atkal peli dejām un podziņas skandinām. Bet šoreiz

sumpurnis bija manīgāks. Kā vanags viņš nokampa pelīti saviem

dzelzs nagiem un saknaibīja smalkos gabaliņos. Tad tas šavas
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pa durvim ārā bēglei pakal. Labu gabalu noskrējis, viņš satiek

zirgu un prasa, vai nav redzējis kādu sievišķi. Zirgs tūdaļ at-

bildēja, ka nesen viens aizskrējis garām uz meža pusi. Sum-

purnis nu rāva vēl dūšīgāki pakal; noskrēja līdz aitai un prasīja,
vai tā nav redzējusi kādu sievišķi. Aita tūdaļ atbildēja, lai tik

skrejot žiglāki uz meža pusi, gan panākšot. Sumpurnis skrēja

nu kā pats nelabais un drīz bija pie govs klāt un prasīja, vai nav

redzējusi kādu sievišķi. Govs atteica, ka tepat aiz krāma jau
esot un pagrieza galvu uz to pusi, kur raganas meita, lielo naudas

kuli stiepdama, pēdīgi nokususi, elsdama, pūzdama gulēja gar

zemi. Sumpurnis pieskrēja it priecīgs raganai klāt un izrāva

tai savu naudas maku, ko tā turēja cieti nagos satvērusi. Šī gan

turējās, cik spēja, blāva, koda, kārpījās kājām, rokām un spļāva

sumpurņam zilas zēveles acīs, bet viss nelīdzēja ne nieka. Sum-

purnis nogrāba raganas meitu aiz matiem un rāva atpakaļ uz

savu pili. Še tas uzsēja to uz karstām restēm un kurtin kūra

apakšā uguni. Tad knaibīja sumpurnis raganai sarkanām stan-

gām miesu no kauliem nost. Gan viņa blāva un lūdzās, bet

viss nekā nelīdzēja. Kad nu miesa bija pagalam saknaibīta un

ragana nomira, tad velns nokampa viņas dvēseli un iemeta elles

katlā, lai vārās līdz pastarai dienai.

Novakarā izgāja vecā ragana sagaidīt savu meitiņu ar zelta

nešlavu. Tā gaidīt gaidīja līdz pusnaktij. Te vējš atnesa no

sumpurņa pils cilvēka gajas smaku un nu tik vecene noprata,
kas noticis. To pārņēma tādas dusmas un žēlabas, ka tā turpat

uz vietas nomira un arī viņas dvēseli velns nokampa un iemeta

elles katlā, lai vārās līdz pastarai dienai.

Bet tiklo, skaisto, bagāto sērdienīti slavēja un daudzināja
visi ļaudis. Viņas slavu izdzirda arī tās zemes jaunais ķēniņš

un apņēma to par sievu. Kāzas dzēra diženi lielas.

Arī mani ielūdza kāzās. Sataisījos godam: nopirku divus

sukura zirgus un medus maizes ratus; liku pašūt žīda skrodelim

raibus papīra svārkus un biksas, uzliku galvā sviesta cepuri, ap-

āvu smalkus plāceņu zābakus un laidu tad uz kāzām, kā pats
dižais vedējs. Ceļā uznāca karsta saule, izkusa mana cepure.

Gribēdams dabūt citu cepuri, apstājos pie kroga. Kamēr es

krogā, te — kur bijuši, nebijuši — pulks zēnu apēduši manus

zirgus un ratus. Gāju tālāk kājām, pliku galvu. Ejot noplīst
mani smalkie zābaki. Uznāca stiprs lietus, sašķīst mani svārki

un biksas. Ko nu darīt? Kur dēties plikam, kailam. Auksts

lietus līst. Par laimi ieraugu ceļmalā uz ratiem lielu trūbu. Lienu

iekšā un nokusis, sasalis, labā patvērumā drīz iemiegti. Bet

ielīdis biju lielgabalā. Zaldāti pēc lietus turēja še savu munsturi

un šāva ar lielgabaliem, ka rībēja vien. Izšāva arī to lielgabalu,
kur es gulēju, un atšāva mani šinī zemē, mūsu pašu pagastā.
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4
.

A. 480. J. Lauva Ikšķilē. Etn. 111, 1893. 61. LP, VII, H, 27, 7, 4.

Kāds vīrs, kuram bija nomirusi sieva, atstādama tam vienu

meitiņu, apprecēja sev otru sievu. Šī otra sieva bija atraitne

un tai arī bija meitiņa. Viņa savu meitiņu ļoti glabāja un iz-

lutināja, bet pameitu ienīda un pat negribēja, ka tā dzīvo viņas

tuvumā._
Netālu no viņu mājām bija liels mežs. Mežā atradās velna

mājiņa, kurā, atrazdams kādu cilvēku, velns izlietoja to sev par
barību. Šinī mājiņā nu minētā pamāte gribēja nosūtīt savu pa-

meitu, lai velns to apēstu. Viņa iebēra kādā kulītē pelnus un,

tos vīram iedodama, tam bargi pavēlēja vest savu meitu uz

velna māju, kur tā, pirms velns to apēdot, varot sev izvārīt

putru no kulitē iebērtiem miltiem. Vīrs, būdams lēns un pa-

devīgs cilvēks, neiedrošinājās pretoties sievas pavēlei un —

kaut gan tam bija savas meitas loti žēl — tomēr viņš to aiz-

veda uz velna mājiņu. levedis meitu velna mājiņā, viņš tai

teica, lai nu šī te paliekot, kamēr viņš pats iešot malkas pacirst.

Viņš izgāja no mājiņas, piesēja kameni (noplēstu egles mizu)

pie koka, kura, vēja kustināta, sacēla ciršanai līdzīgu troksni, —

un aizgāja mājā. Meita, dzirdēdama troksni, mierīgi gaidīja,
kamēr tēvs pārnākšot no ciršanas. Vakarā velns pienāca pie

mājiņas un tēva balsī uzsauca: ~Meita, meita! laid mani iekšā!"

Meita viņu ielaida. Velns vēlēja sev pataisīt uz lāvas guļas

vietu no akmiņiem un pagalvī likt piestu. Meita to padarīja un

velns apgulās, vēlēdams tai vārīt putru un paēst vakariņas.
Putru vārot, viņai pieskrēja maza pelīte un klusā balsī sacīja:
„Meitiņ, dod man ar' vienu klucīti."

Meitiņa izņēma no savas pelnu putras vienu klucīti un no-

meta to pelītei. Velns, dzirdēdams runājam, uzsauca: „Meita,
meita! ar ko tu runā?"

„Man jau klucītis nokrita," atteica meitiņa.
Kad pelnu putra bija izvārīta un vina ēda vakariņas, tad

velns tai nosvieda atslēdziņas, sacīdams: „Kad būsi paēdusi, tad

skraidi pa istabu, skandinādama šīs atslēdziņas."
Te viņai pieskrēja atkal pelīte un sacīja: „Meitiņ, dod man

tās atslēdziņas un lien pati zem lāvas, citādi tevi nositīs."

Velns atkal bija dzirdējis runājam, un prasīja: „Meita, meita!

ar ko tu runā?"

_„Es jau atslēdziņas uzņēmu," viņa atteica, iedodama pelītei

atslēdziņas, un palīda zem lāvas.

Pelīte iesāka skraidīt pa istabu, atslēdziņas skandinādama un

velns ņēmās sviest ar guļas vietā sakrautiem akmiņiem uz to

pusi, kur atslēdziņas skanēja, arvienu prasīdams: „Meita, meita!

vai tu vēl dzīva?"

„Dzīva," atsaucās katrreiz meita.
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Pelīte mācēja izsargāties no visiem velna sviedieniem un

vienmēr skandināja atslēdziņas. Velns jau bija izsviedis visus

akmiņus, bet meita palāvē vēl atsaucās: „Dzīva!"
Beidzot velns svieda ar piestu un prasīja: „Meita! vai

dzīva!"

„Dzīva;" atbildēja meita.

Šinī brīdī atskanēja gaiļa dziedāšana un velns, nedrīkstēdams

vairs ilgāki kavēties, izskrēja, briesmīgi noskaities, pa durvim

laukā. Tūlīt pēc tam piebrauca pie mājiņas bagāts kungs lepnā
karietē ar četriem zirgiem. Meitiņa tika apģērbta skaistās, dār-

gās drēbēs un ieņemta karietē. Bagātais kungs nu brauca taisni

uz meitas tēva māju, lai tur dabūtu atļauju meitu precēt. Tēvs

ļoti brīnījās, redzēdams savu meitu tādā godā, jo bija domājis, ka

viņu jau velns būšot apēdis. Viņš deva savu svētību un atļauju
tiem precēties, un bagātais kungs ar jauno līgaviņu, aizbrauca

uz savu pili.
Pamāte bija gluži apstulbusi, redzēdama savu pameitu tādā

Dagātībā un godā. Viņa vēlējās arī savai meitai sagādāt tādu

laimi un lika vīram to aizvest uz velna mājiņu, iedodama tam

kulīti ar smalkiem miltiem, meitai ko putru vārīt. Vīrs nu atkal

aizveda pameitu uz velna mājiņu un to tur atstāja, teikdams, ka

iešot malku pacirst. Viņš piesēja kameni pie koka, lai troksnis

pameitu apmierinātu. Viņa mierīgi palika mājiņā, gaidīdama
savu laimi. Te arī velns bija klāt un tēva balsī uzsauca, lai

laižot iekšā. Meita viņu ielaida un velns vēlēja atkal pataisīt
uz lāvas sev guļas vietu no akmiņiem un pagalvī palikt piestu.
Meita to padarīja un velns apgulās, likdams tai vārīt putru un

paēst vakariņas. Putru vārot, viņai pieskrēja pelīte un klusa

balsītē lūdza: „Meitiņ, meitiņ, dod man arī vienu klucīti!"

Velns, runāšanu dzirdēdams, uzsauca: „Meita, meita! ar ko

tu runā?"

„Man jau pelīte klucīti prasa," atbildēja meita.

~Dod viņai par pieri!" sacīja velns un aiztrieca pelīti.
Bet pelīte bija loti žēlsirdīga un pēc maza brītiņa tā atkal

pieskrēja putras vārītājai un sacīja: „Meitiņ, meitiņ, dod man

vienu klucīti; es tev būšu liels palīgs!"
Velns atkal bija dzirdējis runājam un prasīja meitai, ar ko

šī runājot. Meita atbildēja, ka pelīte atkal prasot klucīti. Velns

teica: „Dod viņai par pieri!"
Pelīte tika aiztriekta un mātes meita iesāka ēst vakariņas.

Velns viņai nosvieda atslēdziņas, teikdams, lai pēc ēšanas tā skrai-

dot pa istabu, atslēdziņas skandinādama. Pelīte atkal pieskrēja pie

viņas un sacīja: „Meitiņ, dod man tās atslēdziņas un lien pati
zem lāvas, citādi tevi nositīs."

Velns atkal prasīja: „Meita, ar ko tu runā?"
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..Man jau pelīte atslēdziņas prasa!*" meita atbildēja.

„Dod viņai par pieri!" sacīja velns un mātes meita aiz-

trieca pelīti projām.
Tagad vipa bija paēdusi un sāka skraidīt ar atslēdziņām pa

istabu. Velns svieda tai ar akmeni un prasīja: „Meita, vai dzīva?"

Viņa tikko spēja izsacīt: „Tu jau mani nositīsi, sātāns!"

Pie otra sviediena tā jau bija izlaidusi garu. Velns atbildi

vairs nedabūdams, nolēca no lāvas un sāka to ēst. Kad bija

apēdis, tad viņš salasīja tās kauliņus, iznesa ārā, ielika kamenē

un tos tur šūpoja, dziedādams: „Aijā, aijā, tīši liktais bērns!"

Pa tam apēstās meitas mājā mātes suns bija iemantojis va-

lodas spēju un nemitēdamies rēja šādus vārdus: ~Tēva meita

karietē dārgās drēbēs apģērbta; mātes meitai kauliņus šūpo
velns iekš kamenes."

Māte nevarēja suni apklusināt ne ar labu, ne ar ļaunu. Viņa

ņēmās sist. un dusmās tam nolauza kāju, bet suns nebija ap-

klusināms.
*

Bija sen laiks, ka mātes meitai vajadzēja būt atpakaļ.
Māte gaidīja, gaidīja, bet nevarēja meitu sagaidīt. Viņa palika

nemierīga un sūtīja vīru uz velna mājiņu. Vīrs aizgāja un atrada

kamenē savas pameitas kauliņus, kurus viņš aiznesa savai sievai.

Sieva nu gan nožēloja, ka apskauzdama pameitas laimi, bija pati

savu meitu iegrūdusi nāvē, bet, kas darīts, tas padarīts.

5. A. 480. M. Skrupska n c vecas mām iņ a s Neretā,

Folkloras krātuvē.

Reiz vienai mātei bija pašas meita un pameita. Viņa dikti

ienīdēja savu pameitu. Vienu dienu viņa izdzēš visu uguni mājā
un sūta pameitu uz sumpurņa pili, kas stāvēja uz vistas kājas.
Pameita iet un satiek aitiņu, kas lūdzas, lai šo nocērpot, jo dikti

karsti esot. Pameita ņem un nocērp. Tālāk ejot, satiek govi.

Govs lūdzas, la> izslaucot. Pameita izslauc arī. Tālāk ejot, sa-

tiek zirgu, valgā sapinušos. Zirgs lūdzas, lai atpinot. Pameita

atpin. let, iet un ieiet vienā pilī. Labvakaru padevusi, lūdz uguni.

Sumpurnis iedod podziņas un teic: ..Skandini šīs podziņas, kamēr

es ienākšu!"

Pameita skandina, te izlien pelīte un teic: „Dod man tās po-

dziņas, un ieej ķēķī, tur būs divi naudas maki: viens liels, otrs

mazs. Ņem to mazāko un bēdz projām!"
Pameita izdara, kā pelīte mācīja, un skrien uz māju. Te

ienāk sumpurnis un ierauga pelīti ar podziņām, ķer no dusmām,

bet pelīte ieskrien alā.

Nu sumpurnis dzenas bēglei pakal. Te viņš satiek aitu un

prasa, vai neesot redzējusi kādu meiteni?"

Aita atbild: „Redzēju gan, nupat kā aizskrēja uz pili, kas

stāv uz vistas kājas."
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Sumpurnis liek atpakaļ un izmeklē, bet neatradis skrej atkal

pakal. Satiek govi — vaicā, vai neesot redzējusi kādu meiteni?

Govs atbild: „Redzēju, nupat aizskrēja uz pili, kas stāv uz

vistas kājas!"
Nu skrēja atpakaļ un izmeklē, bet neatradis, skrien atkal

bēglei pakal. Satiek zirgu un prasa, vai neesot redzējis kādu

meiteni?

Zirgs atbild: „Redzēju, nupat aizskrēja uz pili, kas stāv uz

vistas kājas.
4

Sumpurnis aizskrien atpakaļ, izmeklē visas malas un nu

liekas ar' mierā.

Pameita pārnāk mājā ar lielu bagātību. To ieraudzījusi, pa-

māte nu sūta arī savu īsto meitu un izdzēš mājā visu uguni. Meita

iet, satiek aitu. Aita lūdzas, lai šo nocērpot. Meita atbild:

„Man nav laika," un iet tālāk. Satiek govi, govs lūdzas, lai

izslaucot, bet meita atbrēc, lai tik taisoties no ceļa nost. Nu sa-

tiek zirgu, zirgs lūdzas, lai vinu atraisot, bet meita atbrēc: „Lai
tevi jupis parautu!"

Nu ieiet pilī, ne labu vakaru neteikusi, prasa pēc uguns.

Sumpurnis iedod podziņas, lai šī skandina, kamēr viņš nākšot.

Te izlien pelīte un teic: „Dod man tās podziņas un tu ieej kukņā,
tur būs divi maki: viens liels, otrs mazs. Bet tu ņem to ma-

zāko un bēdz projām!"
Meita ieiet, paķer lielo maku un bēg. Te ienāk sumpurnis,

ierauga pelīti skandinot, ķer un saplēš to gabalos. Nu viņš dzenas

pakal, satiek aitu un prasa, vai neesot redzējusi kādu meiteni?

Aita atbild: „Necik sen, kā paskrēja." Lai tik dzenoties, gan

jau panākšot.

Nu viņš skrej un satiek govi un prasa, vai šī nav redzējusi
kādu meiteni? Govs atbild: „Nav tālu!" Lai tik dzenas pakal.
Nu viņš satiek zirgu un prasa, vai neesot redzējis kādu meiteni?

Zirgs atbild: „Tepat aiz krūmiem ir."

Nu sumpurnis ierauga meitu piekusušu sēžot ar naudas

maku. Kā pieskrien, tā paķer aiz matiem, stiepj uz savu pili
un saplosa gabalu gabalos. Bet māte mājā, nevarēdama meitu

sagaidīt, no žēlabām nomirst,

6. A. 480. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas

Annas Rudzites Smiltenē.

Mātei bīsi paša meita un pameita. Pašas meitu māte gla-

bāsi kā lellīti, šī bīsi nejauka un slinka. Pameitu māte visādi

mozēsi un šai klājies grūti. Pameita atkal bīsi varēn smuka un

strādīga un tāpē ar šo pamāte nevarēsi ne pa acu galam ieraudzīt.

Pamāte visādi izdomāsies, kā no šās vaļā tikt. Pēdīgi nu šī

izdomāsi ar. Turpatās netālu mežā bīsi sumpurņa pils, un tā
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pils bīsi uztaisīta uz vienas vistas kājas, un tur dzīvās varēn

nejauks sumpurnis. Vienu rītīnu nu pamāte nedevusi uguns pa-
meitai — šo jau tad visi bīši iesaukuši par Pelnrušķīti — un

stellēsi šo uz sumpurņa pili pēc uguns. Pamāte nu bīsi droša,
ka Pelnrušķīte vairs sveikā neatnāks mājā, jo sumpurnis jau ne-

viena nepalaida dzīva, ko. vie cie trāpīš.

Nu Pelnrušķīte savīkšusies un aizgāsi uz sumpurņa pili pēc

uguns. Šī gāsi, gāsi un satikusi aitiņu. Aitīnai bīsi varēn liela

villa, šī bīsi nokarsusi un lūgusies Pelnrušķītei, lai šo nocērpot,
jo šī sūtot pavisam no. Pelnrušķīte nocirpusi aitīnu un gāsi akai

tālāku.

Gāsi, gāsi un satikusi govi, tā bīsi visu dienu neslaukta,
desmins bīš tā pierētēš, ka plīsis vai pušu un govs lūgusies, lai

Pelnrušķīte šo izslaucot. Pelnrušķīte izslaukusi govi un gāsi
akai tālāku.

Gāsi, gāsi un satikusi zirgu, šis bīš virvē sapinies, neticis

vais pie ēšanas un lūdzies Pelnrušķīti, lai šī atšķetinot virvi.

Pelnrušķīte atšķetināsi virvi un gāsi akai tālāku.

Gāsi, gāsi un piegāsi pie sumpurņa pils un gāsi iekšā. Kā
šī iegāsi, tā tūlītās nācis sumpurnis laukā un prasīš, kā šai vaigot.

Pelnrušķīte stāstīsi, kas šai par vaidzību esot, un nu sumpurnis

sacīš, lai šī pagaidoties vie, šis vē nogulēšoties, un lai šī tikmē

skandinot podziņas. Pelnrušķīte skandināsi podziņas un gaidīsi,
kāmē sumpurnis nāks apakal.

Bet kā sumpurnis aizgāš, tā no alas izlīdusi balta pelīte un

sacīsi Pelnrušķītei, lai šī taisoties tik ātrāki prom no sumpurņa

pils. Lai aizejot ķēķī, paņemot uguni un turpatās būšot div

maki ar naudu. Tad lai mazo maku šī ņemot sev, bet lai lielam

neaiztiekot. Kamē šī iešot, tikmē lai dodot šai tās podziņas pa-

skandināt, un ka ejot uz māju, ta lai neejot pa to pašu ceļu, kur

nākusi, bet lai ejot pa citu cel,u. Pelnrušķīte paklausīsi un at-

devusi podzīnas pelītei, pati aizgāsi uz sumpurņa pili pēc uguns

un paņēmusi mazo naudas maku ar', un ar visu pa citu ceļu uz

māju prom.

Drīz vie ieskrēš sumpurnis un redzēš, ka Pelnrušķītes vais

nav un šās vietā pelīte skandina podzīnas. Nu pār-

skaities un klupis pelītei virsū, bet pelīte izmanīsies un aizbēgusj.
Nu sumpurnis drāzies no pils laukā un meklēš Pelnrušķīti roka.

Sumpurnis skrēš aizelsies, pieskrēš pie zirga un prasīš, vai šis

neesot redzēš vienu meitu garēm ejot. Sirgs sacīš, ka esot re-

dzēš gan, un meita aizgāsi uz to pili, kas esot uz vistas kājas.

Nu sumpurnis drāzies apakal uz savu pili un mekleš Peln-

rušķīti. Ka nu šās pilī neatradis, ta skrēš akai un pieskrēš pie

govs Un prasīš šai, vai šī neesot meitu redzēsi garem ejot. Govs
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sacīsi, ka esot gan redzēsi, un tā esot aizgāsi uz pili, kas uz

vienas vistas kājas esot.

Nu sumpurnis akai drāzies apakal uz savu pili un meklēs

Pelnrušķīti. Ka nu šās pilī neatradis, tā skrēš akai meklēt un

pieskrēš pie aitīnas un prasīš šai, vai šī neesot vienu meitu re-

dzēsi garēm ejot. Aitīna sacīsi, ka šī esot redzēsi gan, un tā

meita aizgāsi uz to pili, kas uz vienas vistas kājas.
Nu sumpurnis drāzies akai apakal uz savu pili un meklēs

Pelnrušķīti rokā. Kāmē nu sumpurnis skraidīs un meklēš, tikmē

Pelnrušķīte jau bīsi mājā.
Ka nu Pelnrušķīte aizgāsi mājā, tā visiem rādīsi un stāstīsi,

kāda šai laime bīsi, cik nu šai dau naudas esot. Nu māte ar

pašas meitu gūdrēšas un spriedušas, un nospriedušas abas, ka

rītīnā pašas meitai ar jāejot uz sumpurņa pili pēc uguns. Gan jau
ta pašas meitai ar gadīšoties sumpurņa naudas maks.

Rītīnā jau agrot agri pašas meita līdzi augšā, posusies un

vīkšusies, kā var iet uz sumpurņa pili. Pašas meita gāsi, gāsi
un akai satikusi ceļā aitīnu. Aitīna lūgusies, lai šo nocērpot, jo
šī no liela karstuma sūtot vai no. Bet pašas meita necirpusi vis

aitīnas un sacīsi, ka šās dē jau šī ar varot nosust, un gāsi tik

akai prom.

Nu pašas meita gāsi un pa labu gabalu ceļmalā gadīsies govs

un lūgusies, lai šo izslaucot. Bet pašas meita neslaukuši vis govs
un sacīsi, ka šās dē jau šī varot vai visu gadu neslaukta staigāt.

Nu pašas meita akai gāsi un ceļmalā gadījies zirgs un šis bīš

pagalam satinies virvē, noballāš gluži mellas zemes un pie ēšanas

vais nemaz ar neticis. Zirgs lūdzies, lai šo attinot. Bet pašas
meita vis netinusi zirga vaļā un sacīsi, ka šās dē jau šis varot pie
mietīna vai nopsrāgt.

Nu pašas meita gāsi gāsi un kā piegāsi pie sumpurņa pils, tā

gāsi tik iekšā un prasīsi uguni. Iznācis sumpurnis un iedevis šai

podzīnas, lai tās skandinot, kamē šis vē noguļoties, gan jau ta šī

uguni dabūšot, ka šis būšot nogulējies. Sumpurnis aizgāš un pašas
meita skandināsi podzīnas.

Kā nu sumpurnis aizgāš, tā akai izskrēsi balta pelīte un sa-

cīsi pašas meitai, lai šī dodot šai podzīnas, šī šās vietā paskandi-
nāšot podzīnas, tikmē lai pašas meita ejot uz sumpurņa ķēķi pēc

uguns. Turpatās būšot div maki ar naudu, lai to mazo ņemot,

bet lai lielam neaiztiekot. Ka ejot uz māju, ta lai vis pa to ceļu

neejot, kur šurp nākusi.

Nu pašas meita atdevusi pelītei podzīnas, šī skandināsi po-
dzīnas un pašas meita aizgāsi uz ķēķi. Šī vis neņēmusi uguns,

bet tūlītās pie lielā naudas maka klā un nu tik laidusi uz māju

prom, pa to pašu ceļu, kur atnākusi.

Pēc krietna luga nācis sumpurnis un redzēš, ka meitas vairs
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nav un pelīte skandina podziņas. Nu sumpurnis varēn pārskaities
un klupis pelītei virsū. Nu pelīte vairs nevarēsi izmukt un sum-

purnis šo saģirgāš gabalu gabalos!
Ta sumpurnis drāzies no savas pils laukā un skrēš pašas mei-

tai pakal. Viņš pieskrēš pie zirga un prasīš, vai šis neesot redzēš

vienas meitas, garēm ejot. Zirgs sacīš, ka esot gan redzēš, un šī

esot uz to un to pusi aizgāsi.
Nu sumpurnis skrēš akai un pieskrēš pie govs un šai prasīš,

vai šī neesot redzēsi kādu meitu garēm ejot. Govs sacīsi, ka esot

gan redzēsi, un šī esot aizgāsi nupat garām un diezcik tālu ne-

varot būt aizgāsi.
Nu sumpurnis skrēš akai un pieskrēš pie aitīnas. Sumpurnis

prasīš aitīnai, vai šī neesot redzēsi vienu meitu garēm ejot. Aitīna

atbildēsi, ka redzēsi gan un tā meita jau tepatās aiz krūmiem

guļot. Nu sumpurnis drāzies pašas meitai pakaļā un šo pie krū-

miem saķēris ar visu savu naudas maku. Ta nu sumpurnis aiz-

rāvis pašas meitu apakal uz savu pili un tur nobeidzis.

7. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

P1 āp v pa s.

Agrāk bīsi viena tāda pils, kas stāvēsi uz vistas kājas, un tai

pilī bīš uguns dabūjams. Tai pašā pilī dzīvāš viens sumpurnis un

tas bīš tā uguns sargātāš.
Vienai mātei akai bīšas div meitas — mātes (īstā) meita un

pameita. Mātes meita bīsi slinka un nejauka, bet pameita strā-

dīga un visādīgi lādzīga. Vienu vakaru māte ierušinājusi uguni

pelnos, lai no rītīna akai var uzpūst. Bet ka no ritina cēlusies

augšā, ta uguns bīsi izdzisusi. Ko nu? Uguns citur nekur ne-

bīš ko ņemt, kā tikai sumpurņa pilī. Nu māte stellēsi pameitu uz

sumpurņa pili pēc uguns. Pameita gāsi gāsi un ceļā tai gadīsies
maizes krāss un šī bīsi pillā ar kukuļiem. Maizīte (lūgusies pa-

meitu: „Meitī', velc mūs ārā, citādīgi mēs sadegsim."

Pameita izvilkusi visus kukuļus un ta gāsi akai savu ceļa.

Pameita gāsi gāsi un tai akal celā gadīsies ābele un šī bīsi pillā
ābolu, ka zari vai lūzuši no. Ābele lūgusies pameitu: ~Meitī', no-

purini mani, citādīgi man visi zarīni nolūzīs."

Pameita nopurināsi ābēli un gāsi akai savu ceļu. Pameita

gāsi gāsi un šai ceļā gadīsies aitīna ar skaudīgi garu villu. Aitīna

lūgusies pameitu: „Meitī\ nocērp mani. es vais no karstuma ne-

zinu, kur dēties."

Pameita nocirpusi aitīnu un gāsi akai tālāku. Drīz vie pa-

meita bīsi pie sumpurņa pils klā. Šī nu gāsi pilī iekšā. Kā šī pilī

iekšā, tā šai nākusi maza pelīte pretī un sacīsi tā: „Nem uguni,

cik vie tev vaiga. Turpat būs div maki, viens liels, otrs mass. To

mazo ņem sev. bet tam lielam neaiztiec."
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Tā nu pelīte ielaidusi pameitu pēc uguns un pati žvadzināsi

podzīnas, kā sumpurnis zin, ka viens ir akai pēc uguns atnācis.

Pameita paņēmusi uguni un to mazāko maku, kā šai pelīte sacīsi,
un gāsi prom. Sumpurnis ieskrēš tai istabā, kur tie maki bīši, un

apskatījies, vai lielais maks vēl ir dzīvs. Ja, lielais maks bīš tur-

pat un sumpurnis gāš akai apakal.

Pameita aizgāsi mājā, atdevusi mātei uguni un rādīsi maku,

ko šai pelīte vēlēsi ņemt. Šās nu taisīšas maku vaļā un skatīšās,

kas ta tur būs iekšā. Makā bīš pulka pulka naudas. Nu māte ar

mātes meitu, kā spārnos un mātes meita vīkšas pa kaklu, pa galvu,

kā tik ātrāki var tikt prom uz sumpurņa pili un kā šī ar var dabūt

naudas maku, kurā tik pulka naudas. Mātes meita savīkšusies

un gāsi uz sumpurņa pili. Ceļā šai gadīsies akai maizes krāss

un tā bīsi pillā kukuļu, un maizīte lūgusies, lai šo velkot laukā,

citādīgi šai būšot jāsadeg. Bet mātes meita nelikusies ne zinis

un tik atkliegusi: „Kau tu sen jau būtu sadegusi! Man nav vaļas."

Mātes meita gāsi gāsi un ceļā akai šai gadīsies ābele un ta

bīsi pagalam pillā ar āboliem. Abēle lūgusies, lai mātes meita šo

nopurinot. Bet mātes meita nepurināsi vis ābēles un sacīsi, ka

šai neesot nekāda dala.

Šī nu gāsi akai un ceļā gadīsies aitīna un šī lūgusies, lai šo

nocērpot. Bet mātes meita necirpusi vis aitīnu un skrēsi tik uz

sumpurņa pili. Mātes meita iegāsi sumpurņa pilī un šai akai iz-

nākusi mazā pelīte pretī un tā sacīsi, lai ņemot uguni, cik vie uz-

iet, un turpat būšot arī div naudas maki, to mazo šī varot ņemt.

bet lielam lai neaiztiekot. Ta nu pelīte ielaidusi mātes meitu pēc

uguns, un pati akai žvadzināsi podzīnas, lai sumpurnis zin, ka

viens ir pēc uguns atnācis. Mātes meita paņēmusi uguni un tā

klupuši tūlī lielam makam virsū un priecāsies, ka nu šai būšot dau

vairāk naudas, kā pameitai. Ka nu mātes meita bīsi visu paņē-

musi, ta gāsi prom.

Sumpurnis dzirdēš, ka pelīte žvadzina podzīnas un šis gāš,

tai istabā, kur naudas maki bīši. Kā ta, lielā maka vais nav. Nu

sumpurnis drāzies no pils laukā un dzinies mātes meitai pakaļā.

Ceļā viņš saticis aitīnu un tai šis prasīš, vai neesot redzēsi aizejot
mātes meitu. Aitīna atbildēsi, ka šī esot redzēsi gan. Sumpurnis

skrēš akai tālāku. Nu viņš pieskrēš pie ābēles un šai akai pra-

sīš, vai šī neesot redzēsi mātes meitu garēm ejot. Abēle atbildēsi,

ka esot gan redzēsi un šī (mātes meita) esot aizgāsi uz to un to

pusi. Sumpurnis skrēš akai tālāku un pieskrēš pie maizes krāss

un tūlī akai šai prasīš, vai šī neesot redzēsi mātes meitu garēm

ejot. Maizes krāss atbildēsi, ka šī esot redzēsi gan,_ ka mātes

meita nupat nogāsi garēm. Sumpurnis skrēš akai mātes meitai

pakaļā. Drīz vie šis šo dabūš rokā, saķēris aiz matim un ecēs
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apakal uz savu pili. Sumpurnis ierāvis mātes meitu savā pilī,

nomušīš un ta iesviedis vārošā katlā un izvārīš.

Tā slinkā un nejaukā mātes meita dabūsi savu galu. Pameita

dzīvāsi laimīgi un naudas un mantas tai bīš papillam.

8. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Z,i emel is, no 59 g. v. Augusta

Kārklioa Mēru pag.

Mātei bīsi īstā meita un pameita. Pameitu māte varēn slikti

turēsi un īsto meitu akai loti lutināsi. Pameita bīsi varēn smuka

un īstā meita akai nesmuka. Tāpē nu ar māte pameitu nevarēsi

ieraudzīt un nodomāsi, ka šī visādā ziņā jānolietā, un māte stellēsi

pameitu uz sumpurņa pili pēc uguns, jo šī zināsi, ka sumpurnis pa-
meitu sveikā nepalaidīs, un kā vie trāpīs savos nagos, tā šo ap-
ēdīs. Tā nu izdomāsi māte, ka šī tā visvieglāki no pameitas tiks

vaļā.
Pameita arī gāsi uz sumpurņa pili pēc uguns. Šī gāsi gāsi un

ceļā gadīsies maizes krāsns. Krāsns bīsi pillā kukuļu un kukuli
bīši izcepuši. Kukuli lūgušies pameitu, lai šī šos izvelkot, jo citādi

Šie sadegšot. Pameita izvilkusi kukuļus un gāsi akai tālāku. Gāsi

gāsi un šai ceļā gadījies zirgs un šis bīš satinies līdz mietiņam

cieši. Zirgs lūdzis, lai šo atmurkšījot no mietīna vaļā, šis esot

tā samurkšīš, ka vais netiekot pie ēšanas. Pameita iztaisīsi zirgu,
kā šis tiek pie ēšanas, un gāsi akai tālāku. Gāsi gāsi un ceļā šai

gadīsies govs un tā lūgusies, lai šo izslaucot. Pameita izslaukusi

govi un gāsi akai tālāku.

Ka pameita iegāsi sumpurņa pilī, ta sumpurnis šai prasīš, kā

vaigot, un pameita stāstīsi, ka māte šo stellēsi pēc uguns. Nu sum-

purnis sacīš, lai šī ejot vie ķēķī un ņemot uguni un to mazāko nau-

das maku ar šī varot ņemt sev. Tā nu sumpurnis akai aizgāš
savā galā un pameita gāsi ķēķī pēc uguns. Šī paņēmusi uguni un

mazāko naudas maku un gāsi uz māju. Pēc tāda laicīna sum-

purnis izskrēš no sava gala un tūlī dzinies pameitai pakaļā un

gribēš šo dabūt cie. Šis nu skrēš skrēš un daskrēš pie govs un

prasīš šai, vai neesot redzēsi pameitas. Govs aizstāvēsi pameitu
un sacīsi: „Nav jau ilgi, ka šī aizgāja uz tavu pili." .

Sumpurnis skrēš apakal uz savu pili un izmeklēš malu mali-

ņas, bet pameitas nejutin. Nu sumpurnis skrēš šai akai pakaļā.
Skrēš skrēš un daskrēš pie zirga un prasīš šim, vai neesot nedzēš

pameitas garēm ejot. Zirgs sacīš, ka esot gan redzēš un šī aizgāsi
uz šā pili. Nu sumpurnis skrēš akai apakal uz savu pili, izmeklē-

jies, bet pameitas, kā nav, tā nav. Nu sumpurnis skrēš akai un

daskrēš pie krāsns un prasīš šai, vai neesot redzēsi pameitas.
Krāsns aizstāvēsi pameitu un sacīsi, ka pameita aizgājusi uz šā

pili. Nu sumpurnis skrēš akai apakal un izmeklējies, bet nekā ne-

atradis. Pa to starpu pameita jau bīsi mājā un rādīsi mātei, kāda
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šai laime gadīsies un cik nu šai dau naudas esot. Māte nu vais ne-

zināsi, kur stilt, un ka pameitai tik labi izgāš, un ši sarīkosi savu

īsto meitu, lai ejot uz sumpurņa pili pēc uguns. īstā meita patīšām
izlaidusi uguni un ta gāsi uz sumpurņa pili. Šī nu gāsi gāsi un

dagāsi pie maizes krāsns. Krāsns bīsi akai pillā kukuļu un šie

lūgušies, lai velkot šos laukā, citādi šie sadegšot. Bet īstā meita

nevilkusi kukuļus laukā un sacīsi: „Man nav vaļas kankarēties!"

īstā meita gāsi gāsi un dagāsi pie zirga, kas akai bīš samurk-

šīš virvi ap mietīnu un vais neticis pie ēšanas. Zirgs lūdzies īsto

meitu, lai atmurkšījot šim virvi vaļā. Bet īstā meita tik gāsi
tālāku un atkliegusi zirgam: „Man nav vaļas kankarēties!"

īstā meita gāsi gāsi un dagāsi pie govs un govs lūgusies, lai

šo izslaucot. Bet īstā meita vis neslaukuši govi un šai tik atklie-

gusi pretī: „Man nav vaļas kankarēties!"

īstā meita iegāsi sumpurņa pilī un prasīsi uguni. Sumpurnis

sacīš, lai ņemot vie uguni, cik nagi nesot, un lai paņemot mazāKo

naudas maku ar. īstā meita aizgāsi uz sumpurņa ķēķi, paņēmusi

uguni un mazāko naudas maku un gāsi prom.

Pa tādu laicīnu izskrēš sumpurnis un akai skrēš īstai meitai

pakaļā un gribēš šo dabūt cie. Sumpurnis skrēš skrēš un kā ticis

pie govs, tā tūlī šai prasīš, vai šī neesot redzēsi īstās meitas. Nu

govs vis neaizstāvēsi īstās meitas un sacīsi, ka šī esot nupatās

aizgāsi garēm un rādīsi sumpurņam, uz kuru pusi īstā meita aiz-

gāsi. Sumpurnis skrēš īstai meitai pakaļā un ka daskrēš pie
zirga, ta tūlī prasīš, vai šis neesot redzēš īstās meitas. Zirgs ar

neaizstāvēš īstās meitas un pasacīš sumpurņam, ka īstā meita aiz-

gāsi uz to un to pusi. Nu sumpurnis skrēš akai un daskrēš pie
maizes krāsns. Tūlī akai sumpurnis prasīš maizes krāsni, vai šī

neesot redzēsi īstās meitas aizejam garēm. Maizes krāsns neaiz-

stāvēsi īstās meitas un pasacīsi, ka īstā meita nupatās aizgāsi ga-

rēm. Nu sumpurnis skrēš akai. Ka nu sumpurnis panācis īsto

meitu, tā tūlī šo aizrāvis apakal uz savu pili un apēdis.

9. A. 480. St. Ulanovska Viļānos, Zbi 6 r wia do m os'ci d o

antropologu krajowej. T. 18. Krakovā. 1895,

306—310.

Bjeja pamuotja, i bjeja jai pamjeita, i jei tū pamjeitu naīraudz-

jāja. Tai jei soka tai iz tāvu, iz vjeiru jou sovu: „Izgubjej [no-

galini] tu maņ itū mjeitu! Ka tu maņ jū naizgubjeisi, to ar

tjevim nadzjeivuošu!"
Iz reita jis soka tai: „Mjeitiņ, īsim mjes sjēuīs!"

„Nu, īsim, tjātjeit!"
Vot [lūk] jī nūīt iz mježu sjēņīs, a tāvs soka tai: „t:j tu, mjei-

tiņ, tuoluok lasjeit, a es tjapat lasjeišu. A kod byus laiks nūīt iz

sātu. to es tjeva pasaukšu!"



425

Jei nūīt tuoluok, losa sjēņ'c, a jis nuīt iz satu, tys tavs jau.

Staigoj jei, staigoj pa miežu, daīt vokors, tvmss, tai iei sauc:

„Tjāt\ ū!"

Nikas naatzasaucjas. Suok jei rauduot i jei ciši raud. Klīdz

jei otkon: „Tjāt\ ū!"

A tjātjeiti na radz ina dzierd. Tai jei sauc tai: „Tjāt, ū! Ka

tu naatzasaucīs, eistys tāvs, to tu atzasauc koč, pūra-tāvs!"
Nu jis tiuleu i atzasaucjas, tys pūra-tāvs: „Mjeit, ū!" Daīl

pi juos i soka tai: ..Eimja uz sātu mjes, vuorēsim putru!"
Jī nūīt iz sātu, iz tuo pūra-tāva, iz tuo vaina sātu. Jis lik jai

tuos sjēp'c vuorēt. Jei vuorēj sjēņ'c i atskrīņ pjelcitja i soka tai:

~Idūd maņ, mjeitiņ, sjēņu aizāst!"

Jei pajem, i)īlej sjēņu tjei pjeleitjai i jei paād labi. Pjēc tuo,
ka jau sjēņ'c izvuoreitys bjeja, jī pīādja obadivi, tys pūra-tāvs i

tjei mjeita, tūs sjēņu. Jis soka tai: ~Satais' maņ, mjeit, vītu! E

kur mani stuov koktā tuos drābis, kurs es taisu vītu. Pīlīc maņ tī

vvs's, satais maņ lobu mjeikstu vītu iz cjepla!"
Jei vjeras, ka tī akmiņi tymā koktā, i bluči. Pajem jei, salīk iz

cjepla bluču zam suona, akmini zam golvvs. Jei i atzagulstas.
īdams gulātu, īdūd jai symtu atslāgu i soka tai: „Skraidi tu, mjeit,

pa ustobu skandynuodama, kab es dzierdātu, ka tu tja esi!"

A tjei pjeleitia soka jai tai: „Dūd šur maņ atslāgas, mjeitiņ,

a posa līņ zam cepļa; a na, to jis tjevi nūsiss. Es skraidjēšu pa
ustobu i skandynuošu."

Nu jei paleidja zam cjepla, a pjaļa vys skrāja pa augstjeini i

zjemjeini i vvs skandynova ar torti atslāgom. Vot jis jem griuž
akmiņ'č zjemjā nu cjepla, griuž ūtru i trešu i klausa, ka vys skan-

dynoj. Jis vys's akmiņ'č nūsvīž, i bluč'š nūsvīž, i dzierd, ka vvs

skandynoj. Jis vaicoj: ~Voi tu, mjeit, tja?"
Jei soka: „Tja!"

„Vai tu, mjeit, dzeiva?"

Jei soka: „Dzjeiva!"

Nu jis radz, ka jis juo nanūsyta, i navaida jam, ar kū nūsvīst

Jis soka tai: „Tu, mjeit, gulstīs tagad i gul labi!"

Jei i atzagulās. Iz ūtris dīnvs jis soka tai: „Nu, mjeit, može

[varbūt] tu gribi niu iz sātu nūbraukt?"

Jei soka: „Gribu gon!"
„Nu, to es tjev moksuošu!"

A tjei pjeleitja daskrīņ i soka tai iz tū mietiņu: „Vjerīs, mjeitiņ,
ka jis tjev dūs lobvs drābis, to tu najem, vaicoj, lai jis tjev īdūd,

kur ir sapleisušis. I šmuku zyrgu najem — pajem vācu pati na-

lobū! I šmukus rot's najem — pajem, kuri vāci roti, solyuzuši!"
Jis paruoda jai šmukus drābis, i šmuku zyrgu, i šmukus rot's.

i paruoda vacus i soka tai: „Kurus tu jemsi, mjeit?"

„A es jemšu, tjātjeit, vacūs!"
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„Nu jem, mjeit, i vacus!"

Pajēmja jei vācu kraklu bjez pierduokņu, pajēmja lvndrak's

nūpleisuš's, vysi cauri, skustu [lakatu] mainu, vācu, i zvrgu vācu

— bjez uodis jam čuksts. I roti vāci, salyuzuši skrituli. Nu i brauc

jei pa cjelu. Pabrauc jei gabaleņu nu tinis, i jei palīk vysa ar

zalta drābjām. I zyrgam vīna spalvjeņa zalta, ūtra sudobra, i

zalta grūži, roti cīši cīši Smuki, palīk i jei poša skaista. I brauc

jau jei —
dabrauc da sātys. A pamuotjai bjeja mozjeņa kucjeitja.

Tjei kucjeitja izskrīņ i rej: „Kau, kau! atbrauc myusu buorineitja
vīnā zaltā! 44

A rogona — tjei pamuotja rogona bjeja — syt kucjeitji, kam

jei soka, ka atbrauc ar zaltim. līt jei ustobā tjei buoniņeitja, a ro-

gonai žāl, kam cik [tik] skoista jei, kai vīnā zaltā. Jei vaicoj:
~Nu kuo tu cik [tik] boguota palvki, i šmuka?"

Jei pascjēja vysu, vysu izstuostjēja, kai jei tyka pi pūra-tāva
i kū jei tī darēja. Tūlaik jem rogona sovu mjeitu i dzan jū iz

mježu: „Ej tu, atnes maņ sjēņu nu mježa!"

Jei nūīt sjēnīs, i losa jei sjēņ'c, i aizīt vokors, tymss vokors,
jei klīdz: ~Tjāt, ū! Tjāt, ū! Ka tu naatzasaucīs eistys tāvs, to tu

atzasauc koč, pūra-tāvs! 4

Jis i atzasaucjas, tvs pūra-tāvs: „Mjeit, ū!4 '

Daīt pi juos i soka: „Ejmja iz sātu, vuorēsim putru!"

Nu i nūīt.. tjeirej jei sjēņ'c i līk vuorīt — izvuorej. Daskrīņ

pjeleitja i soka tai: ~īdūd maņ, mjeitiņ, sjēņu paāst!''

A jei soka: „Tjātjeit, atskrēja pja{a, prosa nu maņa sjēņu!"

Jis soka :.,Sit jū, mjeit, sit! Nadūd jai nikuo! 44

Jei pajem i syt, i nūbāg tjei pjala. Paāduši jau sjēņu, jis soka:

~satais maņ, mjeit, vītu. ft kur koktā drābis, kur es taisu vītu!"

Nu jei jem, pīlīk akmiņi i bluču iz cjepla, jis i gulstas — īdūd

jai taipat atslāgys, lai jei skraida pa ustobu i skandynoj, lai jis

zvna, ka jei tja. Jei skraida pa ustobu i skaidynoj, a jis kai griuž
akmini, tai i atlauž jai vīnu kuoju. Kai griuž ūtru, tai jū i nūsvt.

Izraun jai dvjāsjali i pajem sjev, a jū pībuož pylnu zyrga syudu,

isādvnoj jū rotūs, aizjiudz zyrgu, apvalk jai drābis i soka zvrgam,
kab nūvastu jūda sātys. Jis i nūvad jūda sātys. Izskrīn kucjei-

tja i rej: „Kau, kau! atbrauc myusu muotes-mjeita, puorplāsta i

zyrga syudu pībuozta!
44

Rogona jem tū kucjeitji, syt, syt, a jei vys reij taipat. Atbrauc

tjei mjeita, i jei nadzeiva jau. Rogona suok rauduot, i par sir-

dim pajem tū kucjeitji, nūsyt i aprūk jū zjemjās.

A tjei buoriņeitja izrūk tū kucjeiti, atdzeivynoj jū. Pjēc tuo

izīt jei pi vjeira cīši boguota, i da šūlaika jei dzeivoj. — I vvsa!
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10. A. 480. Vera Podis no J. S.uša Makašānu pag.

Vīnam zemnīkam nūmvra sīva un atstuoja meiteņu. Pēc

kaida laika zemnīks otkon apprecējās un viņam tagad beja ūtra

meita. Pamuotei buorinīte napatvka, jei kotru dīnu syta jū un lo-

muojās uz veiru, lai jis aizved sovu meitu kaut kur mežā un at-

stuoj tur.

Veiram koč žāl beia buorinīti, bet pazaklausīja sīvu un aiz-

veda meitu mežā. Tur nūsādinuoja jū un teicja: „Sēd, meitēn, es

drīz atnuokšu pēc tevis."

Labi, meitēna sād un dzīd. Veras: nu krvumim iznuoca lela

golva ar brīsmīgam acim, bez kuojas un bez rūkas. Atveras ari

lelas dzelža durovas. Golva suoka lvugt: „Meiten, nuoc īškā un

paleidz man, izvuoreit pušdīnu!"
Buorinīte tyulen īguoja tur un suoka vuoreit pušdīnas, pēčuok

nūmozguoja golvas zūbus, pataisēja gultu un vaicuoja: „Nu tagad

varu īt? Es vysu dorbu tev padarēju."

„Labi!" atbildēja golva: „ej meiteņ, un par dorbu saņem

pūdu naudas."

Buorinīte pajēmja naudu un atguoja sovā vītā un suoka gaidīt
tāva. Nuokūšā dīnā tāvs atbrauca pazavērt, kas nūtvka ar buo-

rinīti, veras: jei sād mežā un dzīd. Tāvs pajēmja jū un atveda uz

sātu.

Pamuotei palvka dusmas, jei poša nūsādvnuoja sovu meitu

uz zyrgu un aizvedja mežā. Sēd obeji mežā un dzīd. Pamuote

veras: golva paruodas un dzelža durovas. Golva suoka lvugt:
.Paleidzīt man pušdīnas izvuorīt!"

Pamuote ar meitu suoka smīt par golvu. Golva sazadu-

smuoja un apēda jūs. Nuokūšā dīnā tāvs atbrauca pēc jīm, veras

mežā, jūs nav, bet tur gul maiss ar naudu. Veirs pajēmja naudu

un atbrauca uz sātu, kur buorinīte jū jau gaidīja. Tai i suoka dzei-

vuot laimīgi un mīrīgi.

lī. A. 480. A. Smagars Līksnas pag.

Vienam vīram nomira sieva un viņš apprecēja citu sievu. No

pirmās sievas viņam bija viena meita un pamātei arī bija meita.

Pamāte savu meitu loti lutināja, bet bārenītei lika strādāt visus

grūtus darbus. Vienreiz pamāte ļoti sasirdījās uz pameitu un pa-

vēlēja viņu vest mežā. Tēvs nogāja uz mežu un uztaisīja mazu

istabiņu, kur meitenei dzīvot. Pamāte nu salika pameitai pār-

tiku: gaļas vietā koka sakni, speķa vietā akmeni, un miltu vietā

piebēra pelnus kulītē.

Tēvs paņēma maisu uz pleciem un aizveda savu meitu uz

mežu. Tēvs apsolījās pirmo vakaru atnākt un pavadīt ar meitu
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pirmo nakti. Pameita iekūra uguni un izvārīja putru. Viss tas,

ka pamāte bija ielikusi kulē, bija pārvērties: koka sakne pārvēr-
tās par gaļas gabalu, akmens pārvērtās par speķa gabalu un pelni

par miltiem. Kad putra bija uz galda, meitiņa sadzirda troksni pie

durvim; domādama, ka tēvs atnācis, viņa droši atvēra durvis.

Bet istabiņā ienāca liels pelēks vilks. Meitene ļoti nobaidījās un

gribēja bēgt, bet vilks viņu noķēra un prasīja ēst. Meitene uzlika

uz galda putru un sāka abi ēst.

Te no žagaru čupas izlīda pelīte. Vilks teica: „Dod tai pelei

pa galvu. 1*

Bet meitene paņēma karotē putras un atdeva to pelītei. Kad

outra bija apēsta, vilks gribēja arī pašu meiteni apēst, bet mei-

tene palika par pelīti un abas salīda žagaru kaudzē. Rītā pelīte

pārvērtās par cilvēku un gāja ar meiteni staigāt. Pelīte lūdza

meiteni, lai viņa sasukā šai galvu. Meitene to arī darīja. Pelīte

nu, izvilkusi no savas auss kurpītes un zeķītes, atdeva meitenei.

Pēc pelīte prasīja, lai salasot šai ogas. Meitene pielasīja ogu pil-
nas saujas un atdeva pelītei; palīte izvilka no auss skaistu sarkanu

kleitu un banti un atdeva tās meitenei. Meitene apāva kurpes,
uzvilka kleitiņu un izskatījās ļoti skaista.

Pa to laiku pa ceļu brauca bagāts kungs; ieraudzījis skaisto

meiteni, viņš viņu paņēma par savu audžu meitu. Meitene šķīrās
no pelītes un aizbrauca uz kunga pili, kur dzīvoja loti laimīgi.

Te kādu reizi bārenīte gribēja nobraukt uz savu tēvu. Kungs

viņai sajūdza labus zirgus un iedeva daudz naudas. Pašreiz pa-
māte mīcīja maizi un dzirdēja, ka suns rej: „Pārskan, pārbrauc

pameita, pārskan, pārbrauc pameita.*'

Pamāte iziet ārā un redz, ka tiešām ir atbraukusi pameita.
Viņa iedod tēvam naudu un atkal aizbrauc.

Pamāte nu liek tēvam vest ari viņas meitu uz to pašu meža

mājiņu. Tēvs viņu noved un apsolās vakarā atnākt. Meita vāra

putru. Kad putra jau ir gatava, dzird pie durvim klauvējam, un

droši laiž iekšā, jo domā, ka tēvs. Bet durvīs parādās liels pe-
lēks vilks, un prasa ēst. Meitene dod viņam putru. Te izlien no

žagaru čupas pelīte. Vilks saka: „Dod tai pelei ar karoti pa

galvu."
Meitene arī dod pelītei pa galvu, bet pelīte ielien žagaru čupa.

Vilks apēdis putru, apēd arī pašu meitu. Rītā pamāte sūta tēvu

uz mežu pēc meitas. Tēvs aiziet un redz tik vairs meitas kaulus.

Viņš tos salasa kulē un iet uz mājām. Pamātes suns atkal rej:

.Pārskan, pārgrab pamātes meita, pārskan, pārgrab pamātes

meita!"

Pamāte nu priecīga skrien laukā saņemt savu meitu. Bet tēvs

noliek kuli zemē un nopūšas. Pamāte paskatās kulē un redz tur
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savas meitas kaulus. Viņa sāk gauži raudat un apskaust laimīgo
bārenīti.

12. A. 480. P. Š. no gacl n4O vecas Annas Pipi pa s Skaistā.

Vienam vīram nomirusi sieva, kas atstājusi mazu meitenīti

pakaļ. Vīrs pēc kāda laika apprecējis vienu atraitni arī ar mazu

meiteni, bet tā atraitne bijusi ragana. Raganas meitenei nu klā-

jies loti labi un tā uzaugusi slinkumā un kārumā. Bārenītei tur-

pretī jau no mazām dienām bijis jāpierod pie grūta darba un trū-

kuma. Kad nu tēvameita vēl izaugusi ļoti skaista un piemīlīga,
bet mātes meita bijusi neglīta un skaudīga, tad nevien bārenītei

pašai, bet arī tēvam vairs nebijis miera mājā.
Pamāte pastāvējusi pie savas gribas, ka bārenīti vajagot

dzīt no mājas laukā. Tēvs nu uzcēlis savai meitai dziļā mežā

mazu mājiņu, kur tad arī bārenīte aizgājusi dzīvot. Mājiņā bāre-

nīte pieradinājusi pie sevis vienu mazu pelīti, ko viņa ēdinājusi
ar maizes drusciņām. Pēc kāda laika vakarā dauzījies pie mājiņas
durvim viens liels lācis, lai viņu laižot iekšā. Bārenīte arī atvērusi

durvis un ielaidusi lāci iekšā. Lācis viņai iedevis mazus pulkste-

nīšus, lai viņa tos zvanot visu cauru nakti, tad viņai klāšoties labi.

Bārenīte arī zvanījusi un kad viņa pēdīgi aizmigusi, tad zvanījusi

pelīte viņas vietā. No rīta lācis apdāvinājis bārenīti ar skaistiem

zirgiem, ratiem un naudu. Ar tiem viņa nu pārbraukusi priecīga

mājā un bijusi tagad ļoti bagāta.

Ragana nu aizsūtījusi savu meitu uz meža mājiņu, lai arī viņa

taptu bagāta. Bet mātes meita nolikusies ne zinis par pelīti. Kad

atnācis lācis un iedevis viņai pulkstenīšus, tad viņa pazvanījusi

gan kādu brītiņu, bet tad metusi tos zemē un likusies gulēt. Tad

lācis piecēlies un nositis slinko mātes meitu. Kad ragana gājusi

apmeklēt savu meitu, lai palīdzētu viņai jo vairāk mantas mājā

pārvest, tad atradusi to jau gabalos sarautu.

13. A. 480. Teicējs K. Lašaks Karinātu pag.

Kultūras balss k r.

Vīnai kēnenītei beja divi meitas: vīna beja juos eistuo meita,

ūtra pījemta buorinīte. Kēninīte jūs abadivēja cīši žāluoja. Va-

cuokuo meita beja cīši dusmīga. Jei navarēja vērtīs uz pījemtuos

muosas un daudz reižu jū lomuoja ar vvsaidim vuordim. Bet

pījemtuo meitiņa beja cīši loba un nikod nastuostīja kēninītei, ka

juos muosa tai un tai runoj un ar vysaidim vuordim jū lomoj.

Vīnu reizi ķēniņš atbrauc nu vaidim un atved savom meitoni

spīgeli, bet taidu spīgeli, kurs ruoda vvsu cvlvāku laimi. Vacuo-

kuo meita pajēmja tū spīgeli. īlvka sovā skreinīte un pavvsam na-

paruodēja muosai.
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Vīnu sastdīņ, prīkš jauna goda, vacuokuo meita pajēmja spī-
geli, aizdedzja divi sveces un suoka vērtīs spīgelī, un saukt:

„Mīlais muns! Atej pi manis un izsukoj munus motus!"

Napuorguoja minutas treis — veras: stuov valns ar lēlim

rogim un garu asti. Nūsabeida meita un nūglobuoja spīgeli at-

pakaļ tymā pat skreinītē un aizslēdzja. Cytā godā vacuokuo
meita otkon paklusiņam izjēmja spīgeli, aizdadzvnuoja divi sve-

ces un otkon sauc: „Mīlais muns! Atej pi manis un pasukoj mu-

nus motus!"

Otkon jai pasaruodas valns, kurs stuov un smejas. Meita

nanūsabeida un dūmoj: „Pasaukšu es sovu muosu, kūjai ruodīs,
kaids jai bvus mīļais?"

Vacuokuo meita pasaucja jaunuokuos un soka: „Verīs spīgelī

un sauc: „MīJais muns! Atej pi munis un pasukoj munus motus!"

Muosa tai pasaucja un veras spīgelī stuov smuks princs un

smejas. Jaunuokuo muosa nu lelas prīcas pisacēla un īsaklīdzja,
bet dusmīguo muosa dūmuoja, ka juos muosa ari redzēja taidu

pat vainu un jei suoka smītīs, bet kad īraudzēja, ka muosai stuov

smuks princs, nu dusmem tvēra spīgeli un lyka jaunuokajai
muosai par golvu un nūsyta jū.

īraudzēja itū ķēniņš ar kēninīti un nagribēja, kab kas zvnuotu,

ka vacuokuo ķēniņa meita nūsvta jaunuokū. Lai nikas nazy-

nuotu, pa klusiņām paglobuoja jaunuokū meitu.

Puorguoja nazcik godu. Kēniniņa taisa kuozos sovai meitai.

Kad meita ar nazkaidu kungu braucja uz baznīcu lauluotūs, pī-

skrēja valns, satvēra meitu un nūnesja uz sovu elni. Cik na-

klīdzja dusmīguo meita, bet nikas juos navarēja gluobt nu vaina.

Valns smīdamīs sacīja jai: „Tu dzeivuoji dēl manis un es tagan
tevi nasu uz sovu elnes kēnesti."

Pēc ituo ķēniņš ar kēninīti ilgi navar aizmierst sovu meitu

un dzeivoj vīni paši.

14. A. 480. Brīv nieku Liesma no Elzbctes 01 man es

Rumbeniekos. Jkr. V, 82 (48).

Nabaga sieviņa piemita ar savu bērniņu vecā pirtiņā. Bija

grūti bada laiki, ne par ko un nekur nebija dabūjams kumosiņš
maizes. Māte, nevarēdama izdēdējušā bērniņa bada mokas vairs

panest, nodūra meitenīti un brīnījās, ka asinis netekot. Viņai
uznāca tāds kārums pēc kumosa gaļas, ka tā gribēja meiteni iz-

vārīt un to apēst — bet uguns nebija nekur kur dabūt, jo visa

apkārtnē jau nedējām nebija vairs dūmi kūpējuši.
Te ierauga sieviņa pa pirts lodziņu uguntiņu uz lauka spī-

dam, viņa iet tai pakal. Pie uguntiņas sēž trīs vīri un sildās.

Sieviņa lūdz viņiem: „Dodiet man lai uguntiņu, ka varu sev est

izvārīt."
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Vīri prasa: ~Kur mēs tev iebērsim?"

..Tepat skotelē," atbild sieviņa.

„Labi," saka vīri, „viņa tev nedegs, tikai uz mājām ejot tev

nav brīv atpakaļ skatīties."

Viņi piebēra sieviņai pilnu skoteli ar sarkanām oglēm, ar

kurām tā gāja uz pirti atpakaļ, bet atskatījusies viņa nav ne

par ko.

Pirtī ienākusi, tā negrib savām acim ticēt —■redz baltu apklātu
galdu, uz tā cepešus, baltu maizi, vīnu un citus gardumus, pie

galda sēž arī viņas meitenīte, sveika, vesela un priecājas, ka mā-

miņa pārnākusi. Skotelē ir pārvērtušās visas ogles par spožiem
dukātiem un viņai pašai gadās smukas drānas. Ēzdama viņa

pārdomā savu likteni, cik ātri un brīnišķi tas pārvērties — maz

stundas atpakaļ — tai nebija ne maizes kumosiņa, ar ko bērna

dzīvību uzturēt, un nu tā ir bagāta. Dievam pateikusi, viņa ap-

spriež citur apmesties.
Bet viena meita noklausījusies, ka sieviņa tikusi pie tādas

bagātības, nogājusi uz to pašu pirti, nokāvusi savu bērnu, jo viņai

lai bijis bērns, un gājusi uz lauku pēc uguntiņas. Tur sēdējuši

tāpat trīs vīri un sildījušies. Viņa prasījusi: „Dodiet man lai

uguntiņu, gribu izvārīt sev ēst."

„Kur mēs tev iebērsim?" tie vaicājuši viņai.

„Tepat skotelē," viņa ātri atteikusi.

„Labi," tie sacījuši, „uguns tev nedegs, bet tev nav brīvu

atpakaļ skatīties."

Uz pirti iedama viņa atskatījusies atpakaļ un redzējusi vīru un

lielu suni sev pakal nākot. Viņa skrējusi gan, skrējusi, domādama

izbēgt, bet lielais vīrs, kad to panācis, tad sakampis viņu aiz

matiem, nocirtis uz vienu cirtienu viņai galvu un nometis to su-

nim, kas viņu apēdis.

26. Bārenīte un mātes meita mežā pie raganas.

1. A. 480. Teicējs 95 gadi vecs A. Krusts.

Kultūras balss kr.

Dzīvoja zemnieks ar savu sievu un viņiem bija viena meite-

nīte Madaļa. Bet reiz māte saslima un nomira, tēvs palika viens

ar mazu meitenīti. Grīīti tēvam iztikt bez saimnieces, viņš sa-

domāja otrreiz precēties. Tā nu viņš apprecēja otru sievu, drīz

piedzīvoja arī otru meiteni, ko nokristīja par Elīzbeti. Bet sieva

vairs nevar pameitu ieraudzīt un mīļo tik savu īsto meitu.

Reiz sieva saka vīram: „Ved tu savu Madaļu uz mežu, lai

to vilki apēd!"



432

Tēvam žēl sava bērna un viņš neklausa. Bet sieva skaistas

un lamā vīru katru dienu, neliek viņam nemaz vairs miera. Tēvs

jau sāk domāt: „Lai gan man Madaliņas žēl, bet ko lai daru? Būs

vien viņa jāved uz mežu!"

Tā nu arī vienu dienu tēvs sataisījās, aizveda Madaļu uz

mežu, atstāja to tur vienu pašu un pārnāca mājā raudādams.

Sieva tam prasa mājā: „Nu, vai atstāji Madaļu mežā?"

„Ja, atstāju," atbildēja vīrs.

„Rītu viņa būs jau nosalusi," sieva noteica mierīgā prātā.

Palikusi viena mežā, Madaļa sāka staigāt apkārt un raudāt.

Tā staigādama, viņa ieraudzīja starp kokiem mazu istabiņu. Sal-

dama no aukstuma, viņa domāja: „lešu tai istabiņā sasildīties."

legājusi tai istabiņā, viņa redz, ka tur dzīvo viena veca sie-

viete. Tā prasa: „No kurienes tu še atnāci?"

Madaļa stāsta: „Es dzīvoju pie tēva un pamātes, bet pa-

māte izdzina mani no mājas ārā. Tēvs nu mani atveda še mežā.

Laikam grib, lai es še nosalstu."

„Labi! Tu varēsi pie manis dzīvot, ja tu visu darīsi, ko es

tev likšu," vecene atteica.

Madaļa apsolījās visu darīt un sāka strādāt visus darbus,

kādus vien vecene deva. Lai gan vecene bija ragana, bet ar pa-

klausīgo Madaļu viņa bija loti mierā. Pēc kāda laiciņa ragana

runā uz Madaļas šā: ~Tu man vienādi paklausīji un darīji visus

manus darbus. Par to nu es tev došu daudz zelta naudas un dār-

gas drēbes un aizvedīšu tevi atkal pie tava tēva."

Ragana arī visu izpilda, ko bija solījusi, iedod Madaļai ap-

solītās mantas, iesēdina viņu skaistos ratos un aizved pie viņas
tēva. Kad nu pamāte redzēja, kā Madaļa tikusi apdāvināta, un

ka viņa tagad pārbraukusi mājā par bagātu jaunavu, tad viņa

tūliņ saka vīram: ~Rītā nu aizved manu meitu uz mežu, varbūt

ka viņa atvedīs vēl vairāk mantas."

Kā sacīts, tā darīts. Rītā tēvs aizved Elizabeti uz mežu un

atbrauc viens pats mājā. Sieva tūliņ prasa: ~Nu, vai atstāji Elīz-

beti mežā?"

..Atstāju, atstāju," atbild vīrs.

„Redzēsi, cik mantas mana meita atvedīs!"

Elīzbete sāk staigāt pa mežu un arī pēdīgi nonāk pie mazās

Istabiņas, kur dzīvoja ragana. Meitene ieiet istabiņā un ragana

tai vaicā: „No kurienes tu atnāci?"

Meita atbild dusmīgi: ~Kas tev par daļu?"

Ragana saka: „Elīzbete, tu padari man to un to!"

Elizabete atbild: „Man negribis."
Kā nu ragana grāba šo rokās un sāka sist, tā sadauzīja šai

visus kaulus, un tā sasistu jau otrā dienā aizveda atpakaļ pie
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matēs. To redzēdama, mate saka kliegt un brēkt, bet neka vairs

nevarēja darīt.

Madaļa drīz aizgāja pie laba vīra un dzīvoja bagāti un lai-

mīgi.

Piezīme. Atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

2. A. 480. Run tu lai Vilis Vilcē. Jkr.V, 56 (26). LP. VII, 11, 27,8, 2,

Vienai atraitnei bija divas meitas: viena īsta, otra pameita,

īsto meitu pamāte visādi lutināja un godīja, bet pameitai nelika

mieru ne dienu, ne nakti. Vienādi vien tai bija jāstrādā un, lai gan

viņa bija loti čakla, tad tomēr vairāk nekā nedabūja, kā tikai

kaulus un garozas krimst.

Vienu dienu pamāte izcepa maizi, izsvieda vienu klaipiņu

pa durvim un uzbļāva pameitai: „Še kukulis! skrej uz elli pie
velna mātes!"

Pameita skrēja kukulītim pakal — skrēja, skrēja, bet ku-

kulītis kā neapstājas, tā neapstājas — tek un tek arvienu uz

priekšu. Pameita beidzot nonāca uz lielu, lielu pļavu. Pašā

pļavas vidū stāvēja maza, maza veca pirtiņa. Pameita lēnām

atvēra pirts durvis un iegāja iekšā. Pirtiņā dzīvoja veca, veca

sieviņa, izlūzušiem zobiem. Pameita padeva labu dienu un ievai-

cājās, vai nevajagot kopējiņas. Vecene atteica: „Iztikt jau varētu

gan tāpat, bet tā kā tu izskaties mundra meitiņa, tad paliec jau

paliec!"

Pameita palika. Bez vecenes vēl bija pirtī gailītis, sunītis,

kaķītis un gotiņa. Pameita brīnum labi iztika ar lopiņiem: gai-
lītim arvien pagādāja briedošus graudiņus un ūdentiņu dzeršanai:

sunītim nekad neaizmirsa kauliņus atmest; kaķītim arvien ieslauca

šķīvītī pieniņu un gosniņai pagādāja zaļu zālīti. Pati vecene bija
velna māte un lūkoja pameitu visādi samaitāt, bet nevarēja, jo

lopiņi meitiņu loti mīlēja un deva tai arvienu gudrus padomus,
kā no vecenes izsargāties. Vecene sāka nomanīt lopiņu drau-

dzību, tādēļ iedeva pameitai rīksti un sacīja: „Kad tu ej gosniņu

slaukt, tad sasukā to, jo tad viņa dos vairāk piena. Un kad tas

kaķis tev glaužas apkārt, tad sasukā arī to!"

Pameita paņēma rīksti un apsolījās darīt, kā pavēlēts, bet

nedarīja vis tā! Par to lopiņi viņu mīlēja vēl vairāk. Tā pagāja
visa nedēla, atnāca sestdiena. Vecene sacīja uz pameitu: „Šo-
dien izkurē man pirtiņu, ne vajaga jau diezin kā kurēt: iesvied

tikai kādus salmiņus, kādus kauliņus un būs siltuma diezgan.

Tāpat saplūc kādas nātriņas un sasien slotiņā, ar ko mani no-

pērt."

Meitiņa izgāja ārā to padarīt. Te kaķītis klātu un saka:
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~Meitiņ, meitiņ neklausi vis veceni, bet izkurē pirtiņu labu siltu;

aiztec uz mežu un pārnes mīkstu, mīkstu slotiņu."
Pameita klausīja kaķītim. Nomazgājusies vecene ieveda pa-

meitu lielā lielā istabā apakš zemes. Istabas sienas bija izliktas

ar zeltu un dārgiem akmiņiem, ka acis apžilba skatoties. Istabas

vidū stāvēja trīs lielas lādes: zila, zaļa, sarkana. Visas mirdzēja

vien, bet par visām jaukākā bija sarkanā. Vecene rādīja uz lā-

dēm un sacīja: „Te nu būs tava alga. Izvēlies, kuru lādi gribi!"

Meitiņa skatījās, skatījās — nezināja, kuru vēlēties. Bei-

dzot taisījās rādīt uz sarkano. Bet te ienāca kaķītis, uzlēca uz

zaļo lādi un lēnām mala: „Ņem šo, ņem šo!"

Meitiņa tūda! vēlējās zaļo lādi. Vecene attaisīja lādes vāku —

lāde bija pilna zelta dukātu, tad piesita kāju pie zemes, tūdaļ iz-

skrēja no zemes kariete ar sešiem lieliem, melniem zirgiem un

kučieri. Lāde pati ievēlās karietē. Pameita iekāpa viņā un laida

atpakaļ pie pamātes.
Pameita izstāstīja pamātei, ka velna māte viņai lādi par kal-

pošanu iedevusi: bet par lopiņiem neminēja ne vārda. Nu iegri-

bējās arī īstai meitai zeltu izpelnīties. Tā nogāja smiedamās un

lielīdamās, ka būšot ar divdesmit zirgiem pārbraukt un divreiz

tik lielu lādi pārvest. Atrada arī pirtiņu un velna māte pieņēma

viņu par kopēju. Kaķītis un sunītis glaudījās apkārt, bet šī tos

aizspēra ar kāju projām, uzsaukdama: „Nost, smūdži!"

Lopiņi sadusmojās un nedeva tai nekāda padoma. Atnāca

sestdiena, kad vecene jāper īstā meita sarāva labu kušķi nātru

un ņēmās veceni kapāt aukstā lāvā. Vecene neteica ne vārda,
bet nopērušies ieveda meitu istabā apakš zemes un teica, lai iz-

vēlas, kuru lādi grib. Meita ātri neapdomādamās iesaucās, ka

gribot sarkano lādi. Vecene piesita atkal ar kāju, atskrēja tā

pati kariete un meita aizbrauca ar visu lādi projām. Pie vārtiem

to jau sagaidīja māte. Gribēja celt lādi no karietes ārā, skatīties,
kas būs iekšā, bet tikko pieķērās pie lādes, te vāks ar lielu troksni

atsprāga vaļā, lielas uguns liesmas izšāvās no lādes un pārvērta
māti un meitu pelnos. Tā tad nu pameitai piederēja lielas mājas

un vēl lāde ar naudu. Viņa apprecējās un dzīvoja laimīgi.

3. A. 480. Teicējs 0. P1 ok s Kaunatu pag.

Kultūras balss kr.

Seņ-senejūs laikūs dzeivuoja pasaulī vīna rogona; jai beja
sataisīta mežā zam zemes moziņa ustobiņa. Rogonai beja veirs,
kurs ēdja cvlvākus. Nivīns celaveirs navarēja puorīt car itū usta-

biņu: rogona vvsod īsauc pi sevis vīsūs, labi paboroj un dūd

nakts vītu, kur puorgulēt, bet nikod nivīns tur dzeivs napalvka,

juos veirs apēdja vīsu ar vvsim kaulim.

Kad kas gribēja itū ustabiņu izjaukt un sagvut rogonu ar juos
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veiru un guoja uz tū vītu, nikod navarēja atrast tuos ustabiņas:

tej ustabiņa vys_od pakrita car zemi. Kad suocjās mīrs un nikas

vairuok nameklēja, ustabiņa pasaceļ otkon uz tuos pat vītas.

Vīna cīmā dzeivuoja zemnīks, kuram beja nu pyrmuos sīvas

palykuse vīna meita. Zemnīks beja precēts ar ūtru sīvu. Jai beja
utra meita, kuru muote cīši žāluoja un mīļuoja, bet buorenīti vy-
sod syta, lomuoja un gryudja jū pi grvuta dorba. Daguoja tys
laiks, meitas izauga un suoka uz meitom braukuot svuoti. Vysi
gribēja jemt buorenīti, kura beja cīši smuka, ka navar posokā
izstuostīt un ar spolvu aprakstīt. Pamuotes meita beja nasmuka:

vysa mute beja ar tetera raibumim. Pamuote buorenītes na-

gribēja atdūt pi veira, bet gribēja atdūt sovu meitu.

Vīnu reiz meitiņas nūguoja uz mežu ūguos. Pa ceļu braucja
vīns cīši smuks puiss zalta rotūs. Obadivējas meitiņas suoka vēr-

tīs uz smukuo puiša. Braukdams, puiss īraudzēja vīnu smuku mei-

tini, pasacīja kolpam stuot, pasaucja pi sevis buorinīti un soka:

„Sēstīs ar mani zalta rotūs!"

Meitiņas nūsabeidza un laidjās skrīt nu juo. Jis juos pa-

nuocja pi pašas jūs ustobas, īguoja jūs ustobā un vaicoj: „Kur
tova muote, smukuo meitiņ?"

Buorinīte paruodīja sovu pamuoti. Pamuote pījēmja vīsu un

izzvnuojuse, ka jam pateik borinīte, tvuleņ palyka dusmīga un

runoj, ka jei nagrib atdūt sovas pameitas. Tūlaik puiss soka:

„Es asmu princs nu tuolējuos kēnestes un runuoju jyusim tvuleņ

atdūt meitu man par sīvu!"

Suoka pamuote prasīt prinča atbraukt ūtrā dīnā, koleidz jei

pīsagatovuos.
„Labi!" pasacīja princs, buorinīti nūsaucja par sovu jaunivi

un īdevja jai vvsaidus duorgus akmeņus, gradzynus un nūbraucja.

Pamuote cīši dusmīga pasacīja šovam veiram tyulen vest buori-

nīti uz mežu uz tū ustabiņu, kur dzeivoj rogona. Žāl beja tāvam

meitas, bet nikuo navarēja jis izdarīt, un nūvedja sovu meitu uz

mežu un tī, natuoli nu rogonas ustabiņas, pametja, bet pats at-

braucja uz sātu.

Mežā pamastuo meitiņa gauži rauduoja un gaidēja, kad atīs

tei rogona. Pasacēla mežā lels vējs. Veras meitiņa: jau stuov pi

juos rogona. Buorinīte suoka vēl vairuok rauduot. Rogona jai

vaicoj: „Kuo tu, meitiņ, raudi?"

Suoka buorinīte jai stuostīt: „Pamuote uz manis cīši du-

smīga un lyka tāvam atvest mani uz mežu vylkim ēšonai."

Beja jau vokors. Rogona izklausīja meitiņu un pasaucja jū
da sovai ustabiņai. Buorinīte paklausēja rogonu, īt ar jū un dū-

moj paša sevī: „Tagad eimu uz nuovi."

Atīt juos uz rogonas ustabiņu. Rogona jū labi paboruoja un

sataisīja jai vītu gulēšonai. Reitā rogona izstuostija vvsu šovam
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veiram un jī sarunuoja atstuot meitiņu pi jūs dzeivuot un struo-

duot. Tai meitiņa dzeivuoja pi rogonas un vvsu kū struoduoja,
kū pīsoka rogona.

Vīnu dīnu rogona dūd meitiņai pvlnu maisu zalta un nūsvuta

jū uz sovu sātu dzeivuot. Atīt buorinīte uz sātu pi sova tāva un

atnas pvlnu maisu zalta. īraudzēja dusmīguo pamuote, ka juos

pameita atguoja uz sātu un vēl atnezja maisu zalta. Jei nu lelom

dusmem gribēja puorpleist un tvuleņ pīsacēja veiram vest uz

mežu juos meitu. Tāvs nūvedja pamuotes meitu uz mežu un

pametja jū tur. Pamuotes meita atpakaļ naatguoja, bet buorinīti

pajēmja tys princs, sataisīja lelas kuozas un nūvedja jū uz sovu

kēnesti, kur jī tagan dzeivoj. Pamuote vēl tagan dzeivoj ar sovu

veci un laiž osoras par sovu nūgaisvnuotū meitu.

4. A. 480. 840. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķu pag.

Dzeivuoja veirs ar sovu sīvu; jīm beja vīna cīši skaista mei-

tiņa. Nailgi padzeivuoja muote un nūmyra. Tāvs apsaprecēja
ūtru reizi. Cikom pamuotei nabeja sovas meitas, jei buorinīti cīši

mīluoja un žāluoja, bet kai tik tyka sova meita, tai pamuote suoka

buorinīti naīredzēt un gribēja jū nūnuovēt.

Kaidu reizi pamuote izcepja kalča pluocinīti un aizsyutīja
buorinīti uz mežu ūguos, gribādama, ka jū vylki apāstu. Aizguoja

buorinīte uz mežu, sēd un raud. Pīīt pi buorinītes brīdīņa [brieža
māte] un prosa: „Kuo tu raudi?"

„Kai man narauduot, ka pamuote izcepja man kalča pluocini

un atsyutīja uz mežu ūguot!" atbildēja meitiņa.

„Naraudi, ej ar mani leidza, vvss bvus labi," soka brīdīņa.
Buorinīte aizguoja ar brīdīņi uz brīdīņas bīzumim. Brīdīņa

pabaruoja buorinīti un atguldvnuoja. Reitā pasamūda buorinīte

un redz, ka pvlna kērzīte ūgu stuov pi juos. Brīdīņa izvedja buo-

rinīti uz stygas, paruodīja, uz kuru pusi sāta, un palaidja. Buo-

rinīte atguoja uz sātu un atnesja ūgu kērzīti.

Pamuote otkon dusmīga, ka buorinītes vvlki naapēdja, un

otkon svuta buorinīti uz mežu uz kaidu uzstabiņu, kurā dzei-

vuoja valns, pēc guņs. Buorinīte aizguoja uz mežu, pīguoja pi

ustabiņas, puorkristīja slīksni, tad īguoja ustabā un puorkristīja

vysus koktus. Sēd buorinīte un gaida, kad atskrīs valns. Jau

vokorā mežs vīn nūšalcja un valns pīskrēja pi ustabiņas slīkšņa,

bet īškā tikt navarēja. Tad valns lyudzjās, lvudzjās, ka jū puor-

caltu un soka: „Jo jauna, tad byusi muna sīva, jo vāca, tad muote,

jo jauns, tad bruols nu jo vacs, tad tāvs, kas puorcels mani par

slīksni!"

Buorinīte izguoja nu ustabiņas un puorcela vainu par slīksni.

Ustabiņā taipat valns navarēja paīt un buorinīte jū vvsod cvluoja,
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cikom īceļa_ gulta, un valns aiz_myga, bet paša izkuopja uz cepļa
un puorguleja par nakti. Reita valns pīdevja buorinītei vysaida
monta, izvedja uz stidziņas un palaidja uz sātu. Buorinīte at-

guoja uz satu un atnesja vysu īdūtū montu.

Otkon rogona dusmuojas un grib pameitu nūnuovēt. Pa-

muote zvnuoja, ka aiz deveņim pūrim, deveņim mežim un deve-

ņim kolnim dzeivoj lela rogona. Tuodel pamuote aizsyutīja buo-
rinīti uz tū rogonu ari pēc guņs. It buorinīte un raud. Guoja,
guoja buorinīte un sateik braucēju, pašu mainu, zyrgs malns un

roti maini.

„Kur tu ej, meitiņ?" prosa braucējs.

„Eju uz rogonu pēc guņs," atbildēja meitiņa.
„Tī tova nuove ir," pasacīja braucējs un aizbraucja sovu ceļu.

It buorinīte tuoluok un sateik braucēju, pašu boltu, zyrgs bolts

un roti bolti.

„Kur tu ej, meitiņ?" prosa braucējs.

„Eju uz rogonu pēc guņs," atbildēja meitiņa.
„Tī tova nuove ir," pasacīja braucējs un aizbraucja sovu ceļu.

It meitiņa tuoluok un sateik braucēju, pašu sorkonū, zyrgs
sorkons un roti sorkoni. „Kur tu ej, meitiņ?" prosa braucējs.

„Eju uz rogonu pēc guņs," atbildēja meitiņa.
„Tī tova nuove ir," atbildēja braucējs. „Bet jo gribi palikt

dzeiva, tad, kad aizīsi uz rogonu, rogona tev prasīs: „Vai lela

es?" tu atbildi: „Moza, kai goda bērniņš." Tad rogona prasīs:

„Voi bailīga es," tu atbildi: „Skaista." Tad jei prasīs: „Voi mu-

nas acis Ielas?" tu atbildi: „Kai putnam." Tad jei prasīs: „Voi

muna mute Iela?" tu atbildi: „Kai cāļam." Tad jei prasīs: „Voi
muni zūbi gari?" tu atbildi: „Eisi." Tai pamuocīja braucējs un

aizbraucja sovu ceļu.

Meitiņa guoja tuoluok un īguoja pi rogonas. Rogona, brīsmigi

lela un bailīga, aizskrēja meitiņai prīškā un prosa: „Voi lela es?"

„Vai, kaida tu moziņa, kai goda bērniņš!" atbildēja meitiņa.

„Voi bailīga es?" prosa rogona.

„Vai, kaida tu skaista, kai pučīte!" atbildēja meitiņa.

„Voi munas acis Ielas?" prosa rogona.

„Vai kaidas moziņas, kai zvierbulīšam!" atbildēja meitiņa.

„Voi muna mute Iela?" prosa rogona.

„Vai, kaida moziņa, kai cuolīšam!" atbildēja meitiņa.

„Un voi muni zūbi gari?" prosa rogona.

„Vai, kaidi eisi, saredzēt pavysam navar, kai možajai pe-

lītei!" atbildēja meitiņa.

Rogona īvedja meitiņu ustobā, pabaruoja un atguldvnuoja.

Reitā rogona prosa meitiņai: „Kū tu meitiņ, redzēji īdama uz

seni?"
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„Redzēju braucēju, pašu mainu, zvrgs malns un roti maini,''

atbildēja meitiņa.

„Tei beja muna nakts," pasacīja rogona. „Un vēl kū re-

dzēji ?"_prosa rogona.

„Vēl redzēju ūtru braucēju, pašu boltu, zvrgs bolts un roti

bolti," atbildēja meitiņa.
„Tei beja muna dīna!" pasacīja rogona. „Un vēl kū redzēji?"

prosa rogona.

„Vēl redzēju braucēju, pašu sorkonū, zvrgs sorkons un roti

sorkoni," atbildēja meitiņa.

„Tei beja muna saule un tova laime!" pasacīja rogona.

Tad rogona īdevja meitiņai komūlīti ar ūglīti un pasacīja:

„Kad aizīsi uz muojom, saulei laižūtīs, apvelc ar komūlīti lelu, lelu

riņķi un īsvīd riņķī ūglīti!"

Meitiņa aizguoja uz sātu, un saulei laižūtīs, ar komūlīti ap-

vvlka lelu lelu riņķi un īsvīdja riņķī ūglīti. Tvuleņ riņķī beja
skaista pils, muojas, duorzi un cvts vvsaids monts. Buorinīte

īguoja pilī un dzeivoj. Pamuote zūbus grīž nu dusmem, ka pa-

meitai taida lela laime.

„Pag, muna meita vēļ vairuok monta atness!" padūmuoja

pamuote un aizsvutīja sovu meitu uz rogonu.

Pamuotes meita skrīn uz rogonu un sateik braucēju pašu

mainu, zvrgs malns un roti maini.

„Kur tu skrīņ. meitiņ?" prosa braucējs.

„Kaida tev bāda, kur es skrīnu? Es paša zynu!" atcierta

pamuotes meita un skrīn tuoluok. Skrīn un soteik braucēju, pašu

boltu, zyrgs bolts un roti bolti.

„Kur tu skrīņ, meitiņ?" prosa braucējs.

„Kaida tev bāda, kur es skrīnu? Es paša zvnu!" atcierta

pamuotes meita un skrīn tuoluok. Beiguos sateik braucēju, pašu
sorkonū, zyrgs sorkons un roti sorkoni.

„Kur tu skrīņ, meitiņ?" prosa braucējs.

; ,Kaida tev bāda, kur es skrīnu? Es paša zynu!" atcierta

pamuotes meita un aizskrēja uz rogonu.

Rogona, brīsmīgi lela un bailīga, izskrēja pamuotes meitai

prīškā un prosa: „Voi lela es?"

„Vai kaida tu Iela!" atbildēja pamuotes meita.

„Voi bailīga es?" prosa rogona.

„Vai, kaida tu bailīga!" atbildēja pamuotes meita.

„Voi munas acis Ielas?" prosa rogona.

„Vai kaidas lelas acis, kai kotli!" atbildēja pamuotes meita.

„Voi lela muna mute?' prosa rogona.

„Vai, kaida tova mute Iela! Ar zvrgu var braukt īškā!" at-

bildēja pamuotes meita.

~Voi muni zūbi gari?" prosa rogona.
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„Vai kaidi gari!" atbildēja pamuotes meita.

Rogona gyva pamuotes meitu ar sovim \garim zūbim un

apēdja.
Pamuote gaidīja, gaidīja sovas meitas ar montu, bet, navarā-

dama sagaidīt, skrēja paša uz rogonu klīgdama: „Muna meita

naspēj atvest monta."

Aizskrēja pamuote uz rogonu un prosa: „Kur ir muna meita

ar montu?"

Bet rogona gyva un apēdja pamuoti. Tai buorinīte dzeivuoja
vīna paša laimīgi.

S. A. 480. Teicēja K. Ždanovska Ozolmuižas pagastā.

Kultūras balss kr.

Dzeivuoja pasaulī zemnīks, jam nūmvra sīva un palyka vīna

meitiņa. Zemnīkam vīnam pašam ar mozū meitiņu dzeivuot beja

grvuti. Sadūmuoja zemnīks precētīs un pajēmja sev par sīvu

vīnu atraitni ar divējom meitom. Tai jī dzeivoj un meitas aug.
Muote sovas meitas žāloj, bet pameitu vvsod lomoj un dzanuoja

vysur struoduot gryutu dorbu, par kū pameita ļjuti rauduoja.
Tāvs gon vvsu redzēja, bet nikuo navarēja padarīt, jo pamuote
ari juo lomuoja.

Vīnu zīmu pamuote suoka klīgt un runuot veiram, kab jis
sovu meitu nūvastu uz mežu un tī pamastu, lai jei tī sasal, vai

zvēri jū apād. Kaut gon tāvam beja žāl sovas meitas, bet jis
nikuo navarēja padarīt, aizjyudzja tāvs zyrgu, pasādvnuoja sovu

meitu un nūvedja uz mežu. Mežā tāvs pametja meitu un atbraucja
uz sātu. Sātā pamuote beja cīši prīcīga, ka juos pameita tagan

nūsals mežā, vai apēss jū zvēri, bet juos meita byus par sātas

saiminīcom.

Meitiņa mežā stuov pi kūka un gauži raud. Snīgs pi juos

kuojom atsalaidja un meitiņa veras, ka apleik juos zaļa plova un

zīd vysaidas pučes. Meitiņa puorstuoja rauduot un veras: stuov

moziņa ustabiņa, meitiņa dūmoj paša sevī: „līšu tvmā ustabiņā!"

Tai meitiņa padarīja. Daguoja pi ustabiņas un suoka klou-

dzynuot durovuos. Durovas atsataisīja, izīt vāca rogona un vai-

coj: „Nu, smukuo meit, kuo tev vajag?"

Meitiņa jai atbildēja: „Mani izdzvna nu sātas pamuote; ta-

gan man brismīgi solts, es gribu jyusu prasīt, ka īlaistu mani pa-

sasildīt."

„Labi!" pasacīja rogona, īlaidja meitiņu ustobā, labi paba-

ruoja un lvka uz ccpla pasasildīt. Reitā rogona soka meitiņai
tai: „Jo tu pi manis labi struoduosi, es tev labi aizmoksuošu ar

zaltu un duorgim akmenim" — un pavaicuoja rogona meitas

vuordu.
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Meitiņa jai atbildēja: „MaTii sauc par Anīti."

Tai suoka Anīte dzeivuot pi rogonas. Kūjai rogona sacīja,

jei vysu izpildīja. Vīnu reiz rogona soka Anītei: „Vuorej man

putru!"
Suoka Anīte vuorēt rogonai putru, izlem nu pagreides pelīte

un soka: „Mīluo smukuo meitiņ, īdūd man vīnu lizeiciņu [karotīti]
putras, es cīši gribu ēst! Kaut kad es tev par itū paleidzēšu!"

Meitiņai tvka žāl pelītes un jei īdevja jai lizeiku putras. Pe-

līte paēdja un īleida atpakaļ zam greidas. Tad nu ituos dīnas mei-

tiņa suoka baruot pelīti ar putru. Vīnu dīnu rogona soka Anītei:

„Tu šūnakt skraidīsi ar zvaniņu pa ustobu, bet es aizsīšu ar sku-

stiņu [lakatiņu] acis un tevi gyustīšu. Jo es tevi sagyušu, tad

uz reizes tevi salauzīšu, bet jo nasagvušu, tad dūšu tev vysaida
zalta un atlaisšu uz sātu."

Anīte nu lelas bailes suoka dūmuot, ka jau nuove kluot, bet

nikuo jai nabeja tai žāl kai pelītes un runoj jei paša sevī: ~Mani

rogona salauzīs un munai pelītei nikas vairuok nadūs putriņas."

Tymā laikā, kad jei tai dūmuoja un runuoja, paša sevī, pelīte

jau sēdēja jai uz plača un runuoja ausī: Nabāduoj meitiņ, es tev

paleidzēšu. Kad rogona pasacīs tev skraidīt ar zvaniņu pa ustobu,
tad tu īdūsi man zvaniņu, bet paša īleissi zam gultas!"

Atīt nakts. Rogona sauc Anīti un soka: „Aizsīn man acis,
es tevi gvustīšu!" Anīte aizsēja rogonai acis, īdevja pelītei zva-

niņu, bet paša paleida zam gultas. Suoka pelīte ar zvaniņu skrai-

dīt pa ustobu un rogona gyustīt, bet nikai navar sagvut. Jau

rogona pīkusa un soka: ~Anīt, raun guni!" Pelīte tyuleņ padevja

Anītei zvaniņu, Anīte dreiži izleida nu pagultes un īruovja guni.
Rogona vaicoj Anītei: „Nu, kū, pīķus? Bet tu labi skraidi, tevi

navar sagvut!"

Tad rogona nūguoja gulātu. Utrā dīnā rogona dūd Anītei vy-

saida zalta un duorgu akmeņu un ai laiž jū uz juos sātu. Atīt

Anīte uz sātu pi sova tāva cīši boguo*.a. Tāvs īraudzēja sovu

meitu un beja cīši prīcīgs, bet pamuote soka: „Kū jei atvedja?
Munas meitas ir smukas un jo juos nūvess, tad atvess vairuok

monta!"

Reitā pamuote soka šovam veiram: ~Ved munas meitas uz

mežu!"

Tāvs aizjyudzja zyrgu un nūvedja obadivējas meitas uz mežu

un tur jūs atstuoja. Atbrauc tāvs uz sātu un pamuote vaicoj vei-

ram: „Kai, tu munas meitas labi nūvedi uz mežu?"

„Ja, labi!" atbildēja veirs.

Meitas pa mežu staiguoja, staiguoja — sasola un veras: stuov

vīna ustabiņa. Juos daguoja pi durovom tuos ustabiņas un suoka

klaudzvnuot durovuos. Durovas atsataisēja un vaicoj juom va-

cuo rogona: ~Kū jyus smukuos meitas, pasacīsit?"
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Meitas jai atbildēja: „Mes brīsmīgi sasolom! Muote mvusus

atsvutīja atvest daudz zalta!"

„Labi!" pasacīja rogona, īlaidja meitas ustobā, labi pabaruoja

un lyka uz cepļa apsasildīt. Reitā rogona dūd juom dorbu, bet

meitas nikuo nagrib struoduot un vysod atsasoka. Rogona lik

juom vttorēt putru un juos suoka vuorēt. Izlem nu pagreides pe-

līte un soka: „Smukuos meitiņas, īdūdīt man lizeiciņu putras!"
Bet meitas grvudja pelītei ar kuoju, pelīte nūsaglobuoja un

par straci otkon prosa meitiņom: „Idūdīt man lizeiciņu putras!"
Meitas otkon syta ar lizeiku pelītei par golvu. Pelīte nūsa-

globuoja un vairuok naprasīja. Vokorā rogona runoj meitom:

„Jyus man aizsīsit acis un pašas skraidīsit ar zvaniņu pa ustobu,
es jyus gvustīšu un jo sagyušu, tad salauzīšu kaulus, bet jo nasa-

gvušu, īdūšu daudz zalta un duorgu akmeņu un palaisšu uz sātu!"

Istuoja tymsa nakts. Atīt rogona un soka: „Nu, meitas, aiz-

sīnīt man acis, es jvusus gyustīšu!"
Meitas aizsēja rogonai acis, pajēmja zvaniņu un suoka skrai-

dīt pa ustobu, bet rogona juos dreiži sagyva un salauzīja jūs kau-

lus. Reitā rogona aizjyudzja rotūs zyrgu, salyka meitu kaulus un

nūvedja uz jūs sātu. Iraudzīja muote. ka brauc nazkaidūs smu-

kus rotūs un soka šovam veiram: „Brauc munas meitas un vad

daudz zalta un vvsaida duorga monta!"

Dabraucja pi sātas. veras muote, ka juos meitu kauliņus at-

vedja. Suoka klīgt muote lelā bolsā. palvka troka un dreizi nū-

mvra, bet pameita suoka dzeivuot ar sovu tāvu un dreizi izguoja
pi veira un dzeivoj boguoti.

27. Bārenīte un mātes-meita pie Laimesmātes.

I. A. 480. H. Skujina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienai mātei bijusi pameita un īstā meita. Pameita bijusi

strādīga un godīga; bet māte pameitu visādi nerrojusi, mērdē-

jusi badā un mocījusi. Savu īsto meitu māte traki lutinājusi.

Reiz pašā ziemas vidū māte sūtījusi pameitu uz mežu pēc ze-

menēm. Vina iedevusi tai līdz lielu grozu un maizes kukuli, kas

bijis no smiltim un pelniem, tikai miltos apvārtīts.
Pameita aizgājusi uz mežu, izstaigājusi visu dienu, nonīkuši

un nosalusi un nekā neatradusi. Pameita iegājusi mežā tālu, tālu.

Viņa vairs nezinājusi ceļu uz māju un vakars ar nācis virsū. Pa-

meita apsēdusies uz celma un gauži gauži raudājusi. Kad nu meita

pacēlusi galvu, tad redzējusi, ka turpat, netālu ir maza mājiņa.
Pameita gājusi uz mājiņu. Viņa gājusi mājiņā iekšā un viņai
pretim nākusi vecenīte. Pameita nu lūgusies, lai vecenīte laiž to
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iekšā sasildīties. Ja, vecenīte ielaidusi to iekšā un prasījusi, ko

viņa mežā ar grozu darot un no kurienes esot? Pameita nu stā-

stījusi, ka viņu māte sūtījusi uz mežu pēc zemenēm. Viņa nekā

neatradusi un nu tai esot bailes uz māju iet, jo māte to pēršot un

bāršot nikni. Vecenīte noklausījusies un neteikusi nekā. Pa-

meitai gribējies ēst un viņa izvilkusi savu kukuli. Nu viņa lauzusi

pati un devusi vecenītei ar. Vecenīte paņēmusi pameitas kukuli,

iebāzusi mazu kripatiņu mutē, zelējusi un nedabūjusi maizi lejā.
Nu viņa teikusi: „Vai meit', cik tev prasta maize."

Pameita sacījusi, ka tādu jau šai vienmēr māte dodot. Nu

vecenīte paņēmusi savu kukuli un devusi pameitai. Tā bijusi
balta un garda maize.

„Vai, māmiņ," teikusi pameita, „cik tev laba maize! Tādu

gan es nekad neesmu mutē ņēmusi."
Kad pameita bijusi paēdusi un sasildījusies, tad vecenīte tei-

kusi tā: „Paņem nu, meitī, to slotiņu un noslauki ar viņu manas

mājiņas paviļas, tad tev būs zemeņu vai cik."

Pameita paņēmusi slotiņu, izgājusi ārā un noslaucījusi pavi-

ļas. Kad viņa bijusi noslaucījusi, tad tur bijušas daudz, daudz

zemeņu un kraumēm vien. Pameita pielasījusi pilnu grozu un

nezinājusi vien, kā vecenītei pateikties. Pameita taisījusies uz

māju. Vecenīte to pavadījusi un izvedusi uz ceļa. Tad viņa iede-

vusi pameitai mazu kastīti, piekodinājusi, lai to tik pēc trīs dienām

taisa vaļā un teikusi: „Tur būs tava laime!"

„Kā tā?" brīnējusies pameita, „Vai tad man laime ar ir?'*

„Ja, ja!" teikusi vecenīte, „tur būs tava laime."

„Tad jau tu laikam esi pati Laimes māte," vēl prasījusi pa-

meita.

„Ja, tā es esmu," atbildējusi vecenīte un tūliņ pazudusi.
Pameita gājusi priecīga uz māju. Viņa atdevusi zemenes

mātei un tā brīnējusies ne mazos brīnumus. Nu māte sākusi pa-

meitu izprašņāt, kur un kā viņa zemenes ņēmusi. Pameita nu

visu stāstījusi, ka viņa visu dienu velti izmeklējusies zemenes,

ka nosalusi un gājusi Laimes mātes mājiņā sildīties, ka Laimes

māte to mielojusi ar savu gardo maizi, devusi zemenes pie pa-

vilām paslaucīt un kastīti, kurā esot viņas laime iekšā.
Otrā dienā māte sūtījusi uz mežu pēc zemenēm savu īsto

meitu. Viņa tai iedevusi līdz dažādus kārumus un gardumus un

baltmaizes kukuli. Īstā meita iegājusi mežā un sameklējusi Lai-

mes mātes mājiņu. Viņa gājusi mājiņā iekšā, sēdusies uz krēsla

un teikusi: „Traki nosalu!"

Laimes māte neteikusi nekā. Tad nu īstā meita krāvusi uz

galda baltmaizi, gardumus un kārumus, pati vien ēdusii.

Laimes māte prasījusi: „Vai tu man nedosi?"

~Tev jau pašai ir!" atbildējusi īstā meita.
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Kad viņa bijusi paēdusi, tad sacījusi uz Laimes māti: „Nu,
dod man zemenes."

Laimes māte sacījusi, lai paņemot slotiņu un noslaukot pa-

viļas, tad tur jau zemenes būšot.

„Es gan neiešu tavas paviļas slaucīt. Vari pati viņas slaucīt.

Es tik lasīšu zemenes."

īstā meita nevīžājusi paviļas slaucīt. Laimes māte gājusi pati
paviļas slaucīt un palīdzējusi vēl zemenes ar pielasīt. Tad nu

īstā meita teikusi: „Kā, vai tad tu man laimes nemaz nedosi?"

Laimes māte iedevusi īstai meitai kastīti un sacījusi, ka ka-

stīti varot tikai pēc gada vaļā laist, un tur tad būšot šās laime.

īstā meita nu skriešus vien likusi uz māju prom. Viņa ieskrē-

jusi mājā gluži aizelsusies no lieliem priekiem.
Trešā dienā mājā iegājis viens ķēniņa dēls un prasījis, vai

kāda meita šim negribot nākt līdz? Pameita bijusi ar mieru iet

pie ķēniņa par kalpotāju. Viņa nu mielojusi ķēniņa dēlu ar ze-

menēm. Ķēniņa dēls brīnējies ne mazos brīnumus, kur pameita

varējusi pašā ziemas vidū zemenes ņemt. Pameita stāstījusi visu,
kā bijis. Nu pienākusi arī īstā meita un tā ar sākusi mielot ķē-

niņa dēlu ar savām zemenēm. Bet tās nebijušas tādas, kā pa-

meitas zemenes un bijušas pavisam rūgtas. Trīs dienas bijušas

pagājušas un pameita taisījusi vaļā to kastīti, kuru tai Laimes

mate devusi. Kastītē bijušas ķēniņienes rotas un kronis. Tā arī

bijis, ķēniņa dēls apprecējis pameitu un tā palikusi par ķēni-

ņieni.

Kad pagājis gads, tad īstā meita vērusi vaļā savu kastīti. No

kastītes uzšāvusies uguns liesma un nodedzinājusi visu māju ar

māti un nekrietno īsto meitu.

2. A. 480. .1. Ezers no Kļavu Annas Kalētos. Jk r. V, 140 (9).

LP, VII, 11, 28, 1.

Bija svētvakars. No bajāra mājām ir visi aizgājuši uz pirti,
tikai bārenīte, dubļu kruķētāja, atronas mājās. lenāk sirms ve-

cītis, teikdams: „Dievs dod labu vakaru!"

„Paldies, tēv!" bārenīte atņem.

„Nebīsties, meitiņ, pirtī iet, šovakar tiksi laimīga," vecītis

pamāca un aiziet.

Bija jau labi pret pusnakti, kad visi pamāca.

„Tagad ej pirtī!" bajāra meita bargi pavēl.
Bārenīte aiziet. Viņa sēd uz lāvas un sildās. Pienāk pus-

nakts stunda. Pirts durvis atveras, ienāk vecīte un labvakaru pa-

devusi, nosēžas uz lāvu.

Nebīsties, meitiņ," viņa laipni uzsāk," esmu pati Māra. Saki

man, kālab tu tik vēlu pirti?"
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„Vai, mīlā Māra," bārene, drošāka palikusi, sāk stāstīt, „man

iet pārlieku grūti, kamēr tēvs un māmiņa miruši. Saimnieki,

bajāri, mani nemaz neieredz, dzen caurām dienām un naktim un

man atmet tikai suņa tiesu, ja ne mazāk vēl. Tā kā šovakar, man

iet katru svētvakaru — dzīšus mani vienu uz pirti dzen, lai gan

man bail, ka vai mati ceļas stāvus. Un kā lai mazgājos — nei

man dod ūdens, nei slotas," viņa nobeidz, asaras ar roku slau-

cīdama.

„Noper, meitiņ, nomazgā mani!" Māra lūdz, bāreni pie rokas

ņemdama.
Kad viss padarīts, Māra dod bārenei slotu, ar kuru nopērta,

un saka: „Ņem meitiņ un glabā šo slotu savā šķirsta dibenā, tad

tev labi klāsies." To teikusi viņa aiziet.

Bārene dara, kā Māra likusi: ieliek slotu šķirstā. No rīta iet

raudzīt un atrod čupu zelta naudas. Nu viņa skrej līksma pie
bajāra meitas un stāsta: „Ai, mīļā, kādu laimi man Māra piešķī-

rusi! Nāc, paskaties vien!"

Bajāra meita, kārodama bārenes laimi, iet pirtī viena un sēd

noskumusi uz lāvas. lenāk Māra.

„Labvakar, meitiņ!" :,Paldies, mīļā Māra," bajāra meita

atņem.

„Kas, meitiņ, tevi dzen tik sebu pirtī?" Māra jautā no-

sēzdamās.

„Tēvs, māte," bajāra meita atbild.

„Nomazgā mani!" Māra saka.

Cerēdama tikt pie bagātības bajāra meita to padara, bet

Māra, tai slotu atņēmusi saka: „No ārienes gan tu skaidra, bet

sirds tev melna, ej!"
Uz mājām iedama, klūp bajāra meita un vairs nepaceļas.

Bajārs, redzēdams, kādu galu ņēmusi viņa meita caur savu

bezgodību, apietas ar bārenīti, kā ar cilvēku un pieņem viņu vē-

lāk par savu meitu.

3. A. 480. J. Āboliņš Nogalē. LP, VI, 832 (13).

Kāds ķēniņš brauca un ieraudzīja mežmalā šķirstiņu. Viņš

pavēlēja kučierim šķirstiņu atnest un atrada tanī skaistu, skaistu

meitenīti. Ķēniņš bērnu pārveda mājā un audzināja ar savu mei-

tiņu kopā. Bet kad abas meitenes bija uzaugušas, tad atrastā

meita bija desmitkārt skaistāka un daiļāka par ķēniņa mietu. Tas

ķēniņienei nemaz nebija pa prātam, viņa skubināja vīru, lai pa-

meitu nomaitājot; bet ķēniņš pretojās tādam necilvēka iedomām

un nedarīja neka. Nu ķēniņiene plijās kā rūgtanāve ķēniņam

virsū, lai pameitai uzceļot mazu mājiņu mežmalā un lai raidot

tur dzīvot, bet ar īsto meitu kopā ilgāki ne.

Labi! ķēniņš paklausīja un uzcēla pameitai glītu, mazu ma-
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jiņu. Pameita, šķīrās no pamātes pils it vieglu sirdi un aizgāja
tur dzīvot viena pati. Bet tūlīt pirmo vakaru — tikko labi aiz-

gājusi — sāka loti liels lietus līt un tādā lietainā laikā atnāca trīs

māmiņas: divas tievākas, viena itin paresnīga, pie pameitas dur-

vim: laijel laižot iekšā! Šī iztecēja pretim, ielaida, paēdināja,
apguldināja un bija itin priecīga, ka biedros šai gadījušās tik labas

dvēseles.

Rītā, kā cēlušās, māmiņas posās mudīgi prom; bet aizgājušas
pie ozola, visas trīs sāka vēlēt pameitai laimes. Viena sacīja:

„Kad palieksies uz zemi, zelts līs no matiem tad ārā!" Otra sa-

cīja: „Kaut viņa trīsreiz vēl skaistāka būtu, nekā bijusi!" Trešā

sacīja: „Lai pameita ietu, kur iedama, kaut rožu smarža ap viņu
bagāti klīstu un pavadītu visur!"

Un drīzi — līdz māmiņas labi aizgājušas — ķēniņš sūtīja
savu sulaini paklusu, lai nesot uz būdiņu pameitai ēst, ka neno-

mirst vientule badā. Sulainis nesa, bet trešajā verstē šīpus bū-

diņas piepēži saoda tik jauku rožu smaržu, ka brīnumi skaidri.

AizgājaJbūdiņā un redzēja: — kas tad tas? — pameita par vienu

nakti pārvērtusies vēl trīsreiz skaistāka, nekā vakar, aizvakar

bijusi. Nu sniedza ēdiena trauku — ķēniņš esot sūtījis to. Pa-

meita tencināja, pieliecās trauku kā ņemt, te sulainim piesmildzi-
najās pilnas acis ar zeltu un zemē vēl lielāka tiesa nolija zelts no

pameitas matiem.

Sulainis aizgāja mājās, ķēniņš vaicāja: „Nu, kā tur ir tai

būdiņā?"
„Ai, ķēniņ, tur ir pavisam jauki! Kad drīz nāk pie būdiņas,

tad tāda rožu smarža kā treipūzī (siltumnīcā) un pašai pameitai
līst zelta lietus no matiem, mani lai apsmildzināja. Viņa tagad
trīskārt daiļāka, nekā te pilī."

Bet to visu, ko sulainis ķēniņam stāstīja, par nelaimi pamāte

noklausījās, un tā tūdalin sajūdza zirgus un brauca ar īsto meitu

raudzīt, vai tas jel maz tiesa. Aizbrauca, bija gan tiesa. Tur bij
rožu smarža, tur lija zelta lietus no matiem, bija arī pameita trīs-

kārt skaistāka, nekā agrāki pilī. Nu, ko nu? Tas pamātei skauda

pārliecīgi, un tā ne prasa, ne ir — iztrieca pameitu pa durvim

ārā, atņēma mājiņu un ietupināja savu īsto meitu tai vietā, lai tā

to pašu laimi sagrābtu.

Labi! Un vakara krēslā lietus atkal lija, atnāca trīs māmi-

ņas pie durvim: divas tievākas, viena itin paresnīga: lai laižot

paēnā! Bet īstā meita atrūca: „Veriet pašas durvis — vai roku

gan nav?"

Tad māmiņas nevēra vis durvis, aizgāja pie ozola un lēma

bargu tiesu. Viena sacīja: „Lai viņa trīskārt neskaistāka paliek,

nekā bijusi!" Otra: Lai viņai darva lītu no matiem, palocoties!"
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Trešā: „Lai maitas smaku par versti jau saostu, kas viņas

tuvumā grib rādīties!'
4

Otrā rītā sulainis nesa mātes meitai ēst unpa verstei šīpus mā-

jiņas nemaz nevarēja apnesties, kāda maitas smaka skrēja pretim.
Nu gāja par varu. deguni turēdams, un aizgāja gan; bet kad ierau-

dzīja mātes meitas vaigu, tik tik nesabijās, cik neskaists par vienu

nakti bija palicis. Beidzot sniedza ēdienu trauku, šī pieliecās, un

sulainim nu bija acis pilnas ar darvu.

Pārgāja mājās — ko tur tu slēpsi, jāsaka — stāstīja ķēniņam
kādas nelāgas lietas piedzīvojis šodien. Un tad ķēniņš pārsauca

atpakaļ pameitu, lai dzīvo agrākā mājiņā; bet savu meitu, maitas

labad, iemūrēja vientuļā mājelē un ēdināja pa logu kā baidekli,
kamēr vien dzīvoja.

4. A. 480. H. Skujiņa. Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

Plānu pag.

Ķēnīnam bīsi īstā meita un pameita. īstā meita bīsi nesmuka,
bet pameita varēn smuka un tāpē kēnīniene nevarēsi ieraudzīt

pameitas, ka šī dau smukāka par īsto meitu. Ķēniņiene tikmē

dzinusies ķēnīnam virsū, kamē šis ar apsolīš pameitu gādāt no

mājas laukā.

Nu ķēnīc licis meža malā uzbūvēt mazu būdīnu un tai bū-

dīnā nu pameitai bīš jādzīvā. Bet pirmā vakarā jau pameitas
būdīnā ienākušas trīs vecenītes un lūgušas naktsmāju. Pameita

devusi ar vecenītēm maktsmāju un šās paēdināsi un padzirdīsi

un visas gāšas pie miera. Bet rītīnā vecenītes gāšas prom un

vēlēšas pameitai laimes. Pameita vienā rāvienā palikusi dau dau

smukāka un šai bīši zelta mati. bet kur vie šī gāsi, tur visur rožu

smarža no pakaļas. Ka nu nācis ķēnīc ar ķēniņieni apskatīties,
kā pameitai labi klājas, ta redzēsi, ka pameita ir dau dau smu-

kāka palikusies un abi nosprieduši, ka jāvedot princese uz meža

būdīnu, jāču šī ar smukāka palikšoties. Kā ta, jau tai pašā va-

karā ķēniņiene atvedusi princesi un šī nu palikusies meža bū-

dīnā.

Vakarā akai būdīnā ienākušas trīs vecenītes un lūgušās

naktsmājas. Princese nedevusi nāktsmājas un dzinusi vecenītes

laukā. Nu vecenītes lādēšas princesi. Un ka rītīnā atbraucis ķē-

nīc ar ķēniņieni, ta redzēši, ka princese ir briesmīgi nesmuka

palikusies, tā ka bailes šai virsū skatīties un kur vie šī pagriežas,
tur tūlī maitas smaka smird. Ko nu? Tādu tak smerdoņu nevar

uz ķēnīna pili vest! Ķēnīc licis izmūrēt pagrabu un turēš princesi

pagrabā un baroš.

Bet pameitu apprecēs vienc nāburgu ķēnīna dēls un šie dzī-

vāsi laimīgi.
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5. A. 480. Fr Upi tis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka

kr. LP, VII, 11, 27, 4. 1. ,

Vienai mātei bijusi pašas meita un pameita. Kādu dienu

māte ar īsto meitu gājušas uz kāzām — pameitu pametuši mājā,
lai savērpjot pa kāzu laiku nastu pakulu un saverot savērptā
dzijā tās zīlītes, ko viņa nule pat pelnu bedrē esot iebērusi. Šīs

aiziet. Bārenīte sēžas klāt vērpt. Vērpj vērpj — kur nu nastu

savērpsi? — sāks raudāt. Pienākusi veca māte: „Kādēl raudot?"

„Kā tad nu neraudāšu? Pamāte lika šo nastu savērpt, zīles

no pelniem izlasīt un dzijās savērpt."
• Vecene sacījusi: „Nekas, ej, nolauz šās vasaras trīs kārklu

galotnītes, uzsit ar tām pa pakulām, pelniem un dzijām, būs labi."

Bārene tūliņ naigi, naigi nolauž galotnītes — uzsit pa paku-
lām, kā uzsit pa pakulām — pakulas gadījušās par dzijām, uzsit

pa pelniem — zīles visas no pelniem laukā un pašas saveras dzi-

jās virknēm vien.

Pamāte pārnāk no kāzām: vai darbs padarīts? Parāda —

prieks redzēt, kā padarīts. Nu pamātei skauž, ka viņas meita

tā nejēdz padarīt —
liks tai lai darīt: galotnes lauzt, pa pakulām

sist. Labi — īsta meita uz mežu projām, nolauž trīs kārklu ga-

lotnes — sitīs pa pakulām. Kā uzsit pa pakulām — galotnītes
trusli sašķīst tūkstošu gabalos un no vienas vietas apspraudīja
mātes meitas augumu gluži eža izskatā.

6. A. 480. Et manis Kazdangā, Brīvzemnieka kr.
LP, VH, I, 330 (14).

Pie it niknas saimnieces kalpo sērdiene. ko tā nejauki daž-

dažādi spīdzina. Vienu rītu saimniece sūta sērdieni namā pēc
uguns. Bet uguns bija izdzisusi, nevarēja dabūt. Par to, ka uguns

tūlīt nav ienesta, saimniece sērdieni sit un sūta vēl otrreiz pakal.

Tagad sērdiene brēkdama meklē pa namu uguni, bet kā nevar

dabūt, tā nevar. Te piepēži no ugunskura malas iznāk maza jau-
nekle un ved sērdieni sev līdz. Ved, ved — ieved loti skaistās

istabās, ar zeltu un citiem dārgumiem izrotātās. Beidzot izved

sērdieni namā un ar šķipeli pieber tai pilnu klēpi ar kvēlošām

oglēm. Sērdiene baidījusies, ka nesadeg drēbes, tādēļ knaši stei-

dzās projām un, pārnesuši, izber ogles uguns vietā. Izber, sāks

uguni pūst — atron, ka nav vis kvēlainas ogles, bet zelta nauda.

Nu sērdiene bija bagāta meita, nevajadzēja vairs pie niknās saim-

nieces kalpot.

7. A. 480. V. Filšs no 52 g. vecas A. Visockas Ozolmuižas

pag. Kultūras ba Īss kr.

Vīnu reizi nūmyra muote un palyka jai meitiņa — buorenīte.

Buorenīti pajēmja vāca rogona, kurai ari beja sova meita. Ro-



448

gona buorenīti namīluoja un nikuo jai nadevja ēst, tik vīnīgi ba-

ruoja ar sausu kukulīti, kuru izsvīdja uorā pa lūgu.

Reiz buorenīte pēc tuo kukuļa dzvnās un dzynās, bet tys

kukuls veļās vys tuoļuok un tuoļuok. Tū jūku taisīja rogona, lai

sovai meitai byutu kū pasasmīt. Meitiņa-buorenīte, tai kukulīša

napanuocja. Pēdīgi jei aizguoja uz sovu tāva muosu. Tai beja
kaidi pīci bārni un jīm ari nabeja kuo ēst. Bārni pīskrēja kluot

pi buorenītes un suoka klīgt: „Dūd peirāga, dūd peirāga!"

Bet buorenītei nabeja nikuo. Tad tāva muosa pajēmja nu

lūga pudelīti, kurā beja nazkaids zaļš yudeņs, un īdevja buore-

nītei, teikdama: „Kad bvus tova dzeive vēl slvktuoka, palej*pa

sīnom zaluo yudeņa."
Tai buorenīte aizguoja otkon pi rogonas. Rogona suoka jū

sist, kuopēc beja tik ilgi. Tūreiz buorenīte izlēja šū zalū yudeni

pi sīnom. Veras: tur stuov smuks skapīts.

Rogona, tū radzūt, aizsyutīja sovu meitu pi buorenītes tāva

muosas. Meita aizguoja tur un bārni otkon suoka taipat klīgt:

„Kur peirāgs? Dūd peirāgu!"
Bet rogonas meita suoka jūs sist. Atskrēja muote un vaicuoja,

kuo jei grib. Rogonas meita pastuostīja vysu, kū rogona pavē-

lēja atnest. Bārnu muote īdevja jai sorkona yudeņa un teicja:

„Tik natais vaļā pudeles leidz tam laikam, cikom tova muote

pīīs kluot!"

Rogonas meita prīcīga atskrēja uz sātu un pasacīja muotei.

Tei pīguoja kluot un tikkū izlēja yudeni uz sīnas, kai tyulen pasa-

ruodīja guns un sadadzvnuoja rogonu un juo vīnīgū meitu. Bet

buorenīte palvka dzeiva, pajēmja vysu rogonas montu un naudu,

aizguoja pi sova tāva muosas un suoka dzeivuot kūpā lūti labi.

28. Bārenīte un mātes meita aukstumā.

1. A. 480. P. Srne 11 er i s 1898. g. no 70 gadu vecas Trokšu

Māras Varakļānos.

Beja buoreneitja, godu septiņu vāca mjeitiņa. Jei guoja pa

ceļu un beja jai tik vāci svuorcjeņi mugorā. Ceļa molā stuovēja
krvsts ar mūku [krucifiksu], ar buorineitjai žāl beja Dīveņa. Jei

sācēja: „Kai tev, Diveņ, nav solts, ka tu esi plvks? Maņ it

svuorcjeņi un krekleņš, i to [un tomēr] maņ vēl ir solts."

Mjeitiņa nūvalk šovus svuorcjeņus un uzkar jūs uz krvsta

ar mūku. Kad jei atīt sātā bez svuorcjeņu, sveša muotja syt jū
vaicuodoma: „Kur liki svuorceņus?"

Buorineitja atsoka: „Atdevu Dīvjeņam."
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Daguoja vokors, pamuotja izdzvna buoriņeiti, lai it ari posa

tī, kur svuorcjeņi. Tod aiztaisēja durovas cīšv, ka buorineitja
navarātu vairs tikt īškā.

Mjeitiņa nūguoja un atsagula pi krvsta. Atīt Soltums un vai-

coj: „Kū tu te, mjeitiņ, dori?"

„Guļu," atsoka buorineitja.

„Voi tev nava solts?"

„Solts gon, bet kū lai doru? Soitumam juosal [jāsaldē], man

juocīs!"

Tod Soltums atņesja jai kažūku un apsjadzja, ka vairs na-

soltu.

Buorineitja otkon gul, par šalti atīt Zīmeļs un vaicoj: „Kū tu,

mjeitiņ, te dori?"

„Gulu," atsoka mjeitiņa.
„Voi nava tev solts?"

Solts gon, bet kū lai doru? Jums juosaldej, man juocīs!"
Tod Zīmejs pīņesja buoriņai vvsaida monta un' vvsaidu drēbu.

atdjavja vvsu tū mjeitinai un sasjadzja jū, ka nasoltu.

Gaismai austūt, atīt Ausaklvs un vaicoj buorineitjai: „Kū tu,

mjeitiņ, tja dori?"

„Guļu," atsacēja mjeitiņa.
„Voi nava tev solts?"

„Solts gon, bet kū lai doru? Jums juosaldei, maņ juocīš!
Tod Ausaklvs īdjavja jai lobu zvrgu, lobus rot's, kučeri un

vēl vysa kuo. Nūbraucja buoriņa ar vysu tū montu uz sātu.

Svešai muotjai dusmes, ka buoriņa niu tik boguota. Svuteis jei
ari sovu mjeitu iz krvstu.

„Ka jau tei nalāgs dabuojusja, kūta muna mjeita nadabvus?"

Jei savalk sovu mjeitu jaunovos dfābjās, aptvn kūdelu ap kuo-

jom, apaun svltus zuoboks, apvalk lobu kažūku, sasadz ar vvlna-

nom, nūvad pošu iz krvstu un atstuoj tī, saceidama: „Gul vīn,

mjeitiņ, nasasalsi!"

Atīt Soltums, vaicoj: „Kū tu, mjeitiņ, tja dori?"

„Gulu."

„Voi nava tev solts?"

„Solts gon, ka tev koč (kaut) rūkas atkolstu!" atsoka mjei-

tiņa Soitumam.

Soltums atkaltej muotes mjeitai rūkas. Jei gul otkon, par

šalti atīt Zīmejs un vaicoj meitai: „Kū tu, mjeitiņ, tja dori?"

„Guiu."

„Voi nava tev solts?"

„Solts gon, ka tev koč kuojas atkolstu!" atsoka mjeita Zī-

melam. Zīmels atkaltej jai kuojas. Gaismai austūt, atīt Ausaklvs

un vaicoj: „Kū tu, mjeitiņ, tja dori?"

„Gulu."
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„Voi nava tev solts?"

„Solts gon, ka tev koč ac's izspīstu!" atsoka mjeita Ausaklam.

Ausaklys izspīž jai acs. Mjeita gul niu sasolusja un nadzeiva pi
krvsta. Muotja naīt vys pakal, bet gaida, cikom mjeita atbrauks

ar montu. Gaida, gaida, bet mjeita nabrauc vys. Nasagaidējusja,

syuta veiru: „Brauc un vierīs, voi nav tik mjeitiņa sasolusja!"

Nūbraue. vierās: mjeitiņa gul jau vysa sasteivējusja nu sol-

tuma.

Dīvjeņs dūd djeivējam, na tam cīma skaudējam.

2. A. 480. F. Ankipāņs no 70 g. veca J. Tabuna Rēzeknes apr,

Kultūras balss kr.

Dzeivuoja tāvs ar muoti, jīm beja vīna meita. Muote saslyma

un nūmyra, meita palyka buorinīte. Tāvs apprecējās ar rogonas

meitu, jai beja sova eistuo meita. Tāvam beja žāl sovas eistuos

meitas, bet rogona jū īneida. Jei nagribēja ar veiru dzeivuot,

tuodēl ka veirs žāluoja buoriņeiti.

Reizi rogona sadūmuoja buorinīti nūnuovēt. Zīmas soltā

laikā jei apgērbja pameitu ar pluonom, rupom un caurom drēbēm,

nūvedja uz mežu un uzsādvnuoja uz calma. Posa uotri atskrēja

nu meža uz muojom, lai kuoju naapsaldātu. Atguoja lelais Sol-

tums,kurs stypri suoka saldīt meitinīti, un vaicoj: „Vai vari pa-

Cīst soltumu?"

„Voru pacīst," atbild meitiņa.

Vēluok Soltums suoka jū stypruok saldīt un vaicoj: „Vai vēl
vari pacīst?"

Meitiņa atbildēja: „Kuodēl na?"

Trešū reizi Soltums vēl stypruok suoka saldīt buorinīti, bet

jei taipat atbild, ka var pacīst.

Pēc šuo vējs ar lelu spāku atpyutja buorinītei dažaidas duor-

gas lītas, syltus apģērbus, smukus zyrgus, dažaidas ādamas un

dzeramas lītas. Meitinei gribējās aizbraukt uz muojom un pasa-

vērtīs tāva dzeivi. Tuodēl jei ar steigšonu nūbraucja uz tāva

sātu. Pamuote izskrēja uorā un sajērnja buorinīti dīzgon laipni,

gribādama izzvnuot, nu kuo jei taida boguota palvka. Buorinīte

arī vysu izstuostīja pamuotei.
Tagad pamuote pajēmja sovu eisStū meitu, steidzīgi aizvedja

uz mežu, uzsādynuoja uz tuo pat calmu: kur buorinīte sēdēja, un

poša nūguoja uz sātu. Meitiņa sēd uz calma svltuos drēbēs un

gaida laimes atejūt. Atskrīn Soltums, suoc jū saldīt — pasolda,

pasolda kaidu laiku un vaicoj: „Vai vari izturēt, vai vari pacīst

soltumu?"

Meitiņa īklīdzjas: „Ak tu, valns, kai tu mani saldī! Es na-

varu pacīst un nagribu!"
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Tai jei suoc buort Soltumu. Soltums suocja stvpruok un

stvpruok saldīt, cikom jū nūsaldlja. Atskrēja kaulu kaziņa, nū-

nesja jū uz sovu muojiņu. Par nagoru laiku atguoja nu meža ro-

gona, īraudzejuse sova muojā nadzeivu meitini, iznesja jū uorā

un saplēsja. Juos kaulus jei izsvaidēja uz vysom pusēm.
Pēc dažom dīnom muote guoja vārtās sovas meitas — lai-

kam jau byus boguota palvkuse. Nūguoja jei leidz calmam, bet

tur nav juos meitas. Jei palyka cīši skumeiga — kaidu laiku pa-
baduojuse, jei gribēja īt uz muojom. Te jū īraudzēja kaulu kaziņa

un pastuostīja, kas nūticis ar juos meitu. Muote rauduodoma

nūguoja uz satu. Bet buorinīte dzeivuoja laimīgi un pēc nuoves

tyka pīpulcvnuota pi Saules meitu.

3. A. 480. J. Johansone Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Dzīvoja reiz atraitne, kurai bija divas meitas: īstā meita

Maija un pameita Anna. Pamāte pavisam neieredzēja Annu par

to, ka viņa bija skaistāka un daudz labsirdīgāka kā Maija. Anna

nezināja, kas pamātei par iemeslu dusmoties un viņu neieredzēt.

Maija visu dienu tikai pastaigājas, kamēr Anna strādā, bet pati
nekā nedara.

Pamāte redz, ka dienu no dienas Anna paliek skaistāka un

viņa top vēl ļaunāka pret to. „Laiks ātri iet. Anna ir skaista,

viņu drīz izprecēs, bet mana Maija paliks vecmeitās.' 4

Tas grauza pamātes sirdi. Pamāte Annu pastāvīgi sita un ne-

deva tai vairs pat ēst, cik vajadzīgs. Bet ko tik iedomājās Maija,
to visu vajadzēja Annai izdarīt.

Reiz ziemas laikā, Maijai iegribējās vijolītes un Annu izdzina

pa durvim un piekodināja, lai bez vijolītēm atpakaļ nerādās. Gauži

raudādama Anna iegāja mežā, viņai bija auksti un arī ēst gribējās,
bet visur tikai sniegs un ledus un nekā vairāk.

Beidzot viņa ierauga klajumā divpadsmit melnus vīrus uz

divpadsmit akmeņiem sēžam. Pirmā vietā sēž Janvāris. Vidū

viņiem kuras ugunskurs. Anna lūdz apsildīties un prasa, vai ne-

zinot, vai kur nevarot dabūt vijolītes. Janvāris paņēma savu

zizli, iedeva Martam, tas iesēdās Janvāra vietā un pamāja ar zizli,
uzreiz lauki nokusa un pļavās un grāvjos ziedēja zilas vijolītes.
Anna ātri saplūca un devās uz māju.

Atkal iestājas auksta ziema un Maija ar pamāti brīnējas, kur

viņa tās dabūjusi. Anna teica, ka uz pakalniņa viņu esot daudz.

Citreiz Maijai iegribējās zemeņu, arī tās Anna ziemas laikā

atnesa un beidzot februārī Maijai iegribējās sārtu, lielu ābolu.

Anna arī tos atnesa, bet tikai divus, jo Oktobris bija tikai divus

vēlējis ņemt. Par to nu mājās Annu krietni sabāra, ka tik maz

esot, bet kad Maija ābolu ēda, tas viņai tā iesmekējās, ka viņa
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palika dusmīga, ka Anna nav vairāk atnesusi. Pamāte arī sa-

skaitās un sāka Annu sist. Raudādama Anna krāsns priekšā ap-

gūlās.
Bet Maija bija tik ietiepīga, ka pamāte tai atnes kažoku un

Maija pati aizgāja ābolus meklēt. Beidzot arī viņa nokļuva pie

divpadsmit mēnešiem. Viņa bez prasīšanas piegāja pie uguns

un sildījās. Janvāris prasīja: „Ko tu meklē, meitiņ?"

Maija atbild skarbi: „Kas tev par dalu, vecais āksts!"

Sasildījusies viņa aiziet meža biezumā un skatās pēc ābeles,
bet Janvāris sadusmojies uzsūtīja viņai briesmīgu salu un Maija
nosala.

Pamāte izgaidījās, bet meitiņa kā nerādās, tā nerādās. Viņa
aiziet pati savu meitiņu meklēt. Noiet pie meitas un atron to no-

salušu, un no žēlabām turpat nomirst. Anna izgaidās abas un nu

saprot, ka abas nosalušas.

Viņa paliek par mājiņas īpašnieci. Vēlāk viņu apprec bagāts

kungs un aizved uz savu muižu. Še viņi dzīvo laimīgi.

29. Padēls un īstais dēls mežā.

1. A. 481. Teicējs 65 g. vecs A. Dreizuļs Makašānu pag.

Kultūras balss kr.

Vienai mātei bija īstais dēls un padēls. Padēlam bija kuprs

mugurā un pamāte to ne acu galā nevarēja ieraudzīt. Katru dienu

bārenim bija jāiet ganos un tai pašā laikā vēl jādara citi darbi.

Reiz atkal kuprainais puika gana govis un aitas, un ganī-
dams pin pamātei grozu. Te uz reizi iznāk no meža liels lācis,

pieiet pie puikas un saka: „Palīdzi man krāsni izkurināt!"

Puika arī tūliņ paklausa, sameklē mežā malku un sāk kurināt

lāča krāsni. Krāsni izkurinājis, puika grib iet pie saviem lopiem,
bet lācis viņu aiztura, prasīdams: „Ko tu vēlies par savu darbu?"

Puika, baidīdamies, ka lopi kur neaizklīst, sāk tikai raudāt

un nevar nekā izrunāt. Lācis atkal prasa: „Saki man, ko tu gribi,

es tev palīdzēšu."
Puika raudādams atbild: „Es gribētu, ka es varētu savu

kupru no muguras izdziedēt. Pamāte jau tā mani moka ar dar-

biem, bet kupra dēl mani vēl apsmej..."
Lācis ir ar mieru un saka: „Es tev palīdzēšu, bet papriekšu

tu man izsukā muguru un nomazgā kājas!"
„Labi!" atbild kuprainītis, „es varētu gan to izdarīt, bet man

ir bailes lopus atstāt. Ja es pazaudēšu lopus un nesapīšu grozu,

tad pamāte mani sitīs."

„Viss būs labi!" saka lācis, ~nāc tik man līdza!"
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Puika nu aiziet ar lāci uz pirti un sāk viņam mazgāt kājas

un muguru. Perot lācim muguru, puika uz reiz mana, ka lāča

vairs nav, bet viņš per pats savu kupru. Kuprs viņam noiet,

turpat priekš acim stāv jauns grozs, pilns ar zelta naudu, un visi

lopi ēd mierīgi zāli. Vakarā puika dzen priecīgs savus lopus

mājā un izstāsta visu pamātei, ko redzējis un piedzīvojis.

Otrā rītā pamāte grib, lai nu viņas īstais dēls ietu ganos.

Īstajam dēlam bija sarkans deguns un māte gribēja, lai šis no tā

lūkotu izdziedēties. Tāpat ari māte cerēja dabūt grozu ar zelta

naudu.

Īstais dēls ar sarkano degunu nu aiziet ganos, sēd pie sa-

viem lopiem, dzied un pin grozu. Iznāk lācis no meža un liek

ganam krāsni kurināt, kur pīrāgus cept. Puika atbild: „Cik tu

gudrs! Man jāgana lopi un jāpin grozs!"

Lācis aiziedams nokrīt zemē, sasit sev kāju un lūdz puiku, lai

sasienot šim sasisto kāju. Puika nu paņem koku un sāk lācim sist

par golvu. Tai brīdī aizskrien viņa lopi, puika sāk dzīties lopiem

pakal un lācis aizbēg uz mežu.

Visu dienu puika izmeklējas lopus, bet nevar nekur atrast.

Noguris un novārdzis, viņš vakarā pārnāk mājā, un liekas tūliņ

gultā. No rīta nu visi redz, ka puikam viena deguna vietā ir tagad
divi sarkani deguni. Tā nu viņam jāpaliek neglītam un nabagam.

Padēls turpretī atstāj savu pamāti, aiziet uz pilsētu un dzīvo

laimīgi un bagāti.

2. A. 481. Ernsts Birznieks no 50 g. vecas M. Viļumsones
Dzirciemā. Jkr. 111 (1893), 68 (30). LP. VII. 11, 27, 9, 4.

Cūkganītis ganīja laukā cūciņas. Atnāk vecs vīriņš un lūdz,
lai tas izkurina viņam pirti. Ganiņš atteic: „Vai, tētiņ, man jau

jāgana cūciņas."

„Gan es par cūciņām zināšu. Ej tik: izkurini pirtiņu, node-

dzini stieģeli sarkanu un izsutini labi mīksti slotiņu!"

Puika aiziet un izdara, kā vecais vīriņš viņam teicis.

„Ejat nu, tētiņ, pirtiņa izkurināta, stieģelis nodedzināts un slo-

tiņas izsutinātas mīkstas jo mīkstas."

„Tad tik vēl nāc un noper manu muguriņu!"

„Kur tad cūciņas paliks?"

„Es par tām zināšu."

Puisēns aiziet, nomazgā un noper vecam vīriņam muguru,

cik labi vien varēdams.

„Vēl man te vienā vietā niez," vecītis rada ar roku uz mu-

guru. „Noberzē tur ar to sarkano stieģeli."

„Vai, tētiņ, tad jau jums ādiņa sateces čokura. Es papēršu vēl

tāpat ar slotiņu."



454

Puisēns pēr, pēr, apskatās: vecais vīriņš pazudis. lekams

viņš vēl var labi atjausties — nāk visāda manta un nauda pa

durvim, pa logu iekšā. Puika nu ir bagāts. Kas nu vairs ies

cūkas ganīt? Saimniece redz, ka padēlam bijusi tāda laime, sūta

nākošu sestdienu savu īsto dēlu pie cūkām uu piekodina, lai tik

tas visu klausa, ko vecais liks.

Ja, atnāk arī šo sestdien vecais vīriņš un lūdz lai zēniņš iz-

kurinot viņam pirti, viņš tikmēr paganīšot cūciņas.
„Es tādam vecim kurt pirti!" atsauc pašas dēls, bet tomēr

iet — izkurina pirti, izsutina slotiņas, nodedzina stieģeli, tad it

rupji uzsauc vecīšam: „Nāc nu, veci, pērties, viss gatavs!"
Vecītis peras, puika viņam noper muguru.

„Bet te vienā vietā man vēl paliekam niez," vecītis rāda ar

roku uz muguru, „paberzē te man ar karsto stieģeli!"
Puika kā ķer sarkano stieģeli un grūž vecītim pāri mugurai,

tik nočurkst vien: visa āda čokurā. Vecais vīriņš arī pazūd.

Puika nu gaida mantu. Un nāk arī pa brīžam pa logu un pa dur-

vim iekšā vizuļodamas, ka čum un kust vien, visvisādas čūskas

šņākdamas, dzeloņus izstiepušas. Drīzā laikā pašas dēls noēsts,
ka tikai plikie kauli vien palikuši.
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Anti Ārnes pasaku tipi.

JU Pardabigais palīgs.

500. Briesmoņa vārds. Jaunava ir nepareizi izdaudzināta

par lielu vērpēju. Kungs jeb ķēniņš uzdod tai lielu darbu un

apsolās to precēt, bet piedraud bargu sodu, ja viņa visu

nesavērps, kas uzdots. Mazs vīriņš nāk viņai palīgā un

apsolās visu savērpt, ja viņa tam atdos savu pirmo bērnu.

Jaunava apsola un viss tiek izdarīts. Bet nu vīriņš nāk bēr-

nam pakaļ. Viņš ir ar mieru atstāt mātei bērnu, ja tā uzmin

ša vardu. Mātei izdodas uzminēt vārdu un mazais vīriņš
padara sev galu. Dažos variantos vērpējas vietā ir kāds

vīrs, kuram velns liek uzminēt, cik šis esot vecs. — Grimm

55. Bolte und Polīvka, Anmerkungen, I, 490—498. Daži

folkloristi domā, ka šī pasaka cēlusies pie ģermāņiem, var-

būt pat pie zviedriem. No turienes tā izplatījusies pa visu

Eiropu. Viņa ir labi pazīstama arī pie leišem, krieviem,

igauņiem un somiem.

501. Trīs vecenītes par palīgiem vērpšanā.
lesākums tāds pats kā iepriekšējam numuram. Bet še mazā

vīriņa vietā nāk trīs labvēlīgas vecenītes par palīgiem, kuras

jaunai mātei j#lūdz< kāzās. Tur nu jaunais kungs dabū

dzirdēt, ka no lielas vērpšanas vienai vecenītei radusies

pārāk gara lūpa, otrai pārāk resna kāja, trešai pārāk pla-
tas gūžas. Nu kungs vairs neļauj savai jaunai sievai vērpt,

lai tā arī nepaliktu tikpat neglīta. Grimm 55. Bolte und

Polīvka, Anmerkungen, I, 190—115. Ari šī pasaka esot lai-

kam pie ģermāņiem cēlusies un izplatījusies parasti līdz ar

iepriekšējo. Viņa ir labi pazīstama ari pie leišiem, krieviem,

lībiešiem, igauņiem un somiem.

502. Mežonīgais vīrs. Ķēniņa dēls izlaiž tēva sagūstīto
meža vīru no cietuma. Tēvs dusmās padzen savu dēlu, bet

meža vīrs palīdz dēlam. Izdarīdams dažādus varoņa dar-

bus, ķēniņa dēls apprecē ķēniņa meitu. — Grimm, 136.

Bolte und Polīvka. Anmerkungen, 111. 94.—114. — Šī ir Eiropā

un Āzijā labi pazīstama pasaka, rakstos minēta Eiropā jau

no 13. g. simteņa. Viņa ir sastopama arī pie krieviem, lei-

šiem, lībiešiem, igauņiem un somiem.
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30. Velna vārds.

1. A. 500. Skolniece A. Ābele 1892. g. Smiltenes - Blomu

pag. V. Maldooak r.
N

Vienai mātei bija meita, kas bija izdaudzināta, ka viņa no

salmiem varot zeltu savērpt. Ķēniņš, to dzirdējis, lika viņu uz

pili aicināt un izvaicāja, vai viņa to varot izdarīt. Nekā ļauna

nedomādama, viņa gribēja palielīties un sacīja, ka viņa varot

gan, ja tik labi daudz salmu esot. Bet patiesībā viņa gan nekā

par to nezināja. Ķēniņš nu ieveda viņu lielā kambarī, kas viss

bija pilns salmu, un sacīja: „Ja tu visus tos salmus par zeltu

savērptu, tad dabūtu manu dēlu par vīru."

Meitu kambarī ieslēdzis, ķēniņš aizgāja. Meita nu nezināja,
ko iesākt, un tik raudāja, pie ratiņa atsēdušies. Otrā rītā uz-

lēca spoža saule un viņa piecēlusies ieraudzīja pie loga vienu

vecīti, kas to laipni uzrunāja: „Neraudi neko! Es tev palīdzēšu,

ja izdosies."

Aizslēgtās durvis uzreiz, gluži negaidot, atvērās, un vecītis

ienāca iekšā. Tur viņš nu runāja tālāku: „Kad ķēniņa dēls

tevi apprecēs un kad tev būs pirmais bērns, apsoli man to at-

dot, tad es tev palīdzēšu."

Neko nedomādama, meita gluži mierīgi atteica: „Labprāt
atdošu."

Vecītis bija ar to mierā un ķērās pie darba. Pēc neilga
laika visi salmi bija savērpti par zeltu un vecītis atkal aizgāja.
Vecais ķēniņš bija par to loti priecīgs un drīz vien sarīkoja

spožas kāzas savam dēlam ar zelta vērpēju.
Pēc viena gada jaunai ķēniņienei piedzima maza meitiņa,

par ko viņa loti priecājās. Drīz vien ieradās arī tas pats ve-

cītis un prasīja, lai izpildot savu solījumu. Jaunā ķēniņiene par
to gauži satrūkās un lūdza, lai ļaujot vēl kādas dienas ap-
domāties. Vecītis bija ar mieru un deva viņai vēl astoņas
dienas laika, piebilzdams: „Ja tu tanīs astoņās dienās vari uz-

minēt, kas man ir vārda, tad tev bērnu atstāšu; bet ja tu ne-

uzminēsi, tad bērns būs mans."

Ķēniņiene nu lika uzrakstīt visus vārdus no visādām grā-

matām, bet kad vecītis atnāca, tad izrādījās, ka neviens nebija
īstais. Bet noteiktais laiks vēl nebija pagājis un vecītis atkal

aizgāja.

Tad ķēniņiene lika uzmālēt tādas bildes, kāds vecītis iz-

skatījās, un izsūtīja šīs bildes pa visām malām ar lūgumu

izzināt, kā to vecīti sauc. Tādu bildi bija dabūjis arī viens

ganu puika un apskatīja to, savus lopus ganīdams. Skatīdamies
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viņš pamanīja, ka turpat netālu, pie ugunskura, sēd tāds ve-

cītis un runā: „Esmu priecīgs, ka neviens nezina, ka mani sauc

par Lukulukulociņu."

Ganu puika to tūliņ paziņoja ķēniņienei, ko pašulaik bija
noklausījies. Ķēniņiene loti priecājās un bagāti apdāvināja na-

baga gana puiku. Drīz pēc tam ienāca ari vecītis pie ķēniņienes
un sacīja: „Atdod man tagad savu bērnu, 30 noteiktā diena jau
ir klātu. 44

Ķēniņiene atbild: „Es jau vēl neesmu visu vārdu izteikusi."

„Nu, kā tad mani sauc,
44 vecītis prasa.

„Par Lukulukulociņu," ķēniņiene atbild.

To izdzirdis, vecītis kliedza: „Laikam citi velni no elles

tev būs to izstāstījuši."

Tad vecītis saņēma sev pie abām kājām, pārplēsa sevi vidū

pušu un pazuda. Bet ķēniņiene nu dzīvoja laimīgi ar savu

meitiņu.

Piezīme. Vai nu šis variants ir cēlies no J. Zvaigznītes tulkotām
Grimmu pasaciņām (levads, 112. 1. p.), vai arī Zvaigznīte ir ņēmis šo Lukuluku-

lociņa no kādas tautas pasakas, to tagad vairs nevar droši noteikt. Šis va-

riants tomēr stipri vien atšķiras no pazīstamās Grimmu pasakas. P. Š.

2. A. 500. Z. Sēle Smārdē. A. Bērzkalnes krājumā.

Vienai mātei meita bija loti slinka. Māte bija tīri apnikusi,
ka nevarējusi meitu pie darba piespiest. Bet reiz norakstījusi
tādu uzrakstu un uzlikusi pie savas mājas, ka viņas meita mākot

vērpt no salmiem dzeltānu zīdu, un no siena zaļu zīdu.

Otrā dienā braucis gārām ķēniņš, un tas gājis iekšā un

prasījis mātei, lai dodot viņam to meitu. Viņš teica, ja viņa
tā mācēšot vērpt, tad viņš to precēšot, bet ja nemācēšot, tad

abām galvas nocirtīšot. Māte atdod ķēniņam meitu, un tas to

ved sev līdzi.

Vakarā ķēniņš viņu ieved lielā kambarī, tur bija liels vezums

salmu, un ķēniņš viņai to liek savērpt. Meitene vakarā ieiet

kambari un raud. Viņa tā raud līdz divpadsmitiem un žēlojas,

ko nu iesākšot.

Kad pulkstens sit divpadsmit, pa logu ielec mazs vīriņš kā

īkšķis, tas saka: „Es tev palīdzēšu savērpt, bet tev tavā kāzu

naktī jāuzmin mans vārds, ja neuzminēsi, tad es tevi pašu

paņemšu.
44

Viņa apsolās uzminēt, lai viņš tik savērpjot. Viņai tūliņ

uznāk miegs, viņa iemieg un mazais īkšķītis vērpj, ka čab vien.

No rīta viņa uzmostas, apskatās: visi salmi savērpti un pilna

istaba dzeltānu zīda dziju. Vēlāk ienāk ķēniņš un loti priecājās, re-

dzēdams, ka visi salmi savērpti zīdā!
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Otrā vakarā tai pašā istabā ieliek veselu vezumu siena.

Meitene nu raud atkal. Pulksten divpadsimtos atnāk atkal

īkškītis un viņa atkal iemieg. Viņa gan bija nodomājusi ne-

iemigt un noskatīties, kā īkškītis to dara, bet nevarējusi no-

turēties un aizmigusi.

No rīta viņa uzcēlusies: siena vairs nav, bet tai vietā istaba

pilna zaļa zīda. Kad ķēniņš ienācis, viņš loti priecājies, ka

atradis sev tādu sievu; nav licis viņai vairs vērpt un noteicis,

ka pēc trīs dienām būšot kāzas. Bet viņa vienumēr bijusi loti

bēdīga, nav ne ēdusi, ne dzērusi, vienumēr tik domājusi, ka tik

varētu uzminēt īkšķīša vārdu. Viņa no lielām bēdām bijusi pa-

visam slima, un arī ķēniņš sācis bēdāties, jo nekādi nav va-

rējis viņu apmierināt. Ķēniņš nezināja iemeslu, kādēļ tas notiek,

30 viņa tak nedrīkstēja stāstīt patiesību.

Ķēniņš sūtījis sulaini uz mežu nošaut kaut kādu zaķi, var-

būt ar to viņu iepriecināšot. Sulainis mežā uzgājis mazu mā-

jiņu, pavisam kā riekužiņu. Lodziņš bijis tik maziņš un zems,

ka sulainis nav varējis iekšā ieskatīties. Kad viņš nogulies

zemē, tad tik varējis iekšā redzēt. lekšā bijuši divi mazi vara

katliņi, un mazs vīriņš kā īkšķītis lēcis no viena uz otru un

saucis: „Kad tu to zinātu, ķēniņa brūte, ka man ir vārda

Vitingtrūts, tad tu gardi smietos."

Sulainis nodomāja, ka tas ir kaut kas svarīgs ķēniņa brūtei,

un, lai neaizmirstu, viņš uzrakstījis šo vārdu un aizspraudis aiz

cepures.

Mājās ejot, viņam ari izdevās nošaut zaķi. Ķēniņa brūte,

redzēdama sulaini nākam ar zaķi, skrēja viņam preti, izrāva

zaķi no rokām un, ieraudzījusi zīmīti, ari to paķēra un aizskrēja

uz savu istabu. Izlasījusi zīmīti, viņa palika loti priecīga, bet

ķēniņš domāja, ka viņa priecājas par zaķi.

Kāzu vakars bija klāt, pulksten divpadsmitos pa logu pie
ķēniņa brūtes iekāpis īkšķītis un teicis: „Uzmini nu!"

Viņa teikusi: „Miķelītis." Viņš teicis: „Nekā!" Viņa
teikusi: „Jānītis". Atkal nekā.

Tad viņa teikusi: ~Vit...", 'bet tālāk (nav tikusi un tūliņ

īkšķītis izlēcis pa logu ārā, uzkritis uz kāposta galviņas un

nosities.

Kad kāzas bija nosvinētas, jaunais pārs gāja pa dārzu pa-

staigāties. ledami caur kāpostu dārzu, viņi ieraudzīja īkšķīti

beigtu. Ķēniņiene teikusi: „Tas mums jāņem un jāapglabā,

viņš jau būs kādreiz kādam labu darījis."

Ķēniņš licis izliet zelta zārku un nu paglabājuši ar lielu

godu mazo īkšķīti.
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3. A. 500. Skolnieks J. Kļava no 65 g. vecas K. Murkškes

Nīcā. K. Lielozola kr.

Viena pamāte izvedusi savu pameitu laukā uz ceļa un

pērusi, tālab ka viņa nemākot dzievāt [strādāt]. Garām braucis

viens kungs, kas bijis pats ķēniņš, un prasījis pamātei, kālab

viņa meitu perot. Viņa teikusi, ka meita vērpjot 'tik daudz

zelta, ka viņai neesot vairs, kur likt. Ķēniņš teicis, lai dodot

viņam to meitu, viņam esot daudz ko vērpt. Pamāte nu ari

atdevusi meitu.

Ķēniņš pārvedis meitu savā pilī, ieslēdzis vienā kambari un

licis, lai vērpjot. Meita nemaz nemācējusi vērpt un nezinājusi
no bailēm, ko darīt. Pie kambara loga pielaidies viens putniņš

un meita to ielaidusi iekšā. Putniņš nu savērpis visu iedoto

vērpjamo par skaistu dzivi, kā zeltu.

Ķēniņam dzivs dikti labi patikusi un viņš nu devis meitai

vēl vairāk ko vērpt. Meita atkal ielaidusi mazo putniņu, kas

visu savērpis.

Ķēniņš nu bijis tik priecīgs, ka tūliņ apprecējis meitu par

sievu. Atlaidies atkal mazais putniņš pie loga un jaunā ķēni-

ņiene noklausījusies, ka tas klusām saka: „Kad to zinātu ķēniņa

sieva, ka mans vārds ir Bitentrūds. 4'

Ķēniņiene ielaidusi putniņu kambarī un prasījusi, kādu maksu

šis gribot par savu darbu. Putniņš teicis, ka viņš cita nekā

negribot, lai tik uzminot, kā viņu saucot. Ķēniņiene teikusi, ka

viņa vārds esot Bitentrūds.

Tad putniņš aizlaidies un vairs nenācis atpakaļ.

4. A. 500. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, 1,131.

Kāda māte aizsūta savu meitu sūnas plūkt. Pašulaik jāj kāds

bajārs garām un prasa meitai: „Ko, meitiņ, ar_ sūnām darīsi?"

„Vērpšu zīdu, krāšu pūriņu!" tā jokodamās atbild.

Bajāram zīda vērpēja iepatikās: viņš godina māti, bildina

meitu un aizved sev līdz par līgavu. Mājā bajārs pienes istabu

pilnu sūnām, lai sieviņai, mužiņai, netrūktu darba. Bet sieviņa,

mūžiņa, lielākos nagos: vērpa, tecināja — sūnas kas sūnas.

Viņa atliek ratiņu pie malas un sāk dikti raudāt. Te, kur ga-

dījies, kur ne — izlien no sūnām mazs cilvēciņš un saka: „Ja

apsolies manu vārdu uzminēt, tad gādāšu, ka sūnas vērpjot, zīda

pavedieni tecēs."

„Raudzīšu, raudzīšu, tik gādā, ka pie zīda dzijas tieku!"

Labi. No rīta bajāram gadās pa mežu staigāt. Netālu tas

izdzird šādu dziesmiņu:
Pats esmu maziņš,
Mans vārdiņš ir Nieciņš."
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Bajārs pāriet mājā un stāsta sievai, ko mežā dzirdējis. Sievai

tas pietika.
Vakarā mazais cilvēciņš atkal izlīda no sūnām.

„Nu, bajārien, vai zini manu vārdu?"

„Zinu, zinu, tavs vārdiņš ir Nieciņš."

Tūdaļ sūnas pavedieni bija zīda pavedieni un mazais cil-

vēciņš klupdams, krizdams, izskrēja pa durvim laukā un no-

lauza, pār kāpostu galviņu skriedams, kaklu; turpat tas arī

pazuda.

5. A. *500 D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 993 (2 piez.).

Vīna maita piertī dzeivāja; bet kuodu raiz vais danuoca un

prosa: „Kū dari?"

Maita otbildēja: „Asmu vīna poti otlikusi, mun nav navīna

pazeistama."
Tod vais socīja: „Voi tu darīsi, kū es tev dūšu? Tod es

tev daudz naudas dūšu; un ja tu nadarīsi, tod tevi nūsitīšu."

Maita opsūlījās darīt. Nu vais tij deva linus priezt (vērpt)
vīnā kambarī. Maita otsēduos un gauži raudāja. Tod nuoca vīns

vecīts un viņai priezt opsaņēmās. Tis soprieda vusu kambari

leidz reitam. Utrā dīnā vais deva vīnu kambari pilnu or ka-

ņupājim. Otkal vecīts nuoca un poleidzēja. Nu vais deva līlu

salmu škouni. Maita gauži raudāja. Otnuoca vecīts: kū raudūt?

Viņa soka: „Mun vais deva itū līlū škouni solmu sopriest

un es tū namoz navaru."

„Gon sopriesim!" vecīts teica.

Tū teikdams, tis sēdās pī ratiņa un prīšk krāslas vusu nū-

beidza. Nu bej maitai prīks, ko nū bādām voļā tikusi. Vais

trešā reitā vaicā: „Vai sopriedi?"

„Sopriedu gon!"
Nu vais veda viņu iz savu naudas pagrabu un daudz naudas

kleva. Bet tij nalaime godījās: zogli vusu naudu nūzoga. Bet

ta nū tīm naudu otkal atdabūja, caur kuodu mozu veiriņu. Un

tod viņa dzeivāja ilgi, ilgi.

Piezīme. Arī Mežotnē tāpat stāsta kā Jaun-Rozē; bet tur vēl teikts,

ka salmi bijuši iāsavērpj par zeltu un tad ienācis mazs vīriņš, un nevis vecītis.
las tad savērpis par zeltu. L. P.

6. A. 500, 501. Pabērzis ar GinteruVīnšenķniekos.

LP. IV. 227 (60).

Vienai mātei bijusi loti slinka meita; viņa nav vīžojusi ne-

maz strādāt, tik ar lielām mokām vel gājusi ganos. Tomēr, lai

cilvēki neredzētu, cik viņa slinka, tad ņēmusi ganos līdz pakulu

vērpkuli.
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Veinreiz braucis ķēniņš pa to ceļu garām, kur viņa ganījusi

lopus. Kā šī to redzējusi, tūliņ paņēmusi vērpkuli rokā un

sākusi kustināt. Ķēniņš prasījis: ko viņa darot?

Meita atteikusi: „Vērpju! Šis jau trešais vērpkulis šinī

stundā."

To dzirdēdams, ķēniņš loti pabrīnījies un teicis, vai nevarot

pie viņa nākt uz pili.

Meita gājusi.

Pirmo dienu ķēniņš iedevis viņai pieci podi ko vērpt.
Beidzot sākusi brēkt un Dievu lūgt, lai palīdzot vērpt; jo ķēniņš

teicis, ka nocirtīšot kaklu, ja līdz rītam nebūs savērpusi.

Te pašā pusnaktī ienākušas laimas mātes. Tās prasījušas,

kamdēļ viņa brēcot. Kā lai nebrēcot — ķēniņš esot iedevis

vairāk linu, nekā varot savērpt.

Laimas mātes nu sākušas palīdzēt vērpt; un, re. pa trim

stundām lini bijuši savērpti. Laimas mātes aizgājušas.

No rīta ķēniņš brīnījies par tādu vērpēju un nu iedevis

desmit podu savērpt.

Vakarā šī atkal raudājusi; tulin ap pusnakti ienākušas tās

pašas laimas mātes un atkal savērpušas tos desmit podus.

No rīta ķēniņš teicis, ka tādu apbrīnojamu vērpēju gribot

precēt; tik vērpējai jāuzminot līdz dzīru dienai ķēniņa vārds

vēl; ja to neizdarīšot, tad laulības vietā nocirtīšot viņai kaklu.

Nu nabadzīte bijusi loti bēdīga: katru dienu staigājusi pa ķē-

niņa dārzu un raudājusi. Tai dārzā bijusi upīte, un tai upītē
laiviņa. Vienu dienu šinī laiviņā gadījies nejauši mazs puika;
tas lēkājis kā pusmulķis un vienmēr daudzinājis: „Ja meita

zinās, kā ķēniņam Pimparlīziņš vārdā, tad tā būs ķēniņa brūte,

ja nezinās, tad tā būs mana brūte!"

Meita, to dzirdot, tūliņ sapratusi, kas ķēniņam vārdā.

Kāzu dienā viņa iegājusi pilī un teikusi: „Manu kungu un

ķēniņu sauc Pimparlīziņu!"

„Uzminēts!" ķēniņš iesaucies un apprecējis meitu. Sākuši

ēst maltīti. Pie galda ķēniņš brīnum nopriecājies par to, ka nu

viņa sieva arvienu savērpšot visus linus.

Te uz reizas ienākušas tās trīs laimas mātes. Ķēniņš tūliņ

padevis krēslus, lai sēž un ēd. Bet tās laimas mātes bijušas

loti nejaukas: vienai bijuši pirksti kā olektis, otrai lūpas_ no-

kārušās līdz krūtim, un trešai kājas bijušas kā stabi. Ķēniņš

prasījis ķēniņienei, kā tās nejaukās sievas esot viņai rada.

Ķēniņiene atbildējusi: „Tās ir manas mātes māsas!"

Bet nu ķēniņš atkal gribējis zināt, kāpēc viņām tādas lūpas,

pirksti, kājas.
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Tā_ pirmā teikusi: „Ls biju senlaikos liela vērpēja, caur ko

man kājas no ķēniņienes ratiņu mīšanas sapampušas; ja nu

jaunā ķēniņiene arī tāda vērpēja, tad domu padomu neļaut viņai
vērpt, citādi kājas paliks tādas pašas kā man."

Otra teikusi: „Es biju senlaikos liela vērpēja un man lūpas

sapampušas no lielas pirkstu slapināšanas; tādēļ domu padomu
nejaut ķēniņienei vērpt, citādi lūpas paliks tādas pašas kā man."

Trešā teikusi: „Es biju senlaikos liela vērpēja un man pirksti
tādi gan un tievi no dzijas braucīšanas; tādēļ domu padomu
neļaut ķēniņienei vērpt, citādi pirksti paliks tādi paši, kā man."

Ķēniņš paklausījis un neļāvis savai sievai nemaz vērpt. Viņi
dzīvojuši ilgu un mierīgu mūžu.

7. A. 500. Dzērve ar Žiemu Mežotnē. LP, V, 371 (163).

Viens ķēniņš saderējis ar velnu tā: trijās dienās velnam jā-
uzcērt vaska pils ar zelta gaili galā, un ķēniņam atkal jāuzmin
velna vārds; bet ja ķēniņš neuzminētu, tad velns dabū ķēniņa
valstī veselu novadu ar visiem cilvēkiem, par to ka pili cēlis.

Labi! otrā dienā abi stājušies pie darba: velns rāvies nosvīdis,

pili celdams, un ķēniņš, galvu nodūris, minstinājies velna vārdu.

Tomēr velnam divās dienās vaska pils jau gatava, tikai trešā

dienā vēl vajadzējis zelta gailim aiziet pakal, bet ķēniņam velna

vārds nešaujas un nešaujas prātā. Viņš bēdājies: „E! kam tā

maz vajadzēja derēt? Lai nu tas novads, kur novads, bet kur

mani ļautiņi! Labāk atdotu kuram katram apsolīto novadu, ja

tikai velna vārdu kāds uzminētu."

Te par laimi tai pašā dienā iegadījies nabagam pret vakaru

ar savu skalu ķēveni caur mežu braukt. Nezin — gribējis ža-

garus, ko tur pārvest. Bet ķēvene nespēkā, ik pakāpusi solus

pieci, apstājusies, un nabags notūļāiies apnicis: nemaz uz priekšu

padabūt. Tomēr šoreiz tas bija labi: jo, kamēr ķēvene vienā

gabalā pūtusies, nabagam atlicies laika pie veca, doba ozola at-

sēsties, un tur tas nu piepēži izdzirdējis iekšpusē dziedam: „Aijā,

aijā, lingu, langu! rītu pārnāks Iststātens; rītu pārnāks Iststātens,
novadeli nopelnījis, pilsēteli uztaisījis.

Nabags, to dzirdēdams, nodomājis: „Nu saprotu,_ velns cel

ķēniņam vaska pili un rītu tas pārnāks; bet ķēniņam jāmin velna

vārds, un tas ir velna vārds: Iststātens."

Tūliņ nabags izgāzis žagarus un steidzies pie ķēniņa, cik

jau vien skalu ķēvene jaudājusi. Aizbraucis tur, ķēvene slapja

kā izpeldināta. Nu, ko nu teiks tūliņ, tas neklājas? Labāk uz-

maucis zirģelim oderi un pats durvju priekšā sācis pātarus skaitīt

tiem vārdiem: „Aijā, aijā, lingu, langu! rītu pārnāks Iststātens;
rītu pārnāks Iststātens, novadeli nopelnījis, pilsēteli uztaisījis."
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Te ķēniņa sulainis jau pavēris durvis, pikti uzsaukdams: „Ko

tu, nabags, te gaudi, vai neiesi projām! Iznāks ķēniņš, tad

redzēsi gan."

Bet nabags to nemaz nemož, tikai skaita savu: „Aijā, aijā.

lingu, langu."
Te iznāks pats ķēniņš: „Nabags, ko tu te skaiti?"

„Skaitu velna pātarus: Aijā, aijā, lingu, langu! ritu pārnāks
Iststātens; ritu pārnāks Iststātens, novadeli nopelnījis, pilsēteli

uztaisījis."

„Kas tas par Iststāteni?"

„Tas velna vārds!"

„Kura velna?"

„Tā velna, kas vaska pili cēlis."

„Ej jel ej! Kā tu to zini?"

„Man pateica ozols, es pateicu ķēniņam."

„Vai traks, tad nāc iekšā! Ja rītu tā būs patiesība, tad no-

vadu tu dabūsi, būsi bagāts vīrs."

Labi! nabags iegājis pie ķēniņa un nu abi divi ar ķēniņu

gaidīs rītu. Rītā velns ar zelta gaili klāt un tūliņ uzcel jumta
galā. Selta gailis jumta galā dzied kā bailes; bet velns ieskrien

pie ķēniņa: „Nu ,mans darbs pabeigts, atdod novadu jeb pasaki

manu vārdu!"

«Tavu vārdu? Tu jau esi Iststātens."

„Ja, ja, ja, — Iststātens, Iststātens!" velns iesaucies vien

un nozudis kā dūmi.

Ķēniņš par to vareni priecājies un tūdaļ atdevis nabagam
solīto novadu ar visiem ļaudim.

8. A. 500. J. Hsnniņš no K. Fricberga no Keipiem, Sasmaka.

Kāds jaunskungs mantojis no sava tēva vienu pili. Viņš nu

caurām dienām pa laukiem un mežu staigādams, pārdomāja, kā

tikt pie brangākas pils. Uzreiz tas izsaucās: „Kad man cits

neviens nelīdz to pili uztaisīt, tad lai pats velns nāk palīgā!"

Otrā dienā atbrauca liels, resns vīrs, ar platu pieri un skrul-

lainiem matiem. Tas salīga to pili par velti uztaisīt, ja tas va-

rētu uzminēt viņa vārdu; bet ja ne, tad viņš paņemšot visus

viņa ļaudis. Mūrnieks mūrēja, un kungs minēja vārdus.

Reiz, kad kungs pa jauno pili staigāja, pienāca pie viņa div

ganu meitas un sūdzēja, ka melnais vērsis pazudis. Kungs aiz-

dzina abas meitas atpakaļ, lai iet meklēt. Viņām meklējot, uz-

nāca jau tumšs un nevarēja vairs nekā redzēt. Viņas apstājās
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pie kāda celma un uz pusnakti dzirdēja apakšā, ka kāds šūpoja
un dziedāja tā: „E, ē, stāv, žu žu pizecka, no rīta atnāks Brišk-

vēders ar visiem saviem ļautiņiem."

Kad meitas no rīta pārnāca, kungs prasīja: „Vai vērsi

atradāt?"

_

Meitas sacīja: „Nē, bet mēs esam citādus brīnumus re-

dzējušas."

Kungs prasīja: „Kas tie par brīnumiem?"

Viņas teica, ka dzirdējušas apakš viena celma šūpojam un

tā dziedam: „Ē, ē stāv. žu žu pizecka, no rīta atnāks Brišk-

vēders ar visiem saviem ļautiņiem."

Pils jau bija gatava un meistars lasīja ļaudis, tad izskrēja

kungs un sauca: „Tavs vārds ir Briškvēders."

Tad mūrnieks nosvieda atslēgas, un viens zellis nonāca no

paša skursteņa zemē uti visi aizskrēja uz purvu. Pils skurstenis

nu palika pusmūrēts. Lai gan sanāca kādi nekādi amatnieki, bet

neviens nevarēja tos trīs vajadzīgos stieģelus iemūrēt.

9. A. 500. E. Kalnioa Dobeles Udzē. Jkr. 11. 11(7).
LP. VII. I, 795 (17b).

Vienreiz dzīvojis viens saimnieks. Viņš bijis pavisam nabags;
tam bijušas pavisam sagruvušas ēkas, lauki pēdīgi nolaisti. Kalpus
tas nevarējis turēt, jo nebijis viņiem ko algas aizmaksāt.

Vienreiz viņš staigājis pa mežu un saticis tur lielu vīru.

Tas viņam teicis, lai to pieņemot par kalpu: šis tam uzbūvēšot

viens pats visas ēkas jaunas un apstrādāšot visus laukus. Maksas

viņš nekādas negribot, tik lai saimnieks gada beigās uzminot

viņa vārdu. Saimnieks bijis it ar mieru, ņēmis puisi tūlīt līdz

uz mājām.
Puisis arī strādājis kā velns: cirtis baļķus, nesis tāpat pa

pleciem no meža mājā un būvējis ēkas. Labība augusi tik labi,

kā nekad agrāk. Saimnieks nu nomanījis, ka viņa puisis ir pats

nelabais. Viņam sācis mesties bail, un nezinājis vairs, kā no

viņa atkratīties. Gads jau gājis uz beigām, un istabas jumtam

bijusi tikai viena puse jāapjum. Saimnieks domājis, domājis,

kas gan puisim varētu būt vārdā.

Tā viņš vienu dienu uz vakaru izgājis uz lauka un nonācis

ezera malā. Te tas izdzirdis ezerā balsi, kura dziedājusi itkā

bērnu iešūpodama: ~Aijā, bērniņš, Konstantiņš, rītu pārnāks

Brīkšvēders ar visiem ļautiņiem!"
Nu saimnieks it priecīgs devies uz mājām un uzsaucis savam

puisim: „Nu, Brīkšvēder, vai drīzi beigsi jumt?"
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Šis tikai nospļāvies, nolēcis no jumta un aizskrējis uz ezeru.

Jumts palicis nepabeigts.
_

Saimnieks gan viņu gribējis pabeigt,
bet ko pa dienu pastrādājuši, tas pa nakti bijis viss atkal iz-

ārdīts.

10. A. 500. 1029. K. Caune Sunāksti. Kultūras balss kr.

Senos laikos Susejas pagastā dzīvojis nabadzīgs zemnieks.

Viņš katru dienu gājis uz mežu malkas cirst. Kādreiz iedams uz

mājām, bijis ziemas laiks, un domājis, kā tikt pie naudas, lai

nebūtu jāiet malkas cirst. Te, — kur gadījies, kur ne, — pretim
nāk velns. Zemnieks izsūdz tam savas bēdas.

„Ja uzminēsi manus gadus, tad došu naudu," saka velns.

„Labi, ļauj tikai līdz rītam padomāt. Bet ap šo laiku kā

likts, tavus gadus pateikšu."
Velns domā, domā, un ir ar mieru. let katrs savu ceļu. Rītā

zemnieks atkal aiziet uz mežu malkas cirst, bet vakarā, nāk-

dams uz mājām, uzkāpj kokā, kur velnam garām jāiet, un kūko.

Pa to laiku iet garām velns un izbrīnējies saka: „Jupis lai pa-

rauj. Man jau 9999 gadi un vēl ne reizi neesmu ziemā dzirdējis
dzegūzi kūkojam."

Pa to laiku zemnieks ātri no koka zemē un ar līkumu velnam

priekšā, un gaida. Velns nāk jo lepns un prasa, cik šim gadu
esot. Zemnieks atbild: ~9999 gadi."

„Ak, tu, rakars!" izsaucies velns. „Nu tad nāc man līdz!"

Abi nonāk pie vecā ozola. Velns parāda vietu, kurā ierakta

nauda, un tūlīt prom uz elli. Bet zemnieks izrok mucu naudas

un paliek bagāts uz visiem laikiem

11. A. 500. P. S. no P. Zeltiņas Ikšķile.

Reiz viens saimnieks saticies ar velnu. Velns sacījis: „Ja

tu uzminēsi, cik es vecs esmu, tad es tevi padarīšu stīvu bagātu.
Bet ja tu manu gadu neuzminēsi, tad es tevi aprišu."

Zemnieks lūdzies, lai viņam ļaujot līdz rītam apdomāties.
Velnam uz elli ejot. viņš aizsteidzies tam priekšā, un mežā, caur

kuru gājis velna ceļš, uzkāpis kādā augstā kokā. Velnam tu-

vojoties, viņš sācis kūkot kā dzegūze. Bet tā kā bijis ziemas

laiks, tad velns brīnīdamies skatījies uz augšu un sacījis: „Esmu

jau nodzīvojis deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi

gadi, bet tādu brīnumu vēl neesmu dzirdējis, ka ziemā dzegūze

kūko."

Otra diena velns bijis jau klat un prasījis saimniekam: „Nu,
vai zini manu vecumu?"
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„Zinu," zemnieks atbildējis un izstāstījis velnam to gadu
skaitu, ko vakar bija mežā noklausījies.

Velnam nu bijis jāizpilda savs solījums, un zemnieks nu

dzīvojis laimīgi ar velna atnesto naudu.

12. A. 500. Latgales pasaka no N. Rancāna kr.

Reiz gāja pa mežu viens gudrs zemnieks un viņam pie-

stājās velns, jautādams: „Vai vari uzminēt, cik man gadu?"

„Ko tu man dosi, ja uzminēšu?"

„Došu desmit kuļu zelta."

„Nauda laba gan, bet tik šodien nav minamā diena. Minēšu

citu reizi."

„Norunāsim tā. Es tepat atnākšu pēc vienas nedēļas."

Labi, zemnieks ar mieru. Pēc nedēļas zemnieks atnāk tai

pašā vietā ap pašu pusnakti. Viņš uzkāpj vienā kuplā kokā un

sāk kūkot kā dzegūze. Velns atnāk, sajem rokas un brīnās:

„Kad tevi liga parautu! Par deviņi simti deviņdesmit deviņiem

gadiem neesmu dzirdējis, ka ziemu tādā saltumā kūkotu dzegūze."

Zemnieks tumsā nokāpj no koka, apmet labu līkumu un

elsdams, pūzdams nonāk pie velna pavisam no otras puses. Velns

vaicāja: „Nu, vai uzminēji?"
Zemnieks atbild: „Nākot man iešāvās prātā, ka tev drīz

vajaga būt deviņi simti deviņdesmit deviņi gadi."

„Kā tu to varēji atminēt?"

„Cienīgs velna lielskungs, no tavas bārdas vien jau to

varēju zināt!"

Velns atdeva zemniekam desmit kuļu zelta naudas un aiz-

vilkās projām, baltu spļaudams.

13. A. 500. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 72. gadi veca

Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Reiz vienc saimnieks saderēš ar vellu, ka šis uzminēšot, cik

šim [velnam] gadu. Jā, saimnieks uzminēšot, tad vellc šim došot

trīs pūri naudas; jā saimnieks nevarēšot uzminēt, ta šim jāietot
vellam līdza. Nu, lieta paliek lieta, saderēši, kā pienākās, un no-

runāsi, tai un tai stundā, satikšoties pie tā un tā koka.

Saimniekam ar vellu bīš norunāts akurāt pašā pusnaktī sa-

tikties pie lielas egles saimnieka daļā. Bet saimnieks aizgāš uz

mežu jau krietni vie priekš pusnakts un uzrāpies eglē. Noliktā

laikā vellc bīš klā, izgrozījies, izlādējies, ka saimnieka vēl nav un

pēdīgi apsēdies apakš egles. Nu saimnieks rāvis vaļā: „kukū!
kukū! kukū! uz mata tā kā dzegūze.
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Vellc klausījies, ko klausījies un tā sācis brīnēties Šis jau
deviņi simti deviņdesmit deviņi gadi dzīvojot un vē tak neesot

dzirdēš dzeguzi pašā ziemas aukstumā un nakts vidū.

Saimnieks kūkoš vēl labu brīdi un ta metis mieru. Vellc

gaidīš saimnieku un ka šā vē nejutis, ta paskrējis gabaliņu pretī

skatīties, vai šis nāk ar. Pa to lugu saimnieks no egles zemē un

gaidīš vellu. Kā vellc pamanīš saimnieku, tā jau pa gabalu klie-

dzis: ,-Nu, cik man ir gadu?"

„Deviņi simti deviņdesmit deviņi!" atbildēš saimnieks.

„Ak, tu maita, kā uzminēja!" čartājies vellc.

Saimnieks dabūs no vella trīs pūri naudas un dzīvās" laimīgi.

14. A. 500. F. Ankipāns Mikalavas pag. Kultūras balss kr.

Reiz dzeivuoja vīns zaglis. Jis kotru nakti guoja zogtu,

bet nikuo navarēja nūzagt. Reizi jis buordamīs īt pa mežu, te

jam prīškā aizguoja valns un klīdzja: „Kuo tu raudi un lomuojīs?"

„Kaita man nazalomuot, ka vysu zvnu, kas pasaulī?"

„Jo tai zyni, tad atmiņi, cik man godu!"

Itys zaglis atminēt. Jis aizguoja nū juo nūst,

īkuopja kūkā un suoka kyukuot taišņi kai zaguze. Beja zīmas

laiks un valns soka breinuodamīs: „Jau nūdzeivuoju septiņ-
desmit seši godi, bet zaguzes zīmu kvukūjūt vēl nadzierdēju."

Zaglis dzierdēja šūs vuordus, nūkuopja nū kūka un daguoja
otkon pi vaina. Valns soka: „Kur staiguoji? Dreižuok pasok,
cik man godu!"

„Jo dūsi pīcus tvukstūšus zalta, tad atminēšu. Par breivu

sovas zvnuotnes nakaisu."

Valns, carādams, ka naatminēs, ari pasūlēja zalta naudu.

Zaglis soka: „Tagad tev septiņdesmit seši godi."

„Vai je! Kai tu zynuoji?" izsaucjas valns.

Zaglis ar pīcim tvukstūšim zalta dzeivuoja zaļi.

15. A. 500. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienai mātei bijusi pameita un īstā meita. Pameita bijusi jau

liela meita, un īstā meita seši gadi veca. Māte gan pameitu

nevarējusi lāgā ieraudzīt, bet īsta meita atkal mīlējusi pameitu

pārlieku.

Reiz abas gājušas uz mežu ogot. Nu viņas redz: uz sarkana

gaiļa jāj mazs, mazs vīriņš, viņam dzenas pakal liela, liela

čūska un taisās pundurīti un gaili aprīt.
_

Bet uzreiz gailis ar

visu pundurīti ielec dziļā bedrē un noslēpjas. Čūska izmeklē-
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jusies, nekā neatradusi un aizvilnījusi projām. Bet pundurītis
ar gaili vairs ārā netikuši. Pameita piegājusi pie bedres un

ieskatījusies. Abi bijuši bedrē un ārā netikuši.

„Vai, mazais vīrī\ jūs jau nekā ārā no bedres netiksit,"
teikusi pameita.

„Palīdzi man tikt ārā," teicis pundurītis, „tad es tevi darīšu

laimīgu!"

Pameita sameklējusi garu kārti, iebāzusi to bedrē un gai-

dījusi, kamēr šie pieķeras. Nu vina vilkusi kārti ārā un iz-

vilkusi no bedres gaili ar pundurīti. Pundurītis bijis loti laimīgs,
ka izsprucis no čūskas, kas to tā kā tā aprītu, un ka ticis no

bedres ārā. Viņš nu iedevis pameitai zelta cimdus un sacījis,
lai šī cimdus nēsājot pie sevis, tad būšot laimīga. Pameita pa-

ņēmusi zelta cimdus un pundurītis ar gaili aizjājis tālāku.

Tai zemē bijis tāds skops un nejauks ķēniņš. Viņš licis

savas valstības sievietēm vērpt no salmiem un sūnām dzīvis.

No katras mājas gājušas vērpējas uz ķēniņa pili. Nu pienākusi
arī ziņa, ka jāejot vienai vērpējai uz ķēniņa pili no tās mājas,
kur pameita dzīvojusi. Mātei nebijis vaļas iet un viņa sūtījusi

pameitu savā vietā. Pameita paņēmusi zelta cimdus un gājusi

uz ķēniņa pili.

Ķēniņa pilī bijušas daudz vērpējas un tās vērpušas dzīvis

no salmiem un sūnām. Vērpšana bijusi grūta, jo salmiem un

sūnām nebijis lāga turiena un dzīvs iznākusi rupja un kunku-

ļaina. Pats ķēniņš staigājis no vienas vērpējas pie otras un

ķīvējies un rājies, ka dzīvis nebijušas lāgā savērptas.
Pameita grečījusi un griezusi un brīnējusies: salmi un sūnas

vien jau bijušas, bet kad dzīvs tinusies spolē, tad tīrs zelts vien

gājis. Pameita skatījusies, vai kādai vērpējai ar vēl tāda dzīvs

ir. Ne, nevienai tādas nebijis. Tikai rupjš grezeklis vien spolēs

gājis. Drīz vien nācis pats ķēniņš un skatījies, kādas dzīvis

katrai vērpējai. Viņš ķīvējies un skaities: vienai bijušas rupjas

un kunkuļainas dzīvis, otrai nevienādas un švakas. Kad nu

ķēniņš pienācis pie pameitas, un redzējis, ka tai spolē iet zelts,
tīrs zelts, tad no priekiem kliedzis: „Sitā būs mana ķēniņiene,
kas zeltu vērpj!"

Ķēniņš nolicis kāzu dienu un pameita vīkšusies uz kāzām.

To dienu priekš kāzām pameita aizgājusi uz mežu un nostā-

jusies pie bedres, no kuras tā pundurīti izvilkusi. Viņa nu

stiprā balsī sacījusi: „Ej, mazo vīriņ, rītu man būs kāzas!"

Tūliņ arī pundurītis bijis klāt. Viņš vedinājis pameitu sev

līdz. Pameita gājusi. Papriekšu viņi aizgājuši līdz alai, tad pa

alu gājuši vien zemē iekšā, kamēr tikuši pie lielas pils. Tur nu

pundurītis ievedis pameitu lielā zālē, kur uz troņa sēdējis tāds
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pats mazs ķēniņš, un tam bijis zelta kronis galvā. Mazais ķēniņš
bijis loti laimīgs un nezinājis vien, kā pameitai pateikties par
pundurīša izglābšanu. Mazais ķēniņš iedevis pameitai daudz
dārgu lietu un rotu. Tad pameita tos visus uzlūgusi uz savām

kazām. Nu atkal pundurītis viņu pavadījis no pils ārā un iz-

vedis meža.

Kāzu dienā visi pundurīši sanākuši uz kāzām. Viņi nostā-

jušies un noskatījušies, kā pameitu salaulā. Ķēniņš brīnējies un

nevarējis saprast, kur tādi mazi vīriņi nākuši. Pameita viņam
stāstījusi, ka viss bijis un kā viņa pundurīšus uzlūgusi uz savām

kazām. Nu ķēniņš gribējis pundurīšus pamielot, Viņš licis nest

vīnu un gardus ēdienus. Bet pundurīši pēc laulās ilgāki ne-

palikuši un tūlīt atkal aizgājuši.

Ķēniņš dzīvojot ar savu ķēniņieni vēl laimīgi šo baltu dienu,
ja vien jau abi neesot no liela vecuma nomiruši.

31. Trīs vecītes par palīgiem.

I, A. 501. M. šiliņa Slampe niekos. 1875. g. A. 811 enšteinak r.

LP. VI. 994 (3).

Vienai mātei bijusi meita; bet tik slinka, tik slinka, ka vina

nav vīžojusi no istabas laukā iziet. Gulējusi vien, nekā nav

strādājusi. Tad vienu dienu māte izdzinusi vinu laukā un tikai

pērusi. Braucis kungs garām: kālab meitu tā perot?

„Jā, cienīgs kungs, vipa par daudz liela strādniece: sēž

tikai istabā un strādā, nevīžo ne no istabas laukā iziet — tāda,
redziet."

„Nu, ko tad vina laba strādā?" kungs vaicājis.

„Liela vērpēja, liela vērpēja! — pušpodiem, podiem, pus-

otrapodiem pa nakti — un ko nu vēl pa dienām!"

Labi! kungs tad nopircis meitu par trīsdesmit kapeikām,

iesēdinājis karītē, aizvedis uz muižu un tūliņ pirmā nakti lielai

vērpējai devis pušpodu linu savērpt.

Bet — kas ir — šī nemācējusi nemaz vērpt: izlikusies ra-

tiņam dzenamo auklu virsū, izminusies, izstāvējusies —
nekas

gudrs neizjucis — sākusi raudāt.

Te uz vienu reizi ienāk pa durvim resna māte ar resniem,
resniem pirkstiem, vaicādama: ~Meitip, kālab raudi?"

„Kā man nebūs raudāt? Man pa vienu nakti jāsavērpj puš-

pods linu."

~Ej tikai gulēt!" resnā māte teikusi, „rītā lini būs savērpti

un karāsies pie sienas: bet kad tava goda diena nāk, tad aicini
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mani lai. Aizej pie rijam, atver lodziņu un sauc: „Ar resniem
pirkstiem — nāc kāzās!"

Rītā agri kungs ienācis un redzējis: meita gul kā maiss, bet

lini savērpti karājušies pie sienas. Viņš brīnījies un domājis:
„Lai nu pagul lai

— pa nakti izstrādājusies."

Un vakarā nu iedevis veselu podu linu. Šī nosēdusies un

atkal tāpat raudājusi. Te ienākusi viena māte ar resnām lūpām,
garu, resnu degunu: kālab raudot?

„Tā un tā!"

Nu, lai tikai liekoties gulēt, viņa savērpšot. „Bet kad tev

goda diena nāk, tad aicini mani lai. Aizej pie rijām, atver lo-

dziņu un sauc: „Ar resnām lūpām, garo degunu — nāc kāzās!"

Labi! Trešo nakti kungs iedevis pusotrapodu linu savērpt.
Nu šī vēl vairāk raudājusi. Te ienākusi viena māte ar resnām,
resnam gūžām, knapi, knapi varējusi pa durvim iesprausties, tik

resna. Tā teikusi:

„Ej gulēt! No rīta tavi lini būs gatavi; bet kad tava goda
diena nāk, tad tu mūs lai aicini. Aizej pie rijām, atver lodziņu
un sauc: „Ar resniem pirkstiem, resnām lūpām, garo degunu,
resnām gūžām, nākat manās kāzās!"

Trešā rītā kungs atradis, ka lini atkal gatavi, un nu ap-

ņēmies meitu precēt, tādēļ, ka viņa tik liela strādniece.

Nu rīkojuši kāzas, un meita aicinājusi viesus; bet tās trīs

māmiņas pavisam piemirsusi. Bijusi jau apģērbusies, gribējusi

patlaban uz baznīcu braukt, te iešāvies prātā, ka resnās mātes

lai jāaicina. Nu noskrējusi pie rijām, atvērusi lodziņu un saukusi:

„Ar resniem pirkstiem, resnām lūpām, resno degunu, resnām

gūžām — nākat manās kāzās!"

Atnākusi uz istabu un kungs vaicājis, kur viņa bijusi.

Neesot nekur bijusi.

Uz vienu reizi nāk tās trīs vecenes iekšā. Visi kungi, visi

brīnās, kas šīs tādas esot.

Tad tā viena teikusi: „Es jaunās dienās biju liela vērpēja,
savērpu pušpodiem, podiem, pusotrapodiem linu pa vienu nakti,

un ko nu vēl pa dienu, re, tā tos resnos pirkstus lieliskām vērp-

dama dabūju."

Otra teikusi: „Es arī biju liela vērpēja: resnās lūpas dabūju
vienmēr vērpdama, vienmēr diegus slapinādama un deguns vērp-

jot man arvienu kratījās, kratījās, kamēr tai garumā un resnuma

izkratījās."

Trešā teikusi: „Es arī biju liela vērpēja: resnās gūžas no

tam dabūju — vienmēr sēdot izspiedušās uz katru pusi."
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Tad kungam palicis bail, ka viņa jaunā sieva vērpdama ari

nepaliek tik nesmuka, tādēļ savā muižā vērpšanu pavisam aiz-

liedzis un visus ratiņus licis sadedzināt. Vēlāk pat gājis pa

pagasta mājām apkārt, ratiņus sacirzdams un sadedzinādams.

2. A. 501. O. Kiršteins Kr. Misā. LP, 111. 45.

Viņos laikos kādai mātei bijusi tāda meita bez mūža pa-
vedieniem delnās (plaukstās). Ērmoti bijis arī tas, ka meita

nevarējusi neviena darba pabeigt: visur ķēries, visur atdūries.

Citi ļaudis turējuši viņu par slinku, bet patiesībā tā nemaz

nebijis.

Reiz māte, nezin, kā sadusmojusies, ceļmalā kūlusi meitu.

Braucis svešs kungs garām. Tas prasījis: „Māmiņ, kādēļ kul

savu bērnu?'

Māte negribējusi pavisam savu bērnu apkaunot, tādēļ teikusi:

„Ja, kā nekulšu? Viņa man visus salmus sāk par zīdu savērpt
un saaust."

Kungs, to padzirdējis, kā rūgta nave virsū, lai dodot meitu

viņam līdz, viņš būšot to apņemt par sievu.

Māte to atdevusi. Kungs pārvedis meitu pie sevis. Bet

mājā tas apdomājies: „Kas zin, vai viņa patiesi māk no salmiem

zīdu vērpt un aust? Pag, pag, likšu puišiem labu kaudzi no-

kraut. Ja tā salmu kaudzi savērps un saaudīs, tad precēšu, ja

ne — vedīšu atpakaļ."

Pret vakaru salmu kaudze bijusi nokrauta. Nokrēslā meitai

bijis jāsāk vērpt. Nabadzīte nogājusi pie kaudzes, raudājusi un

raudājusi.
Te pienākušas trīs māmiņas: Vērpēja, Tinēja, Audēja, pra-

sīdamas: „Meitiņ, kādēļ raudi?"

„Ja, kā neraudāšu? Vai tas kādam iespējams? Man ši

salmu kaudze jāsavērpj par zīdu pavedieniem un jānoauž
audekls."

„Nekas, meitiņ, mēs tev palīdzēsim."

Un tūdaļ vērpēja vērpa no salmiem zīda pavedienus. Tinēja

tina pavedienus gar meitas rokām un darināja kamolu. Audēja

atkal auda no kamola zīda audeklu.

Gaismiņai svīstot, salmu kaudze bija nozudusj un tai vietā

gadījies garš un plats zīda audekls. Meita nezināja, ka paten-

cināt, kā atmaksāt māmiņām. Bet tās par atmaksu ne dzirdēt,

tik iesaucās aiziedamas: „Parītu tev ar kungu kāzas. Ja tev

laba sirds, tad aicini arī mūs kāzās."

Labi. No rīta kungs loti priecājies par zīda audeklu un

darbīgo meitu. Viņš tūliņ rīkojis lieliskas kāzas un saaicinājis
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pasauls viesu. Arī meita, līgava, sākusi nagi posties. Un nu

par brīnumiem tā manījusi, ka darbi citādāki izdevušies, nekā

senāk. Ko iesākusi, to arī drīzi pabeigusi; pat mūža pavedieni
delnās bijuši gadījušies.

Kāzu rītā viesi sanākuši, tik tās trīs māmiņas vēl trūkušas.

Līgava piegājusi savam kungam klāt un sacījusi: „Tu nezini,

es ielūdzu arī mūsu kāzās trīs māmiņas; brīnums, kā viņas
neatnāk."

Bet līdz ko izteikusi tos vārdus, te durvis atvērušās un

Vērpēja, Tinēja, Audēja ienākušas istabā. Vērpējai no pavedienu
laizīšanas bijušas tādas biezas lūpas, kā kausiņi; Tinējai no

tīšanas bijuši tādi pirksti kā tapas; Audējai no aušanas bijušas
tādas kājas kā dēlīši. Kungs, to redzēdams, prasījis, kamdēļ

māmiņām tādi pirksti, tādas lūpas, tādas kājas esot? Māmiņas

atteikušas: „No strādāšanas dienu un nakti. Tādēļ, ja savu

sievu mīli, tad piešķir tai vieglas dienas, tad tai negadīsies
tādas lūpas, tādi pirksti, tādas kājas."

Kungs nu apņēmies. Viņš dzīvojis ar savu sievu laimīgu
mūžu.

3. A. 501. A. Bilenšteins Jaun-Aucē. LP, VI, 991 (146, 1).

Vienai mātei bijusi gauži slinka meita, nekā nevīžojusi darīt,

gulējusi vien. Te māte ieraugot, ka kungs brauc pa ceļu. Nu

viņa izved meitu uz ceļu kult, kālab nekā nedarot. Piebrauc

kungs un prasa: „Kālab jūs perat tādu smuku meitiņu?"

Šī atbild: „Tāda vērpēja, lai Dievs pasargā! sūnu skai(dri)
pietrūkst, pašu matu pietrūkst — tāda vērpēja!"

Kungs ņem meiteni līdz, jo viņam esot vērpjamā diezgan.

Aizved, ieslēdz kambarī, iedod puspodu linu, lai savērpj pa to

nakti. Kad būs savērpusi, tad precēs.

Šī nu sēd un raud, nevīžodama vērpt. Gadās trīs svētas

meitas, kas teikušas: „Mēs savērpsim un tas kungs tevi precēs;
bet tu tik(ai) mūs savā godā aicini, tad tu mūžam nedabūsi vērpt."

Savērpušas tās svētās meitas to puspodu un vēl un vēl, ka

beidzot pietrūcis vērpjamā. Un šī pati pa(r) to laiku guļ.

Rītā kungs atron visu savērptu un nu precēs. Bet brūte

teicote: labāk negribote ne tēva, ne mātes uz savām kāzām, bet

trīs māsas viņai esot, tām jābūt kāzās, lai kas; tikai liela darba

dēl tās pa(r) dienu nevarot nākt, pa(r) nakti vien, pulksten
desmitos.

Labi! tās aicina kāzās. lenāk šīs — tādas resnas gūžas

un līki iet; vienai resnas lūpas, otrai līki pirksti, trešai platas

kājas. Kungs brīnis un saka: „Kas tie par cilvēkiem?"
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Gaspaža atbild: „Kad jūs savai gaspažai dosit strādāt, tad

tada pati paliks."
Tad kungs nedeva vairs vērpt un sieva nu varēja vēl vairāk

izgulēties.

4. A. 501. Ozols Vidzeme. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 992 (2).

Reiz vienai mātei bija loti slinka meita; tā nenieka ne-

strādāja, — visvairāk vērpt viņai riebās. Māte tādēļ meitu pa-

dzina. Mežā nonākusi, tā sāka no gara laika sūnas lasīt. Bet

viens ķēniņš, medīdams, atrada meitu un jautāja: „Ko tu še

dari?"

„Lasu sūnas vērpjamam — mātei linu pietrūka."

Ķēniņš domāja: „Tad viņa loti čakla un daiļa ir — ņemšu
līdz pilī."

Labi! aizveda uz pili, vakara ieslēdza kambarī un iedeva

trīs podi linu pa nakti savērpt.

Ko nu? Šī vērpt nemācēdama, sāks raudāt. Te ap pus-
nakti no aizkrāsns iznāk veca māmulīte ar ļoti lielu apakšlūpu

un mīlīgi, mīlīgi jautāja, kādēļ raudot.

Šī izsūdzēja savas bēdas. Vecene teica: „Nebēdā nekā! Ej

tikai gulēt, es savērpšu, bet tu apsolies mani savās kāzās lūgt!"

Meitene atbild: „Kaut gan no kāzām ne nieka nezinu, tad

tomēr apsolos. Bet kur lai tevi atronu?"

„Šepat aizkrāsnī!" vecene atteica, un tā bija pati Laima.

Otrā rītā ķēniņš atrada visu savērptu un loti priecājās; bet

vakarā iedeva atkal meitenei trīs podi linu vērpt. Tad ap pus-
nakti ienāca vē! nesmukāka vecene ar ļoti garu degunu un iz-

runājās tāpat ar meiteni, kā vakarējā.

Trešā naktī, meitenei raudot, ienāca atkal viena vecene ar

loti lielu pakalu un izrunājās tāpat, kā abas pirmās.

Ķēniņš, domādams, ka meitene pati vērpusi, precēja viņu. Bet

kāzu rītā viņa lūdza ķēniņu, lai atļaujot arī viņas kristmates

kāzās lūgt. Ķēniņš atļāva un vecenes atnāca. Bet pie galda

ķēniņš prasīja pirmai vecenei, kā viņai tik liela lūpa.

„No linu slapināšanas vērpjot," šī atbildēja.

Prasīja otrai vecenei, kādēļ tik liels degons.

„No linu putekļiem, vērpjot."

Prasīja trešai: „No kā tad tev tik liela pakala?"

„No lielas sēdēšanas vērpjot."

Nu ķēniņš sabijās, ka arī viņa jaunā sieva nedabūtu tādu

lūpu, degonu un pakalu, kā viņas kristmātēm, un nelika sievai

nemaz vairs vērpt.
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5. A. 501. Skolnieks J. Kļava n064 g. vecas M. AnsiķesNīcā.

X- Lielozola kr.

Reiz viena māte izvedusi laukā uz ceļa savu meitu un pērusi,
ka nemākot vērpt. Braucis garām ķēniņš un prasījis, kālab viņa
to meitu perot. Māte teikusi, ka meita esot par daudz liela

vērpēja.

Ķēniņš paņēmis meitu pie sevis un licis, lai viņa vērpj. Meita

neprazdama vērpt, sākusi raudāt. Pienākusi viena sieva ar lielu

garu degunu un prasījusi, kālab šī brēcot. Meita izstāstījusi visu

savu nelaimi. Oardegune savērpusi visu dzivi un prasījusi par

maksu, lai vācot viņu savās kāzās,

Otru nakti meitai sadod atkal daudz darba, un nu atnāk

viena sieva ar garām lūpām, savērp visu dzivi un prasa, lai

vācot viņu savās kāzās.

Trešo nakti atnākusi viena sieva ar gariem gurniem, sa-

vērpusi meitas vietā dzivi un prasījusi, lai vācot viņu savās

kāzās.

Ķēniņš domājis, ka pati meita ir tāda liela vērpēja, bijis loti

priecīgs un apsolījies ņemt to par sievu. Uz kāzām meita sa-

lūgusi arī visas trīs sievas, kas viņas vietā vērpušas. Ķēniņš
tās ieraudzīdams, brīnīdamies /prasījis, kādēļ viņas tādas sa-

vādas izskatoties. Sievas teikušas: „Tas nāk no lielas

vērpšanas."

Ķēniņš nu vairs neļāvis savai sievai pie ratiņa iet. Tā na-

baga meitene tikusi par ķēniņieni.

6. A. 501. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka „C6opHHK"b'« 123

LP, VII, 11, 27. 3. L

Bija māte, tai bija meita, — tāda sliņķe un vientiese, ka

nejēdza ratiņam ne riteņa pagriezt. Izveda mate uz lielceļu

meitu un kūla. Gadījās lielkungam garām braukt. Kungs pa-

skatās uz pērēju — vaicās: „Kam tu, vecenīte, kul savu mitu?"

Māte atbild: ..Kā lai nekuļu, kungs? Viņa tik žigla vērpēja,
ka nejaudu vērpjamā piedot — nepietiek vairs purva ne sūnas,

visu novērpusi."

Kungs saka: „Atdod man savu meitu."

„Ņem viņu," atteic māte.

Aizveda kungs vecenītes meitu uz savu muižu, ievietoja

vienā istabā, iedeva pieci podi linu un nosacīja: „Ja savērpsi

līdz rītdienas rītam, tad ņemšu tevi par savu kundzi, bet ja ne-

varēsi, tad galva nost."

Ko nu darīt nabadzītei? Bailes metās viņai, rūgtas asaras
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raudāja. Raud
L

raud — piepēži iznāk tāda vecene garu, garu

degunu un vaicās: «Meitiņ, ko raudi?' 4

Šī elsodama atteic: «Tā un tā — kungs lika pieci podi linu

savērpt, ja nesavērpšu līdz rītdienas agrumam, tad galva nost."

Vecene saka: „Neraudi vis, meitiņa, es tev izlīdzēšu. Liecies

tikai gulēt, rīta agrumā tev vērpjamo pasniegšu. Bet viens no-

līgums tikai: tu mani ieaicini savās kāzās.

«Tencinu, kāzās visādā ziņā tevi ieaicināšu." tā meitene

līksma solīt nosolījās un aizgāja gulēt.
Otrā rītā, tikko meita piecēlusies, gardeguna vecene jau pa-

sniedz šai savērpto vērpjamo. Atnāk kungs — darbs kārtībā.

Bet nu ap vakara pusi dod šai piecpadsmit podu linu, piedraudē-
dams un nosacīdams to pašu. Raudāja atkal elsdama meita. Te

atnāks cita vecene resnām, resnām lūpām, saņems linus darbā

un meitu pašu sūta gulēt. Otrā rītā pieceļas meita — resnlūpu

vecene jau sniedz šai vērpjamo gatavu pretim. Meita nodod

darbu kungam un dabū trešā vakarā divdesmit podu linu. Rau-

dāja bēdādamās šī; te ieradīsies trešā vecene platām, platām gū-

žām, mierina šo, apņemas linus savērpt un sūta gulēt. Otrā rītā

darbs gatavs. Pasniedza meitene ir šoreiz kungam savērpto

vērpjamo. Kungs domā, ka meita visu to savām rokām pada-

rījusi un apprecēja to.

Sarīkoja kāzas. Bet meita neaizmirsa vis, ko vecenēm so-

lījusies. Viņa iziet aiz durvim un sauc: «Gardegune, nāc manās

kāzās! Resnlūpe, nāc manās kāzās! Platgūža, nāc manās

kāzās!"

Tiklīdz iesaucās, te vecenes klāt. leies visas trīs kunga
istabās: vienai deguns līdz zemei, otrai lūpas šlankst liku, leku,
bet trešā tik tik varēja pakalu pa durvim iedabūt. Kungs ierauga
tādas izķēmotas, vaicā gardegunei: «Kāpēc tev deguns tik garš? 4 *

Šī atbild: «Ja tava cienīgā būtu vērpusi pieci podi linu pa

vienu nakti, tad viņai deguns būtu vēl garāks par manējo."
Otras divas vecenes, kungam vaicājot, atbildēja tāpat. To-

mēr kungs nesaprata veceņu atbildes un līksms nosvinēja savas

kāzas. Te pēc gada laika, kungam mājā neesot, atkulsies visas

trīs vecenes, sacīdamas: «Aizmaksā nu, cienīgā, mums par to,

ka tev linus savērpām!"

Cienīgā atdod vecenēm visu, kas jau vien ir, bet šīm kā maz,

tā maz. Beidzot šīs teiks: «Ja mums vairāk nekā nedosi, tad

izstāstīsim visu tavam kungam un tevi pašu paņemsim līdz uz

pekli."
Vecenes bijušas velna matēs. Ko nu? Tad cienīga ajzveda

viņas uz pirti, aiztaisīja durvis, pielūdza Dievu, paķēra vāli, ap-

sita visas trīs un pabāza turpat palāvē. Nekāda klizma cienīgai

no tām necēlās; pie tam vēl linus vērpt arī vairs nevajadzēja.



476

7. A. 501. Māra Deksne Vidzemē ? pagasta, Apsenu

mājās. Brīvzemnieka kr. LP, VII, 11, 27, 3, 2.

Daiļu, daiļu meitu māte reiz aizdzinusi uz mežu. Tur tā aiz

gara laika darbojusies tāpat ar sūnām. Ķēniņa dēls medīdams

sastapis daiļo, vaicājis, ko ar tām sūnām darīšot. Vērpšot. Vai

cita vērpjamā neesot? Esot sen jau savērpts — nepietiekot.

Ķēniņa dēls tad paņēmis daiļo meitu līdz uz pili, iedevis sūnas,

lai nu vērpjot. Šī raudājusi. Izlīdusi no aizkrāsnes Laimas māte

garu, garu degunu: lai neraudot, viņa savērpšot, bet lai par to

kāzās ieaicinot. Otru vakaru no aizkrāsnes iznākusi Biezlūpe,
trešo — Resngūža,

Kāzās meita lūgusi ķēniņa dēlam: vai nevēlēšot arī viņas
krustmātes kāzās ieaicināt? Lai aicinot, atteicis. Meita iegājusi
aizkrāsnī un aicinājusi. Iznākusi viena māmiņa tik garu degunu,
kā ķipis, otra tik lielām lūpām, kā pavārnīcas, trešā tik lielu pa-

kalu, kā siena kaudze. Ķēniņa dēls brīnījies par tādiem augumiem,
bet pirmā māmiņa teikusi: „Lielo, plato degunu dabūju no tam,
ka bez gala vērpju. Ja liksi savai sievai tā vērpt, tai arī tāds

deguns gadīsies."
Otrai biezas lūpas esot gadījušās no tam, ka vienmēr vērp-

dama dziju slapinājusi un trešai milzu gūžas no tam, ka vērpdama

pulka sēdējusi. Ķēniņa dēls sabaidījies — nelicis savai līgavai

nemaz vairs vērpt. Dzīvojuši laimīgi.

8. A. 501. K. Žiema no J. Kalniņa Ozolniekos. Jkr. V, 77 (44).
LP, VII. 11, 27, 3, 3.

Kādai mātei bija ļoti slinka meita. Māte veda meitu uz krust-

ceļu pērt. Garām brauca kungs. Šis prasīja, kāpēc māte meitu

per? Māte atbildēja: „Tāpēc ka viņa loti mudīga. Viņa man

visus salmus dzijās savērpusi."

Kungs paņēma meitu līdzi, ieslēdza salmu šķūnī un noteica:

„Ja tu tos salmus savērpsi dzijās, tad ņemšu tevi par cienmāti."

Meita ļoti raud. Te ienāk veca bāba platām acim, gariem
zobiem. Viņa teic: „Vai lūgsi mani kāzās? Tad tev savērpšu."

Meita atbildēja: „Lūgšu, lūgšu."
Sieva savērpa salmus dzijās. Otru nakti kungs atkal ieslo-

dzīja meitu šķūnī pie salmiem. Meita loti raud. Te ienāk baba

gariem pirkstiem. Viņa teic: „Vai lūgsi mani kāzās? Tad es

tev savērpšu."

„Lūgšu, lūgšu", meita atteic.

Sieva savērpj salmus dzijās. Ari trešo nakti iesloga meitu

šķūnī pie salmiem. Meita loti raud. lenāk bāba garu degunu un

teic: „Vai lūgsi mani kāzās? Es tev savērpšu."
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„Lūgšu, lūgšu", meita atteic.

Vecene savērpj salmus dzijās. Kungs nu taisīja kāzas. Arī

tās trīs vecenes bijaielūgtas. Kungs piegāja pie vienas vecenes

un prasīja viņai: „Kāpēc tev tādas lielas acis un tādi gari zobi?"

Tad prasīja otrai: „Kāpēc tev tik gari pirksti?"

Pēdīgi prasīja trešai: „Kāpēc tev tik garš deguns?"

Viņas atbildēja vienā mutē: „Tas mums no vērpšanas. Ne-

lieciet savai cienmātei vērpt, citādi viņai arī tā būs."

No tā laika kungs vairs nelika cienmātei vērpt.

9. A. 501. Petersonu Kārlis no Goldmarju Mīles Liv-

BērzesUpesmuižā, Jk r. 11. 144 (18). LP, VII, U, 27, 3,4.

Viena jauna meita gājsi pa ceļu uti skaitījusi. Kungs braucis

pa to pašu ceļu un dzirdējis, ka viņa skaitot. Licis apturēt kučie-

rim zirgus un prasījs, ko viņa skaita. Teikusi, ka skaitot, cik

podu pa dienu savērpjot. Ķēniņš teicis, lai kāp pie viņa ratos

un brauc līdz. Pārvedis uz savu muižu un licis uztaisīt ratiņu.

Priekš kāzām viņš nav ļāvis viņai vērpt. Viņa vērpt pa-

visam nav mācējsi. Aizgājusi uz mežu un raudājsi. Gadīšās

trīs Laimes mātes mežā, tās prasīšas, ko viņa raudot. Teikusi,
ka ķēniņš viņu apprecēs — un likšot viņai vērpt, bet viņa nemā-

kot. Laimes mātes teikušas: „Mēs aiziesim kāzu rītā pie tevim."

Kāzu rītā viņas atnākušas visas trīs. Brūte nosēdinājsi visas

trīs strīpā pie galda. Ķēniņš prasīja: „Kas tās tādas tev ir?"

Viņa teikusi: „Tās ir manas mātes māsas."

Ķēniņš teicis uz to vienu: „Kāpēc tev tik gari nagi?"

„Tas ir no pakulu vērpšanas."

Prasījs otrai: „Kāpēc tev tik platas acis?"

Teikusi: „Tas ir no villas vērpšanas, baltas un mellas."

Uz trešo teicis: „Kāpēc tev tik resnas lūpas?"

„No linu vērpšanas."

Ķēniņš pēc kāzām licis ratiņu sacirst un ta viņai vairs nebīs

jāvērp.

10. A. 501. J. Rubenis Erglos.

Vienai mātei bijusi loti slinka meita, kas nekā nevīžojusi da-

rīt. Māte no dusmām to izdzinusi laukā. Meita nu atsēdušies

ceļa malā, pirdusi un skaitījusi. Pa to ceļu nu brauc jauns ķēniņš

un prasa: „Ko tu, meitiņ, tur skaiti?"

Meita atbild: „Es vērpju tik smalkas dzijas kā zīdu un skaitu,

cik birkavu jau esmu savērpusi."
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Jaunajam ķēniņam loti patīk naskā vērpēja un viņš paņem

to līdz.

Ķēniņa pilī pie vērpējas atnāk trīs vecenītes, kas bijušas lai-

mes. Tās nu lūgušas, kad ķēniņš viņu precēšot, tad lai aicinot

arī viņas par savām krustmātēm panāksnos. Vienu lai saucot par

Lielgurni, otru par Liellūpi un trešo par Lielpupi. Kad ķēniņš vi-

ņas redzēšot, tad nedošot šai nekādu darbu strādāt.

Tā nu ari notiek. Ķēniņš grib vērpēju precēt, un tā lūdz, lai

atjaunot viņai arī savas trīs krustmātes panāksnos aicināt. Ķē-

niņš atlaun, un kāzu dienā arī atnāk visas trīs. Viņš prasa, kādēļ

viņas krustmātes izskatoties tik neglītas. Slinkā meita izskai-

drojusi, ka Lielgurne pastāvīgi vērpdama sasēdējusi lielus gur-

nus, Liellūpe pavedienu slapinādama izspiedusi lielas lūpas un

Lielpupe bērnus zīdīdama izaudzējusi lielas krūtis.

Ķēniņš par to sabijies un nelicis jaunai ķēniņienei vērpt, lai

tai netop lieli gurni un lūpas, un arī bērnus zīdīt, lai neizaug lielas

krūtis. Kad nu ķēniņiene vairs nedarījusi nekādu darbu, tad no

tā laika arī kungu sievas vairs nestrādājot.

11. A. 501. li. Auz iņ a Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Vienai mātei bijusi loti slinka meita. Māte to gan rājusi, gan

pērusi, bet tas neko nelīdzējis.

Vienu dienu, kad meita atkal nebija pastrādājusi uzdoto

darbu, māte ņēmusi šo atkal pērt. Bet šoreiz izdevies taisni uz

lielceļa, lai arī ļaudis redzētu, cik meita slinka un, lai no tā meita

apkaunētos. Bet kā par nelaimi, taisni tai brīdī, kad māte pērusi

meitu, gadījies braukt garām pašam princim. Princis prasījis

mātei, kādēļ šī tā meitu sitot.

„Kā nu princim teikt, ka meita slinka?" domājusi māte un

tādēļ sākusi stāstīt, cik šīs meita esot čakla vērpēja, viņa mierā

nemaz nestāvot, bet mūžīgi atrodoties vienā vērpšanā, pievērp-
dama pilnas istabas. Pat naktis neesot tai miera un tamdēļ viņa
izvedusi šo te nopērt, lai meita labotos.

Princis domādams, ka patiešām meita tik čakla vērpēja, pa-

ņēmis to sev līdz uz pili par sievu. Bet priekš kāzām tai vaja-
dzējis savērpt vairāk podu linu.

Meita nu bijusi loti nelaimīga un visu nakti pavadījusi vienā

raudāšanā. Bet piepēži — kur gadījušās, kur ne — ienākušas trīs

vecas māmiņas un prasījušas, kādēļ meita raudot. Meita nu iz-

stāstījusi savas bēdas un vecenītes šo apmierinājušas, apņemda-
mās tai palīdzēt. Bet meitai kā par pateicības pierādījumu jāie-
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lūdzot arī vecās māmiņas kāzās. Tas jāizdarot tā: „kāzu dienā

meitai jāieejot kūtī un trīs reizes jāsitot plaukstās. Tad vecenī-

tes arī tūliņ būšot klāt. Meita apņēmusies to darīt un mierīga

aizgājusi gulēt, kamēr vecenītes, ķērušās pie darba. Rītam pie-
nākot noteiktais skaits linu bijis jau savērpts un arī kāzu diena

klāt.

Princis, pārliecinājies par meitas čaklumu, bijis arī ar mieru

meitu nemt par sievu. Meita nu tikusi apģērbta princeses uzvalkā

un izgreznota skaistākām rotām. Bet priekš salaulāšanās, viņa
vēl iegājusi kūtī un sasitusi trīs reizes plaukstas. Kad meita jau
bijusi salaulāta un kāzu mielasts sācies, ieradušās arī sirmās mā-

miņas. Bet tagad tās bijušas tik neglītas, pat riebīgas: vienai

vecenei bijusi loti plata kāja, otrai bieza, atkārusies lūpa, un tre-

šai divi pirksti bijuši loti uzpampuši un resni. Vecītes katra pa

kārtai piegājušas pie prinča un teikušas.

„Tu savai jaunajai sievai nekad vairs neliec tik daudz vērpt,

jo skaties kāda man plata kāja palikusi no paminas kustinā-

šanas."

Otra teikusi: „Redzi, kāda man bieza atkārusies lūpa no bie-

žās linu slapināšanas."

Un trešā: „Redzi, kādi man pirmie divi pirksti uztūkuši resni

un nesmuki no dzijas šķetināšanas un, lai tava jaunā sieva nepa-

liktu tikpat neglīta izskata, veca, kropliem locekļiem kā mēs, tad

tu nedrīksti viņai likt strādāt un vēl mazāk vērpt."

Princis arī apsolījies savu sievu turēt īstā princeses godā un

nelikt tai strādāt. Tā slinkā meita tikusi lielā godā un dzīvojusi

laimīga.

12. A. 501. K. Corbiks no 67. g. vecas Līnes Buķcvicas,

Elejas Zeltiņos.

Reiz dzīvojusi slinka meita. Viņa nav mācījusies ne kārst,

ne vērpt, ne aust. Māte gan to bārusi, situsi, bet tas nelīdzējis.

Kādā dienā ķēniņš izsludinājis, ka viņam vajadzīga dūšīga

kārsēja, vērpēja un audēja — tāda, kura var pa trim naktim sa-

kārst, savērpt un izaust veselu istabu vilnas.

Kura to izdarīšot, to viņš ņemšot par sievu. Visā valstī tāda

meita nav atrasta.

Slinkās meitas māte to izdzirdusi un aiz dusmām_ aizvedusi

ķēniņam savu meitu. Varenā kārsēja nosēdināta kada istaba

viena un raudājusi. Raudājušu raudājusi jau ilgu laiku. Ap pus-

nakti atvērušās durvis un ienākusi kada vecene. Ta bijusi loti

nejauka: lielām, kaulainām, sastrādātām rokām.

„Ko tu, meitiņ, raudi?" viņa vaicājusi.
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„Ja, mamiņ, es nemaz nemaku karst un vērpt, kur nu lai

tādu istabu pa vienu nakti sakāršu?"

„Nekas, meit', būs labi", teikusi vecene: „liecies uz auss,

tikai apsoli mani lūgt kāzās."

Meita apsolījusies
1

No rīta tā pamodusies un redzējusi, ka

viss bijis sakārsts. Nākošā naktī tā atkal iesēdināta istabā. At-

kal visas durvis aizslēgtas. Meita nosēdusies un raudājusi. Ap
pusnakti durvis atvērušās, un ienākusi vecene ar garu apakšlūpu,

pavisam nejauka.

„Ko tu, meitin, raudi?" viņa vaicājusi.

„Jā, kā es neraudāšu?" meita atteikusi: „es nemaz nemāku

vērpt, kur lai nu vēl savērpju tādu istabu pilnu ar vilnu ?**

„Nekas, meit, ej tik gulēt, tik apsolies mani ielūgt savās kā-

zas, un viss būs labi."

Meita apsolījusies un likusies gulēt. No rīta viņa redzējusi,

ka viss bijis savērpts.
_

Trešā naktī atkārtojies tas pats, kas divās

pirmajās. Tagad ienākusi vecene, nejauku vaigu un ar tādām

kājām kā šķipeles. Meitai atkal vajadzējis apsolīties to lūgt kā-

zās, un no rīta audekls bijis noausts.

Tagad meitai bijušas ar ķēniņa dēlu kāzas. Priekš kāzām

tā viņam lūgusi atļaut uzlūgt savas trīs vecās krustmātes. Ķē-

niņš to atjāvis.

lenākušas trīs vecenes. Ķēniņa dēls prasījis, kādēļ viņām
tāds savāds izskats, no kā tas nākas? Uz to pirmā atteikusi, ka

viņai esot lielas rokas no vilnas kāršanas. Otra teikusi, viņai
esot lielas lūpas no pirkstu un linu slapināšanas. Trešā sacījusi,
ka viņai esot lielas kājas no aušanas.

Tagad princis sapratis, ka viņas būs bijušas darba darītājas,
bet neko nav teicis, nodzēris kāzas un dzīvojis ar savu sievu

laimīgi.

Visas trīs vecenes bijušas Laimes mātes.

13. A. 501. G. Zommers Gulbenē. LP, VI, 993 (2 piez.)

[Mātei bijusi slinka meita, nemaz nevīžājusi vērpt. Viņa sā-

kusi meitu kult. Ķēniņš, garām braukdams, redzējis un prasījis

mātei, kādēļ šo kuļot. Māte sacījusi, ka meita tik daudz vērpjot,
ka šai nemaz vairs miera neliekot. Ķēniņš paņem lielo vērpēju
līdz un sadod tai loti daudz darba. Meita no bailēm tikai raud un

nezina ko darīt.]

lenākušas trīs raganas pie meitas: vienai raganai bijusi liela

lūpa, otrai liela kāja, trešai liels īkstis. Raganas teikušas, vai šī
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[meita] viņas pieminēšot savā laimes dienā. Meita atteikusi, ka

pieminēšot līdz mirstamai stundiņai, bet lai tikai palīdzot savērpt.
[Tā nu arī trīs raganas savērpušas visu, kas bijis uzdots.]

Meita uzdevusi raganas par savām māsām [un uzlūgusi tās

uz kazām]. Kāzās ķēniņš vaicājis, kāpēc viņas māsas izskatoties

tādas savādas. Meita teikusi: „Pirmai lūpa ir liela no dzijas lai-

zīšanas, otrai kāja ir liela no ratiņa mīšanas, trešai īkstis ir liels

no dzijas spaidīšanas."

[To dzirdēdams, jaunais ķēniņš vairs nav devis savai sievai

nekāda vērpjama darba.]

14. A. 501. J. Ozols Secē. LP, VI, 993 (3 piez.)

Meita bijusi loti čakla. Mātei pietrūcis linu, un šī tikai stājusi

virsū, lai dod vērpt, lai dod vērpt. Tad māte rājusi meitu, ka ne-

varot nemaz glābties. Rājienu dzirdējis ķēniņš, garām brauk-

dams. Tas paņēmis lielo vērpēju līdz, ieslēdzis lielā, lielā kam-

barī, piepildījis līdz griestiem ar liniem un noteicis, ka par vienu

nakti viss jāsavērpj.
Tad šī sākusi raudāt, un nu ienākusi pati Laima, par veceni

pārvērtusies, ar lielu, lielu apakšlūpu, gariem, gariem pirkstiem,

platām, platām kājām. Viņa teikusi: „Ja apsolies mani kāzās

lūgt, tad vari gulēt iet, es savērpšu."
[Meita ir ar mieru, rītā ir visi lini savērpti un ķēniņš ir tik

priecīgs, ka tūliņ precē lielo vērpēju. Arī vecene tiek ielūgta kā-

zās.] Pie galda ķēniņš jautājis vecenei: „Kāpēc tev tik liela

apakšlūpa?"
„No linu slapināšanas vērpjot.'"

„Nu kāpēc tik gari pirksti?"

„No dzijas tecināšanas vērpjot."

„Nu kāpēc tik platas kājas?"

„No ratiņa mīšanas."

[Nu ķēniņš sabijies, ka vērpēja var palikt tik neglīta, nav

vairs jaunai sievai nekad ļāvis vērpt.]

Piezīme. Tādu pašu pasaku J. Ozols ir uzrakstījis arī Saukā, tikai te

meita bijusi slinka un tādēļ māte to kūlusi. Kēniuš prasījis, kādēļ perot. Māte

atbildējusi: „Vina stāj man linus virsū ko vērpt. Kur tik daudz lai nemu, cik

šī vērpj?" Viss cits tāpat kā iepriepsējā variantā. L. P.

15. A. 501. Teicēja 76. k. veca J. Staleidzāne Ataši c nē.

Kultūras balss kr.

Vīna meita beja smuka, bet natikle. Vīnu reizi sasadusmuoja

meitas muote uz sovas meitas un suoka jū pērt ceļa molā. Tvmā

laikā cauri braucja ķēniņa dāls.

„Kuodēl tu jū sit?" prosa ķēniņa dals muotei.
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„Kai juos nasissi?" atbildēja muote, „jei nu svunom muok

zeida dīgus sprēst, bet, nagribēdama nu syunom sprēst, prosa

nu manis lynu. Kur es jūs lai jemu, nabogs cylvāks? 44

„Oho!" padūmuoja ķēniņa dāls, „nu syunom zeida dīgūs
muok sprēst! Pi manis sātā pvls lynu, pajemšu es jū ar sevi! 44

„Atdūd man sovu meitu!
44

soka ķēniņa dāls.

„Jem!" atbildēja muote.

Ķēniņa dāls pajēmja meitu un nūbraucja uz sovu pili. Meita

beja cīši smuka un ķēniņa dāls sadūmuoja ar jū precētīs. Vīnā naktī

atguoja uz meitu juos Laimes un soka: „Tu naej pi ķēniņa par

sīvu leidz tam laikam, cikom jis napaaicvnuos myusu kuozuos!"

Laimes aizguoja un reitā meita soka ķēniņa dālam: „Es īšu

pi tevis pi veira, bet tu paprosi kuozuos munas tantes!"

Ķēniņa dāls tam pīkrita. Atguoja kuozu dīna. Sabraucja
visi vīsi un sasāda aiz golda, bet meitas tantju vēl naredzēja.

Ķēniņa dāls prosa meitai: „Kur tad tovas tantes? 44

„Mes jau atguojam, te pat asam!" atsasaucja aiz durovu.

Atsataisīja durovas un īīt pyrmuo tante. Paša jei beja kai cyti

cvlvāki, bet lyupa bailīgi gara. Ķēniņa dāls īsavēra Laimi un

prosa: „Par kū tev tik gara lvupa?"

„Es sovā mvužā beju lela sprādēja, tuodēl man lyupa tik

gara! 44 atbildēja Laime.

Pēc pyrmuos īguoja ūtra. Paša jei beja kai cyti cvlvāki,
bet piersts rasnuoks par vvsu rūku. Ķēniņa dāls īsavēra juos

rasnū pierstu un prosa: „Par kū tev tik rasns piersts? 44

„Es sovā mvužā beju lela sprādēja, tuodēl man piersts tik

rasns!" atbildēja ūtra Laime.

Pēc ūtras īguoja trešuo. Paša jei beja kai cyti cvlvāki, bet

kuoja cīši rasna un gara. Ķēniņa dāls īsavēra rasnū kuoju un

prosa: „Par kū tev tik rasna kuoja? 44

„Nu sprēšonas", atbildēja trešuo Laime, „ari tovai sīvai byus
tik pat gara lvupa, rasns piersts un rasna un gara kuoja, jo liksi

pi sprēšonas!"

Ķēniņa dāls nagribēja, ka juo sīva taida byutu, tuodēl nalvka

pi sprēšonas un dzeivuoja laimīgi.

32. Mežonīgais vīrs.

1. A. 502. J. Eze r s no Trcijeru Žana Gramzdā, Jkr. V, 127 1. p.

LP, VII. 11, 21, 1, 1.

Kādam ķēniņam bija dēls un trīs meitas. Dēlu viņš mīļoja

vairāk par visiem bērniem. Ķēniņš bija viņam dēstījis ābeli, kam

auga zelta āboli. Katru nakti nozuda pa ābolam. Princis pavē-
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lēja cilpas ietaisīt abēlē. Tavu brīnumu! Vīrs ar misiņa bārzdu

bija no rīta cilpās. Ķēniņš, gribēdams to rādīt saviem draugiem,
liek viņu cietumā ielikt. Kamēr šis cietumā, tamēr rotalojas prin-
cis ar ābolu blakus istabā. Bet tavu nelaimi! Ābols —kā tas

gadījās, kā ne — ierit pa caurumu pie Misiņbārzda.

Princis lūdzas: „Mīlo Misiņbārzd, atdod man ābolu!"

„Ja izlaidīsi mani no cietuma", teic Misiņbārzds, „tad dabūsi,

ātrāki ne."

„To nevaru, cietuma atslēga manai mātei kabatā."

„Ej pie mātes", Misiņbārzds māca, „liec galvu ieskāties un

izņem pa to brīdi atslēgu no kabatas. Mani izlaidis, atliec atslēgu

tāpat atpakaļ."
Princis izlaiž Misiņbārzdu. Šis saka: „Kad tev kā vajaga,

tad sauc mani un es būšu klāt."

Princis iet atkal pie mātes: „leskā man vēl galvu!"
Kamēr māte ieskā galvu, princis stumj lēnām atslēgu kabatā,

bet māte to pamana.

„Ko tu darīji ar atslēgu?" viņa uzprasa. Dēls izstāsta visu.

Sanāk viesi ķēniņam. Viņš ved Misiņbārzdu rādīt; bet cie-

tums tukšs. Ķēniņiene pastāsta, kas noticis.

„Arā no manas valsts!" ķēniņš tam bargi uzsauc, „tikai vienu

vienīgu zaldātu ņem līdz un atstāj šo pašu stundu manu valsti!"

Abi aiziet bēdīgi. Viņi nomaldās tuksnesī. „Skaties tik",
zaldāts saka, „man tevis labad būs vēl badā jānomirst; uzturs

jau iet pie beigām; ūdens ne lāsītes. Slāpst, ka vai mēle pie žau-

nām piekalst."
Princis atcērt: „Ko nu gvergzdi tik daudz. Rau', kur aka.

lesim turp."

Viņi nonāk pie akas, bet nevar sasniegt ūdeni. Zaldātam pa-

doms drīzi rokā. „Nolaid mani pie kājām akā", viņš saka, „es
nolaidīšu arī tevi, kad padzeršos."

„Labi!" Zaldāts padzēries, nolaiž princi akā.

~Padzēru jau", šis sauc, „velc mani ārā!"

„Es ar tevi esmu apnicis līdz beidzamam", zaldāts atbild,

..gribu no tevis atsvabināties. Ja atdod man savas drēbes un

ķēniņa dotās grāmatas, tad atstāšu tevi dzīvu, ja ne, tad vari akā

palikt."

„Velc tik ara", princis lūdzas, „atdošu visu." Ta notiek, viņi

izšķiras.
Zaldāts noiet pie kāda ķēniņa, uzrāda savas grāmatas un

ķēniņš viņu pieņem par dēlu. Negodīgas dzīvošanas labad drīzi

viņu aizdzen. Viņš iestājas pie pūķiem dienestā.

„Ja tu mums katram atved labi skaistu meitu", pūķi saka,

„tad dosim tev katrs divi pūri naudas." Zaldāts pārdomā, kā pie
meitām tikt.
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Princis, pa tam atnācis nepazīts sava tēva pilī, ir salīdzis par

zirgu puisi.

Reiz viņš satiekas pie pils mūriem ar Misiņbārzdu un tam

izstāsta savu ligu. „Gan mēs atriebsimies zaldātam", Misiņ-
bārzds saka, „vai nenāksi šovakar pie mums dzīrēs?"

„Labprāt!" zirgu puisis atbild.

„Bet liec vērā", Misiņbārzds turpina, ,xst un dzert ir brīv —

runāt ne. Tagad steidzies, ka drīzi aiztiekam."

Dienas darbus pabeidzis, princis iet tam līdz. Jūrmalā sēžas

abi laivā un brauc. Malā tikuši, viņi nonāk lepnā pilī. Tur daudz

viesu. Visi ēd un dzer, bet nerunā ne vārda. Pēc kāda laika visi

šķiras. Zirgu puisis paņem no turienes līdz sudraba zirgu.
Otrā vakarā tie brauc atkal uz dzīrēm. „Ed un dzer, cik

gribi", Misiņbārzds piekodina, „bet nerunā tikai." Mājā braucot

paņem puisis līdzi zelta zirgu. Trešā vakarā viņš pārved di-

manta zirgu.
Neilgi pēc tam atjāj pie ķēniņa pazīstamais zaldāts. „Mans

kungs mani sūta", zaldāts saka, „lai aizvedu viņam jūsu vecāko

meitu."

„Manu vecāko meitu? Kas tad tāds ir tavs kungs, ka viņš

man tā var prasīt?"

„Nebūs labi, ķēniņ!" zaldāts biedina, „mans kungs ir varens

pūķis, viņš apspļaus jūsu zemi ar uguni un visu nodedzinās."

„Došu jau savu meitu!" ķēniņš atbild izbijies. Zaldāts aizjāj.
Ķēniņš izsludina: „Pusi no manas valsts dabūs tas, kas no-

vedīs manu meitu pie pūķa un viņu atkal atvedīs dzīvu atpakaļ."

Zirgu puisis apbruņojies, sēžas sidraba zirgā un jāj pie ķē-

niņa, bis, viņu turēdams par kādu svešu princi, ļauj tam vest

meitu. Meita sēžas viņam aiz muguras un abi aizaulekšo.

„Dod man to meitu!" sauc pūķis jūrmalā, uguni spļaudams,
ka sakarst zirga puiša bruņas. Bet šis tam virsū ar zobiņu —

žvikš! un pūķis izstiepjas. Puisis izgriež tam mēli un paņem to

līdzi. Ķēniņam liels prieks par atdabūto meitu; bet varonis

nozūd.

Otrā dienā zaldāts prasa otras meitas. Nepazīstamais klāt

un aizved princesi. Pūķis ar trim galvām viņu sagaida jūrmalā

un spļauj ugunis, ka bruņas top sarkanas. Puisis kā kaķis viņam
kaklā — un visas trīs galvas zemē. Mēles izgriezis, viņš laiž

mājā.

Trešā dienā zaldāts klāt un prasa jaunākās meitas. Ķēniņš

apsola. Varonis atkal atjāj; bet šoreiz ar dimanta zirgu. „Lejat

tagad ūdeni visos dzelzs katlos", viņš pavēl; tad saka, pagrie-
zies uz princesi: „Nāc, ieķēries manam zirgam astē." Viņa ie-

ķeras un tas aizjāj. Jūrmalā stāv pūķis ar sešām galvām. Puisis

nolec no zirga. Pūķis nu krākdams, šņākdams viņam virsū; bet
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puisis iegrūž laimīgi savu šķēpu pūķim kuņģī, kas grīļojas, mēles
šaudīdams. Princis uzlec viņam kaklā, nocērt tam visas galvas
un — izrāvis mēles — jāj uz māju.

Ķēniņš sauc: „Varoni! Ņem manu jaunāko meitu, lielākas

algas man vairs tev nav."

„Ne, ķēniņ, to nevaru", zirgu puisis teic. „Lsmu viņas brālis,
tavs padzītais dēls."

Dēls guļ tēvam pie krūtim un šis slacina viņa galvu prieku

asarām.

Ķēniņš, dabūjis zināt zaldāta blēdību, izsūta karavīrus, lai sa-

ķertu blēdk Tas izdodas. Kamēr Misiņbārzds svin kāzas ar

ķēniņa vecāko meitu, tamēr zaldātam jāgrauž pūķu mēles cie-
tumā. Pēc kāzām viņu apžēlo.

2. A. 502. J. Vāc cr s Licl- Avc ē, A. Bīlenšteina kr.

LP, VII, 11, 21. 1, 4.

Vienam ķēniņam bija liels dārzs visvisādiem augļu kokiem.

Bet piepēži sāka koki cits pēc cita kalst. Tad ķēniņa dēls sap-

ņoja, ka dārzs ar lielarklu aparams, gan tad kokus glābšot. Tēvs

iedeva dēlam pieci vīri un lielarklu, divpadsmit jūgu, lai ar. Ara,
izara vienu koku, otru, kā nāca pie beidzamā — izveļas no sakņu

apakšas starp lemešiem sprīdi garš vīriņš ar olekti garu bārz-

diņu.

Ķēniņš Misiņbārzdiņu iespostoja dzelzs sprostā un aizbrauca

citus ķēniņus paaicināt mazo sprīdīti aplūkot un apbrīnot. Bet

kamēr ķēniņš ceļā, ķēniņa dēls svaidās tāpat pa lauku ar zelta

ābolu. Svaidās — ābols ieripo mazā vīriņa sprostā un tas ābolu

neatdod: lai izlaižot no sprosta, tad ja. Dēls izlaiž — vīriņš pa-

zūd, tikai to vien ieteikdamies: „Ja tev nelabi klājas, piemini
mani!"

Pārbrauc ķēniņš, neatrod Misiņbārzdu vairs — dusmīgs bez

gala. Un dusmās viņš aizdzina dēlu pasaulē; tikai vienu kara-

vīru gan iedeva biedros līdz un labu tiesu mantas ceļa pārtikai.
Dēls ar kara vīru gāja pa tuksnesi veselu nedēlu.

_

Beidzot

uzgāja vienu avotu. Avota ūdens bija dziļi. Ķēniņa dēls sacīja

karavīram: „Nem mani aiz kājām, es laidīšos ar galvu lejup no-

dzerties."

Labi. Bet karavīrs tīšām iemērca dēlu labi padziļi avota

ūdenī, biedinādams, ka ņemšot viņu vai gluži noslīcināt, ja neat-

došot visu mantu un nepalikšot viņam par sulaini. Šis apsola arī,

nabadziņš, visu. Nu abi iet tālāk, nonāk vienā pilī un paliek tur-

pat. Bet karavīrs iestāsta pils ķēniņam, ka viņa līdznācejs (viņa

sulainis) varot vecus zirgus par jauniem pataisīt.

Ķēniņš tad lika lielā smilšu kalna pulka vecu zirgu sadzīt un

dēlam (karavīra sulainim'» tie bija jāpataisa par jauniem, trekniem,
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sudraba spalva. Dels noiet smilšu kalna, sak raudat: „Ai Misiņ-

bārzdiņa, kādu grūtumu tu man uzliki!"

Te Misiņbārzdiņa klāt: kas kaišot? Tā un tā! Misiņbārzda

atbild: ~Tas nekas — nāc tikai man līdz!"

Aiziet uz Misiņbārzdas māju, nu dēls apmāna, ka mazais vī-

riņš, Misiņbārzda, ir pats velis. Trīs dienas dēls ēda, dzēra pie
vella, ceturtā dienā velis saka: „Še, dēls, sudraba pātaga, kad

tu ar to zirgiem uzsitīsi, tad tie radīsies trekni un sudraba spalvā."
Labi. Aizgāja atpakaļ uz smilšu kalnu, uzsita ar pātagu —

visi zirgi palika trekni un sudraba spalvā. Ķēniņš loti priecājās

par tik lepniem zirgiem; bet karavīrs iemuldēja melodams: dēls

esot lielījies sudraba zirgus ir pat zelta spalvā pārvērst, ja viņam
to liktu.

Ķēniņš sadzina zirgus smilšu kalnā un liek dēlam zelta spalvā

pārtaisīt. Dēls notek pie Misiņbārzda, izstāsta lietu — Misiņ-
bārzda iedod zelta pātagu. Pēra ar zelta pātagu zirgus, visi zirgi
ietērpās zelta spalvā.

Ķēniņš priecīgs bez gala, bet karavīrs iemuld: dēls varot no

nobālējušiem kauliem dzīvus lopus radīt.

Tūdaļ ķēniņš lika smilšu kalnā lielu čupu kaulu sadzīt, lai nu

gādājot no tiem dzīvus lopus! Dēls aiziet pie Misiņbārzdas: tā

un tā. Misiņbārzda iedeva viņam dimanta pātagu un dimanta

zobiņu, sacīdams: „Ar pātagu radīsi lopus, ar zobiņu tūkstots

galvu vienā cirtienā nocirtīsi."

Dēls aizgāja pie kaulu čupas un pēra un pēra kaulus ar di-

manta pātagu no vietas. Čupa sāka kustēties, radās dzīvība,

lopi un cilvēki, ka čum un kust. Bet pašā tai brīdī, kad dzīvība

radās, dēls bija uzkāpis nezinādams taisni uz cūkas kauliem. Līdz

nu cūkas kauli atdzīvojās, dēls gadījās cūkai jāteniski mugurā un

jāja, seglos atpsēries, tiešām uz ķēniņa pili. Aizjāja tur, ķēniņš
lika jaunradītiem lopiem jaunas kūtis uzcirst un dēlu iecēla par

lopkopēju.
Bet tam pašam ķēniņam bija trīs meitas vellam atdodamas.

Šis meitas izglābj no velna jaunais lopkopējs; bet karavīrs, kas

meitas bija vellam vedis atdot, nozvērina meitas, lai sakot, ka viņš
tas glābējs. Bet ar trešo vellu cīnoties, dēlam (lopkopējam) nā-

cās grūti cīnīties. Velis viņa dimanta kumeļu iespēra zemē un

viņu pašu arī līdz jostai sadzina zemē; ieskrambādams dēlam vēl

īkšķi brangi padikti. Tad dēls piesauc savu Misiņbārzdu. At-

skrien Misiņbārzda, pukodamies: „Es tev iedevu zobiņu, ar to ir

kara spēkus varēji pārspēt vienā cirtienā un tu mani vēl aicini.

Tagad man savam paša tēva brālim galva jānorauj!"

Misiņbārzda palīdz vellu pārvarēt un meitu izglābt. Dēls

pāriet, kad bija kalnā atpūties, pie ķēniņa, bet ķēniņš karavīram

jau meitu (jaunāko) apsolījis. Tad jaunākā parāda ķēniņam (tē-
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vam) dela ieskrambāto īkšķi, izstāsta taisnību. Karavīru nu no-

tiesā, bet dēlu ar jaunāko meitu saprecina.

3. A. 502. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 694 (125, 3).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tam pa-

šam tēvam bija zelta ābele ar zelta āboliem; bet ābolus katru

nakti zaga. Tad vecākais dēls gāja sargāt. Sargāja gan — ne-

nieka nenoķēra; tāpat izdevās arī viduvājam dēlam.

Nu gāja muļķītis sargāt un tas paslēpās ābeles zaros. Pie-

nāca pusnakts, muļķītis dzird nākam kādu. Paskatās — ierauga
divi pēdi garu cilvēku ar misiņa bārdiņu ābelē kāpjam. Viņš sa-

ķer Misiņbārdiņu aiz bārdas un nelaiž ātrāki vaļā, kamēr nebūšot

atdevis visus zagtos ābolus. Misiņbārdiņš atdeva ābolus, iedā-

vināja muļķītim vēl pulka zelta naudas un tad aiziedams sacīja:
„Ja tev, muļķīti, kādreiz palīga vajaga, tad tikai saki: „Kaut jele
Misiņbārdiņš būtu!" Tūlīt būšu klāt." Labi.

Un otra rīta muļķītis, tēvam zelta ābolus atdevis, devas ceļā,
gribēja pasauli_ apskatīties. Gāja, gāja — nonāca lielā pilsētā un

tur dabūja zināt, ka visiem pavalstniekiem lielas bēdas uzbruku-

šas. Tur netālu no pilsētas esot liels, augsts kalns, pie kalna dziļš

ezers, ezerā mītot pats nelabais, nelabajam katru gadu jāziedojot

viens cilvēks un šogad taisni kārta esot ķēniņa meitai, tā rītu ve-

dama kalnā.

Muļķītis to padzirdējis, neteica nekā. Klusītiņām nogāja pie
kalēja, nokala piecpadsmit birkavu smagu nūju un aizgāja kalnā

jau priekšlaiku, ķēniņa meitu gadīdams. Atveda ķēniņa meitu,

atstāja vienu — velns ar trim galvām no ezera ārā; kur tik ilgi
esot kavējusies? Un taisās jau grābt. Bet nu muļķītis metās

starpā, krāva velnam tā ar nūju, ka līdz jostai iecirta zemē. Velns

gan meta pretim, ietrieca arī muļķīti līdz ceļiem zemē, bet kā nu

muļķītis cirta otrreiz ar nūju. tā velns līdz kaklam zemē iekšā

un galvas nost.

Tas nu tai dienā. Bet otrā dienā ķēniņa meita bijajāved vēl

otrreiz velnam. Atveda kalnā, velns ar deviņām galvām iznāca

no ezera un uzkliedza meitai jau notālēm: „Kur tik ilgi biji?"
Bet muļķītis ar nūju stājās velnam pretim. Tad velns sašuta

un ari muļķītim uzkliedza: „Ak tu esi tas drošais, kas vakar manu

brāli kāvis! Pag, pag, putniņ, nu es tev rādīšu!"

Abi iesāka spēkoties, bet muļķītis šo tāpat nobeidza kā va-

karējo.
Trešā dienā vēl ķēniņa meita bija jāved kalnā un nu no ezera

iznāca velns ar divpadsmit galvām, brēkdams, kliegdams, ka zeme

nodimdēja: „Pag, pag, putniņ, nu es tev rādīšu! Tu man divi

dēlus nokausi, tu mani postīsi!"
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Un nu abi sāka cīnīties, lai Dievs pasarga. Cīnījās, cīnījās —

pēdīgi muļķītis ietrieca viņu līdz kaklam zemē un pats bija iegri-
mis līdz pleciem; bet tad ari, nūju sagrābis, sāka velnam galvas
kā pogas zemē sist. Tomēr, cik galvu nosita, tik atkal, kamēr

citas trauca, vietā atauga. Nu muļķītis bija piķī. Te par laimi

atminējās labu palīgu un tūdaļ iesaucās: „Ai, kaut tagad mans

Misiņbārdiņš būtu!" Un līdz tos vārdus bija ieminējies, Misiņ-

bārdiņš klāt, sagrābj muļķīša nūju un vienā cirtienā notrieca

velnam visas, itin visas galvas.
Nu ķēniņa meita bija glābta pilnīgi un ķēniņš atdeva viņu

muļķītim par sievu.

4. A. 502. P. $. no Daukas Rau nā.

Vienam ķēniņam bija ļoti skaists ābeļu dārzs, kur pašā vidū

auga viena ābele ar zelta āboliem. Bet nu katru nakti sāka tur

zust pa vienam zelta ābolam. Gan izsargājās visādi sargi, bet

nevienam neizdevās zagli noķert. Pēdīgi tomēr viens gudrinieks

bija izdomājis kādu slazdu, kurā manīgais zaglis ieķērās. Tas

bija mazs mazs vīriņš ar misiņa bārdu. Misiņbārdi nu ieslodzīja

pils pagrabā.

Ķēniņš grib rādīt saķerto Misiņbārdi arī citiem kungiem, liek

taisīt lielu godu un izbrauc pats viesus aicināt. Pagraba atslēgu

viņš nodod ķēniņienei glabāšanā. Ķēniņa dēlam, pa pagalmu dzī-

vājot, iekrīt zelta bumba pie Misiņbārža pagrabā. Viņš nu lūdz, lai

atdodot šā bumbu. Misiņbārdis saka, lai izlaižot šo no pagraba ārā,

tad atdošot bumbu. Gan ķēniņa dēls stāsta, ka viņš nedrīkstot

laist un nezinot ari, kur esot pagraba atslēga, bet Misiņbārdis tik-

mēr lūdzas un mānās, kamēr pierunā ķēniņa dēlu. Tas nu paņem

zagšis no mātes atslēgu un izlaiž Misiņbārdi no pagraba.
Atbrauc ķēniņš ar daudz viesiem mājā un grib tiem rādīt ie-

slodzīto vīriņu. Izrādās, ka pagrabs jau tukšs. Ķēniņš nu ir ļoti
dusmīgs uz ķēniņieni, kam tā izlaidusi Misiņbārdi laukā. Ķēniņa

dēls, žēlodams māti, izstāsta visu, ko viņš izdarījis. Atrās du-

smās ķēniņš tūliņ aizdzen savu dēlu no pils projām. Tas aiziet

bēdīgs uz mežu un neviens vairs nezina, kas ar viņu noticis.

Bet nu ķēniņam izceļas drīz karš ar savu kaimiņu, kas tam

uzbrūk ar lielu kara spēku. Mūsu ķēniņš jau pazaudējis lielāko

dalu no saviem karavīriem un nevar vairs turēties ienaidniekam

pretī. Tai brīdi atjāj viens svešs jātnieks ar sidraba zirgu un

zelta zobenu rokā. Kur vien tas jāj, tur neviens tam nevar pretī

turēties. Drīz vien viņš sakauj pavisam stipro ienaidnieku, tā kā

kaimiņu ķēniņš aizbēg tik ar kādiem retiem karavīriem, bet pats

jātnieks aizjāj un pazūd. Uzvārētais ķēniņš nav ar to mierā, sa-

lasa drīz jaunu kara spēku un uzbrūk atkal savam pretiniekam.
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Laime pāriet uzbrucēja pusē un padzītā dēla tēvam ir arvien jā-

atkāpjas. Te nu atkal ierodas svešais jātnieks ar sidraba zirgu,

sakauj uzmācīgo ienaidnieku un, nevienam nezinot, aizjāj pats

projām.

Kaimiņu ķēniņš ir salasījis vēl trešo kara spēku un iesāk atkal

karu. Pirmajam ķēniņam klājas slikti un tam ir karš jāpazaudē.
Bet te piesteidzas atkal svešais jātnieks ar sidraba zirgu un at-

dzen kaimiņu ķēniņu atpakaļ. Tam nu izdodas ar savu zobenu

ievainot jātniekam kāju. Pats ķēniņš tūliņ piesteidzas savam

glābējam un apsien viņam brūci ar savu mutslauci. Nu ķēniņš
arī pazīst, ka tas jātnieks ir viņa paša padzītais dēls. Izrādās,
ka par viņu bija gādājis no pagraba izlaistais Misiņbārdis.

Nu tēvs ar dēlu dzīvo saticīgi un laimīgi.

5. A. 502. A. Bīlenšteins 1862, r. Jaun-Aucē. LP, VI. 772 (127.1).

Vienam ķēniņam uzaudzis liels kalns gar logiem. Un viņš

pavēl savam kara pulkam, lai atrok to kalnu. Rakuši un uzgājuši
tai kalnā vara vīru. Tad ķēniņš vara vīru ielicis cietumā un gri-

bējis citiem ķēniņiem rādīt par kumēdiņu; bet tas bijis Dievs. Un

tā viņš — tas vara vīrs — piesaucis ķēniņa dēlu pie cietuma lo-

dziņa un teicis, ka viņa mātei (ķēniņienei) ir atslēga kabatā un

lai saka, ka uts kož pakausī, lai viņa to meklē, bet lai pa(r) to

starpu lēniņām izņem to atslēgu no kabatas... Izņēmis un iz-

laidis to vara vīru nocietuma — tas aizgājis projām. Nu ķēniņa
dēls atkal gājis pie mātes un teicis, ka vēl uts kož pakausī. Ka-

mēr māte pa pakausi meklējusi, iebāzis atkal to atslēgu lēniņām
kabatā.

Pēc tam sabraukuši sveši kungi un ķēniņš prasījis to at-

slēgu —to vara vīru rādīt. Šī iedevusi. Nu atslēdz pagrabu —

nav nekā vairs cietumā. Un kā nu nava, ved savu gaspažu pie

karātavām, ka izlaidusi vara vīru — tāpēc. Bet dēls nelicies ne

zinis, tas izgājis ar balli laukā un svaidījis to. Un nu ieraudzījis,
ka mammu ved pie karātavām — saucis: „Papu, ku(r) mammu

vedat? Es pats vara vīru esmu izlaidis!"

Tad ķēniņš sadusmojies uz dēlu un gribējis to nomaitāt: bet

viņš teicis: „Kārt viņu nevar, kaut viņu nevar — viņš pats ķēniņš

pacelts — jāved uz mežu, lai nošauj bende!"

Noved uz mežu — bende krāpj, ka abiem jāsašaujot putniņi

uz maltīti. Bet ķēniņa dēls taču mana un nu žēlojies: „Ak tu,

vara vīrs! ka(m) tu man tā liki izlaist? Nu mani pašu šaus

zemē!"

Tad vara vīrs gadījies klāt un teicis, lai nebaidās, ka viņu
nevarēs nošaut.

Un tā viņš gājis pa priekš(u), tas ķēniņa dēls. pēc tā vara
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vīra padoma (bende gājis nopakaļus) un šaudījis putniņus. Piešā-

vis pilnu tašu; bet bende kā šāvis, plinte arvien noklačojusi.
Beidzot ķēniņa dēls piegājis klāt un prāsījis: „Ko tu šauj?"
„Šauju putneļus!"

„Rādi, cik tu esi sašāvis!"

„Nevaru nevienu nošaut."

„Tu melo, ka tu šauji putneļus — tu mani šauji; bet tu mani

nevari nošaut — teic taisnību, ka tu mani šauji! Kad tu neteiksi,

tev še jāpaliek aukstam kā sunim!"

Nu viņš saka: „Tiesa! Tavs papus lika tevi nošaut un pār-

nest tavu vienu aci un mazo pirkstiņu."
Un bendēm ir bijis liels kvekšu suns, kurtu suns. Teicis:

„Nošauj to suni, paņem to aci! un še tev mans mazais pirkstiņš,

nogriezi, pā(r)rnesi un saki, ka tu mani nošāvis!"

Bende visu to padarījis — pārnesis.
Bet ķēniņa dēls gājis pa mežu vien. Gājis — izgājis no

meža_ — uzgājis lielu placi (klajumu), tur bijis ozols; apsēdies

pie tā ozola un teicis: „Vai, kā gribu ēst!"

Tā tas vara vīrs gadījies atkal klāt un teicis: „Tu negribi
ēst!"

Un tūliņ negribējis vairs est. Tas bijis Dievs — ko teicis,
tas noticis. Gāj(u)ši abi divi ar to vara vīru usn tā satikuši vienu

nabagu._ Un tā viņš teicis: „Vadzi, vecais, cik tu gribi pa(r) ta-

vām drānām — vai divi sieki naudas, vai sieku?"

Viņš teicis: „Vai, Dieviņ! ku(r) ta(d) es savas drānas izdošu!

Vai es iešu pliks?"
Beidzot ta(d) prasījis sieku naudas par drānām; Dievs iede-

vis to. Ķēniņa dēls nu apģērbis nabaga drānas; savas drānas

atkal atdevis nabagam mugurā un tad aizgāj(u)ši atkal katrs

savu ceļu; bet tas vara vīrs pazudis. Beidzot ķēniņa dēls, viens

pats, iegājis vienā pilsētā un iestājies vienā namā pie viena kunga

par porīteli, jo vecais porītelis bij palicis slims. Un vienu dienu

ķēniņa dēlam bij jābrauc līdz tiem kungiem. Viņi brauc, brauc;
bet nu kungs gribējis, lai ķēniņa dēls labāk paliek par kučieri.

Kad nu tā, tad šis izgājis, ku(r) neviens cilvēks neredz, un saucis

vara vīru: „Ak, tu, vara vīrs!"

Vara vīrs gadījies. Nu teicis: „Mani grib, ka es palieku pa(r)
kučieri!"

Tad Dievs teicis: „Tu pa(r) kučieri nepalieci! Eji citā namā,

piestājies pie pavāriem par palīgu!"

Saderējis pie pavāra. Vecais pavāris izgājis vienreiz cierēt

un tam piestājējam bija jātaisa kungiem špināti. Bet vecais pa-

vāris slepeni aizlīdis aizdurvē lūkot, kā jaunais varēs. Un va-

rējis gan: paņēmis špinātus, iesviedis cūkām draņķī, izgājis laukā,

saplūcis gar žogmalēm nātres, gušņas un uztaisījis no tiem kun-



491

giem maltīti. Kungi ēduši tencinādami un gribējuši, lai jaunais nu

paliek pa(r) pavāru — vecajam (ēdiens) tā nebijis. Nepalicis.
Tā atkal jaunais gājis cierēt un vaktējis aizdurvē veco. Vecajam
atkal špināti bij jātaisa. Viņš nu arī iesviežot špinātus draņķī,
ienes gušņas, nātres un izvāra kungiem ēst. Bet kungi saprot,
ka nav špināti — neēd un grib to ķēniņa dēlu pa(r) pavāru, lai

tas vecais atstāj. Jaunais neapsolās, iziet laukā un piesauc to

vara vīru. Tas gadās. Jaunais saka: „Mani grib, lai pa(r) pavāru
palieku!"

Vara vīrs saka: „Tu nepaliec(i) pa(r) pavāru!" un pazūd
atkal.

Bet viņš nu iziet otrreiz lauka un piesauc: „Ak, tu, vara

vīrs!"

Vara vīrs atkal gadās un saka: „Nu tu eji pie dārzniekiem

pa(r) dienderi!"

Labi! Noiet uz citu pilsētu, sader pie dārznieka, izdzīvo,
izmācās itin ātri un vienu dienu, darbu pakopis, spēlē ar sudraba

balli. Pats kungs to redz un nu grib, lai šis paliek pa(r) dārznieku.

Bet viņš iziet (no dārza) un piesauc: „Ak, tu, vara vīrs!"

Vara vīrs gadās. Šis saka: „Mani grib, lai palieku pa(r)
dārznieku!"

„Tu pa(r)dārznieku nepalieci!" vara vīrs atteic un pazūd.

Bet viņš nu iziet otrreiz laukā un piesauc: „Ak, tu, vara

vīrs!"

Tad vara vīrs iedevis bruņas, zobiņu, zirgu un teicis: „Nu tu

jāji uz karu!"

Paņēmis, nojājis uz to karu, trīsreiz apsities apkārt, tad tas

karš viss šķīries un beidzies. Bet vara vīrs bij teicis, lai, karu

beidzis, tur nestāv, bet lai, trīs reiz apsities kara vidū, steidzas

atpakaļ uz to pilsētu, kur pa(r) dārznieku bija. Pā(r)nācis, pie-

saucis atkal vara vīru — tas iedevis zelta balli un nu jaunais
dārznieks spēlējis ar to. Kungs to redz un nu grib un grib, lai

šis paliek pa(r) dārznieku. Bet viņš iziet no dārza un piesauc:

~Ak, tu, vara vīrs!"

Vara vīrs gadās. Šis saka: „Mani grib, lai palieku pa(r)
dārznieku!"

„Tu pa(r) dārznieku nepalieci!" vara vīrs atteic un pazūd.

Bet viņš nu iziet otrreiz laukā un piesauc: „Ak tu. vara

vīrs!"

Tad vara vīrs gadās un saka: „Jāji atkal uz karu! Bet nu tev

ies slikti, labi vairs neies," bet lai trīsreiz apsitas un lai tik(ai)
drāž mājās.

Nojāj — trīsreiz apsitas apkārt un jaj atpakaļ; bet karš dzinās

pakaļ un nocērt šim labo kāju. Nu apsien to kāju ar šņubdrānu.

pā(r)jāj mājās un piesauc atkal: ~Ak, tu, vara vīrs!"
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Vara vīrs gadās. Parāda to kāju.

„Tev tā kāja vesela!" Un patiesi paliek vesela.

Nu viņš (jaunais dārznieks) spēlē ar to zelta balli un svaida —

ķēniņa princese grib, lai viņai atdod to balli. Viņš teicis: „Kad
tu man vēlēsi pie sava lauka nama durvju sliekšņa nakti izgulēties,
tad es tev atdošu."

Labi. Viņš nu atdod zelta balli; bet tai vietā viņam ir atkal

cita balle, dimanta balle. Tad atkal tā princese lūdzas, lai dimanta

balli atdod. Viņš atteicis: kad ļausies izgulēties pie viņas klāt,

tad atdos. Ļāvusies. Tad atdevis dimanta balli — iziet un sauc

atkal: „Ak, tu, vara vīrs!"

Vara vīrs gadās un saka, ka atkal jājāj uz karu. Jāj, apsitas
trīsreiz apkārt, karš dzenas pakal, bet viņš šoreiz izmuka no tiem

krieviem. Bet mājā jājot, princese parādījusi šo savam tēvam un

pateikusi, kas īsti bijis tas lielais kara kungs. Nu apprecējis to

princesi

6. A. 502. Pogu Jānis, Bechmanis, 13 ramberģniekos.

LP, V, 236 (115).

Kādā ķēniņa dārzā bija liels balts akmenis. Akmeņa galā
šad un tad manīja spožu putnu saulē gozāmies; bet tik drīzi kāds

tuvojies, putns nozuda atkmeņa apakšā. Reiz arī ķēniņa mazajs
dēlēns notālumā ieskatās spožo un nu plijas ķēniņam virsū, lai

jel noķerot akmeņa putnu viņam parādīt. Tēvs sasauc vismanī-

gākos mediniekus un tie izglūnas dažu labu dienu, bet nekā. Te

vienu dienu atsitas bula gaiss un spožais putns tādā saules svelmē

drusku piemidzis akmeņa galā. Medinieki tūliņ naigi naigi pie-
lien uz pirkstu galiem, aizbāž apakš akmeņa alas caurumu un

tura spostu gatavu pa grābienam. Te pašu brīdi šis atmodīsies

un sprukst alā, bet sposts priekšā, noķer nabadziņu. Visi, zināms,

saskrien ērma putnu skatīties; bet tavi brīnumi! — nav putns,
mazs vīriņš, viscaur spožām, spožām sudraba, zelta, dimanta

spalviņām; arī mati un bārzda skaidrā dimantā. Bet mnāt vīriņš

nerunā ne pušplēsta vārda, lai ko prasītu.
Ķēniņš liek prāvu krātu pagatavot un ieslēdz tur spožo, dē-

lam parotāties, bet atslēgu atdod ķēniņienei glabāt. Jaunais ķē-

niņa dēls ikdienas padzīvojas pie vīriņa: iešauj roku gar krāta

irbiem, glauda dimanta spalvas, brauka spožo bārzdu un šim tas tā

tīk, tā tīk, ka smaida vien bērnam pretim. Te vienu dienu, kamēr

citi dienvidū, spožais vīriņš sāk ķēniņa dēlu uzrunāt: „Klausies,

dēls, tev laba sirds, tu mani tā mīli, tā mīli, par to sagādāšu tev

labas dienas. Ej, paņem, kamēr māte gul, krātiņa atslēgu, izlaid

mani brīvībā un nāc līdz manā iedzīvē, tad tu tikai pieredzēsi

jaukumus; kas šeitan redzams, tas tikai nieks."

Ķēniņa dēls, kā jau bērns, tūliņ atslēgai pakal un izlaiž šo ārā.
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Spožais vīriņš tūdalin vedinās mazo pie baltā akmeņa un tur tad abi

nozuda lejup. Bet zemes apakšā bija gan citādi: viss, viss dimantā,

zeltā, sudrabā, gan pilis, gan koki, gan citas lietas. Un ēdieni

pat — mēli vēlies aizrit, cik gardi un saldeni. Ķēniņa dēls šinī

laimē palika, kamēr izauga par staltu jaunekli. Bet tad spožais

vīriņš sacīja tā: „Izaudzis esi, labumus baudījis, uzsāc tagad reizi

pats savu dzīvi. Tur augšienē tai un tai apgabalā dzīvo varens

ķēniņš un tam daiļākā meita pasaules virsū, bet pats viņš loti

vecs. Šinīs dienās ķēniņš sēdinās savu meitu augstā krēslā, tērps
dimanta dārgumos un pavēlēs vīru izmeklēties. Tas, kurš, krē-

slam riņķī jādams, iespēs ar aso zobiņa galu meitas pirkstam di-

manta gredzenu nodabūt, to iecels par ķēniņa pēcnācēju un sa-

laulās ar daiļo. Bet, dēls, ja tev izdotos jau pirmajā dienā gre-

dzenu nodabūt, iesvied tad gredzenu meitai klēpī un jāj atpakaļ;
otrā dienā tāpat: tikai trešā dienā ņem gredzenu līdz, palaid ku-

meļu, paslēp drēbes mežā un steidzies savam nākamam sievas

tēvam slepus atkalpot par meitas audzinājumu."
_

Un nu spožais vīriņš ietērpa ķēniņa dēlu tīrās dimanta drē-

bēs, piejoza lepno zobiņu, apsedloja sirmu kumeļu dimanta se-

dliem un pavadīja augšup.
Pirmā dienā jāja šādi, gan tādi — neviens nejēdza gredzenu

aizkacēt tik augstā krēslā. Līdz parādīsies šis savos dimantos —

gredzens džinks! plikā zobiņa galā.

Visi tūliņ atver mutes: „Kas tas tāds?"

Bet dimanta jātnieks iemet gredzenu meitai klēpī un pazūd.

Otrā dienā atkal tāpat. Trešā dienā ķēniņa dēls laiž kā zibins

ap augsto krēslu, noņem gredzenu un prom: vēl tālumā gredzens
nolaistās vien zobiņa galā. Visi pabrinās par tādu jājēju un nevar

saprast, kāpēc ar gredzenu aizmanījies; ja negribējis precēt ķēniņa

meitu, tad labāk nemaz nevajadzējis jāt — cits varbūt būtu pie-

kļuvis. Te pret vakaru ienāk svešinieks pie ķēniņa: vai nevarot

darbu dabūt?

Kamdēļ ne; bet no kurienes tāds esot?

~Cela gājējs esmu, ceļa gājējs — grib maizi pelnīt."

Labi, lai tad pelnot, ķēniņam darba diezgan.
Un veselu gadu svešais pelnījās pie ķēniņa. Te otra gada

ķēniņš iedomājas lielas dzīrās darināt. Pērn neesot izdevies meitai

brūtgānu sadzīt; jāraugot šogad paaicināt dzīras visi apkārtējie

ķēniņa dēli un ķēniņi, varbūt vedīsies labāki. Sanāca arī ka gruži

dzīru namā; bet vakara laikā vēl viens ieradās skaidrā dimantā

un pavisam svešs. Ķēniņa meitai šis dimantainis patīk vislabāki,

tūliņ paķer dzeramo trauku un pacienā laipnībā. Dimantainis

dzer arī, bet nemanot iesviež pērnjiovilkto gredzenu kausa un

tad sniedz ķēniņa meitai atpakaļ. Šī ieraudzījusi savu gredzenu

dibinā, pazīst pirmo jātnieku. Ķēniņš arī vēl apskatījies labāki: vai
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dieniņ! tas jau tas pats kalpotājs, kas vēl vakar viņa maizi ēdis.

Nu sanāk itin visi apkārt taujādami; beidzot pielīdīs arī vecs

vecs ķēniņš ar savu ķēniņieni. Dimantainis skatās, skatās —

uzreiz abiem vecajiem ap kaklu: „Tēvs, māte, vai vēl pazīstat
mani?"

Vecie paliek kā mēmi; bet šis nu izstāsta gari jo gari: kur

bijis, ko darījis.

Un nu bija otras dzīrās tūliņ pakal — ače: dimanta ķēniņa
dēlu salaulāja ar daiļo ķēniņa meitu.

7. A. 502. LP. Džūkstē - Pienavā, LP. I, 37.

Vecs ķēniņš ir loti noskumis, tādēļ ka viņam nav neviena

bērna. Kādu dienu ķēniņš Uziet uz medībām un satiek vecu

vīriņu.
„Kāpēc tā noskumis?" vīriņš uzprasa. Ķēniņš nu savas bē-

das izstāsta.

„Tas nav nekas. Ej tik mājā un dēls jau būs priekšā!"

Mājās ejot, ķēniņš aplenc ērmotu, neredzētu zvēriņu, kuru

izlaimējās dzīvu noķert. Zvēriņu pārnes mājās un ieslēdz pa-

grabā. Pēc tam ķēniņš grib pastāstīt ķēniņienei par apsolīto dēlu;
bet šī jau nāk pretim ar dēlu uz rokas. Tēvs no priekiem dāvina

dēlam trīs bumbas: vienu sudraba, otru zelta un trešo dimanta.

Puika aug ātri, devītā mēnesī jau tik liels, kā citi bērni desmitā

gadā. Pa to starpu ķēniņam iegadās uz ilgāku laiku aizceļot.

Jaunais princis kādu dienu paņem sudraba bumbu un svaida

pa pagalmu. Svaidot bumba ierit pa lodziņu pagrabā pie zvēriņa.

Zvēriņš bumbu neatdod, kamēr princis apsolās viņu no pagraba

izlaist; bet viņš to nedara. Otrā dienā princis svaida zelta bumbu,

kura arī ieripo pie zvēriņa. Zvēriņš zelta bumbu tāpat neatdod»

iekāms viņu neizlaiž. Trešā dienā princis svaida dimanta bumbu

un šī arī ieripo pie zvēriņa. Dimanta bumbiņas tam loti žēl. Viņš

tagad labprāt zvēriņu atsvabinātu, bet nezin, kur tēvs pagraba

atslēgu paglabājis. Zvēriņš gan zin. Tas pamāca, lai meklējot
tēva gultā, zem pagalvja. Atslēgu atradis, zvēriņu atsvabina.

Zvēriņš, brīvs ticis, apsolās princim katrā nebaltā stundā pa-

līdzēt.

Nebaltās dienas arī princim drīz uzbruka. Tēvs pārbrauc un

dabū zināt, ka dēls zvēriņu atsvabinājis. Viņš sadusmojas un

pavēl tūlīt kapteinim dēlu aizvest pār jūru, lai viņa acis nemaz

vairs to neredzētu. Nu princim klājas nelabi. Lai gan tēvs ir

dusmās nepiemirsa diezgan naudas līdz dot, ar ko pārtikt, tad

tomēr kapteinis patur visu naudu pats un liek princim garozas

grauzt.
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Aiz jūras kapteinis salīgst princi pie kāda ķēniņa par cūku

ganu; bet pats uzdzīvo ar prinča naudu. Princis tā izgana cūkas,
ka prieks ko redzēt. Ķēniņš tādēļ iecel viņu par zirgu kopēju.
Tas tik bij zirgu kopējs: ērzeļi spīd un laistās vien. Bet kaptei-
nim tas skauž un ko viņš dara? let zirgu kopēju apmelot. Kādu

nakti kapteinis klusu palaiž visus ērzeļus vaļā. Ērzeļi grib vai

stalli apgāzt. Pats ķēniņš, tādu troksni izdzirdējis, dodas uz

stalli raudzīt. Kapteinis nu iestāsta, ka zirgu kopējs saites no-

zadzis un zem gultas pagalvja paslēpis. Saites arī atron. Ķēniņš

par tādu darbu pavēl zirgu kopēju uz nāvi nosodīt. Šis gan lū-

dzas, ka nevainīgs, bet kapteinis tik piebiksta ķēniņam, lai ne-

klausot. Tik tad, kad princese par zirgu kopēju lūdz, viņš atlaiž

sodu un iecel to par govju kopēju.
Tas tik bij govju kopējs: govis mauro vien no treknuma. Bet

kapteinim tas atkal skauž un viņš apmelo otrreiz nabadziņu.
Kādu nakti visas govis vaļā un badās kā trakas. Ķēniņš aiztek

uz kūti un prasa, kas govis palaidis. Kapteinis iestāsta, ka govju
kopējs saites nozadzis un paslēpis. Nu ķēniņš vairs nav pielū-
dzams. Viņš iesloga govju kopēju pagrabā. Te nu nabadziņam

bij jāsmok ilgu laiku. Bet ko tu taisnam padarīsi? Zvēriņš ne-

pamet nevainīgo vis tur. Viņš — kur gadījies, kur ne — ielien

pa pagraba lodziņu, apvelk šim tādas drēbes, ka paliek nere-

dzams, iedod zobenu rokā, izved no pagraba un uzcel tādam pa-

šam neredzamam zirgam mugurā.

Bet neba govju kopējs vien nelaimīgs; paša ķēniņa trīs prin-
ceses vēl nelaimīgākas. Viņas visas trīs velnam apsolītas.

Tai dienā, kad zvēriņš govju kopēju atsvabina, kapteinim jā-
ved vecākā princese velnam atdot. Princese gan lūdz, lai kap-

teinis viņu pret velnu aizstāvot; bet šis, no velna baidīdamies,

uzkāpj ozolā un paslēpjas. Velns nāk trijām galvām un grib

princesi patlaban sagrābt. Tai pašā acumirklī kāds jājējs atjāj
un nocērt velnam galvas. No galvām izgriež mēles, ietin lakatā,

tad pasviež galvas apakš liela akmeņa un pazūd kā ūdenī.

Otrā dienā pēc viduvējās princeses velns nāk sešām galvām;

bet jājējs to tāpat atsvabina. Trešā dienā pēc jaunākās prince-

ses, velns nāk divpadsmit galvām. Jājējs arī šim nocērt galvas;

bet divpadsmito galvu cērtot, velns pārplēš cirtējam rokas delnu.

Jaunākā princese sasien brūci ar savu drāniņu, un grib izglābējam

pie ceļiem krist. Bet izglābējs knaši, knaši izgriež no galvām

mēles, pasviež galvas zem akmeņa un tad pazūd, ka princese

neattop ne krusta aizmest.

Kapteinis nu lielās ķēniņa priekšā, ka princeses ar savu dušu

un spēku izglābis. Ķēniņš viņam atdod jaunāko princesi paī-

sievu. Nekā darīt — jāiet, lai gan it labi zin, ka pavisam cits kads

viņas izglābis. Tā ka rītu jau kazas. Kapteinis smejas vien tik.
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Ari govju kopējs domā aiziet uz mājām. Bet līdz ko kapteinis
viņu ierauga, te tas iesaucas pilnā kaklā: „Mūsu bēglis ieradies!

Metīsim nu viņu vēl dziļākā pagrabā."
„lešu, jau iešu pagrabā; gribu tik princesei drāniņu atdot, jo

rokas delna jau puslīdz sadzijusi."
Princese krīt šim ap kaklu un kapteinis nobāl kā palags. Ķē-

niņš tomēr vēl īsti netic nosodītam govju kopējam.
„Nu labi," princese saka uz kapteini, „ja esi mūs izglābis, tad

pasaki, kur velnu galvas atronas?"

„Velnu galvas zem akmeņa," kapteinis stostīdamies atbild.

„To esi gan brangi noskatījies ozolā. Bet nu parādi arī, kur

tad velnu mēles."

Tagad kaptenis paliek kā mēms un tik noplātās vien. Nu viss

nāk gaismā. Ķēniņš liek blēdi uz nāvi nosodīt, bet govju kopē-
jam atdod jaunāko princesi. Visi pavalstnieki priecājās un saņēma
gavilēm jauno ķēniņu.

8. A. 502. 314. P. Š. Raunā.

Vienc kēnīc gribēš pats ar savu roku vienu dārzu piestādīt,

un ta ir licis zaldātim, lei vaktē. Un tie zaldāti ir vienādi sēdē -
dami apsnaudušies, un koki bīši pa to laiku izrauti un izsviesti.

Tā viņč licis vienu vecu seržantu, ko saukuši par Misiņbārdi,
vaktēt un nosolīš, ka tūliņ nokāršot, ja nenovaktēšot. Bet tam ar'

tāpat koki bīši nozagti, un nu viņč ielikts cietumā.

Tas ķēniņa dēls ir ar sidraba bumbu bumbājies un tā bumba

ieskrēsi pie seržanta cietumā. Tas dēls lūdzis, lei Misiņbārdis

šim izduo(d) to bumbu; tas ar' apsolīš izdot, bet prasīš, lei šo

izlaižot no cietuma. Lei viņč iet pie tēva, ka tēvs ir gultā aiz-

midzis, un lei izvelk tās atslēgas. Ka šo izlaidīs, tad atslēgas aiz-

nesīs un akar atdos. Dēls ari visu tā izdarīš.

Ķēnīc nu sataisīš karātavas, kā to Misīnbārdu kārt, un sa-

saucis visus svešus ķēnīnus kopā. let nu pēc Misīnbārža, bet

šā vai(rs) cietumā nav. Ķēnīc palicis briesmīgi dusmīgs un ap-

solīš tam tās karātavas, kas šo laukā izlaidis
.

Dēls, muļķis bū-

dams, atzinies un sacīš: „Es, tēt, izlaižu."

Ķēnīc tūliņ licis savu dēlu nokārt, abet citi ķēniņi to aiz-

lieguši. Ta ķēnīc pavēlēš dēlam, lei šis iet, kur patīk, bet apakaļis

vai(rs) lei nenāk. Dēls aiziedams saticis to seržantu un ta nu

gāši abi divi. Tā viņi nonākuši cita ķēnīna valstībā. Viņim gri-

bējies ēst un viņi lūguši svešajam ķēnīnam darbu un ēšanas, tas

viņus arī pieņēmis. Ķēnīna dēls iegāš par staļļa puisi, seržants

dagāš pie dārznieka, un tā nu viņi aba divi strādāši.

Šim ķēnīnam bīšas trīs meitas, kas bīšas padarīšas lielu grēku.
Tās nu bīšas jāved par vienu upi un tur cita pēc vienas jānomaitā.
Bendes veduši vecāko meitu pa visu priekšu kā nu nobeigt, un
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ķenīc licis zvanīt ar visim pulkstiniin. Bet mūsu ķēnīna dēls

kāpis vienai baltai ķēvei mugurā, jāš no pakaļas, ņēmis nocirtis

visim bendēm galvas un atnācis ar ķēnīna meitu akar mājā.
Rītā akar bijusi jāved vidējā meita. Ķēnīna dēls to drošinās

un_ teicis, kā lei nemaz nebīstās. Šis šo izpestīs tāpat kā vecāko

māsu. Pašam ķēnīnam arī bīš liec (liels) prieks, ka gadījies tāds

cilvēks, kas var izpestīt viņa meitas. Ka nu tā atnākusi mājā,
ta viņa to lieliski apšķiņķosi.

Bet nu trešā dienā bīsi jāved pati jaunākā meita. Kēnīc jau

zināš, ka stalla puisis izpestīš abas vecākās meitas, un lūdzis

šim, lei nu gādā arī par to jaunāko. Šis šim pus-valstības būs

atdot. Kā nu viņč ir gāš, tā atnācis akar ar visu mājā: uzcēlis

uz baltās ķēves, licis jāšis atjāt un davedis pašam ķēnīnam pie
durim klāt.

Kēnīc vedis stalla puisi tūlī(t) iekšā. Viņš bīš ar' maktīgi
smuks puika. Licis tūlī(t) pārģērbt ķēnīna drēbēs šo stalla puiku.
Tad ķēnīc prasīš tai meitai, vai šī negribot precēt viņu. Meita

atbildēsi: „Es jau, apakalis jādama, gribēju uz viņu par to bilst,

vai viņč negribētu mani precēt. 44

Tad ķēnīc prasīš šim pašam, vai šis gribot ša meitu precēt.
Tā viņi nu apprecēšies un ķēnīc atdevis viņim pusi no savas

valstības.
Tas Misiņbārdis jau pie pirmās meitas izlicies par glābēju,

bet ticis pieķerts pie blēdības un akar iemests cietuma.

Piezīme. Ši pasaka ir jau uzrakstīta ap 1890. gadu un ir uzglabājusies
K. Mūhlenbacha atstātos rokrakstos. P. Š.

9. A. 502. 562. 1880. Krūmiņš Pēterupē, A. 811enšt ci n a kr.

LP. VI, 775, (127, 2).

Vienam tēvam bij trīs dēli: divi gudri, viens dumjš. Tēvam

bij liels rāceņu lauks, ko pats ar saviem dēliem bij iekopis, lai-

kam tāpēc, lai uz vecā zoba dabūtu kautko mīkstāku, saldāku.

Kādu rītu vecvīrs gājis rāceņus aplūkot; bet, kad tu lai iz-

putētu! — nāburga puiši laikam te pa nakti kvaķījuši, jo rāceņu

nogrieztie mētari un mizas vien palikuši; ar to mīkstumu laikam

neģēli, zagli, savu rīkli smērējuši. Pukodamies atnāk vecais

mājā un saka tam vienam gudrajam dēlam: „Klaus\ tas nav ne-

kas! Rāceņus mēs izsējušies un nu_paši nedabūsim ne ostīt. Kar-

mančiki, kaimiņi, zog nost! Tapec, dels, tev nākošu nakti jā-

vaktē!"
, , „

Gudrais sacīja: „Pa, pa, tat! es tos krampakaušus lūkošu

mācīt! 44

, ,

Vakarā tas aizgāja. Turpat grāvī paslēpies, tas gaida, kas

tur nu iznāks.
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Labi. Ap gailu laiku nāk viens vecītis ar garu, sirmu bārdu.

Gudrais tūlīt no grāva augšā un vecīšam pretī. Vecītis prasīja:

„Dēliņ, dod man ar(ī) vienu rācenīti!"

Gudrais atbildēja: „Pagaidi, vecais Pirtsmika, es tev došu

rācenīti!" un grib vecīti pie krūtim grābt; bet šliukt! un šliukt!
vecītis cirta gudrajam pa ausi, un to tā esot samiezerējis, ka stīvs

un greizs atvilkās mājā. Tēvs un citi brāli nu tā bij izbijušies,

ka nesaprata vairs, ko nu iesākt. Te uz reiz — kur bijis, nebijis —

nāk dumjais dēls un saka uz tēvu: „Tāt! nākošu nakti es vak-

tēšu."

Tēvs dusmīgi atteica: „Kur tu iesi? Tu redzi, kā brālis ir

sasists! Tevi
—

kāds tu dumjš — jau sasmeltnēs miltos; lai labāk

iet otrs brālis."

Otrs brālis aiziet, bet dabū to pašu maksu un vēl cietāku:

rāpu esot vilcies uz māju.
Nu tēvs tā bija nobiijes, ka nesaprata, ko darīt; un labi zinā-

dams, ka dumjo jau būšot nosist — viņš tomēr lika tam trešo

nakti vaktēt.

Dumjais noiet, nosēžas tīruma malā, izrauj kādus rācenišus

un grauž. Te nāk tas pats vecītis un prasa: „Dēliņ, vai tu man

arī dosi vienu rācenīti?"

Šis atbild: „Ja. krusttātiņ! to lielāko!"

Izmeklējuši to lielāko — vecītis sacīja uz dumjo: ~Kad tu

man tik labs dēliņš esi, ar tādu labu sirdi, tad es tavu labsirdību

tev atmaksāšu. Ej(i) te pa to ceļu, kamēr tu nāc(i) uz krusta ce-

ļiem, tad ej(i) pa labo roku un tu uziesi uz mazu mājiņu, tur būs

veca māmiņa, tā gan ir tāda drusku padusmīga, bet ej(i) tik(ai)
vien droši iekšā un prasi pēc krusttēva šķiltaviņām; tūliņ tā tev

viņas rādīs — paņem(i) un nāc(i) šurp!"
Kā tad! dumjais aiziet, atrod patiesi mājiņu un veceni ar tādu

lūpu, kas līdz krūtim nokārusies. Vecene dusmīgi uzbrēc: „Ko
tu te meklē?"

Tas atbild: „Krusttātiņš mani sūta pēc šķiltaviņām, ko tas te

esot aizmirsis."

Viņa rāda uz krāsni, kur tās esot.

Šķiltaviņas kulē iebāzis, tas speras atpakaļ pie veciša. Ve-

cais pa tām starpām tīrumu bija nosargājis, ka neviens rācenis

nebija tērēts. Vecītis tad sacīja uz dumjo: „Es tās šķiltaviņas
tev atšķiņķoju! Visu, ko tu vien vēlies, to dabūsi, ja ar tām

šķilsi."
Nu dumjais noiet mājā dzīvs un vesels, ka lai danco vai uz

piņģerota.Tēvs bija gauži priecīgs, ka nu rāceņu lauks reiz vesels

un ka zagli izārstēti.

Dumjais domāja: „Ne, pie tēva vairs nevar palikt, jāiet labāk

drusku pasaulē."
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Riktīgi — viņš aiziet uz pārjūras ķērniņa pili. Tur tam ķērni-

uam bija karš ar otru ķērniņu un viņš bija solījis tam savu meitu

par sievu, kas to otru ķērniņu uzvarēšot; bet neviens vēl nebij

atradies, kas to uzņemtos.
Tad dumjais domāja: „Makeri! tev jau ir uguns rīki un ko tu

vēlies, tas ir tavs. Pieteicies tik(ai) pie ķērniņa, un ja labi izdo-

das, tad mīlē ķērniņa meitu, cik jauda(s)."

Kā domāts, tā darīts — aiziet, Ķērniņš gauži priecājās, ka

viens tak radies, kas ienaidniekam pretī var turēties. Dumjais

paņēma kādus desmit vīrus un stājās ienaidnieku strēķiem pretī.
lenaidnieki domāja: „A,ā! tos jau mēs aizdzīsim tūliņ paeglēs."

Bet āu! dumjais sāka šķilt, ka uguns vien šķīda, un vēlējās,

ka lai ienaidnieku strēķi tīrā zēvelē sadegtu. Tas tūlīt notika:

ienaidnieku kara pulki dega, ka smirdēja vien ar skaidru zēveli,

biszālēm un piķi.
lenaidnieku uzvarējis, viņš gāja pie ķērniņa pēc meitas. Meita

negribēja šo, tādu dumiķi, ne redzēt; jo tā bij iemīlējusies ienaid-

nieku ķērniņa dēlā. Dumjais domāja: „Neiznāk, neiznāk! Vai tad

ķērniņam vien ir meita? Es jau pilī redzēju kādu smuku jum-

pravu; tā uz mani skatījās ar platām acim; kad es tās dabūtu, tad

lai ķērniņš pakar savu meitu sev kaklā."

Bet par to starpu svešais ķērniņa dēls aprunājās ar labo ķēr-

niņu un tie salīga mieru ar to ziņu, ka viņam tā princese jāprecē.

Dumjais, to zināt dabūjis, domāja: „To kundziņu drusku va-

jaga padīdīt: Nezin, kas tad šis tāds ir? Vai tā ķērniņa meita

tik viegli dabūjama?"
Un tas pasludināja svešajam ķērniņa dēlam karu.

Šis, labi zinādams, kādi pipari šo gaida, aprunājās ar savu

līgaviņu, uz kādu vīzi dumjajam tās šķiltavas varētu atņemt.

Princese teica tā: „Kuš, kuš, mužiņ, es zinu gan, kā es šķil-
tavas nodabūšu. Es izlikšos pret viņu mīlīga, apsolīšos viņu ņemt
un uzaicināšu tepat ķērniņa pilī nākt gulēt; bikšu kulē viņam tie

uguns rīki atrodas
—

tad es lūkošu nokrampēt.'4

Dumjajam nu bija jāguļ ķērniņa pilī. Kādu vakaru, no lauka

slapjš mājā pārnācis, tas nomet savas virsbikses un pakar ķēr-

niņa pilī pie vadža un nemaz neatminējās, ka uguns rīki ir bikšu

kulē. Princese nogaida, kamēr šis iemieg, tad paņem bikses ar

visām šķiltavām un projām pie sava mīļākā.

Otrā rītā dumjais uzceļas, meklē savas virsbikses — kā ne-

atrod, tā neatrod, lai vai ar uguni meklētu. Nu dumjais labi zi-

nāja, ka tagad klāsies greizi. Viņš vēlējās labprāt pie tēva atpa-

kaļ, jo tēvam bija atdevis savu vienīgo mantu, vienu vecu, sirmu

zirgu un mazu baltu sunīti, piekodinādams, ka — ja tēvam kas

trūktu: vai no naudas, vai citām lietām — tad lai kāptu sirmiķim
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mugurā un jātu tur, kur baltais sunītis skrien. Bet tik ilgi domāt

vairs nebija vaļa, jo drīzi bija jāiet ugunīs.

Nogāja gan dumjais ar lielu kara spēku; bet jau no tālienes

redzēja, ka svešais ķērniņš šķiltavas pa gaisu vicināja un šķīla —

dumjais ar savu kara spēku dega, ka bēdas ko redzēt. Degdams
dumjais vēl paskatījās atpakaļ un par laimi redzēja, ka viņa bal-

tais sunītis skrien un ka tēvs uz sirmiķa jāj; bet, kamēr tur ska-

tījās — pats tai pašā brīdī sadega arī lupatās.

Sirmais, uz to vietu atnācis, sāka ar kājām kārpīties un tikām

kārpījās, tikām kasījās, kamēr no tiem pelniem kopā sakasīja lielu

zelta čupu, kas pēcāk palika par zelta zirgu.
Svešais ķērniņa dēls bija par zelta zirgu loti priecīgs, pavēlēja

to ievest stallī un apprecēja labā ķērniņa meitu Nu ķērniņš stā-

stīja saviem kāzu viesiem, kas šim par smuku zirgu stalli. Cie-

miņi gribēja redzēt, gāja uz stalli un glaudīja to smuko lopiņu, ka

tas gaužām skaists esot. Bet zirgs sāka spert, sacīdams: „Esiiu
smuks pats priekš sevis un ne priekš cita!"

Visi ciemiņi un ķērniņš izbijās un laida pekas vaļā, ko nagi

nesa: cits kārklos, cits šur. cits tur.

Tad vakarā ķērniņš sacīja uz savu jauno lielmāti: „Mums
rītā tas zirgs jāliek nosist! Ko tad cita ar tādM runātāja kustoni

lai iesākam?"

Lielmāte bija mierā. Bet kambaru jumprava, tā pati, kas

dumjo ar platām acim bija uzskatījusi, to dzirdēdama, gauži bē-

dājās; un tikko palika tumšāks, tad tā gāja uz stalli un raudā-

dama zelta zirdziņam stāstīja ķērniņa nodomu. Zelta zirgs sacīja:
„Labi gan, kae.s to zinu! Rītu, kad viņi nāks mani kaut, tad

atnāci tu, mīlā jumpraviņ', arī un saņēmi to zelta stādiņu, kas

man, galvu pāršķeļot, no smadzenēm izlēks; iestādi to apakš ķēr-

niņa pils loga!"
Meitene apsolījās un aizgāja.

Rītā nāca bendes un daudz ļaudis, gribēdami zelta zirgu re-

dzēt. Bendes tad pāršķēla zirgam galvu un mazs zelta stādiņš

uo smadzenēm izlēca un taisni jumpravas priekšautā iekšā. Jum-

prava stādiņu paslēpa, nogaidīja nak*i un tad pa tumsu iestādīja

apakš ķērniņa loga.

Rītā ķērniņš pamodies gāja pie loga — redz slaiku zelta ābeli

ar zelta āboliem apakš pils loga. Abi ar lielmāti gāja zemē brī-

nodamies un prasīja sulaiņiem, kā tā zelta ābele tur radusies.

Neviens neko nezināja. Nu gāja pie ābeles un gribēja kādu ābo-

liņu noraut; bet āboliņi skrēja no rokām projām, sacīdami: „Mēs

esam paši par sevi un paši sev piederam!"

Ķērniņš tad sadusmojās un runāja ar lielmāti, ka ābele pa-

visam jānocērt un jāsadedzina. Bet jumprava atkal aizgāja pie
ābeles un stāstīja, kāds sods gaidāms. Ābele sacīja: „Nu tad,
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meitiņ, norauji vienu ābolīti un nākamā naktī, tā ap gailu laiku,
sviedi to ķērniņa gulamājstabā!"

Viņa norāva ābolīti. Ābeli nocirta un sadedzināja pelnos.
Nākoša naktī ta darīja, kā pavēlēts: iesvieda istabā, un zelta

ābols pārvērtās par zelta pīlīti. Tur bija ķērniņa pilei blakām

liels ezers, un ezerā pīlīte tad peldēja.

Ķērniņš gauži priecājās un gribēja pīlīti rokā dabūt, bet tā,

gabaliņu no malas nost aizpeldējusi, sacīja: „Ja tu tik tālu vari

atbrist, tad es pati tev došos rokā."

Ķērniņš nometa bikses, uzlika turpat uz ezera malu un brida.

Gabaliņu pabridušam, spurgt! pīle cēlās gaisā un snapt! tās bikses

ciet,_kur tie paši vecie uguns rīki atradās. Pīle pacēlās ar biksēm

gaisā un pie tās labās jumpravas pilī iekšā, sacīdama: „Izņemi

nu, mīlā meitiņ, tās šķiltavas no biksēm, šķili pār manu galvu un

saki: lai dzīvo dumjais!"
Labi. Tikko meitene to bija darījusi, te pārvērtās pile par

dumjo dēlu. Tas nu paņēma šķiltavas savā rokā un teica jum-

pravai, lai nākot no pils ārā. Kā šie gāja ārā, ķērniņš bez biksēm

uz sliekšņa pretī. Nu dumjais sāka šķilt un visa ķērniņa pils ar

ķērniņu un ķērniņieni nodega zilās ugunīs; bet dumjais tad pats
palika par pārjūras zemes valdinieku — atveda ir tēvu, ir brāļus
vēl. Bet tad taisīja kāzas ar labsirdīgo jumpravu.

Tad ta bija kāzas! Es ar(ī) tur biju, tajās kāzās. Man bija
sukura kamzoli, sukura bikses, sukura veste, glāžu zābaki, zītara

cepure. Es izgāju ārā, smalks lietutiņš lija, manas drēbes izkusa,

es biju pliks. Es nu nācu pa strepēm augšā, tur pie viena pakāp
sasitu savus glāžu zābakus, nedrīkstēju pie ciemiņiem vairs rā-

dīties, iegāju ķēķī. Krāsnī cepa patlaban cepetis. Es tur ielīdu,
iesāku ēst to cepeti un ēdu un ēdu un tikām ēdu, kamēr apēdu visu

un nu biju tikpat garš kā resns.

Pavārs nāca cepeti lūkot, neatrada un paņēma ar dusmām

mani, ielika lielgabalam par tropu un atspēra šekur. Un ja jūs

neticat, aplūkojat, man vēl ir biksēm abos stilbu galos caurumi.

Piezīme. Sal. ar otra sējuma 4, 33. pasaku. P. Š.

10. A. 502. V. Zacharska, no J. Yš teles Roze n tovas paR.

Vīnam ķēniņam beja treis dāli. Ķēniņa duorzā nakti nazkas

staiguoja un zoga uobūlus. Vīnu reizi ķēniņš sadūmuoja, ka vajag

sorguot un svutīja sovu vacuokū dālu sorguot pvrmū nakti. Va-

cuokais dāls sorguoja, bet nikuo nasagvva un naredzēja. Otrā

naktī aizguoja vvduskais dāls. Jis ari taipat nikuo nasagvva.

Trešā naktī guoja sorguot jaunuokais dāls. Tvs pajēmja viervi.

pīsēja pi tuos uobelnīcas, nu kuras kotru nakti zoga uobulos, bet

ūtru vierves golu pīsēja sev pi kuojas un lvkuos gulēt, kab nikas
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juo navarēja iraudzēt. Taisni pusnaktis suoka jū raustīt pi kuojas.

Jis tvulep pasacēļa, pajēmja blisi rūkā un gribēja šaut zagli, bet

zaglis suoka prasīt ķēniņa dālu, kab jis juo našautu, bet pajemtu
dzeivu. Ķēniņa dāls paklausēja tū zagli, pajēmja ar sev, atvedja uz

sovu sātu un paruodīja tāvam un muotei. Ķēniņš izpīdja tū

zagli kambarī, lai jis tī sēd, bet pats pīdarīja ols un aizbraucja
vīsu sauktu.

Ķēniņa jaunuokais dāls pīguoja pi tuo kambara un īraudzīja

tur zagli. Zaglis suoka prasīt, kab jis jū izlaistu nu ituo kambara

uorā un juo vītā pasādvnuotu treju godu uozīti. Ķēniņa dāls, ilgi

nadūmuodams, nūzoga nu muotes atslāgas ituo kambara, atslēdzja

un izlaidja uorā tū zagli un juo vītā pasādvnuoja treju godu

uozīti.

Kad pi ķēniņa pībraucja daudz vīsu, tad jis gribēja paruodit

vīsim jaunuokuo dāla sagvutū zagli. Kad ķēniņš atslēdzja kam-

bari, jis īraudzēja treju godu uozīti. Nu lelom dusmem ķēniņš

gribēja nūcierst sovu sīvu ar zūbvnu, bet jaunuokam dālam tyka
žāl muotes un jis pīsaruna šovam tāvam, ka jis izlaidja uorā zagli

un juo vītā ivylka treju godu uozīti. Sasadusmuoja ķēniņš uz

sova dāla, bet nūsist jū jam beja žāl un jis socīja sovim kolpim,

kad jī aizvastu juo dālu uz lelu mežu un tī jū nūnuovātu.

Kolps pajēmja ķēniņa jaunuokū dālu un aizvedja uz lelu mežu.

Mežā kolpam beja žāl nūnuovēt jū un jis palaidja jū dzeivu ru-

nuodams: „Kj, kur gribi, bet uz sovu sātu tu naej, tad tevi tāvs

nūsiss un man ari bvus nuove par tū, ka es tevi palaižu dzeivu!"

Tai kolps atsasveicynuoja ar ķēniņa dālu un aizguoja uz

sātu, bet ķēniņa dāls aizguoja pi tuo pat zagļa un ar jū dzeivoj

boguots un valdej par vysu pasauli.
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